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Proč nemáme dostatečně udržitelný management urbanizovaného
území, když máme dostatečné nástroje
Why we have an insufficient sustainable urban land management, when we
have sufficient tools to do so.
Jiřina Bergatt Jackson, B.Arch, ARB
ABSTRACT:
This paper reflects information on the circular land use management an addressed
by the project CircUse, financed from Program CENTRAL EUROPE. It also draws on
initiatives from the Germany efforts to cope with the increasing unsustainability of
their land use Germany already has, (according to accessible data from the CORINE
Land Cover 2006 project) 5.07% of its land urbanised. Czech Republic according to
the same source has 3.19% of land urbanised (EU average 1,81%). In both cases
the increasing urbanization is not a reflection of rising population but of an
uneconomic land use. Since the year 2006, (base year for the data) much have
happened, mostly for the worst. In Germany since then arisen an intensive scientific
and policymakers debate supported by an extensive research programs and policy
targets setting. But the desired effect has not materialised and the policy targets are
not going to be met. In the Czech Republic sustainable land use was strongly placed
in the new Czech planning law, and in some of national politics, but in reality „
nothing have happened and land take have increased since then more rapidly. This
paper analyses, why in the Czech Republic there in such a low interest in sustainable
land management and why sustainable land use is not a “Real Issue“.
ABSTRAKT:
Tento příspěvek vychází z informací týkajících se urban land managementu, který je
náplní projektu CircUse financovaného programem CENTRAL EUROPE. Vychází
také z iniciativ německých sousedů a z jejich snah se vyrovnat se vzrůstající
neekonomičností využívání urbanizovaného území. Německo má dle dostupných
EEA dat vyplývajících z Corine Land Cover 2006 průzkumu zastavěno 5,07% svého
území. Česká republika je na základě těchto dat zastavěna do úrovně 3,19%
(evropský průměr je 1,81%) - v obou případech to není způsobeno růstem populace,
důvod je neekonomické využívání území. Od roku 2006 se u nás mnoho událo a
situace se od té doby podstatně zhoršila. V Německu mezitím rozsáhlá a intenzivní
odborná debata, byly stanoveny politiky, a sepsány strategie vedoucí ke snižování
záborů neurbanizované půdy. Kýžený výsledek se přesto nedostavil. V České
republice udržitelné využívání území dostalo své místo ve stavebním zákoně, a
dostalo se do národních a regionálních politik, ale jinak „skutek utekl“. Příspěvek se
pokusí zanalyzovat, proč nás toto téma dostatečně neoslovuje a proč nám je zatím
lhostejné.
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1 O projektu CircUse
Mnoho regionů je konfrontováno masivní sub-urbanizací. Ale i ekonomické krize a
demografické změny mají neblahý vliv na vývoj využití území, které pak přestává být
udržitelné. Nevhodné využití území, které vytváří vysoké požadavky na spotřebu
půdy a energií má své dopady a vliv na klimatické změny. Recyklační principy v
případě materiálů, surovin nebo vody jsou dnes samozřejmostí. “Circular land use
management” principy by tudíž měly stát u vzniku politik pro udržitelné využívání
území. Města a regiony začínají chápat, že recyklování urbanizovaného území
snižuje tlak na výstavbu na zelené louce, brzdí nárůst zastavěného území a
napomáhá místní udržitelnosti a místní konkurenceschopnosti. IURS je jedním z 12
projektu Projekt je financován z programu CENTRAL EUROPE kofinancovaném z
ERDF.
Activating land potentials
• brownfields
(industrial, commercial, military)
• gaps between buildings in
internal areas
• urban renewal sites
• sites under going planning

Reintroduction

Interim use

Abandonement

Planning

Mix of instruments
• legal, planning
and economic
instruments
• cooperative
governance
approaches

Zoning new
“green belt” land
for development

Use

Rejection of land
not suitable for
subsequent use
Cessation of use

obr.1 - Circular flow land use management, DIFU

„Circular land management“ je interaktivní politika a přístup k využívání území, který
předpokládá změny ve filozofii využívání území. Takto modifikovaná filozofie může
být vyjádřena sloganem: “omez–recykluj–kompenzuj“.
Principy CircUse filozofie jsou naznačeny v přiloženém diagramu, který ukazuje, že
využití území je cyklické a tento cyklus má 3 hlavní fáze:
Fáze a: Zábory neurbanizovaného území jeho využívání a útlum jeho využití
Fáze b: Vyloučení již urbanizovaného území, které není vhodné pro opětovné využití
Fáze c: Aktivace územního potencionálu:
• brownfieldy (průmyslové, komerční a jiné),
• proluky a zahušťování stávající výstavby,
• regenerace měst,
• pozemky pro které jsou připravovány rozvojové záměry
Začátek a konec každé fáze vždy doprovázejí důležitá rozhodnutí.
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1.1 Cíle projektu CircUse jsou
• podporovat udržitelné formy využívání území;
• snížit zábory nezastavěného území
• zvýšit soukromé investice do již urbanizovaného území;
• koordinovat veřejné investice a financování;
• koordinování investice vedoucích ke zvyšování ekonomické
udržitelnosti urbanizovaného území.

efektivity

a

1.2 Hlavní výstupy projektu CircUse jsou:
• tvorba integrované strategie recyklování a managementu urbanizovaného území;
• nové nástroje a postupy podporující recyklování a management urbanizovaného
území;
• pilotní projekty.
Realizace konceptů projektu CircUse proběhne za spolupráce všech partnerů, kteří
budou sdílet svoje rozličné zkušenosti. V každé partnerské zemi bude realizován jiný
pilotní projekt, který bude demonstrovat nové nástroje a postupy vytvořené v rámci
nadnárodního partnerství. Partneři vyvíjejí a implementují klimaticky šetrné koncepty
využívání území, pro které vytvářejí nové nástroje a ty demonstrují v pilotních
projektech. V české republice je pilotním projektem příprava akčního plánu pro
regeneraci lokace Krásné Řezno v Ústí nad Labem. Projekt začal v březnu 2010 a
bude ukončen v únoru 2013.
2 Proč se budeme muset zabývat udržitelným využitím území
Jednoduše, budeme to muset dělat kvůli snížení energetických nároků a CO2 imisím
a jejich globálním dopadům na klima. Jako členi EU budeme totiž muset naplňovat
její strategie. Z nich vyplývá velmi silný zájem na snížení energetické náročnosti
všeho, co činíme.
GHG redukce v porovnání s rokem
1990
Celkem
Sektory
Energie (CO2)
Průmysl (CO2)
Doprava (včetně CO2letecké ale bez
námořní)
Bytovky a služby (CO2)
Zemědělství (non-CO2)
Jiné ne CO2 imise.

2005

2030

2050

-7%

-40 to -44%

-79 to -82%

-7%
-20%
+30%

-54 to -68%
-34 to -40%
+20 to -9%

-93 to -99%
-83 to -87%
-54 to -67%

12%
-20%
-30%

-37 to -53%
-36 to -37%
-72 to -73%

-88 to-91%
-42 to -49%
-70 to -78%

tab. 1 -: Rozsah snižování produkce CO2 dle sektorů. (zdroj: A Roadmap for moving
to a competitive low carbon economy in 2050)

Evropská Rada v únoru 2011 vytyčila nové EU cíle napomáhající udržet klimatické
změny pod 2ºC a ty jsou: redukovat imise o 80-95% do roku 2050 (výchozí
9

stav1990). Toto odpovídá dohodám z Kodaně a z Cancun. Jak kruté tyto požadavky
jsou, vyplývá z tabulky 1 a je jasné, že pro jejich naplnění bude nezbytné iniciovat
řadu technologických změn a vytvořit nové nástroje a opatření. I když se využití
území v tabulce jmenovaných sledovaných kategorií nevyskytuje, je všeobecně
známé, že nevhodné využívání území přispívá (10 a více %) ke zvyšováním
energetických požadavků (více staveb, více pohybů osob a zboží, více materiálů
atd.)1. Odborné materiály EEA2 uvádějí, že ve městech EU žije 75% obyvatel a toto
číslo se během příštích dvaceti let zvýší na 80%. Uvádí se také, že urbanizované
území produkuje většinu CO2 imisí (více než 70%). Avšak vyhodnocování kolik CO2
je ve skutečnosti produkováno v daném urbanizovaném území není vůbec snadné (i
když na to existují různé kalkulující nástroje3). K dobrání se absolutní pravdy, je totiž
nutné počítat nejen s vlastní energetickou spotřebu, ale také s importem/exportem
energií/služeb/zboží.
Z pohledu místních politik to znamená následující: čím budou udržitelnější urbánní
formy a využití území, tím se dosáhne lepší ekonomie využívání území a tím bude
město konkurenceschopnější. Je to proto, že bude mít nižší ceny externalit. (kratší
ulice, kratší infrastrukturu, efektivnější veřejnou dopravu, nižší pohyby osobní
automobilové dopravy atd. Zároveň ale takové město bude produkovat méně CO2- a
to i bez přičinění dalších opatření a změn životního stylu, které budou v blízké
budoucnosti nezbytné. Například již v roce 2012 všechny nové a rekonstruované
veřejné budovy budou muset dosahovat nízkoenergetický standard4 a od roku 2021
všechny nové budovy musí mít pasivní standard.
Z pohledu regionálních politik je to obdobné. A to samé platí z hlediska
metropolitních oblastí. Ale zrovna tak jak některá energetická řešení nemohou být
úspěšně podporována z místní úrovně a potřebují být řešena na úrovni vyšší, platí,
že nadmístní přístupy jsou nutné i v aspektech udržitelného využívání území. Jedná li
obec při svém využívání území zodpovědně a vedlejší obec dereguluje hektary půdy
na zastavitelné území, měl by regionální veřejný zájem být schopen tyto aktivity
usměrňovat. Proto regiony/metropolitní oblasti budou muset mít větší přehled o
rozvojových aktivitách na svém území a o jejich trendech. Budou také potřebovat
nástroje, které jim pomohou usměrňovat nadměrné rozvojové iniciativy obcí a
investorů. Vlastnictví silnic a dopravní obslužnost mohou být jedním z prvních
nástrojů, jak takového usměrňování dosahovat. Regionální management využívání
území pak začne nabírat na důležitosti. Regiony budou muset začít pracovat i s daty,
která v současné době uvízla v úrovni ORP a využívat rozumě dostupné a

1

Viz. http://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth?&utm_campaign=analysingand-managing-urban-growth&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions a Projekt PLUER ,
www.pluer.eu
2
EEA-Evropská agentura životního prostředí www.eea.eu
3
http://www.mycarbonfootprint.eu/cs
4
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
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vypovídající indikátory, které by jim zavčas doložily regionální rozvojové trendy. Jen
tak budou moci pomáhat naplňovat národní energetické a klimatické cíle.
Národní úroveň bude muset dodat vhodné nástroje, které umožní naplnit energetické
a klimatické cíle EU na národní úrovni. Bude asi také potřeba, aby se Rada pro
udržitelný rozvoj trochu přejmenovala a přestěhovala se z MŽP zpět do úrovně vlády,
jelikož jen z této úrovně, bude schopna prosadit potřebná opatření a koordinovat
různé rezorty, tak aby byly vytyčené cíle dosahovány. Pro národní úroveň bude
zlepšená udržitelnost využívání území důležitá proto, že napomůže jak
s naplňováním energetických a klimatických cílů a přispěje i k finanční stabilizaci
měst, kterým se sníží ceny externalit. Současný stav, kde MMR hraje v tomto směru
mrtvého brouka a Politika územního rozvoje udržitelnost využívání území vyloženě
ignoruje (nepožaduje žádné monitorování, neuvádí kvóty, ani nenabízí žádné
indikátory), se bude muset radikálně změnit. Je si třeba uvědomit, že ekonomie
využití území v České republice se dlouhodobě zhoršuje a že dlouhodobě
neodpovídá demografickým trendům.
rok

obyvatelstvo ČR

1930
1950
1970
1991
1999

10 674 388
8 896 133
9 807 697
10 022 150
10 278 098

zastavěná plocha
(ha)
74 682
85 854
112 564
126 636
130 102

zast. pl./osobu
/m2
69,96
96,51
114,77
122,92
126,58

%zast.plochy k
velikosti ČR
0,9470
1,0887
1,4274
1,6058
1,6498

tab. 2 - Historická čísla “zastavěných ploch“ (katastr nemovitostí kategorie)
(zdroj: M.Říha, článek Anarchie urbanismu v České krajině, 2001)

Ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje5 je od ledna 2010 poprve priorita (3),
která přímo adresuje rozvoj území. Je ale nutné, aby její opatření (zejména 3.1 a 3.3)
pronikla i do ostatních sektorových, regionálních a místních politik. Je také potřeba
nastavit národní systémy tak, aby usměrňovaly a monitorovaly sprawl
(suburbanizaci) a sealing (zabetonovávání) na místní úrovni. Zejména, aby umožnily
regionům aktivně podporovat udržitelný rozvoj urbanizovaného území a podílet se na
naplňování národních klimatických cílů. Naše politiky a strategie na národní úrovni a
zrovna tak právní rámec, potřebují mít silnou urbánní dimenzi, a potřebují přistupovat
k podpoře udržitelného využívání území integrovaně6 (viz např. také projekt CircUse
principy). Měly by napomáhat řešit zejména aspekty, na které tržní síly nejsou samy
schopny reagovat, a které sebou přinášejí zhoršenou ekonomii a udržitelnost
využívání území.

5

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ20100602.pdf
6
http://www.eea.europa.eu/highlights/land-use-conflicts-necessitate-integrated-policy
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3 Jak měříme a vyhodnocujeme udržitelné využívání území
Náš právní rámec požaduje RURU (rozbor udržitelného rozvoje území) pořizovaný
dvouletně v rámci obnovy ÚAP7. Vyhodnocení probíhá na regionální úrovni a na
úrovni ORP8. Jelikož však jeho metodologie je založená na SWOT analýze a ne na
rozumných indikátorech či číslech, jedná se v podstatě o úkon, který doposud
k ničemu nevede a objektivně nic nevypovídá a neporovnává. Jak přistupovat
k vyhodnocování udržitelnosti území řeší akademici i praktici již dlouhou dobu,
doposud však nebylo dosaženo kýžených a hlavně prakticky snadno využitelných
výsledků9 ani u nás ani v EU. Naše nástroje územního plánování zatím ani sprawl ani
sealing neadresují a nemají metody jak jejich nárůst zjistit anebo sledovat. Data o
využívání území jsou u nás dostupná pouze na základě součtů kategorií katastru
nemovitostí a jejich skutečná vypovídatelnost je diskutabilní. Je to zejména proto,
že informace v katastru ne vždy odpovídají realitě a že kategorie „ostatní“ v sobě
zahrnuje mimo dopravní infrastrukturu i nerozvojové využítí. Kolik území skutečně
využíváme, ví ale EEA, která vyhodnotila družicová data (v rámci projektu Corine
Land Cover 2006) z pohledu změn v území. Jak to dělá, se dá snadno dopátrat v
metodologiích, které EEA publikuje10 a tato data jsou plně přístupná a to i pro
komerční využití. Užitečné je také standardní rozdělení do 44 kategorií využití území.
Problém je s měřítkem. EEA měřítko pro základní analýzy je čtverec o velikosti 25 ha
a pro změny ve využití území je použito měřítko polygonu velikosti nad 5ha (min.
100m délky).

Obr. 2 - Přehled ploch kateg. „ostatní“ - doprav. Infrastr. atd.- data katastr.
nemov.(zdroj:http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land)
7

ÚAP – územně analitické podklady pořiz.pro účely územ. Plán.v úrovni ORP a regionu, Vyhl. č.500/2006 Sb
ORP – Obce s rozšířenou působností.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
9
Velmi praktický a přitom vědecký a na ekonomii a dostupnosti dat (také v rámci INSPIRE directive) je
working paper 1/2011 od Climatecon, http://ideas.climatecon.tu-berlin.de/documents/wpaper/CLIMATECON2011-01.pdf
10
http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2007
8
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obr.3 - Přehled trendů zvětš./zmenš. různých kateg. využití území data katast.
nemov.(zdroj:http://www.eea.europa.eu/soer/countries/cz/soertopic_view?topic=land)
To je vhodné pro globální a národní reporting, ale ne pro regionální úroveň. Zde je
potřeba menší grid, pravděpodobně okolo 100m x100m (1 ha)11 a menší polygony.
Na konci března 2011 EEA také publikovala Country analyses12 pro 34 evropských
zemí. Takže, zajímají li vás změny ve využití území v období 2000-2006 určitě si
počtete. Fig. 2 a 3 jsou výstupy katastrálních dat, Fig. 4-7 jsou výstupy z Country
analyses CR a jejího datového souboru. Ze všeho však i poměrně nezasvěcenému
vyplývá, že budoucnost patří automatickému vyhodnocováním Orto-phota. Tyto
techniky jsou schopné do velkých podrobností vyhodnotit jak urban sprawl tak i
sealing území a Sazské MŽP s tímto přístupem má dnes již nemalé zkušenosti.

Ob.4 - % využití území, (zdroj: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-covercountry-analyses, data, interpr.str.1.1)

11

http://www-cpsv.upc.es/documents/ESPIE2009_BERLIN.pdf
http://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses,
http://www.hsrs.cz/mapserv/clc2006_dhtml/
12
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obr. 5: - Umělé povrchy 2006, (zdroj: http://www.eea.europa.eu/highlights/land-covercountry-analyses, data, interpr.str. 3.8)

ha
1900-2000

2006

obr. 6 - Nárůst umělých povrchů, (zdroj: http://www.eea.europa.eu/highlights/landcover-country-analyses, data, interpr.str. 3.9)
Ani tyto techniky nebudou však schopny vyhodnocovat kvalitativní aspekty využití
území, jako jsou např. brownfieldy. Pro brownfieldové databáze bude proto stále
nutné kvalitní místní šetření na bázi jednotné národní metodologie13 (ta však u nás
zatím neexistuje, ale dle posledních údajů se připravuje). Vycházejíce z priorit
Strategického rámce udržitelného rozvoje, MŽP na červen 2011 připravuje do vlády
materiály týkající se suburbanizace a sprawlu včetně způsobu jejich monitorování a
měření. Politická nestabilita však může celou věc opozdit.

13

Viz. Visualising and regenerating brownfields in the Czech Republic
http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=21578
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obr. 8- Příklad rozlišení CLC 2006, úroveň 3 -základní měřítko 1:100 000- obsahuje
44 tříd využití území, v ČR se jich vyskytuje 28 (zdroj: http://cenia.cz)

obr.. 9 - Příklad družicových snímků a jejich interpretace: Luxembourg City, Landsat
TM 4.3.2. 1:100 000, srpen1989 (zdroj: www.eea.europa.eu/en/publications/COR0part2/land_coverPart2.1.pdf )
4 Vazby našich rozvojových politik strategií a nástrojů
Z mnoha stran se dnes ozývají názory, že územní plánování není dostatečný nástroj
k managementu urbanizovaného území a že je potřeba integrované přístupy.
Z přiloženého schématu vazeb našich rozvojových politik, strategií a nástrojů však
vyplývá neprovázanost našich územních a rozvojových nástrojů a strategií a politik a
to zejména v regionální a místní úrovni. Spolupráce různých odborů úřadů a
samospráv je často velmi omezená14 a způsobuje, že ani na jedné úrovni
14

Viz Cohering of the spatial and strategic planning in the Czech Republic
http://www.corp.at/archive/CORP2010_208.pdf,
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governance. implementace městských/regionálních rozvojových strategií nebývá
přímočará, Nemluvě o tom, jak silně je tato věc závislá na politické garnituře. A tak se
stane, že v některých obcích zastavitelné území dosahuje i více než 100%
zastavěného území, přestože jak demografie, tak tržní poptávka jsou záporné. A
veřejný nadmístní zájem zde může zatím pouze nevěříce přihlížet! Integrované
přístupy tudíž budou muset být nejen vertikální ale i horizontální. Bude třeba vytyčit
vhodné cíle, vytvořit vhodné nástroje a aplikovat integrované přístupy k udržitelnému
managementu využívání území.
Bude nutné balancovat deregulaci nových zastavitelných území oproti objemu
skutečných tržních a demografických trendů a oproti rozvojovému potencionálu již
urbanizovaného území, zejména brownfieldů. Avšak v zemích, které jsou silně
decentralizované a mají silné a politicky a rozpočtově nezávislé obce15. je velmi
těžké dosahovat vytyčené kvantitativní cíle udržitelného rozvoje území (viz
zkušenosti německých sousedů)
Dále, v současné době rozvojové aktivity většiny projektů (s výjimkou lineární
infrastruktury) začínají a končí na správních hranicích obce. Plánovací a rozvojové
techniky přes správní hranice obcí však budou nezbytné zejména proto, aby bylo
možné provádět nadmístní mitigační akompenzační opatření (například, stavíme li na
zelené louce v obci A uvádíme do přírodního stavu brownfield v obci B). Aby to šlo
realizovat, budou ale potřebné regionální strategie a možná, že i programy programy
managementu využívání území.
Bude proto nezbytné horizontální a vertikální vazby rozvojových politiky zlepšit, a
v úrovni regionů usadit strategie/programy podpory udržitelného managementu
území. V každém případě, bude ale nutné prosadit udržitelné využívání území jako
jedno z hlavních východisek PUR, která se má v dohledné době aktualizovat.
5 Ochrana záborů půdy
Ochrana půdy je u nás od roku 1992 podpořena zákonem16 a vyhláškou. Problém je
v tom, že orgánů ochrany zemědělského půdního fondu je mnoho a ochrana půdy
tím spadá pod místní zájmy a není dostatečně koordinovaná. Odvody ze záborů jsou
nízké zejména u bytového využití, které vytváří nejvyšší plošné procento změn
využití území (viz Fig. 5). Technicky by měl ochranu půdy zajišťovat územní plán (a
již i vyhláška 13/1994 Sb. chce, po ÚP doložit existuje li alternativní řešení a ono
vlastně nikdy neexistuje). Jedná se spíše o případ kozy ustanovené zahradníkem,
jelikož územní plán vyjadřuje místné politické a majetkové zájmy a ambice a orgány

15

Viz ANDREAS SCHULZE BAING, Containing Urban Sprawl? Comparing, Brownfield Reuse Policies in
England and Germany, International Planning Studies, Vol. 15, No. 1, 25–35, February 2010
16
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ozpf/ a vyhláška 13/1994 Sb. kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
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obr.10 – Upraveno dle Politiky územního rozvoje strana 9 (zdroj:
http://www.mmr.cz/getdoc/873d1a09-3b9d-4a12-9924-e42eb641a0ad/III--NavrhPUR-CR-2008)
ochrany zemědělské půdy jsou závislé na místní politice (a proto je naše
nejbonitnější polabská a jiná půda nahrazována logistickými centry). Politiky a
nástroje, které omezují zájmy a příležitosti majitelů půdy jsou nepopulární, tudíž
špatně politicky průchodné. A politiky (ale i zákony), jejichž naplňování není
metodicky podpořeno a motivováno, a kde naplňování není monitorováno a
vynucováno, jsou pak naprosto „bezzubé“. Odvody za zábory zůstávají stále nízké, a
diskontování pro účely bytového využití vysoké. Přitom u nás 80% změn
urbanizovaného území tvoří bytové využití, viz Fig. 5. Ztížení a zdražení záborů půdy
a oddělení této agendy od místních politických zájmů je proto nezbytné. Jedná se
tudíž jen o úpravu stávajících systémů.
7 Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je velmi silný nástroj pro management území, ale jeho
potencionál u nás není plně využívaný. Náš katastr však nereprezentuje skutečné
využití území, ale jenom jeho právní stav, který často plně neodpovídá skutečnosti. O
17

tom, jak revidovat katastr nemovitostí aby sloužil skutečným potřebám jak trhu
s nemovitostmi tak managementu území se již napsalo mnoho. Obsah katastru se
však po léta nemění a nereflektuje novodobé potřeby. Ale některé funkce, které by
katastr měl vykonávat (a v mnoha zemích vykonává), přebírají jiné registry17. Vypadá
to, že obdobné se stane s funkcemi sledování skutečných změn využití území.
8 Daně a finanční nástroje
Daně z nemovitostí jsou u nás velmi nízké. To dělá problém zejména obcím, jejichž
jsou na tržních trendech nezávislým a velmi stabilním příjmem. Ve většině EU zemí
jsou daně podstatně vyšší a tvoří okolo 10-20% příjmů obcí. U nás je to 1-5%. Výška
zdanění nemovitostí by také měla chránit deregulaci zemědělské a jiné
neurbanizované půdy, a měla by motivovat k udržitelnějším rozvojovým praktikám.
Avšak, zvýšená daň za zastavitelné kategorie území se platí teprve až od doby
stavebního povolení a ne od doby, kdy byl pozemek převeden na zastavitelný
v územním plánu. Navíc, daň ze stavebního pozemku/stavby se platí pouze z rozlohy
budoucí stavby a ne z většiny parkovišť, dvorů a zahrad, které k nemovitosti přísluší.
Jiná podpora recyklace již urbanizovaného území je možná tím, že by se pro určité
kategorie území v obci snížil operativně daňový koeficient (například pro brownfieldy)
a podpořil tím zájem investorů do lokace investovat. Toto ovšem dnes není, možné
jelikož dle zákona, města mohou aplikovat koeficient pouze jednotně.
Další daňovou možností podpory rozvoje na již urbanizovaných pozemcích (zejména
regenerací), by mohla být snížená doba daňových odpisů, (tak, jak to je například u
kulturních památek). Pro identifikaci takto privilegovaných nemovitostí, by však musel
být existovat dostupný důvěryhodný a od místních zájmů oddělený brownfieldový
registr, který nám zatím chybí.
Rozvoj na již urbanizovaném území je ale také možné podporovat měkkými a
dotovanými úvěry, podporou rozvojových partnerství veřejného a soukromého
sektoru a veřejnou podporou přípravy projektů na brownfieldech. Toto není
vyčerpávající přehled, pouze náznak, jak by bylo možné využívat daňového režimu
pro podporu udržitelnosti využívání území. Většinou se jedná jen o vhodnou úpravu
již stávajícího právního rámce.
9 Nástroje podporujících anebo usměrňujících rozvoj
U našich sousedů ale i u nás existuje řada nástrojů podporujících a usměrňujících
rozvojové aktivity dotýkající se udržitelného využívání území. Jedná se jak o formální
ale i o neformální nástroje. Tabulka 2 uvádí běžné nástroje povětšině obvyklé i u nás.

17

NiKM –Národní inventarizace kontaminovaných míst http://kontaminace.cenia.cz/
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Plánování

PUR/ZUR
VÚC a sdružené ÚP
Usměrňování záborů pomocí ÚP
Rozbory skutečné potřeby nových rozvojových ploch
Urban re-development koncepty
Regulační plány
Usměrňování potřeby nových rozvojových ploch ÚP (intenzifikace)
Kompenzační požadavky (nad rámec odvodů) vázající se k
záborům půdy.
• Kompenzační oblasti a kompenzační nástroje
• Omezení forem využití území
• Dočasné využití
• Re-naturalizace
Informace
• Informační nástroje ovlivňující majitele
• Informační nástroje ovlivňující rozhodnutí jak samosprávy a tak
administrativy týkající se managementu území
• Informační nástroje ovlivňující rozhodování a samospráv týkající se
plánování a územních politik
Organizace • Organizace v rámci veřejné administrativy
• Delegace zodpovědností za úkoly regionální Circular land use
management
Kooperace
• Projektová kooperace mezi veřejnými a soukromými stranami
• Formy of partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v
projektech regenerací
• Rámcové dohody/koordinované strategie
Programy,
• Funding programy podporující Circular land management
budgety
• Dostatečné finanční zdroje v budgetech samospráv
Marketing
• Marketing dotčeným stranám veřejného sektoru
• Marketing rozvojových příležitostí
Nástroje
• Urban development opatření
územního
• Urban re-development opatření
plánování
• Stavební a jiná rozhodnutí
• Demoliční výměry
• Ochranná pásma a oblasti
Jiné
• Integrované plánování, které spojuje ochranu územních hodnot,
zlepšuje ochranu přírody, krajinných rekreačních ploch a
zemědělské
tab.2 - Tradiční nástroje (zdroj: DIFU). Označeny kurzívou jsou nástroje, které máme,
ale málo využíváme. Označeny tučně jsou nástroje, které nemáme.
•
•
•
•
•
•
•
•
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V rámci německého programu REFINA18 bylo zadáno několik výzkumných projektů
zabývajících se možnostmi zlepšení udržitelného managementu území a byly
zvažovány netradiční nástroje podporující udržitelné využívání území. Tabulka 3
uvádí netradiční nástroje, umožňující udržitelný management a recyklaci území, které
byly testovány německým urbánním institutem DIFU19 pro svoji efektivitu20.
Ovlivňování cen
pozemků
Cenové mechanizmy vztahující se
k záborům půdy
Financování a
veřejná podpora

Další ekono-mická
opatření
Další právní a
plánovací nástroje

• Reforma daně z nemovitostí (daň z hodnoty pozemku, daň z pozemku, daň
z užívání pozemku)
• Reforma daně z převodu nemovitostí
• Cost-benefit analýzy
• Levy na pozemky v zastavitelném území
• Tradeable land-use certifikáty21
• Reforma fiskálních equalizátorů v úrovni samospráv
• Zóning-orientované daňové odvody
• Nízko úrokové půjčky pro podnikání a samosprávy implementující rozvoj jen
na již urbanizovaném území
• Pojištění garantující odstranění budov/konstrukcí po ukončení jejich užívání
• Grantová schémata na demolice
• Fondy urbánní regenerace
• Zrušit výhody vztahující se k nákupu prvního bydlení
• Zdražit osobní automobilovou mobilitu
• Povinnost demolic ve vnitřním městě
• Výjimka z povinností EIA u projektů na brownfieldech
• Další procedurální modifikace

tab.3 - Netradiční nástroje (zdroj: DIFU)
Z analýzy listu tabulky 2 vyplývá, že většinu tradičních nástrojů potřebných pro
Ciruclar Land Use Management u nás máme, co nám chybí, jsou mitigační a
kompenzační nástroje a programy podpory udržitelného managementu využívání
území. Možné netradiční nástroje uváděné v tabulce je potřeba co nejrychleji zvážit,
vybrat ty, které budou našim podmínkám nejlépe vyhovovat a zahrnout je v našem
právním rámci.
10 Závěrem - co nám nejvíce chybí k podpoře udržitelného využívání území
Osobní prostorové nároky na využívání území se zvyšují spolu se zvyšující se životní
úrovní a mobilitou a to vyvolává narůstající energetickou spotřebu. Tento trend však
bude značně ovlivněn vyvstávající nutností rapidně snižovat energetické nároky naší
společnosti. Naše společnost je však orientovaná na spotřebu a doposud zůstává
k problematice udržitelnosti využívání území poměrně chladná. Technická složitost
rozvojových procesů a procesů územního plánování způsobuje, že je toto téma
občanské společnosti špatně přístupné. Dotýká se ji, hlavně v individuálních
osobních případech, kdy dopady rozvojových aktivit a územního plánování negativně
18

REFINA – výzkumný program pro snižování záborů půdy a udržitelnější management území
http://www.refina-info.de/en/
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DIFU-Německý urbánní institut http://www.difu.de/en/institute/organizational-structure
20
detaily jsou dostupné v publikaci No. 25/2 Fläche im Kreis a na
http://www.bbr.bund.de/nn_187742/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/ExWoSt/24__29/exwost25.html
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ovlivňují vlastnictví nemovitostí anebo užitek z nich. Spekulace se zvýšenou
hodnotou půdy způsobenou místními politickými kroky vyjádřenými v územních
plánech způsobují, že se aspekty společenské prospěšnosti udržitelného využívání
území dostávají do konfliktu s osobními místními zájmy. V aplikaci takového principu
subsidiarity však zůstává nechráněn širší veřejný zájem a to jak na národní, tak i na
regionální úrovni. Integrace územních a rozvojových politik na místní a regionální
úrovni je ještě nezažitá. Zrovna tak se idea nutnosti podstatnějších kompenzačních
opatření vztahujících se nejen k záborům půdy, ale i k výstavbě na ještě
neurbanizovaném zastavitelném území, u nás doposud považuje za heretismus
omezování osobního vlastnictví a svobody.
Z faktů uvedených v tomto příspěvku a z podkladů v něm jmenovaných vyplývá, že
co nám nejvíce chybí k podpoře udržitelného využívání území je zejména následující:
1) porozumění, že půda a její prostorové vyjádření „území“ jsou finitní zdroje,
k jejichž využívání je potřeba přistupovat obezřetně a společensky
zodpovědně,
2) pochopení, že udržitelné využívání území by měla být národní priorita,
3) vědomí, že je pro tuto prioritu nezbytná stabilní politická podpora a kontinuita,
4) revelace, že podpora udržitelného využívání území se musí stát průřezovým
tématem mnoha sektorů a úrovní, že je nezbytná spolupráce dotčených stran,
5) ujasnění, že sám územní plán nám udržitelné využívání území nikdy nedodá,
6) připuštění, že bude nezbytné používat integrované přístupy územních,
rozvojových a jiných politik,
7) osvícení, že je nezbytné zdůraznit udržitelné využívání území jako prioritu
PUR,
8) chápání, že je potřeba jasně vyjádřit v PUR cíl, ke kterému by mělo udržitelné
využívání území směřovat,
9) ujasnění, že bude nutné podpořit tento cíl objektivními monitorovacími nástroji,
10) uvědomění, že bude nutné upravit právní rámec tak, aby obsahoval vhodné
úpravy stávajících zákonů,
11) pochopení, že bude potřeba náš systém doplnit o nové nástroje podporující
udržitelný management území,
12) zjištění, že bude vhodné v regionální/metropolitní úrovni ustanovit strategický
management udržitelného využívání území,
13) ujasnění, že bude nutné podpořit zájem obcí o udržitelný management svého
území vhodnými motivačními programy,
14) chápání, že bude vhodné finančně motivovat majitele pozemků a investory
k tomu aby volili udržitelnější přístupy využívání území.
15) představa o tom, že osvětu o důležitosti udržitelného využívání území bude
nezbytné adresovat nejen těm, kdo o něm rozhodují ale také širší občanské
společnosti.
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Vliv suburbanizace na území České republiky
The Impact of suburbanization in the Czech republic
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D.
ABSTRACT:
Analysis of the effects of urbanization on the territory is important not only as an
argument for the rejection of these phenomena, but also for the possibility of defining
certain aspects that should be considered to achieve a consensus between different
actors and viewpoints. Assessment of the development shall be carried out
comprehensively, of all known factors and taking into account the characteristics of
the original settlement. It is a comprehensive and strategic thinking in the context of
an analysis of historical, cultural, social, economic, environmental, aesthetic, urban,
architectural, spatial, functional and other conditions. The profession of an architect urban planner contains additional components that are difficult to insert the formula
(such as the genius loci, the aesthetic quality of the environment, mental maps, etc.).
ABSTRAKT:
Analýza vlivů suburbanizace na území je důležitá nejen jako argumentace pro
odmítnutí těchto jevů, ale především pro možnost definování určitých hledisek, která
by měla být při plánování rozvoje území povinně sledována a současně direktivně
prosazováno komplexní řešení k dosažení konsenzu mezi jednotlivými subjekty a
hledisky. Posouzení rozvoje území musí být provedeno komplexně, ze všech
známých hledisek a s přihlédnutím k originálním charakteristikám sídla. Jde o
komplexní a koncepční uvažování v souvislostech na základě rozboru historických,
kulturních, sociálních, ekonomických, environmentálních, estetických, urbanistických,
architektonických, prostorových, funkčních a dalších podmínek. Profese architekta –
urbanisty navíc zahrnuje složky, které jen obtížně lze vložit do vzorce (např. genius
loci, estetická kvalita prostředí, mentální mapy apod.).

Determinanty pohody bydlení
Pokusme se nyní podrobit rozboru negativní i pozitivní vlivy suburbanizace na
člověka a území a to nikoli vyhledáváním seznamu negativních jevů, ale porovnáním
reálného stavu suburbií s determinanty pohody bydlení, tedy čím vším je ovlivněn
objektivní i subjektivní pocit pohody bydlení. Záměrně je zde užit výraz „pocit“ neboť
v řadě případů se jedná o neměřitelné subjektivní veličiny související i s lidskou
psychikou, které jsou ovšem možná ještě důležitější než veličiny snadno
kvantifikovatelné. Jinými slovy jde o návod, která hlediska je třeba sledovat při
návrhu rozvojových rezidenčních lokalit.
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Determinanty pohody bydlení je možné rozdělit do dvou základních skupin:
Lokalita a urbanistická hlediska
- Dopravní dostupnost,
- Dostupnost občanského vybavení,
- Dostupnost veřejných prostranství
- Dostupnost sociálních kontaktů
- Pestrost funkcí
- Subjektivní i objektivní bezpečí,
- Kvalita životního prostředí,
- Možnost odpočinku a rekreace,
- Estetická kvalita veřejného prostředí,
- Sounáležitost s místem a okolím,
- Zachování genia loci
- Hustota a forma zástavby
- Velikost rodinných domů a bytů
- Urbanistická koncepce
- Množství difúzních ploch
Architektonická a konstrukční hlediska
Tato skupina hledisek nesouvisí přímo s urbanistickým pojetím problému
suburbanizace. Při jejich zkoumání je třeba se vnořit do problematiky základní buňky
rezidenční suburbanizace, kterou je stavba individuálního rodinného domu či bytu.
Pro úplnost zde uveďme některá nejdůležitější hlediska:
-

Funkční dispozice,
Proslunění a provětrání obytných prostorů,
Kvalitní obytné prostředí a jeho spojení s vnějším prostorem .
Barevné a materiálové řešení.
Kvalita technického vybavení budovy.
Estetická kvalita.
Použití zdravotně nezávadných materiálů s dlouhou životností,
Absence závad,
Kvalitní stavebně technické provedení,
Hluková neprůzvučnost,
Úsporné řešení z hlediska spotřeby energií ad.

Dopravní dostupnost
Problematická dopravní dostupnost vyplývá jednak ze samotné podstaty
suburbanizace, kdy dochází k využívání okrajových či úplně prostorově
segregovaných oblastí a jednak z praktických důsledků procesu plánování těchto
25

lokalit. Lze shrnout, že dopravní dostupnost suburbánních lokalit není dobrá,
dopravní infrastruktura není dostatečně kapacitní ani kvalitní. Stejně tak možnosti
dopravy alternativní k automobilové individuální dopravě jsou velmi omezené.
Legislativa umožňuje postupy, které mohou stanovit povinnost při návrhu rozvojových
lokalit zkoumat nadmístní vlivy na dopravní infrastrukturu, avšak v důsledku
nedůsledného plnění zákona se toto ve většině případů neděje.
Prodlužování dopravních koridorů a docházkových vzdáleností vyplývá z prostorové
segregace těchto lokalit a přináší zvýšená náklady na budování i údržbu technické
infrastruktury, které v naprosté většině případů zůstávají na bedrech obce.
Dostupnost občanského vybavení
Zejména základní veřejné občanské vybavení je neodmyslitelnou součástí
každodenního života obyvatel území. Jedná se zejména o základní prodejny potravin
a průmyslového zboží, restaurace a pohostinství, mateřské školky, případně základní
školy, zdravotnické a sociální služby, základní rekreační a sportovní zařízení. Jeho
absence v suburbiích přináší nejen snížení kvality bydlení, ale celou řadu
souvisejících dopadů, například další zatížení dopravní infrastruktury dojížďkou za
službami nebo do škol nebo sociální izolaci.
Dostupnost veřejných prostranství
Význam veřejných prostranství spočívá v celé řadě funkcí. Z urbanistického hlediska
se jedná o kompoziční prvek, umožňující dotvoření urbanistické koncepce, z hlediska
prostorového utváření lokality, prvek umožňující vtisknout lokalitě určitý charakter a
svébytný ráz. Z pohledu suburbanizace je mnohem důležitější význam jako prostoru
pro možnost setkávání obyvatel, upevňování sociální soudržnosti a získání vztahu
k místu. Velký význam veřejných prostorů je také ve využití pro koncepční řešení
ploch městské zeleně a další funkce.
Suburbie jsou obecně charakterizovány minimem veřejných prostranství, resp.
minimem komponovaných veřejných prostranství. Je to dáno ekonomickými
zákonitostmi. Developer nemá zájem vytvářet plochy, které nelze přímo ekonomicky
zhodnotit, tedy prodat koncovému uživateli. Pro obce jsou veřejné prostory opět
ekonomickou zátěží v podobě údržby. Nezřídka se tak architekt při návrhu veřejných
prostranství setká s přímým odporem obcí, které nemají zájem o navýšení ploch,
vyžadujících údržbu. V řadě subuurbií je tak rozsah veřejných prostranství omezen
na minimum a vznikají nekoncepčně spíše jako difúzní plochy, které zbudou po
rozparcelování území.
Koncepce veřejného prostoru vyžaduje také citlivé komponování a lokalizaci do
území tak, aby vytvoření očekávaných vazeb bylo vůbec možné. Nejde jen o
vydláždění nějakého prostranství.
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Dostupnost sociálních kontaktů
Otázku sociálních kontaktů nelze vyřešit direktivně, neboť vyplývá z dlouhodobě
utvářených vazeb člověka se sociálním prostředím v průběhu přirozeného vývoje
sídla. Lze prokázat jednak nesnášenlivost mezi skupinou „starousedlíků“ a
„novousedlíků“, jednak i soupeření ve skupině „novousedlíků“. To samozřejmě
k pohodě bydlení nepřispívá. Celkově se projevuje silná sociální izolace, deprivace a
segregace.
Pestrost funkcí
Zásady přijaté Athénskou chartou z r. 1933 o důsledném zónování hlavních funkcí ve
městech vycházely z podmínek na počátku 20. století, kdy především hygienické
problémy dosavadního živelného rozvoje měst bylo třeba řešit obecně přijatelnými
zásadami na vědeckém základě.
Moderní pojetí, jak je uvedeno například v Nové athénské chartě 1998, spatřuje
hodnoty právě ve funkčním upořádání sídel, která prošla dlouhodobým relativně
přirozeným vývojem, ve kterých dochází k přirozenému mísení funkcí a jejichž
pestrost podporuje společenskou i ekonomickou aktivitu. Možnost volby vyplývající
z pestrosti přináší zvýšení kvality života.
Subjektivní i objektivní pocit bezpečí
Pocit nebo situace bezpečí není dána pouze mírou skutečného projevu závažné
kriminality. Monofunkčnost suburbánních zón způsobuje v současné době spíše
snížení závažné kriminality. Na druhou stranu anonymita obyvatel suburbiíí a sociální
deprivace jsou základem pro možnost kriminality zejména mladistvých. S pocitem
bezpečí souvisí i možnost orientace a pochopení sídla a lokality jako celku – jako
známé prostředí. To je znesnadněno bezkoncepčním opakováním monotónní
zástavby.
Kvalita životního prostředí
Většina obyvatel suburbií zde hledá zvýšenou kvalitu životního prostředí. Pokud
budeme životní prostředí chápat v úzkém slova smyslu jako stav znečištění ovzduší,
vody a dalších složek, pak suburbie zabírající relativně zachovalá přírodní prostředí
vykazují v tomto ohledu jistě dobré hodnoty. Na druhou stranu v moderním pojetí je
třeba životní prostředí interpretovat šířeji, jako souhrn složek environmentálních,
historických, kulturních, sociálních, urbanistických, architektonických a dalších, proto
i s ohledem na skutečnosti uvedené v této kapitole nelze komplexní kvalitu životního
prostředí jako prostředí života v suburbiíích očekávat.
Možnost odpočinku a relaxace
Budeme-li definovat způsoby odpočinku a relaxace, pak musíme do výčtu zahrnout
nejen fyzický odpočinek doma či relaxaci na soukromém pozemku rodinného domu,
ale například i možnosti kolektivních sportů či potřebu sociálních kontaktů.
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V okamžiku, kdy tato stránky relaxace není dostupná v místě bydliště, zhoršuje se její
faktická využitelnost i efektivnost a vyvolává to související dopady (doprava, izolace,
anonymita, deprivace).
Estetická kvalita veřejného prostředí
Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)), je filosofická disciplína,
zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a
dojmů z umělých i přírodních výtvorů.22 Povaha tohoto problému sama o sobě
snižuje možnost objektivního posouzení a odmítnutí subuurbií jako obecně
neestetických je problematické. Na druhou stranu se jistě lze shodnout na znacích
území, které estetiku veřejného prostředí zejména vystihují: stav veřejné zeleně,
architektonická kvalita mobiliáře a parteru, provedení a stav komunikací,
architektonické ztvárnění objektů, použité materiály a podobně.
Sounáležitost s místem a okolím
Abstraktní pojem, jehož naplnění nelze vymezit měřitelnými indikátory. Vztah člověka
k prostředí jeho života se formuje na základě smyslových i mimosmyslových vjemů,
které na rozvoj osobnosti působí po dlouhá léta.
Vztah k prostředí nelze nařídit, pouze jej podpořit vhodným řešením zohledňujícím
všechny složky uvedené v úvodu této kapitoly.
Zachování genia loci
Genius loci je latinské slovní spojení znamenající duch místa. Jeho vznik je spjat
s mytologickými souvislostmi. V moderním pojetí znamená určitou neměřitelnou
atmosféru daného místa. Je možno jej chápat jako jakousi obdobu krajinného rázu
v urbanizovaném území. V procesu územního plánování dochází, zejména
v dynamicky se rozvíjející moderní společnosti, k rozsáhlým, nevratným a mnohdy i
zbytečným přeměnám charakteru území. V některých případech jsou tyto přeměny
vyvolány objektivními příčinami nebo potřebami, avšak v případě suburbií tomu tak
většinou není. Zde je významný prostor pro úlohu architekta, který by se měl při
navrhování změn v území stát skutečným znalcem místa, schopným pochopit i tyto
aspekty sídla a skutečně citlivě posoudit předmětné stavební nebo jiné záměry.
Bohužel plnění tohoto doporučení lze jen těžko vynutit direktivně, neboť závisí na
kvalitě architekta a jeho osobním vztahu k profesi. Koncepce nového stavebního
zákona zrušila v oblasti přípravy územně plánovací dokumentace fázi průzkumů a
rozborů a nahradila je vytvářením územně analytických podkladů, které v určitých
případech může architekta od území ještě více vzdálit.
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Hustota a forma zástavby
Hnilička i další autoři spojují otázku kvality bydlení s ukazatelem hustoty osídlení.
V podstatě jde o to, že pokud je hustota zástavby příliš nízká, znamená taková
zástavba nepřiměřený zábor území, prodlužování tras dopravní a technické
infrastruktury, s tím související zhoršení údržby infrastruktury a ekonomickou
náročnost řešení. Zástavba se tak stává ekonomicky nešetrná. Hnilička spatřuje
problém také ve formě zástavby rodinnými domy, které se jeví jako hlavní problém
suburbií. Cílek, Baše, (2005) i Hnilička, (2005) uvádějí, že vhodný ukazatel hustoty
osídlení může být cca 100 obyv./ha, což odpovídá městskému typu zástavby a
umožňuje dosáhnout lepších hodnot docházkové vzdálenosti například k občanské
vybavenosti a tím omezit nutnost automobilové dopravy. Hnilička dokonce pokládá
otázku, zda není vhodné namísto stanovení minimální plochy parcel účelnější
stanovit velikost maximální.
Požadavek některých architektů i developerů na odstranění přeurčených regulativů
stanovených legislativou nebo územně plánovací dokumentací je správný, neboť
individualita každého sídla vyžaduje komplexní posouzení a řešení konkrétní lokality.
Proto i ukazatel hustoty osídlení je nutné sledovat, ale nelze jej legislativně pevně
určit konkrétním číslem.
K problematice „viny vysněného rodinného domu“ (Hnilička, 2005) je třeba uvést, že
podle údajů Českého statistického úřadu od r. 2002 trvale stoupá podíl bytů
v bytových domech na celkovém počtu dokončených bytů. V r. 2007 bylo dokonce
dokončeno více bytů než rodinných domů. V každém případě není pochyb o tom, že
bydlení v izolovaném rodinném domě představuje z podstatné většiny výše
uvedených determinantů pohody bydlení nejvyšší dosažitelný komfort bydlení. To
samozřejmě samo nestačí ke komplexně vyvážené kvalitě prostoru a bydlení, na
druhou stranu urbanista nemá právo omezovat architekta rodinného domu v tom
smyslu, že bychom odsoudili rodinný dům spolu se suburbií. Chyba není v rodinném
domě, ale ve způsobu, jakým je do území zasazen a ve formách kterými je vytvořen.
Hnilička uvádí:„Touha po rodinném domě pohlíží na okolní prostředí jako na zbytkový
produkt, který zbude po realizaci vysněných domů.“ To však není chyba nikoho
jiného než architekta, projektanta.
Velikost rodinných domů a bytů
Mezi chyby současných rodinných domů patří také jejich předimenzovaná velikost.
Tabulka č. 2 znázorňuje vývoj průměrné velikosti rodiny a počet obyvatel na jeden
byt. Tato statistika svádí k interperatci o rostoucích nárocích moderní konzumní
společnosti. To že tyto hodnoty jsou ze strany Českého statistického úřadu
prezentovány jako kvalitativní ukazatele je také zavádějící, neboť při komplexním
posouzení hledisek kvality bydlení není vůbec jednoznačné, zda kvalitnější byt je ten,
kde každá osoba má větší prostor nebo právě naopak. (Zaveďme například do úvah
kriterium hospodárnosti a spotřeby energií). Ovšem skutečností je, že tyto hodnoty
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v žádném případě nedokazují, že požadavky např. na zvětšování obytné plochy na
osobu jsou skutečně vyvolány reálnými potřebami člověka. Tyto hodnoty svědčí
pouze o tom, že takto se dnes byty projektují a realizují. Pokud bude architekt
schopen nabídnout klientovi dobře fungující promyšlenou dispozici s nutným
minimem komunikačních prostorů, pak jistě nenarazí na obecný odpor při
omezování plošné výměry. Jinými slovy, to, že se takové byty staví, neznamená, že
jsou potřeba. Nutnost správných architektonicko-urbanistických řešení se tak
skutečně jeví jako významná pro dosažení udržitelného rozvoje v této oblasti.
Tab.2: Tzv. kvalitativní ukazatele bydlení v České republice23
1961 1970 1980 1991
Počet osob na 1 trvale obydlený byt 3,35 3,15 2,92 2,76
Počet osob na 1 obytnou místnost 1,86 1,5
1,21 1,04
2
(8 a více m )
Obytná plocha v m2 na 1 osobu
10,5 12,4 14,6 16,6
2
Obytná plocha v m na 1 byt
35,3 39,1 42,7 45,9
Počet obytných místností na 1 byt
1,8
2,1
2,41 2,66

2001
2,64
0,98
18,6
49,5
2,72

Podívejme se také například na starší realizované formy zástavby, které by ve své
době také odpovídaly definici suburbanizace obecně – vymístění bydlení na do
okrajových částí města – například obytný soubor Baba v Praze 6. Kvalitní
urbanistické a architektonické řešení spolu s moderními konstrukcemi a
technologiemi v r. 1932 představovaly unikátní představení moderní architektury,
která o 80 let později patří stále mezi nejhodnotnější stavby tohoto druhu
v hodnotách každé stavby v desítkách milionů korun. Zde je také patrná hodnota
místa – lokality. Ve výše uvedených souvislostech je ale důležité si uvědomit, že
velikost parcel na Babě se pohybovala většinou mezi 600 – 800 m2 a zastavěná
plocha domů byla průměrně 108 m2 a to se jednalo o bydlení pro tehdejší
společenskou elitu. Následující tabulka uvádí vývoj velikosti stavebních parcel
v České republice .
Tab. 3: Vývoj průměrné velikosti rodinných domů v m2
1997
1999
2001
Hl. m. Praha
687,9 659,5 678,2
Středočeský kraj
964,6 1012
1131,4
Jihočeský kraj
834,7 918,3 927,8
Plzeňský kraj
1129,4 884,9 961,9
Karlovarský kraj
965,7 927,7 1012,6
Ústecký kraj
922,7 1191,6 1039,1
Liberecký kraj
928,5 1039,6 1205,3
Královéhradecký kraj
1147,7 975,7 974,2
23

Zdroj: Český statistický úřad
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2003
647,1
1073,1
1024,9
1109,4
1263,4
1147
1315,3
1219,1

2005
759,1
1000
1142,6
1110,2
1173,5
1363,2
1446,6
1265,5

Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

792,2
840
692,9
863,2
789
1017,2

882,3
981,5
741,2
766
778,2
1091,8

841,6
1020,6
746,8
881,5
798,9
1222,7

1368,5
1028,9
836,8
880,3
1063,5
1382,6

1040,6
1212,1
904,1
1025,9
1138,8
1462,8

Česká republika

887,6

909,1

964

1063

1106,2

Za 8 let se tak průměrný ukazatel za celou republiku zvýšil o 218,6 m2, t.j. o 24,6 %.
Položme si otázku, zda toto zvýšení bylo skutečně vyvoláno objektivním tlakem
poptávky, tedy skutečnými potřebami lidí.
Je třeba si uvědomit, že ani obyvatel domu či bytu ani developer nejsou těmi
odborníky, kteří by měli rozeznat nevhodné formy nebo lepší formy hledat. Viz.
Hnilička, (2005): „Veřejné prostory nejsou tvořeny jako pobytové, ale jen jako nutné
dopravní koridory.“
Tímto odborníkem je projektant – architekt a na jeho hlavu padá velká část
odpovědnosti za vzniklou situaci. Na druhou stranu však, uvážíme–li koncepci
stavebního zákona, pak architekt urbanista je prakticky z rozhodování o území
vyloučen, neboť stanovování koncepcí je v rukou úředníků státní správy. Zde tedy
narážíme na jeden z nejzávažnějších nedostatků stavebního zákona, kdy architekt
nemá možnost v zásadní míře svými odbornými znalostmi ovlivnit rozvoj území. Pak
je diskutabilní urbanistu vinit z projevů suburbanizace a požadovat na něm zvýšenou
odpovědnost.
Urbanistická koncepce
Urbanistickou koncepci lze charakterizovat jako soustavu dlouhodobě platných
zásad, jevů a prvků prostorového, funkčního a provozního uspořádání prostředí ve
městech. Zpravidla obsahuje začlenění města do sídelního systému, vztah
zastavěného území města a okolní krajiny, základní prostorové členění města a
okolní krajiny (zónování), zásady a prvky urbanistické kompozice v řešeném území,
zásady ochrany stávajících hodnot a argumenty, metodiku a postup pro vytváření
hodnot nových. Suburbánní zóny jsou charakterizovány nekoncepčním řešením.
Urbanistická koncepce v územně plánovací dokumentaci je přitom jedním
z významných nástrojů pro omezení suburbanizace.
Množství difúzních ploch
Důsledkem absence urbanistické koncepce, důsledkem situace na trhu projekčních
prací a důsledkem tržních zákonitostí je časté řešení suburbáních zón nedůsledné a
vzniká tak relativně velké množství ploch, které se ve výsledku nehodí ani ke
zpeněžení v podobě stavební parcely, ani nezapadají do souboru souvislých
veřejných prostranství. Jsou tak ponechány bez funkce a reálného využití. Provedení
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jakýchkoli investic do těchto ploch je neekonomické pro developera i obec. Tyto
plochy jsou proto často zanedbané a odpudivé a zhoršují celkový obraz suburbie.
Úbytek zemědělské půdy
Prostorová rozpínavost suburbií je jedním nejčastěji diskutovaných dopadů na území.
To je způsobeno tím, že základním činitelem, který určuje výběr zastavitelných ploch
pro tento účel, není bohužel urbanistická koncepce, ale především dostupnost
pozemků pro potencionálního investora – developera. Zjednodušeně řečeno: kde se
podaří pozemek výhodně získat, tam je z hlediska developera potřeba prosadit jeho
zhodnocení i pomocí pouhých změn územního plánu. Přitom je to zásah do území,
který zpravidla vyžaduje prověření na úrovni Zásad územního rozvoje kraje, neboť se
ve většině případů jedná o nadmístní vlivy a rozhodně pak zpracování nového
územního plánu v širších souvislostech.
Fragmentace krajiny parcelací a veřejnou infrastrukturou
Fragmentace znamená rozdělení přírodních lokalit, či územních celků v krajině na
menší a izolovanější jednotky. Jedním z hlavních důvodů fragmentace krajiny je
kromě zemědělství a urbanizace především konstrukce a využívání lineární dopravní
infrastruktury, zejména pro automobilovou dopravu. Pod tu se řadí nejen dálnice,
silnice, místní komunikace, ale také železnice a vodní cesty. Liniové dopravní cesty
dělí území, kterým procházejí, na stále menší a menší části, čímž dochází k jeho
fragmentaci, která negativně ovlivňuje život v krajině. Fragmentace je procesem, kdy
je souvislá lokalita, souvislý krajinný celek (les, křoviny, pastviny...) rozparcelován na
množství oddělených komponent. Fragmentace představuje dynamický proces, který
má za následek proměny charakteru lokalit a krajinných vzorců. Je pravdou, že
fragmentace krajiny a přírody vlivem lidské činnosti začala již dávno v minulosti,
avšak v současnosti je dopravní síť tak hustá, že představuje četná rizika. Když při
fragmentaci dochází k dělení přírodních lokalit s výskytem specifických druhů rostlin
a živočichů, následná izolace pak ohrožuje přežití citlivějších druhů, neboť vzniklé
segmenty mohou být menší, než vyžaduje přežití druhu.24
Pozitivní vlivy suburbanizace na území
Jak již bylo řečeno v úvodu publikace, proces suburbanizace lze ovládat a omezovat
jeho negativní vlivy. Správný přístupem lze dosáhnout řady pozitivních vlivů na
území.25
24
25

vytvoření lokalit ekonomicky silnějších skupin
příchod mladších a vzdělanějších obyvatel do obce
populační růst obce
http://www.czp.cuni.cz/wiki/Fragmentace_krajiny
www.suburbanizace.cz
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možné zvýšení politické participace
vyšší příjmy obce
v některých případech zlepšení technické infrastruktury a kvality prostředí

Příkladem správného uchopení problematiky suburbanizace, zejména ze strany
místní samosprávy a účasti občanů, může být například obec Dolní Břežany. Na
konci 20. století Dolní Břežany směřovaly k vývoji obdobném ve všech suburbiích
v okolí Prahy – rozvoj pouze rezidenční funkce bez dostatečného posílení a rozvoje
veřejné infrastruktury. Překotný růst byl zastaven zapojením občanů do rozhodování
o dalším vývoji, umožněním referenda, vyhlášením architektonických a
urbanistických soutěží na řešení centra obce a zejména přístupem místní
samosprávy ke hledání skutečných řešení pomocí řešení komplexní koncepce a
etapizace rozvoje.
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Modely územného rastu miest ako východisko k hľadaniu nových
princípov fromovania krajiny v polohe mestského okraja
Models of city`s spatial growth as a basis for searching for new principles of
designing the urban fringe
Ing. Eva Dvončová
ABSTRACT:
While in the past city has been clearly delimitated by the ramparts today`s cities are
due to advances in transportation and information technologies expanding without
restraint. Their influence is straggling away from the historic centres. Traditional steps
lead to building-up new ramparts with an aim to protect non-built-up land from
continuous city`s spatial growth and its effects. Experiences form the countries where
enforcing restrictive steps are being used have proven that the pressure of
urbanization is too strong and the green ramparts are not able to hold it back. When
the area adjacent to the built-up land is protected urbanization just steps over it.
Models of city`s space arrangement and areal growth bring alternative solutions
leading to design of linked systems on the basis of respecting processes of the
landscape. The paper brings an overview of the organization models of built-up and
non-built-up land as a basis for searching for new principles of designing the urban
fringe.
ABSTRAKT:
Kým v minulosti bolo mesto v krajine jasne vymedzené hradbou opevnenia súčasné
mestá sa vďaka rozvoju dopravy a informačných technológií voľne rozpínajú a zóna
vplyvu miest vzďaľuje od historických centier. Tradičné opatrenia vedú k budovaniu
nových hradieb, ktorých cieľom je chrániť nezastavané časti krajiny pred neustálym
územným rastom miest a jeho vplyvmi. Skúsenosti z krajín kde sú uplatňované
reštriktívne opatrenia preukázali, že urbanizačný tlak je príliš silný a zelené hradby
ho nedokážu zastaviť. Ak je bezprostredné okolie zastavaného územia chránené je
v procese postupujúcej urbanizácie jednoducho preskočené. Alternatívne riešenia
prinášajú modely priestorového usporiadania a plošného rastu miest, ktoré na
základe rešpektovania procesov prebiehajúcich v území smerujú k tvorbe
previazaných systémov. Príspevok prináša prehľad modelov usporiadania zastavanej
a nezastavanej krajiny ako východiska hľadanie nových princípov formovania
mestského okraja.
1 Úvod
Podstatnou súčasťou dnešného chápania krajiny sú procesy, ktoré v nej prebiehajú.
Dynamická interakcia prebieha medzi živými aj neživými prvkami rovnako ako medzi
prvkami prírodnými a umelo vytvorenými. Krajinná tvorba je orientovaná na hľadanie
rovnováhy medzi ekonomickým, ekologickým a estetickým aspektom.
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Územie mestských sídiel, ale aj ostatných urbanizovaných území, sa
v súčasnosti vyznačuje dynamikou zmien a plošného rastu. Zmeny spôsobené
zastavovaním územia v krajine sú dlhodobé a takmer nezvratné. Poznanie procesov
prebiehajúcich v krajine prináša obavy z udržania priaznivého stavu životného
prostredia, kde jedna zmena vyvoláva ďalšiu. V súčasnosti sú v súvislosti
s priestorovým a územným plánovaním diskutované modely optimálneho
priestorového usporiadania ľudských aktivít v krajine, ktoré by mali zabezpečiť jeho
udržateľný rozvoj. Na rozdiel od minulosti, keď boli hranice miest limitované
opevnením a charakter mestských a vidieckych sídiel bol jednoznačne rozlíšiteľný,
súčasné mestá plynule prechádzajú do krajiny a v okrajových polohách postupne
strácajú mestské črty. Nerozvinuté mestské štruktúry vytvárajú zvýšené nároky na
dopravu a naopak budovanie dopravnej infraštruktúry podnecuje rozširovanie
urbanizovaných území. Dôsledkom extenzívneho rozvoja miest sú vyčerpávané
priestorové rezervy, dochádza ku fragmentácii krajiny, zmenám v ekosystémoch a
následnému znižovaniu biodiverzity. Rozvoľnená forma územného rastu je v
súčasnosti jedným z hlavných problémov okrajových častí mestských sídiel.
Riešenie problémov spojených s územím mestského okraja súvisí
s pochopením regionálnych súvislostí a možností ovplyvnenia rozvoja urbanizácie
v krajine. Príspevok prináša prehľad niektorých modelov územného rastu miest ako
východiska hľadanie nových princípov formovania mestského okraja.
2 Európske regionálne koncepcie
Na úrovni regiónu sú pre Európu typické dva modely formovania urbanizovaných
území a ich okolia. Podľa prvého modelu sú v krajine centrá urbanizácie navzájom
oddelené súvislými pásmi nezastavanej krajiny tzv. Green Belts. Opačný princíp
predstavuje koncepcia zeleného stredu, Green Heart, ktorý je vymedzený sídelnou
štruktúrou koncentrovanou pozdĺž línií dopravnej infraštruktúry.
2.1 Green belts
Intenzívny plošný rast miest vo Veľkej Británii podnietil vytvorenie koncepcie
priestorového plánovania, ktorá vymedzuje okruh otvorenej krajiny okolo
urbanizovaného územia nazývaný Green Belt. Jeho cieľom je jednoznačné
vymedzenie hraníc urbanizovaného územia a zároveň by mal vytvárať rekreačné
zázemie mesta.
Schéma pre prvý a najznámejší Londýnsky Green Belt bola na lokálnej úrovni
prvý krát navrhnutá v roku 1935 výborom Greater London Planning Committee. Od
roku 1947 bola koncepcia Green Belt ustanovená na národnej úrovni keď sa stala sa
súčasťou plánovacej politiky Veľkej Británie (Amati – Yokohari 2006). Town and
Country Planning act (1947) umožnil miestnym orgánom zahrnúť návrh Green Belt
do rozvojových plánov. Ciele Green Belt a súvisiacich zásad priestorového
plánovania ustanovené v roku 1955 sú dodnes platné s minimálnymi zmenami
(Planning Policy Giudance 2: Green Belts 2001).
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Planning policy guidance 2 (2001) stanovuje päť účelov Green Belt:
- kontrolovať neobmedzený rozvoľnený rast rozsiahlych zastavaných
území,
- predchádzať procesu zlučovania susediacich miest,
- napomáhať pri ochrane krajiny pred prienikom urbanizácie,
- chrániť osobitný pozíciu a charakter historických miest,
- stimulovať transformáciu vnútorných častí mesta.
Green Belts sú súčasťou Vládnej plánovacej politiky Veľkej Británie. Primárne
vychádzajú z regionálnych stratégií. Zásadným a základným cieľom Green Belts je
ponechanie otvorenej krajiny a najdôležitejšou charakteristikou je ich trvalosť
zabezpečená silnými nástrojmi priestorového plánovania. Úlohou Green Belts
je usmerňovanie urbanizácie vo vymedzenom území a stimulácia vnútornej
regenerácie miest. Na ich území je žiaduce zachovanie poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, využitie krajiny na rekreáciu mestského obyvateľstva a
ochranu a zlepšovanie životného prostredia. Nakoľko sa jedná o regionálnu
koncepciu vzťahujúcu sa primárne k zastavaným územiam, kvalita krajiny
neovplyvňuje jej zahrnutie pod ochranu ako Green Belt, rozhodujúca je len poloha
(Planning Policy Giudance 2: Green Belts 2001).
V súčasnej dobe je udržateľnosť Green Belts predmetom diskusií. Odporcovia
poukazujú na zlyhávanie ich základného poslania. Typickým príkladom je Londýnsky
Green Belt kde urbanizácia napriek obmedzeniam preniká na jeho územie alebo
pokračuje za ním (Lörzing 2005). Green Belts je jednoduchá čitateľná koncepcia,
ktorá je dobre politicky obhájiteľná na regionálnej úrovni, no neodráža dynamiku
prebiehajúcich procesov na lokálnej úrovni.
2.2 Greenheart
Opakom usporiadania zastavaného a nezastavaného územia podľa princípov
Green Belts je koncepcia zeleného jadra, ktorá vychádza z predpokladu, že
obmedzenie dopravného napojenia znižuje predpoklady rozvoja územia. Cieľom
koncepcie je koncentrovanie urbanizácie pozdĺž sietí infraštruktúry tak aby mohol byť
medzi nimi zachovaný otvorený priestor.
Najznámejší príklad zeleného jadra, Green Heart, sa nachádza v Holandsku.
Zelené jadro v súčasnosti vymedzuje konurbácia štyroch najväčších holandských
miest: Amsterdam, Rotterdam, Hág a Utrecht. Regionálna sídelná štruktúra so
spoločným názvom Randstad vznikla prirodzeným vývojom územia. Polohu a rozvoj
jednotlivých sídiel podmienili prírodné podmienky. Hospodársky rast v regióne
prebiehal rovnomerne z dôvodu špecializácie a vzájomnej spolupráce miest, ktoré
umožňovala rozvinutá sieť vodných kanálov využívaných na dopravu. Jadro regiónu
tvorili úrodné pôdy s vysokou hladinou spodnej vody a rašeliniská nevhodné pre
budovanie sídiel, či dopravnej infraštruktúry. Až do konca 19. storočia boli z dôvodu
technickej náročnosti pozemné dopravné línie budované najmä po obvode územia.
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Okruh tvorený dopravnou infraštruktúrou vytvoril predpoklady pre koncentráciu
urbanizácie Randstadu a nízkeho podielu zastavaných území v jeho centre
(Schrijnen 2000).
Regionálna koncepcia Green Heart je rozpracovaná do teoretického modelu
využiteľného pre rôzne mierky. Schrijnenov (2000) model rozvoja urbanizácie na
pozostáva z koncentrácie zástavby pozdĺž dopravných tepien, ktorá ponecháva
nezastavané zelené jadrá. Limitovanie rozširovania urbanizácie je dosiahnuté
regulovaním dopravnej dostupnosti. Model vychádza z výskumov Martina a Marcha
(1975), ktorí analyzovali dva spôsoby umiestnenia zástavby, dopravnej infraštruktúry
a nezastavaných plôch. Jedna z alternatív situovala zástavbu v centrálnej pozícii voči
líniám dopravnej infraštruktúry vedených otvorenou krajinou, a druhá naopak
ponechávala nezastavané plochy medzi zastavanými koridormi pozdĺž dopravných
ťahov (obr. 1). Pri rovnakej plošnej výmere, v prvom aj druhom prípade, nezastavaná
plocha v centrálnej časti vytvára lepšie možnosti využitia zelených plôch. Sústava
zelených jadier je v Schrijnenovom modeli prepojená sieťou peších trás vedených
kolmo na dopravné trasy ako rovnocenná sieť k sieti dopravy. Uvedený princíp je
aplikovateľný na všetkých hierarchických úrovniach od bloku až po región (obr. 2).

obr. 1 – Sivá plocha vľavo predstavujúca urbanizované územie zaberá rovnakú plochu ako
napravo. Biela farba reprezentuje nezastavané územie (Schrijnen 2000, s. 198).

obr. 2 – Usporiadanie a prepojenie zastavaných a nezastavaných plôch na úrovni bloku,
aglomerácie i regiónu (Schrijnen 2000).
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3 Sieťové modely územného rastu
Jedným zo súčasných trendov priestorového, územného i krajinného plánovania vo
svete je zameranie na tvorbu sietí v krajine. Niektoré koncepcie sa špecializujú na
jeden typ sietí, napríklad dopravnej a technickej infraštruktúry, vodných tokov alebo
ekologické siete. Iným prístupom je koncepcia integrovaných sietí, ktorá zjednocuje
viaceré typy do spoločnej koncepcie. Medzi integrované sieťové systémy napríklad
patrí koncepcia koridorov ako urbanizačných zón alebo stratégia dvoch sietí.
3.1 Koridor ako urbanizačná zóna
Rozvoj ľudských aktivít v krajine vo forme koridoru je predmetom viacerých koncepcií
priestorového plánovania. Uvedený príklad bol sformulovaný holandským
ministerstvom bývania, územného plánovania a životného prostredia v spolupráci
s jeho odbornou radou v roku 1999. Koncepcia koridoru ako urbanizačnej zóny
rozširuje model rozvoja územia vo forme koridoru o sieť osobnej dopravy (obr. 3 –
vľavo), ktoré sú významné z hľadiska ich potenciálu ako nosné štruktúry urbánneho
rozvoja (Hidding – Teunissen 2002). V rámci koridoru sú v blízkosti dopravných uzlov
navrhované nové zóny urbanizácie prepojené s existujúcimi centrami sieťou ciest,
kanálov, železničných tratí (obr. 3 – v strede). Nezastavané „zelené“ zóny medzi
novo urbanizovanými územiami predstavujú rezervné plochy pre rozvoj urbanizácie
alebo naopak pre jej rozčlenenie v krajine (obr. 3 – vpravo). Urbanizácia je podľa
rozvojového modelu koridoru ako urbanizačnej zóny koncentrovaná do niekoľkých
vybraných koridorov a ostatné časti krajiny sú chránené pred spontánnou
výstavbou. Stratégia vychádza zo skúseností, že „urbanizačný a ekonomický tlak na
územie je silnejší ako akákoľvek plánovacia politika založená na myšlienke
kompaktného mesta" (Hidding – Teunissen 2002, s. 302).

obr. 3 – Koridor ako urbanizačná zóna (Hiddings - Teunissen 2002, s. 303).

3.2 Stratégia dvoch sietí
„Cieľom stratégie dvoch sietí je predchádzanie presúvaniu environmentálnych
problémov do inej mierky, na iné územia alebo budúce generácie. Stratégia je
zameraná na ekologicky prijateľnú priestorovú organizáciu ľudských činností
v krajine“ (Hiddings – Tenuissen 2002, s. 302).
Teória stratégie dvoch sietí je odvodená z poznatkov krajinnej ekológie
o procesoch prebiehajúcich v krajine, ktoré vytvárajú východiskové podmienky pre
ľudské aktivity i prírodné prostredie. Thjallingii (2000) stratégiu dvoch sietí prezentuje
ako alternatívu k tradičným modelom usporiadania urbanizovaného územia a krajiny.
Štvrť, mesto alebo región sú posudzované ako ekosystémy s neustále cirkulujúcimi
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tokmi dopravy, energie, vody, surovín, odpadu, medzi urbanizovaným územím a jeho
okolím. Základom pre usporiadanie urbanizácie v krajine je kombinácia dopravnej
siete a siete vodných tokov. Koncepcia sa opiera o poznatky, že siete dopravnej
infraštruktúry a vodných tokov k sebe prirodzene viažu určité funkcie. Na dopravných
systémoch sú závislé plochy priemyslu, obchodu, intenzívnej poľnohospodárskej
výroby a hromadnej rekreácie. Na sieť vodných tokov v krajine často nadväzujú
plochy zelene, ktoré plnia ekologické funkcie, alebo funkcie ochrany vodných zdrojov,
prípadne extenzívnej rekreácie. Dopravná sieť a sieť vodných tokov spoločne
vytvárajú stabilný priestorový rámec pre ekonomické a ekologické procesy v krajine
a tým predurčujú funkčné zónovanie územia. Tjallingii (2000) model dvoch sietí
podopiera tvrdením, že ekológia je vedný a praktický odbor, ktorý dokáže napomáhať
vytvoreniu podmienok pre všetky ľudské aktivity v krajine.

obr. 4 – Stratégia dvoch sietí (Tjallingii 2000, s. 117)

4 Mestský okraj
Vzhľadom na súčasné tendencie foriem rozvoja mestských sídiel a ich priestorového
usporiadania je územie označované pojmom mestský okraj veľmi ťažko jednoznačne
vymedziť. Mestský okraj predstavuje určitú časť krajiny nadväzujúcu na mestské
sídlo. Nasledujúca časť prináša prehľad charakteristík a princípov vymedzovania
tohto územia.
Existencia mestského okraja je podmienená vznikom sídiel mestského typu.
Charakteristický znak mesta od prvopočiatkov predstavovalo mestské opevnenie s
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primárne ochrannou funkciou, ktoré ho jednoznačne oddeľovalo od vidieckej krajiny.
Opevnenie malo aj symbolický význam ako výraz istého privilégia (Antrop 2004). Od
obdobia vzniku prvých miest až do druhej polovice 18. storočia tvorilo mestské
opevnenie hranicu plošného rastu miest. Z dôvodu nedostatku priestoru ako aj
nepriaznivých vplyvov na životné prostredie boli niektoré areály v priebehu vývoja
presunuté za mestské hradby, čím sa vytvárala štruktúra krajiny dodnes typická pre
mestský okraj. V období priemyselnej revolúcie dochádza k zmenám na území
vtedajšieho mestského okraja. Hoci v mnohých európskych mestách boli hradby
odstránené už skôr, stále si zachovávali kompaktný charakter. V druhej polovici 18.
storočia zmeny v spôsobe výroby významne ovplyvnili demografickú štruktúru
v krajine, dochádza ku koncentrovaniu obyvateľstva do miest, ktoré vo vyspelých
priemyselných mestách Európy na konci 19. storočia vyústilo do absolútne
nevyhovujúcich životných podmienok v mestách. Hustota obyvateľstva dosahovala
extrémne hodnoty. Typickými boli stiesnené podmienky na bývanie, nedostatok
zelene a znečistené ovzdušie. Hľadanie spôsobov ako zlepšiť životné podmienky v
sídle prinieslo na začiatku 20. storočia utopické vízie záhradných miest (Urban Task
Force 1999, Hnilička 2008). Zeleň sa stala nevyhnutnou požiadavkou obytného
prostredia. Pôvodná myšlienka samostatných záhradných miest však nebola nikdy
samostatne realizovaná. Teórie záhradných miest však ovplyvnili urbanizáciu
okrajových území a vyústili do kobercovej zástavby samostatne stojacich rodinných
domov (Hnilička 2008), ktorú umožnil rozvoj osobnej, najprv hromadnej železničnej,
neskôr individuálnej automobilovej, dopravy (EEA 2006). Charakter mestského
okraja sa v priebehu histórie zmenil od presného k neurčitému, z červeného (tehlová
farba, vyjadruje mestské opevnenie) na zelený (zeleň zón bývania).
Existuje viacero postojov k problematike definovania a vymedzenia mestského
okraja. Historicko-geografické výskumy dokazujú že v okrajových polohách miest už
v minulosti existovali osobitné typy nezastavaných alebo riedko zastavaných území,
ktoré boli pri pokračovaní plošného rozširovania urbanizácie preskočené a dodnes sú
rozoznateľné. O definovanie aktuálnej podoby a priestorového vymedzenia
mestského okraja sa na základe jeho znakov a vlastností pokúšajú odborníci
z rôznych krajín a vedných odborov. Iní tvrdia, že rozpadom mestského územia
podstata sídelného okraja zaniká. Absencia jednotného pojmového aparátu
komplikuje celkovú orientáciu v problematike. Relevantné sú definície z odboru
geografie, priestorového plánovania, urbanizmu, krajinnej architektúry ale aj
sociológie alebo ekonómie.
Termín „Stadtrandzone“ bol prvý krát použitý geografom Herbertom Louisom
(1936 In: Whitehand - Morton 2004, s. 275) pre „oblasť extenzívneho využitia územia
na okraji mestského sídla počas období utlmenia rastu urbanizácie“. Počas
novodobej histórie urbanizmu vznikali v okrajových územiach zóny nízkej hustoty
obkolesujúce kompaktne zastavané mesto. Tieto zóny boli pri obnove sídelného
rastu preskočené. Výsledkom je forma usporiadania zástavby, kde staršie zastavané
plochy sú rozoznateľne oddelené od novej výstavby (Whitehand - Morton 2004).
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Okrajové zóny boli v prácach Conzen-a a Whitehand-a identifikované ako významné
určujúce činitele morfológie mestských sídiel, ktoré reprezentujú pokračujúci vplyv
bývalých okrajov dlho po tom ako sa stali súčasťou urbanizovaného územia (Carter
1982).
Gallent et al. (2004) poukazujú na potrebu definovania územia ako východiska
pre ďalšie kroky riešenia problémov spojených s rastom miest. Na základe prieskumu
literatúry bolo identifikovaných šesť základných aspektov definovania mestského
okraja („urban fringe“):
1 Poloha
2 Využitie krajiny
3 Hustota obyvateľstva
4 Priestorová ekonómia
5 Tranzitná/ prechodná oblasť
6 Charakter krajiny
Definície mestského okraja podľa polohy územia, funkčného využitia
a charakteru krajiny vychádzajú konkrétnych priestorových čŕt, kým ďalšie definície
sledujú javy a procesy odohrávajúce sa v území.
Primárnou charakteristikou vzťahujúcou sa k polohe mestského okraja je
blízkosť kompaktne zastavaného územia mestského sídla. Gallent et al. (2004)
podotýkajú, že mestský okraj z hľadiska polohy nemusí vytvárať usporiadanú formu
pásu obkolesujúceho mesto. Územia s charakteristickými črtami mestského okraja
môžu prenikať až do centrálnej časti viazané na prírodný prvok, napríklad vodný tok
alebo umelý prvok, napríklad železničnú trať. Countryside agency (2002, s. 4) chápe
mestský okraj ako „krajinu v meste a okolo neho, ktorá sa prepletá zastavaným
územím“. Podľa Pryora (1968, In: Matlovič - Sedláková 2004, s. 76) sa mestský okraj
nachádza v priestore kde mesto uplatňuje svoju expanziu.
Územie označované ako mestský okraj je charakteristické rozmanitosťou
funkčného využitia. V priestore mestského okraja sa premiešavajú funkcie mestskej
krajiny s funkciami charakteristickými pre vidiecku krajinu. Mestské a vidiecke
funkčné plochy sú doplnené o objekty a areály so špecifickými funkciami viazanými
na prímestskú polohu. Väčšinou sa jedná o funkcie nevyhnutné pre prevádzku
mesta, ktoré nie sú vhodné pre vnútorné polohy. Na území mestského okraja sú
situované areály náročné na priestor, či prevádzky s nepriaznivým vplyvom na
životné prostredie v meste. Typické sú letiská a dopravné stavby, priemyselné
podniky, logistické a obchodné centrá, sklady, skládky odpadu, čistiarne odpadových
vôd, zásobárne pitnej vody, cintoríny, nevyužívané poľnohospodárske plochy,
brownfields,
ako
aj
športovo-rekreačné
plochy,
plochy
prímestského
poľnohospodárstva a záhradkárske kolónie (Carter 1982, Countryside agency 2002,
Matlovič - Sedláková 2004). V závislosti od podielu zastúpenia funkcií typických pre
mestskú alebo vidiecku krajinu sa v rámci mestského okraja podľa Pryora (1968, In:
Matlovič - Sedláková 2004, s. 76) je možné rozdeliť mestský okraj na vnútornú
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a vonkajšiu podzónu (obr. 5). Pestrosť funkcií v území sa priestorovo prejavuje
výrazne heterogénnym usporiadaním jednotlivých funkčných plôch, pre ktoré je
typická dynamika zmien vo využívaní krajiny (Gallent 2004, Antrop 2004).

obr. 5 – Schematické usporiadanie urbanizovaného územia a oblastí jeho vplyvu (Carter
1995, In: Sedláková 2004)

Mestský okraj ako tranzitná oblasť predstavuje nárazníkovú zóna ochraňujúca
poľnohospodársku pôdu pred prienikom mestských funkcií. Z hľadiska priestorovej
ekonómie je územie definované na základe zisku z využitia krajiny, kde „mestské
územie je také, na ktorom zisk z mestských funkcií prevyšuje zisk z tradičných
vidieckych a okrajové pásmo tvorí hranicu, kde je pomer ziskov z územia
v rovnováhe“ (Hite 1998 In: Gallent et al. 2004, s. 219). Iným aspektom, na základe
ktorého je vymedzované územie mestského okraja je hustota osídlenia a definuje
mestské, okrajové alebo vidiecke územie (Gallent 2004).
Komplexná definícia mestského okraja, ktorú navrhuje Gallent et al. (2004)
poukazuje na multifunkčné využitie územia a špecifickú charakteristiku krajiny.
Sídelný okraj je:
1. „multifunkčné prostredie, zvyčajne však spojené s funkciami viazanými na
nevyhnutnú prevádzku sídla;
2. dynamickým prostredím charakteristickým vzájomným prispôsobovaním sa
a prechodom medzi jednotlivými funkciami;
3. priestorom ekonomických aktivít nízkej hustoty zahrňujúcich maloobchod,
priemysel, distribúciu a sklady;
4. neudržiavaná krajina s potenciálom bohatého druhového zloženia“ (Gallent
et al. 2004, s. 223).
V slovníku The metapolis dictionary of advanced architecture (Gausa –
Guallart – Muller – Soriano – Porras - Morales 2003) je definovaných niekoľko
pojmov súvisiacich s územím mestského okraja. Heslo okraje („fringes“) poukazuje
na „nespradenosť“ okraja a vzťahuje sa konkrétne na okraj Madridu. Kľúčové sú:
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slová ilegálny a rozsah. „Správne orgány tolerujú, ignorujú a podriaďujú sa pred
rozsahom okraja“ (Soriano 2003, s. 244). Heslo „rurbia : urban–territorial space“
popisuje okrajové územie miest. Autor konštatuje, že to pod čím bolo v minulosti
chápané mesto, dnes dosahuje nový rozmer rozšírený na „mestský územný priestor“
(„urban–territorial space“). Rozpad mestského územia neumožňuje exaktné
vymedzenie periférie. Fenomén, ktorý vytvára územia nezapadajúce ani do
kategórie mestského ani vidieckeho sídla, sa nazýva „rurbia“ (Guallart 2003, s. 533).
Pojem „patchwork city“ je charakterizovaný ako otvorená štruktúra, ktorá sa skladá
zo zastavaných území, voľnej krajiny a infraštruktúry. „Tradičný tvar mesta sa
premenil na zmiešanú krajinu a mesto prestalo byť uzatvoreným územím ale
prejavuje sa ako zmes rôznorodých a rozdelených častí“ (Gausa 2003, s. 472).
Prehľad pojmov súvisiacich s okrajovým územím miest potvrdzuje zmenu vo
vnímaní vzťahov mesta a jeho okolia. Vývoj usporiadania urbanizovaných častí
krajiny smeruje k výraznému vzájomnému priestorovému a funkčnému previazaniu
jednotlivých krajinných typov, v ktorom sa okrajová zóna stráca. Definovanie
a vymedzenie mestského okraja je však dôležitým krokom pri riešení súčasných
problémov, ktoré sa vyskytujú na tomto území. Pojem mestský okraj v príspevku
označuje územie susediace s kompaktne zastavaným územím mesta, ktoré sa
vyznačuje rozmanitosťou využitia krajiny, premiešaním vidieckych a mestských
funkcií s funkciami typickými pre mestský okraj a dynamikou ich premien.
5 Záver
Poznanie regionálnych súvislostí umožňuje pochopenie procesov prebiehajúcich na
lokálnej úrovni. V prípade problematiky vzťahujúcej sa k územiu mestského okraja
modely rozvoja urbanizácie v krajine sú jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje tvorbu
scenárov smerovania plošného rastu miest a napomáhajú pri návrhu jeho
stabilizácie.
V súčasnej dobe rozvojových stratégií a územného plánovania sú
posudzované rôzne spôsoby priestorového usporiadania činností v krajine. Dôvodom
pre zostavovanie koncepcií rozvoja urbanizácie je zachovanie dôležitých vlastností
nezastavanej krajiny. V Európe najznámejšie koncepcie Green Belts a Green Heart
sú zamerané na ochranu krajiny pred plošným rastom urbanizovaných území, hlavne
miest. Kühn (2003) poukazuje na podstatu oboch koncepcií, ktorá spočíva v opozícii
k urbanizovanému územiu a nevychádza z konkrétnych vlastností krajiny. Koncepcia
Green Heart a jej rozpracovanie (Schrijnen 2000) ponechávajú nezastavané plochy
ako protipól zastavaných, ich výber však podmieňujú aj vlastnosti krajiny. Zeleným
jadrom by mali byť práve ekologicky významné priestory alebo územia vhodné na
rekreačné účely. Pri uplatnení koncepcie Green Heart je dôležité vytvorenie
prepojení jednotlivých zelených centier ako biocentier, aby nedošlo k ich izolácii.
Podobné slabé miesto má aj koncepcia koridoru ako urbanizačnej zóny, ktorá
predstavuje ochranu krajiny na princípe koncentrácie ľudských činností do lineárnych
útvarov. Jedná sa o model rozvoja, vychádzajúci zo skúseností súčasného vývoja vo
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svete, kde dôležitú úlohu zohráva dostupnosť (dopravné spojenie, ale aj dostupnosť
kapitálu a ľudských zdrojov). V modeli sa počíta so zelenými zónami aj v rámci
koridoru, no ich charakter a ochrana musia byť jasne určené aby bola udržaná
ekologická stabilita krajiny. Najzaujímavejšia je koncepcia dvoch sietí, pretože sa
pokúša o prepojenie princípov krajinnej ekológie s modelmi rozvoja urbanizácie. Jej
uplatnenie si vyžaduje medziodborový a medzirezortný prístup, ktorý by nemal byť
len formálnou súčasťou územného plánovania. Princíp dvoch sietí vyjadruje
rovnocennú pozíciu ekologických a ekonomických záujmov v území pri plánovaní
a tvorbe krajiny.
Vodná a dopravná sieť ako nosná štruktúra rozvoja prináša aj možnosti
zvýšenia kvality území mestského okraja. Stratégia dvoch sietí je modelom rozvoja
urbanizovaného územia, „ktorý vytvára maximálnu dĺžku hraníc a tým najvyššiemu
počtu obyvateľov umožňuje žiť v kontakte s prírodným alebo prírode blízkym
prostredím a zároveň v dostupnosti mestskej vybavenosti“ (Tjallingii 2000, s. 118).
Územie mestského okraja je vnímané dvoma spôsobmi ako hranica a ako
prechodové pásmo. Pojem hranica evokuje hradbu okolo sídla, prechodové pásmo
naznačuje zmenu, dynamiku, striedanie a vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých
krajinných typov. Cieľom môjho ďalšieho výskumu je hľadanie optimálneho
usporiadania krajinnej štruktúry, ktorá by okrajové územia ponímala súčasne ako
hranicu aj ako prechodové pásmo. Krajinno-architektonický prístup pri tvorbe
okrajových území môže napomôcť pri syntetizovaní alternatívnych koncepcií
usporiadania vzťahov urbanizovaných území v krajine zo súvisiacich odborov,
napríklad krajinnej ekológie alebo priestorového plánovania s overenými postupmi
z oblasti urbanizmu a tvorby krajiny.
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Návaznost zástavby a krajiny

Sequence of Dewelopment and Landscape
ing. arch. Olga Titzenthalerová

ABSTRACT:
New development is inevitable, but we repeat mistakes that were already done a few
years before. Ian L. McHarg developed in seventies his own theory about how to
realize the development and he successfully applied it in Baltimore region in
U.S.A..and mentioned it in his book Designed with Nature.
His theory was established on many analysis of the landscape and pointed on places
which are not suitable for development. So it shows up the places suitable for new
house-buildings. He also differentiate amount of houses in certain areas in
accordance with type of landscape. Its steep land, forests and woodlands, aquifers,
Surface water and riparian lands etc.
I would like to apply his theory on landscape in Czech Republic and extend it or
change in some aspects in which is our landscape different from U.S.A. in that time.
ABSTRAKT:
Nová zástavba je nevyhnutelná, protože stávající populace roste a rostou i nároky lidí
na prostor. Bohužel ale opakujeme chyby našich předků. V 70. letech Ian L. McHarg
vymyslel a aplikoval metodiku analýzy krajiny pro výstavbu v U.S.A.
Snažil se respektovat přirozenou funkci území, která je dána charakterem území a
samotnou přírodou. Zástavba, stejně jako zeleň pak vyplývá logicky z povahy krajiny.
Chtěla bych navázat na jeho metodiku, aplikovat ji na Praze Západ a rozšířit o
některé aspekty charakteristické pro českou krajinu a tradice vycházejících i z
historie zástavby. Rovněž se zabývat vazbou a návazností nových domů, jak na
stávající zástavbu, tak na okolní krajinu.

1 Úvod
Stavební boom posledních let nenávratným způsobem změnil krajinný ráz okolí
velkých měst nejen u nás v ČR. Nicméně v ČR je to patrné hlavně okolo hlavního
města Prahy, i když ani ostatní velká sídla na našem území toho nebyla ušetřena.
Vznikly celé kolonie rodinných domů na předměstích. Nová výstavba je tvořena
zejména typovými domy, které nerespektují charakter stávající a nakonec ani nově
vzniklé zástavby. Rychlá bezmyšlenkovitá parcelace s vidinou největšího zisku.
Jeden typový projekt, jenž se do nekonečna opakuje. Tak vypadá nová zástavba na
,,zelené louce". Bez vybavenosti, bez promyšlených docházkových vzdáleností a
hromadné dopravy.
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Pro tato nově vzniklá „sídliště“ vznikla celá řada názvů od slova ,,šmoulov" přes
,,paneláky na ležato" až k novému urbanistickému termínu ,,sídelní kaše", anglicky
,,urban sprawl".
Jedná se v mnoha případech o koberce nově rozparcelované půdy bez jiného
zamyšlení nad uspořádáním než je maximální zisk z pozemku.
Zástavba je často bez návaznosti na jakoukoli vybavenost, jádra okolních vesnic, bez
dostatečné MHD dopravy. Není v kontextu se stávající výstavbou ani okolní krajinou.
Výstavba je zasazena i na nevhodná území pro rozvoj urbanizace, jako jsou
například záplavová území, nebo půdy první bonity. Nesprávným způsobem
zastavění dochází k znehodnocování půdy, místo co by docházelo k jejímu
zhodnocení. Krátkodobé zisky z výdělku z prodeje nových domů mnohonásobně
převyšují náklady na revitalizaci území, které bude takto v budoucnu potřeba.
2 Nová podoba výstavby a její architektonické ztvárnění
,,Sen o vlastní vile se zahradou a výhledem v klidné rezidenční čtvrti se nepřímo
spojuje s myšlenkami na šťastný a spokojený život. Rodinný dům se často stává
životním cílem, pro který jsou lidé ochotni přinášet velké oběti. Mít vlastní vilu
znamená významný skok na společenském žebříčku od pouhého platit nájem." 26
Tak popisuje pocit z rodinného domu autor knihy Sídelní kaše. Nová zástavba,
namísto toho, co by rozvíjela území jako by znásilňovala předměstí a okraje
příměstských vesnic. Staví se bez celkové koncepce. Ve velké míře se jedná o
pravoúhlou uliční síť. Jeden až tři typy domů podle velikosti zastavěného území.
Nová zástavba je často, jak už bylo výše řečeno, odtržená od zástavby původní. A i
kdybychom opomenuli architektonickou formu vlastních domů, nevhodnost tvarů,
barev, materiálů, sklonů střech, formy a měřítka, to nejdůležitější - soukromí pro
jednotlivé obyvatele nových domů opomenout nelze. Bohužel, rozmístění a charakter
zástavby velice často potlačuje veškeré možnosti uchování soukromí obyvatel domů.
Často nikdo nepřemýšlí nad umístěním oken domů a orientací místností tak, aby
nebylo vidět z jednoho domu do druhého. Parcely jsou minimální, stejně jako
odstupové vzdálenosti. Soukromí zahrad zajišťují túje, vysázené jako živý plot a ze
samotné zahrady se stal kousek trávníku s parkovacím místem ze zatravňovacích
dlaždic.
3 Návaznost na okolní výstavbu či krajinu
Nově vznikající kolonie rodinných domů na vesnicích v blízkosti měst vesměs
nenavazují svým charakterem ani na vesnici ani na okolní krajinu. Vlastní forma
nereaguje na původní zástavbu. Nestará se o měřítko, barvu proporce, ani o
zachování charakteru místa. Vznikla celá řada nových domů, s architektonickou
čistotou linií, které ale vůbec nezapadají do okolní zástavby. ,,Sebelepší architektura
rodinného domu nemůže nahradit poškozené okolní prostředí. Je pozoruhodné, že o
26
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samotných rodinných domech bylo napsáno již tolik literatury a že najdeme tolik
mistrovsky realizovaných staveb, ale tomu, co se děje jejich přílišnou kumulací na
jednom místě, je věnováno jen minimum pozornosti. Fotografové architektury se již
naučili, jak okolí snímaného rodinného domu důmyslně skrýt. Mají k tomu pádný
důvod – v okolí skutečně nebývá čemu se obdivovat. Čtenářům se tak vzkazuje:
Dům je sám o sobě výborný, ale o jeho okolí se radši vůbec nebudeme zmiňovat.
Kvalita bydlení je tak zcela chybně posuzována bez vztahu k místu, bez vztahu k
širší zástavbě lidského sídla.“27

obr. 1-Tuchoměřice - kumulace nesourodých forem

Dále, jak si můžeme všimnout, nová kolonie domů často nenavazuje ani do okolní
krajiny. Domy za jejichž plotem bezprostředně začíná obdělávané pole jsou k vidění
téměř kdekoli.

obr. 2-Tursko-domy bez návaznosti na okolní krajinu

Uvědomme si ale, jaká je úroveň a kvalita bydlení v takovýchto novostavbách.
Zemědělskou činností při obdělávání polí, sklízení obilí, hnojení vzniká prach či
zápach. Takové bydlení je nejen naprosto nevhodné pro zdravé jedince, natož pro
27
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alergiky či astmatiky, ale i necitlivým zásahem do okolní krajiny. Nevzniká žádný
přirozený přechod od pole přes sady, zahradami k domu, tak jak tomu bylo dříve.
Nevzniká ani žádná vizuální bariéra, krom plotu okrajového rodinného domu mezi
jednotlivými zónami bydlení a zemědělství.
„S ohledem na bioklimatické, hygienické a jiné podmínky patří zeleň k základním
faktorům, které přispívají k hygienickým i estetickým kvalitám životního prostředí
v sídelním útvaru i jeho jednotlivých zónách. Zeleň současně napomáhá ke
správnému uspořádání urbanistické struktury, vytváří vhodný rámec rekreačním
plochám, přispívá k rozvíjení společenských kontaktů mezi týmiž i různými věkovými
skupinami obyvatel, k upevnění zdraví, k regeneraci duševních i fyzických sil…“ 28
Tohle vše je zeleň sama o sobě, je nutné ji správně začlenit do projektu. V případě
výstavby jako je na obrázku 2. by to bývalo bylo více než vhodné.

obr. 3 -Holubice-Kozinec - domy bez návaznosti na okolní zástavbu i krajinu

Ulice uvnitř nové výstavby jsou často špatně identifikovatelné. Nelze rozlišit
soukromý a veřejný prostor.
4 Ekologické a ekonomické důsledky
Nároky obyvatel vzrůstají. Jsou kladeny jak na vnitřní prostory, tak na okolní
prostředí domu. Měli bychom si uvědomit, že právě míra a kvalita volného prostoru,
je jedno z kriterií, která zvyšují hodnotu pozemků. Špatnou výstavbou mohu území
znehodnotit, stejně jako ho kvalitní zlepšit. Toto je důležité, aby vedl v patrnosti každý
developer i investor a i již stávající obyvatel, kterému takto může být snižována tržní
hodnota nemovitosti.
Bohužel, jak říká Krier:,,O hustotě zástavby, volbě stavebního místa, funkci a
částečně o formě těchto projektů bývá už rozhodnuto dávno předtím, než se věc
objeví na rýsovacím prkně. Mnozí architekti jsou si vědomi, že je to právě charakter
těchto programů, který jim brání navrhnout opravdová města a vesnice. Jsou

28
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bezmocní a nemohou tyto programy změnit bez vážného rizika, že přijdou o
zakázku."4
Nevhodnou volbou lokality pro výstavbu lze značně narušit nejen vizuální povahu
zástavby, krajinný ráz, ale rovněž i ekologickou rovnováhu území. Odtržením od
vybavenosti se nová zástavba stává zcela závislou na automobilové dopravě. Roste
míra znečištění ovzduší vlivem znečištění z výfukových plynů.

obr. 4 -,,Ne auto, ale předměstská osídlení jsou tou zničující zbraní. Každodenní
bombardování center z předměstí."5

Je nutné se začít zabývat výstavbou komplexně, nikoli ji vidět jen jako části vytržené
z kontextu a rychlý zisk z prodeje pozemků a nemovitostí. Mechanizmus přírody je
propojený celek a na každou akci vzniká odpovídající reakce. Například odlesněním
půdy dochází k její erozi, dochází k poklesu spodní vody a změně mikroklima v dané
lokalitě. Měli bychom uvažovat nad tím, zda-li například podzemní voda z daného
místa nezásobovala řeky, a jestli masivní výstavba neovlivní například jejich
splavnost. Jestli plocha nové výstavby neovlivňuje míru povodní, protože se voda v
dané lokalitě nemá kam vsakovat. Jestli peníze vydané na zúrodnění půdy horší
kvality, nejsou zbytečným mrháním, když je půda první bonity vyjímána z půdního
fondu a měněna na stavební parcely.
5 Metoda vytyčení nevhodných území pro výstavbu
Nová zástavba je nevyhnutelná, spolu se zvyšující se úrovní a počtem obyvatel.
Základní otázkou, kterou bychom si měli položit před realizací nové výstavby je: Kam
ji umístit? Ian McHarg se ve své knize Design with Nature zabývá stejným
4
5
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problémem a dospívá k jednomu prostému řešení. Analyzuje krajinu na základě
mnoha aspektů. Mapuje povodí řek a povodňová území, území se spodní vodou,
převládající směry větrů a geologii. Zohledňuje kvalitu zemědělské půdy a půdu s
první bonitou stanovuje jako nezastavitelnou. Terén území rozděluje podle svažitosti
a stanovuje procenta zastavěnosti nikoli celkově, ale podle strmosti svahu, aby
nedocházelo k přílišné erozi. Rozděluje lokality podle vzdálenosti k metropolím a
vybavenosti. Nechává vypracovávat ekonomické analýzy území, jeho potenciál pro
využití a předpokládaný příliv obyvatel do dané oblasti.
Touto metodou, kdy se jednotlivé aspekty území zakreslují do map, které se pak na
sebe vrství se vymezí místa, kde je zcela nevhodné nebo méně vhodné stavět. Tím
získáme místa, která se naopak pro výstavbu velice hodí. Místa kde například
vznikají často povodně jsou k zástavbě zcela nevhodná, ale naopak se velice dobře
hodí k tomu, z nich vytvořit přirozenou zelenou oblast. Stejně tak jsou nevhodné k
zástavbě velmi strmé svahy, kde hrozí po odlesnění eroze. S rozmyslem pak každé
místo má svoji funkci.
Je ale nutné ještě jednou říci, že je nutné vidět celou výstavbu jako komplexní
činnost. Uvažuje, kde mít zelenou rezervu, plíce oblasti a kde soustředit bydlení.
Kam umístit výrobu i podle toho, jak je náročná na znečištění ovzduší, aby nebyla v
lokalitě, kde se bude vzdušné znečištění kumulovat. Jak zastavovat, aby mohla být
výstavba do budoucna zahušťována a území zůstalo stále atraktivní pro bydlení.
Vidí jako celek i finance, které jsou investované do území. Dnes, stejně jako tehdy se
nikdo nezamýšlí nad tím, že nesprávná výstavba povede k znehodnocení území,
které budeme chtít dříve či později napravit, jestliže to vůbec bude možné. Navíc
většinou částka na revitalizaci území mnohonásobně převyšuje částku na zastavění znehodnocení území. Dnes není mnoho případů, kdy by byl nalezen viník a osoba
právnická či fyzická opravdu vedena k zodpovědnosti i finanční nad rozsahem svých
škod. Likvidaci nakonec zaplatí stát a daňoví poplatníci. Proto k opravdu úspěšnému
projektu patří i celá řada legislativních opatření jak se zmiňuje McHarg. Jak při
uzavírání smluv s developery, tak smluv jednotlivými finálními majiteli. McHarg
navrhuje stanovení komise pro jednotlivá území, která má být sestavena ze zástupců
jak developerů tak urbanistů, architektů ekonomů a i starousedlíku a která má
analyzovat území a jeho potřeby. Na jejich základě má vzniknout nová výstavba. Tím
ale úkol komise nekončí. I nadále má dozírat nad dodržováním podmínek v území.
Výstavba, která probíhala v 70. letech v U.S.A., byla samozřejmě mnohem
rozsáhlejšího charakteru, než jaká je dnes na území ČR. Zásady ale zůstávají stejné.
Chyby ale bohužel také. Vyjímání půdy první bonity z půdního fondu není výjimkou.
Ostatní chyby, které se týkají návaznosti a logiky výstavby také ne.
Dělala jsem průzkum zástavby na Praze Západ. Bylo to v obcích Holubice-Kozinec,
Hostivice, Chýně, Statenice, Tuchoměřice, Tursko a Velké Přílepy. Z uvedených
dochází k záboru půdy první bonity v obcích Holubice, Hostivice, Chýně,
Tuchoměřice a Tursko. Ve Velkých Přílepech dochází k záboru orné půdy, která je ve
výkresové dokumentaci územního plánu specifikovaná jen jako "orná půda".
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V záplavovém území rovněž může vzniknout výstavba. Jak je tomu například v obci
Hostivice v ulici Za Mlýnem a nebo ve vesnici Statenice-Černý vůl. Při čemž
každoroční škody na majetcích způsobených povodněmi jsou nemalé a státní
finanční pomoc je nutné odečíst od zisků z území vlivem výstavby. Stejně tak je
nutné se zamyslet, proč vynakládat finance na zušlechťování půdy horší kvality,
zatímco výstavbou znehodnocuji tu s kvalitou lepší.
Analyzovat krajinu s místy vhodnými a nevhodnými pro zástavbu se jeví jako velice
vhodné i z ekonomického hlediska. Jak již bylo výše zmíněno, vhodným výběrem
území budou do budoucna ušetřeny náklady na revitalizaci.

obr. 5 -,,Doporučené využití půdy pro výzkum výstavby v Pennsylvanii U.S.A."6
6
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6 Dosavadní analýza území na Praze Západ
Pro zástavbu území zde v ČR bych ale nezůstala jen u analýzy krajiny. Naše krajina
je menšího měřítka, má jiný charakter zástavby a bohatou historii. Spojené státy
nebudou řešit problémy návaznosti na historická jádra vesnic a historický charakter,
na který by měl být brán v našich podmínkách zřetel. Historie a kulturní odkaz krajiny
by měl být naší chloubou. Může se stát důvodem turistického ruchu a tím i přísunem
nového kapitálu. Nová výstavba by neměla kazit jeho dojem. Víme, že se dá stavět
moderně a přesto brát v potaz širší kontext okolí domu.

obr. 6 -Zastavěné záplavové území v Hostivicích.

7 Nastínění možného postupu při nové výstavbě:
7.1 Analýza území
Stejně jako Ian McHarg analyzoval krajinu nové výstavby, je nutné ji analyzovat i
tady. Není v tom jen ekologická ale i ekonomická stránka věci, která by nám měla být
stejně zjevná. V podmínkách kolem Prahy jsou zásadní parametry reliéf povrchu:
Podle Mc hargovy analýzy se svahy strmější než 25% hodí pouze k zalesnění nebo
k ponechání lesů stávajících. Místa určená pro zalesnění vidí vhodná pro těžbu
dřeva, což vidí jako zhodnocení území. Jinde je zastavovat možné, nicméně v různé
hustotě podle strmosti svahu. Logicky čím větší svah, tím menší hustota osídlení aby
byl dostatečný prostor pro vegetaci a bylo dostatečně zamezeno erozi.
Do míst pro zeleň automaticky spadá veškeré záplavové území. Znovu je důležité
brát v potaz ekonomickou stránku věci. Výstavba v tomto území je logicky ohrožena
povodní, ze které plynou náklady čerpané z daní daňových poplatníků na vyproštění
majetku a životů povodní postižených jedinců. Nízká cena nebo krásná poloha u řeky
bude vykoupena výdaji za zásah hasičů a armády do postižené oblasti a opravou
případně demolicí a novou výstavbou. Finance je nutné vidět jako celek, nikoli jako
jednotlivé investice jednotlivců. Stát primárně by měl mít zájem na tom, co povolí,
pakliže mu z toho plynou zjevná negativa a zbytečné výdaje.
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Další omezení se týká půd s první bonitou. Půdy s první bonitou, které jsou vně
vesnic a slouží k zemědělským účelům, by měly být využity pouze pro původní
zemědělský účel, maximálně pro zatravnění. Znovu je zde důležité uvědomit si
ekonomické hledisko věci. Jakkoli dobře se budu snažit udělat skrývku zeminy, půda
bude z větší části znehodnocena. Navíc pak musím vynaložit nemalé náklady na
zhodnocení a hnojení půdy s bonitou nižší, z čehož logicky vyplívají i negativní
ekologické důsledky z výroby hnojiva, jeho přepravy a aplikace. Takové náklady
znovu čekají na stát a na daně daňových poplatníků, nebo na soukromého
provozovatele zemědělského družstva.
Pak ještě zbývá doplnit do zapovězených oblastí výstavby všechna ochranná pásma
pitné vody a vody podzemní. Dostatku vody na našem území je nutno si vážit, nikoli
naopak. To, že v našich podmínkách teče pitná voda z kohoutku, není vůbec běžná
věc ani pro většinu světa a ani pro většinu civilizovaného světa. Toto bohatství je
nutné chránit a nemělo by být jen v zájmu občanů České Republiky ale v zájmu
celosvětovém. Ochranná pásma pozemních vod i povrchových vod, místa vsakování
do podpovrchových vod by měla být chráněna. V takovém území by vznikl rovněž
prostor pro zeleň. V území kolem nesmí vznikat výstavba nebo výroba, která by
zasáhla do procesu přirozené tvorby vody.
7.2 Způsob zastavování
Vesnice mají stejně jako města i svůj charakter a ráz. Zpravidla mívají určité
historické centrum – historické jádro. A stávající výstavbu, více či méně vhodnou,
která jádro obklopuje. Proto je výstavbu nutné rozčlenit na výstavbu uvnitř vesnice,
nebo v bezprostřední blízkosti jádra a na výstavbu vně.
7.2.1 Výstavba uvnitř nebo v blízkosti historického jádra vesnice
Domy navazující přímo na stávající historickou zástavbu by měly vhodně zapadat do
kontextu okolní domů. Na základě analýzy historického jádra vesnice by byly
vypracovány zásady výstavby, které by byly striktně začleněny do územního plánu.
Výška a sklon střech, charakter nástaveb a přístaveb, barevnost. Tato pravidly by
měla platit v určité zóně, vzdálenosti od vymezeného jádra vesnice. Velikost zóny by
byla stanovena na základě velikosti historického jádra, počtu obyvatel současné
vesnice, hodnot jádra aj. Určovala by zejména dodržení uliční fronty, orientaci
hřebenu střechy, typ střechy, velikost hmoty. Další výstavba, ve větší vzdálenosti od
historického jádra vesnice by mohla mít pravidla méně přísná. Přesto by měly
vzniknout zásady napojení nové kolonie domů na již stávající výstavbu.
7.2.2 Výstavba za vymezeným ochranným pásem a vně vesnice:
Tuto zástavbu vidím oddělit na několik celků.
a) dodržením plynulého výškového a hmotového přechodu a nebo
b) napojením přes zelený pás.
c) kombinací a) a b)
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Ne každý architektonický návrh splňuje, nebo chce splňovat požadavky a parametry
předem určené a navazovat na něco, co už vybudované je. Proto musí existovat i jiný
způsob, jak vytvořit prostředí s architekturou, která by se mohla jakkoli odlišovat od
stávajícího prostředí. Pro to varianta B.
V knize Vesnice - stavby a krajiny mají svůj řád jsou nastíněny zásady jak začlenit
stavby zemědělských objektů nevhodného měřítka a charakteru. ,,Výsadbou stromů
lze rozčlenit jejich nepřiměřené proporce."7 Nejen že lze proporce rozdělit, ale lze i
různé typy a developerské záměry od sebe úplně oddělit a oddělit je i od historického
jádra, aby nepůsobily rušivým dojmem a obec měla možnost se rozrůstat. Použitím
zelených pásů kolem jednotlivých okruhů zástaveb vznikne i kýžená veřejná zeleň.
Takto navrhovat novou navazující zástavbu by bylo nutné ukotvit v legislativě.
Vyhláška 269 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009, kterou se mění vyhláška č.
501/2006 Sb. čl. 1 odst. 2. V § 7 říká že: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace." 8 Můžeme brát
jako vlaštovku pro obrat k lepšímu.
Zelení by měla nová výstavba i končit a navazovat do okolní krajiny, zvláště, je-li tato
zemědělsky obhospodařovaná. Vznikl by tak nejen plynulý přechod mezi okolní
krajinou a zástavbou, ale i bariéra oddělující zemědělskou funkci, její provoz a
prašnost od funkce bydlení. Je popisován negativní jev, kdy se jednotlivé území
kobercové zástavy slévají a nemáme pak přehled o tom, kde obec končí a kde
začíná nová. Zeleným pásem kolem vesnice bychom tomu zabránili. Navíc by takto
pojatá výsadba stromů navazovala na tradici z dob minulých, kdy byly vesnice
obklopeny plochami sadů, které přecházely v ornou zemědělskou půdu.
Příkladem takové výstavby by mohla být například kolonie Pod Kozincem v Praze
Měcholupech. Zástavba je vytvořená různými typy domů, které jsou řešeny jak s
cílem estetickým, tak s potřebou docílit soukromí obyvatel sobě navzájem. Je
důležité, že se neopakuje stále stejná forma ani v řadové zástavbě. Že vzniká
rozmanitost a různorodost byť jen nevelkými detaily. Různé typy domů jsou
propojeny společnými prvky dřevěného obložení a cihelného obkladu. Intimity je
docíleno vzájemným postavením domů, umístěním oken obytných místností a
situováním soukromí zahrad od komunikace. Celá kolonie je dokola obklopena
pásem zelených stromů, který tvoří rozhraní mezi prostředím kolonie a okolním
světem. Stejný projekt by nepůsobil tak dobře, kdyby byl vecpán mezi stávající
zástavbu bez jakéhokoli oddělení.
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8 Závěr
Je nutné ještě jednou říci, že je celou novou výstavbu potřeba chápat jako komplexní
činnost. Že do ní patří daleko více odvětví, než jen architektura, urbanismus a
stavebnictví. Že jsou zde otázky nevratného poškození životního prostředí a otázky
ekonomické. Člověk je součástí přírody a ačkoli se můžeme dočíst v mnohé
literatuře, že člověk si přírodu podmaňuje, zdá se, že tomu tak není. Naopak. Měli
bychom si uvědomit, že přírodu a přírodní zákony nemůžeme uzpůsobit k obrazu
svému. Je nutné nalézt cestu, jak se přizpůsobit. Jak přizpůsobit lidské chování
přírodě a žít s ní v souladu. Jediná cesta je usměrnit vlastní chování. Vidět věci v
širším měřítku a přistupovat k věcem velkoryseji než jako k vidině krátkodobého
zisku. Teprve odpovědné lidské chování a pochopení celkové problematiky a
propojení jevů, jejich ukotvení v zákonech, normách a vyhláškách a ustanoveních a
jejich zodpovědné dodržování každým členem společnosti může dát vzniku trvale
udržitelnému rozvoji tak, jak bychom si jej přáli.
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Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych sídlach
ležiacich v zázemí mesta Bratislavy

Residential suburbanisation and its reflection in rural settlements at Bratislava
surroundings
Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.
ABSTRACT:
The recent development of sub-urbanization caused an extensive increase of towns
into neighbouring rural habitations and free nature. The territory of rural habitations is
submitted to investment activities running either as aided, with assessment of the
urbanistic structure available, or without specialized goals, however, with possible
consequences on their basis urbanistic backgrounds. The contribution concerns the
dynamics of specific territorial changes and even conflicts thus appearing as well as
the impact of above changes on the urban appearance of rural habitations
ABSTRAKT:
Nástup suburbanizácie spôsobil extenzívne prerastanie mesta do okolitých
vidieckych sídiel a do voľnej krajiny. Priestor vidieckych sídiel je obsadzovaný
investičnými aktivitami, ktoré prebiehajú buď cieľavedome, so zhodnotením
urbanistickej štruktúry, alebo bez odborného usmernenia, s možnými deformačnými
dôsledkami na ich základnú urbanistickú koncepciu. Príspevok sa snaží postihnúť
dynamiku špecifických územných zmien a konfliktov, ktorými jednotlivé typy
vidieckych sídiel prechádzajú a dopad týchto zmien na urbánny priestor obce.
1. Územné prejavy suburbanizácie vo vidieckych sídlach
„Duch místa není poetickou
koncepcí
romantiků,
ale
způsob, jak místo funguje a
ovlivňuje naše těla, organizaci
práce i pocity. Kde se zničí
místo, tam se zničí i kultura,
následuje sociální i osobní
znehodnocení...“ [1]
Rok 1989 bol v prelomový v možnostiach rozvoja vidieckeho priestoru v
zázemí veľkých miest. Do atraktívnych vidieckych priestorov smerujú investori, ktorí
sústreďujú svoje investičné aktivity na získanie pozemkov pre svoje podnikateľské
zámery, či už v oblasti rezidenčnej, obchodnej, rekreačnej, výrobnej alebo skladovej.
Priestor vidieckeho sídla je pre nové zámery často legislatívne nepripravený.
Požiadavky na potenciálne plochy pre rozvoj nových funkcií sú realizované bez
plánovitej regulácie, koordinácie a za taktovky investorov (developerov), ktorí
zaberajú plochy ekonomicky výhodné a disponibilné. Títo hráči v území často
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transformáciu iniciujú, interpretujú aj realizujú. Vznikajúce zóny sú poznačené
komerčnými aktivitami, ktorých prioritným cieľom je tvorba „zisku“. Súčasne sa
rozvinul trh s nehnuteľnosťami, živelne sa vytvoril mechanizmus, ktorý určil trhovú
hodnotu pozemkov a stal sa dôležitým lokalizačným faktorom v území. Otvoril
priestor pre získanie dostupného bývania v záujmovom území miest, ale aj pre rozvoj
neregulovaného trhového prostredia.
Dopad investičných zámerov na špecifickú vidiecku urbánnu štruktúru je
najmenej čitateľný v sídlach, v ktorých nebola narušená kontinuita vývoja. Rozvoj
prebieha postupným prekrývaním kultúrnych vrstiev, pri ktorom sa súbežne realizuje
obnova, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba. Pozvoľná implantácia nových
funkcií a prijateľných architektonických foriem do existujúceho územia, pri
zachovávaní pôvodnej urbánnej textúry, spravidla vytvára bohaté a rôznorodé
prostredie, ktoré sa v celkovom výraze vníma ako hodnotná urbánna štruktúra.
Najzreteľnejšie sa investičné zámery prejavili v sídlach, kde sa uskutočnila radikálna
prestavba alebo rozsiahla nová výstavba rozrastaním sa do okolitej krajiny, v
kontaktných polohách so zastavaným územím obce. Spravidla dochádza k strate
sídelnej identity, porušeniu siluety, historicko-kultúrnej kontinuity vývoja, špecifického
architektonicko-urbanistického výrazu, materiálnej histórie obce, merítka a „génia
loci“. Strata uvedených hodnôt je väčšinou neobnoviteľná.
Územné zmeny, ktorými vidiecke sídla v súčasnom období prechádzajú, sú
závislé od mnohých faktorov, z ktorých najväčšiu váhu zaznamenáva:
- ekonomická disponibilita územia, z tohto pohľadu sú vo výhode obce s
intenzívnymi väzbami na ťažisko osídlenia, ktoré pôsobí na svoje vidiecke
zázemie „ako magnet so širokým spektrom pracovných príležitostí“ [2]
a vidiecke sídla s rozvinutou vlastnou ekonomickou základňou,
- infraštrukturálny potenciál územia, hlavne optimálna dopravná dostupnosť na
nadradenú komunikačnú sieť (cestnú a železničnú) a možnosť napojenia na
technickú infraštruktúru,
- krajinná a historická atraktivita územia, predpoklady majú sídla s možnosťou
využitia krajinného alebo kultúrno-historického potenciálu pre poznávaciu,
rekreačnú a pobytovú turistiku.
Z hľadiska suburbanizačných dopadov na priestor vidieckeho sídla upriamime
pozornosť na nasledovné územia:
- mestské časti vidieckeho charakteru, v ktorých rozvojom mesta, postupným
rozširovaním jeho administratívnych hraníc, dochádza k „pohlcovaniu„
niektorých pôvodných vidieckych obcí dominantným mestom, iné si
zachovávajú svoju autonómiu a svojbytnosť,
- vidiecke obce ležiace v záujmovom území ťažísk osídlenia („prímestské
sídla“), ktoré sa výrazne spolupodieľajú na vzájomných sídelných väzbách
s ťažiskom osídlenia
alebo sú súčasťou sídelných rozvojových osí
vytvorených historickým vývojom a spravidla ležia v okolí nadregionálnych
dopravných trás.
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2. Mestské časti vidieckeho charakteru
Ak sa zameriame na mesto Bratislava a jeho záujmové územie, tak môžeme
konštatovať, že suburbanizačný proces nabral na intenzite v druhej polovici 90-tych
rokoch 20. storočia a s miernym útlmom pretrváva až po súčasnosť. Práve mestské
časti vidieckeho charakteru, pôvodne samostatné vidiecke obce, ktoré sa stali
administratívno-správnou súčasťou hlavného mesta SR Bratislavy, prechádzajú
v poslednom období zásadnými zmenami.
Z hľadiska pôdorysného usporiadania mestská časť vidieckeho charakteru
k dominantnému sídlu môže vytvárať:
- územne zrastený celok s mestom:
- s čiastočne zachovanou špecifickou vidieckou štruktúrou - spravidla
„torzá“ zástavby, ktoré boli legislatívne ošetrené vyhlásením za
pamiatkovú zónu (Bratislava mestské časti Rača a Vajnory),
- s postupným prerastaním až pohlcovaním vidieckej štruktúry
mestskou zástavbou a transformáciou na mestské predmestia,
dôsledkom čoho je zánik identity pôvodného vidieckeho prostredia
(Bratislava mestské časti Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice,
Vrakuňa, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač),
- územne samostatný útvar (satelit), ktorý si zachováva svoju špecifickú
vidiecku štruktúru (Bratislava mestské časti Čunovo, Rusovce, Jarovce, Devín,
Záhorská Bystrica, Vajnory).
Názov mestskej
časti mesta

Počet obyvateľov
rok 1991

rok 2001

rok 2004

Prírastok
rok 2010

Bratislava

oproti roku
1991

Čunovo

816

911

914

943

1,12

Jarovce

1124

1199

1239

1458

1,29

Rusovce

1759

1922

2093

2669

1,52

Devín

771

884

982

1005

1,30

Záhorská Bystrica

1731

2086

2398

3194

1,85

Vajnory

3384

3828

4197

5057

1,49

tab. 1 - vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1991-2010 vo vybraných mestských častiach
Bratislavy [3]

Zo sledovania vývoja počtu obyvateľov za ostatných 20 rokov v šiestich
mestských častiach Bratislavy, ktoré si zachovali svoj špecifický vidiecky charakter,
môžeme konštatovať, že najdynamickejší nárast počtu obyvateľov zaznamenala
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Záhorská Bystrica. Hlavne po roku 1989 bola jedna z prvých mestských častí
s intenzívnou výstavbou rodinných domov v atraktívnej obytnej zóne „Strmé Vŕšky“.
Táto lokalita bola obsadzovaná majetnejšími obyvateľmi, ktorí si stavali luxusné vily,
často presahujúce rámec ich potreby. V zastavanom území Záhorskej Bystrice sa
jasne prejavila sociálna diferenciácia priestorov. Na jednej strane pôvodná zástavba,
na druhej strane izolovaná nová štvrť rodinných domov, sčasti uzavretá a strážená, s
obmedzeným vstupom len pre vybraných návštevníkov a dostupná hlavne
individuálnou automobilovou dopravou.
Fenomén vytvárania novodobých územných bariér, uzavretých štvrtí
rodinných domov s vnútornými komunikáciami, sledujeme aj v iných mestských
častiach Bratislavy (Rača, Devín, Nové Mesto - Koliba a Vajnory). Spravidla sú to
lokality luxusných rodinných domov, situované v exponovanom prírodnom prostredí.
Obsadzujú územia viníc na úpätí Malých Karpát, ktoré v minulosti boli nositeľmi
nielen poľnohospodárskej produkcie, ale mali aj symbolicko-vizuálny význam pre
Bratislavu. Pôvodná typická „vinohradnícka“ silueta mesta sa mení na zmes často
chaotickej, výškovo a tvarovo nesúrodej zástavby.

obr. 1 - znehodnotenie panorámy mesta,
narušenie vzťahu medzi mestským
priestorom a okolitou krajinou

obr. 2 - nekompromisné ničenie charakteristického krajinného obrazu, ktorý sa
nahrádza masou novostavieb

Realita územného rozvoja v mestskej časti Bratislava Rusovce sa prejavuje
výstavbou nových obytných zón v okrajových častiach zastavaného územia. Pri novej
výstavbe sa uplatňujú pôdorysné princípy preferujúce ekonomické kritéria zástavby,
ktoré sú často v kontraste s charakterom pôvodnej urbanistickej štruktúry, ktorá sa
tvorila stáročia. Rozhranie dvoch štruktúr, s rôznou intenzitou zástavby, je jasne
čitateľné v pôdoryse sídla.
V najmenších mestských častiach vidieckeho charakteru - Bratislava Vajnory,
Čunovo, Jarovce a Devín - sa nová obytná výstavba uskutočňovala v obmedzenom
rozsahu, často len vo fragmentoch. Rozvoj územia prioritne smeroval prevažne do
intenzifikácie, zahusťovania pôvodnej urbánnej štruktúry smerom dovnútra
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zastavaného územia, formou výstavby v prelukách a v zadných častiach nadmerných
záhrad.
Dôsledky stavebného rozvoja v mestských častiach vidieckeho charakteru:
územno-priestorové
- plošné rozrastanie sa mesta do okolitej krajiny („urbanistický boom“), ktorý spôsobil
záber poľnohospodárskej pôdy často aj osobitne chránenej (nové lokality rodinných
domov situované na plochách najúrodnejšej ornej pôdy, viníc...),
- strata charakteristického krajinného obrazu, vznik chaotickej, amorfnej „sídelnej
kaše“,
- postupné zrastanie historicky vytvorených samostatných vidieckych celkov
s urbánnou štruktúrou mesta a pozvoľný zánik identity pôvodného vidieckeho
prostredia,
- vytváranie územných bariér – neprístupných, oplotených štvrtí rodinných domov,
- princíp ekonomicky efektívnej výstavby – úsporné riešenia z hľadiska plochy a
prevádzky:
- intenzívne formy rodinných domov so zvýšenou hustotou zástavby, ktoré sú
charakteristické malou výmerou rovnakých stavebných pozemkov a
minimálnou šírkou verejných komunikácií,
- absencia zariadení občianskej vybavenosti, práce a plôch pre športové
a oddychové aktivity,
- nedostatok kvalitných verejných a poloverejných priestorov v rôznej hierarchii
a s rozmanitým funkčným využitím (od zhromažďovacích spoločenských
priestorov až po komorné zákutia parkov),
- infraštrukturálne – nedostatočná kapacita dopravnej a technickej
infraštruktúry, čo vyvoláva neželané napätie v území,
- sociálne – premiešavanie pôvodných obyvateľov a prisťahovalcov, pričom
noví obyvatelia sa buď stávajú súčasťou miestnej komunity, participujú na
spoločenskom živote mestskej časti, alebo sa naopak separujú a vytvárajú
určitú nesúrodú skupinu, ktorá si buduje odstup od pôvodného domáceho
obyvateľstva a vždy bude inklinovať viac k jadru mesta. Je to dôsledok ich
životného štýlu, ktorý je odlišný od požiadaviek domácich obyvateľov.
3. Vidiecke obce ležiace v záujmovom území ťažísk osídlenia (prímestské sídla)
Rozvoj ťažísk osídlenia sa v poslednom období realizuje expanziou do
okolitých vidieckych sídiel a do medzipriestoru, t.j. do voľnej krajiny, ktorá vypĺňa
územie medzi zastavanými plochami mesta a vidieckymi obcami (suburbanizácia
komerčná a rezidenčná). Aglomeračné tendencie väčších miest spôsobili rast
prímestských vidieckych sídiel, menia podobu ich urbánneho priestoru hlavne
v okrajových častiach. Tento priestor, ak nie legislatívne chránený, je potenciálnym
územím pre prienik tých funkcií, ktoré sú z rôznych dôvodov vyčleňované z
intravilánu mesta (dopravná a technická infraštruktúra, podnikateľské a obchodné
zóny, priemyselné parky, logistické, rekreačné a zábavné centrá, ale aj obytné
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satelity). Intenzita priestorového rozpínania ťažiska osídlenia je závislá od jeho
veľkosti, atraktivity a ekonomickej sily. Najvýraznejší rozvoj bývania zaznamenávame
vo vidieckych sídlach ležiacich v zázemí hlavného mesta Bratislavy a pozdĺž
hlavných dopravných koridorov a súčasne sídelných rozvojových osí (Senecká os sídla Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Veľký Biel, Chorvátsky a Slovenský Grob;
Šamorínska os - sídla Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Miloslavov
a Kvetoslavov, Pezinská os - sídla Svätý Jur a Limbach; Záhorská os - sídla
Marianka, Stupava, Borinka a Zohor; ale aj cezhraničné osi: Györska os – sídla
Rajka, Bezenye, Mosonmagyarovar a Hegyeshalom, Viedenská os – sídla Kittsee,
Berg a Hainburg).
Rezidenčný „stavebný „boom“ sa realizuje rozširovaním zastavaného územia
do okolitej krajiny (tzv. rozsídlovaním“), živelnou výstavbou nových rodinných
a bytových domov, s preferovaním ekonomických kritérií, často bez rešpektovania
mierky, prevádzkových vzťahov a väzby na pôvodnú štruktúru. Takáto „chaotická
expanzia sub-urbánnych štruktúr do voľnej krajiny vyčerpáva zdroje potrebné na
revitalizáciu mestských a vidieckych sídiel“ [2].
Zaberanie medzipriestoru novou rezidenčnou výstavbou, má rôzne územné
podoby, ktoré môžeme rozčleniť na:
- bodové útvary
- obytné satelity rozptýlené vo voľnej krajine, tzv.
„štvrte za mestom“ alebo „nocľahárne“ so
zástavbou vizuálne podobných domov pozdĺž
úzkych prístupových komunikácií, bez sprievodnej
zelene a možnosti parkovania, s absenciou
verejných
priestorov,
zariadení
základnej
občianskej vybavenosti, ktorú suplujú okolité sídla
alebo jadrové mesto;

obr.3 - nové obytné lokality zaberajú poľnohospodársku pôdu (obec Chorvátsky Grob)
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obr.4 - obytný satelit v katastrálnom území obce Hamuliakovo (cca 15 km od Bratislavy)

- lineárne útvary
- zrastanie pôvodne územne samostatných vidieckych sídiel do
kompaktného celku pozdĺž hlavných dopravných trás a vytvorenie
súvislé zastavanej urbanistickej štruktúry (priestorové spájanie
obcí v okolí Bratislavy: Rovinka– a Dunajská Lužná, KalinovoHamuliakovo);

obr.5 - obostavanie hlavných komunikácií novou výstavbou až po katastrálnu hranicu obcí
Kalinovo a Rovinka, ktoré ležia v zázemí mesta Bratislavy vo vzdialenosti do 15 km

- prstencové útvary
- obaľovanie, postupné etapové prstencové obkľúčenie,
obostavanie existujúcej vidieckej štruktúry novou výstavbou,
v lokalitách ležiacich v dotyku so zastavaným územím, pri
vyriešení funkčno-prevádzkových väzieb na pôvodnú
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zástavbu.

obr.6 - obaľovanie existujúcej štruktúry novou výstavbou (obce Hubice a Kostolná pri
Dunaji, ktoré ležia v záujmovom území mesta Bratislavy vo vzdialenosti do 30 km)
Nová výstavba sa prispôsobuje pôvodnej alebo je v kontraste s ňou, koncipovaná na
iných princípoch, pričom môže dôjsť až k znehodnoteniu pôvodnej štruktúry,
s možnými deformačnými dôsledkami na základnú urbanistickú koncepciu.
Dôsledky rozvoja rezidenčnej funkcie v prímestských vidieckych sídlach ležiacich na
sídelných rozvojových osiach:
- deformácia sídelných typov a zmena ich hierarchie v sídelnej štruktúre, pričom
môže nastať regionálna nevyváženosť až disproporčnosť v sídelnej štruktúre,
- komercionalizácia územia a podpora neregulovaného trhového prostredia,
- každodenná migrácia za prácou, službami, zdravotníctvom, školstvom a kultúrou,
- intenzifikácia priestorov pozdĺž hlavných dopravných koridorov,
- nová výstavba v okrajových polohách sídla, bez prevádzkovej väzby na jadrovú
obec,
- vznik monofunkčných území, s absenciou obchodnej vybavenosti, verejných
priestorov, detských ihrísk...,
- sociálne dôsledky, ktoré sa postupne premietajú do zlepšenia demografickej
štruktúry týchto obcí na úkor miest, prílev nového obyvateľstva sa odráža nielen
v meniacej sa vekovej a vzdelanostnej štruktúre, ale aj v celkovej zmene
ukazovateľov životnej úrovne bývajúcich obyvateľov.

3. Záver
Trendy rozvoja rezidenčného územia v aglomerovanom zázemí miest by mali
vychádzať z požiadaviek na integráciu výhod mestského a vidieckeho bývania, pri

64

prieniku kultúrnej krajiny do obytného prostredia. Tieto trendy sú spojené s využitím
nových efektívnych foriem obytnej zástavby, ako sú:
- - integrácia bývania s ďalšími funkciami (práca, obchod, služby, kultúra, šport,
relax...),
- intenzívnejšie, kompaktnejšie formy so zvýšenou hustotou zástavby,
- rozmanitejšie formy založené na kombinácii rôznorodých druhov a typov objektov
(izolovaných, radových a átriových rodinných domov s málopodlažnými bytovými
domami),
- prienik zelených plôch rôznej hierarchie do obytného územia s diferencovanou
intenzitou zástavby (tzv. „puzzle“),
- ekologické formy preferujúce energeticky úsporné objekty.
V súčasnosti sú vidiecke sídla pod silným tlakom - neustále sa menia, rozvíjajú ale aj
devastujú. Vtláča sa im nová tvár, narúša sa súlad medzi možnosťami a
požiadavkami. Cieľom by mal byť rozvojový proces, ktorý je tvorivo usmerňovaný
a koncepčne riadený. Podporovať by sa mala idea takého smerovania rozvoja sídla,
ktorá umožní zosúladiť nové nároky, so súčasným zachovaním určitej stopy
pôvodnosti prostredia konkrétneho vidieckeho sídla.
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Nákupní centra a urbanismus
Shopping centres and urban areas
Ing. Jan Pečman
ABSTRACT:
Shopping centers are objects with "genius loci", too. The spirit of shopping centers
lies in their accessibility and the number of visitors. People are spending far more
time than needed, and that's far from over. Special offers on promotional leaflets are
being discussed in the communities, the park centers often serve as a meeting place
with easy navigation. Not to mention the confusing level of social status, rated on the
type of stores visited.
Shopping center, for these reasons should be sensitively integrated into the
neighborhood and not just in terms of urbanism, but also with regard to the protection
of nature and landscape and other aspects.
ABSTRAKT:
Příspěvek pohlíží na nákupní centra jako na objekty s "geniem loci". Duch nákupních
center spočívá v jejich navštěvovanosti a přístupnosti. Již nejde pouze o nezbytné
provedení nákupu. Lidé zde tráví daleko více času, než je potřeba, a tím to zdaleka
nekončí. Akční nabídky na reklamních letácích jsou předmětem diskusí v mnoha
kolektivech, parkoviště před centry dobře slouží i jako místo setkání s jednoduchou
orientací. Nemluvě o poněkud matoucí úrovni společenského postavení, hodnocené
na základě druhu navštěvovaných obchodů.
Nákupní centra je ale nutno citlivě začleňovat do okolí a to nejen z hlediska
urbanismu, ale také s ohledem na ochranu přírody a krajiny.

1 Výklad pojmu "Nákupní centrum"
Pod pojmem "Nákupní /obchodní/ centrum" je podle definice Evropského institutu
obchodu /EHI 2004/ rozuměna velkoplošná maloobchodní jednotka, sloužící k
uspokojování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých potřeb Tato definice
podmiňuje prodejní plochu centra nejméně 10 000 m2.
Pro účely tohoto článku je pod pojmem "Nákupní centrum" rozuměna i maloplošná
maloobchodní jednotka - širokosortimentní prodejna potravin a průmyslového zboží,
mezi veřejností známá spíše jako "supermarket". Tyto objekty jsou obvykle
přidruženy lidským sídlům ve dvou variantách - uvnitř sídel a na jejich okraji.
Supermarkety jsou umisťovány do sídel s minimálním počtem obyvatel kolem 4000.
Jako specifický druh nákupního centra jsou pro účely tohoto článku míněny i
hypermarkety, jejichž síť pokrývá s dojížďkovou vzdáleností do 20 km 90% české
populace /výsledek výzkumu analýzy společnosti Incoma GfK, zveřejněný v únoru
2011/.
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Odůvodněním, proč pro jsou účely tohoto článku nazvány všechny typy prodejen
nazvány jednotně, je jakási fraktální struktura našich sídel.
2 Nedávná historie nákupních center
Úvodem se ohlédněme do nedávné minulosti, do doby před rokem 1989, kdy v naší
republice v téměř každé větší obci bylo možno navštívit nákupní středisko /sortiment
a jeho kvalitu ponechme stranou/. Provoz těchto středisek ale mnohdy byl
podporován státem i obchodní politikou jednotlivých provozovatelů a ceny v těchto
prodejnách se od sebe příliš nelišily, ať již se středisko nacházelo na vsi, nebo ve
velkoměstě. Po roce 1989 však tato střediska začala přicházet o finanční podporu a
mnohá z nich byla zprivatizována. Majitelé ve snaze udržet chod středisek byli nuceni
zvýšit ceny zboží, což přispělo k neoblíbenosti nákupů. K vyšším cenám se přidalo i
nekulturní prostředí - vzhledem k vysokým provozním nákladům na chod středisek se
zřejmě nedostávalo financí na rozsáhlejší rekonstrukce objektů.

obr. 1 - Kralupy nad Vltavou - vzkřísí někdo zašlou slávu tohoto obchodního domu?

V současnosti je provoz nákupních středisek ve valné většině omezen, mnohá z nich
i zanikla, nebo je jejich funkce odlišná té původní. Ovšem iluze onoho nákupního
střediska, jakožto služby občanům, přetrvala v lidech zřejmě do současnosti /zvláště
u starší generace/. Nyní pravděpodobně tuto iluzi ztělesňují právě nákupní centra.

3 Sociální význam nákupních center
Studium chování lidí v nákupních centrech může přinést řadu poznatků i v oblasti
psychologie a dalších věd - kupříkladu určitá československá "specialita" - jev
vytasené peněženky, patrný zejména u žen starší generace, které z kabely vytahují a
otevírají peněženku daleko předtím, než přijdou při placení na řadu. Tento jev je
zřejmě pozůstatkem z dob, kdy o zboží byla nouze a každý se zřejmě snažil uzavřít
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obchodní transakci co nejrychleji /lidově řečeno "chtěl toho pro sebe utrhnout co
nejvíce"/. Dnes je však situace opačná, nabídka zboží spíše převyšuje poptávku, ale
"jev vytasené peněženky" je stále patrný.
Mimo jiné je možno pozorovat i jakousi uměle vytvořenou sociální úroveň obyvatel
podle navštěvovaných nákupních center. Přestože společenská úroveň není
definována hmotným bohatstvím, kdekdo by se mohl předčasně a také zbytečně
zdiskreditovat, kdyby vážené návštěvě nabídl ke kávě sušenky z akční nabídky.
Také otevření nového nákupního centra téměř vždy vzedme vlnu nadšení i nevole.
Příznivci nedočkavě podupávají před vchodem, zatímco odpůrci tuší prohru a
beznaděj, mnohdy i zradu a ztrátu ideálů. Zpravidla nejméně jásají obchodníci z
okolí, pro které přítomnost nového nákupního centra znamená mnohdy krach jejich
živnosti. Obyvatelé v blízkosti nákupních center jsou totiž pomocí letáků a jiných
forem reklamy informováni o výhodných nabídkách, kde jsou ceny některých
produktů skutečně bezkonkurenční. Pokud se v přiměřeném dosahu vyskytuje více
nákupních center, jsou jejich ceny často probírány v kolektivech, což je nezbytné pro
"opravdu výhodný" nákup.
Nákupní centra v současnosti ale zřejmě pořád v lidském podvědomí do jisté míry
suplují nákupní střediska, která známe z dob před rokem 1989. Tato hypotéza je
podpořena analýzami návštěvnosti a oblíbenosti nákupních center, které jsou
prováděny odbornými firmami i veřejností.

4 Nákupní centra versus občanská vybavenost
Jak již bylo výše uvedeno, nákupní centra jsou obvykle přidružena lidským sídlům ve
dvou variantách - uvnitř sídel a na jejich okraji. Obě varianty mají své přednosti i
nevýhody. V urbanismu se o přítomnosti nákupních center v sídlech občas hovoří
jako o občanské vybavenosti. Je nutno si ale uvědomit, že v tomto případě jde o
malou mystifikaci. Je třeba zdůraznit, že nákupní centra jsou investory provozována v
první řadě pro výdělek, není to služba občanům, o čemž jsou mnozí téměř
přesvědčeni. Ekonomickou návratnost a další aspekty nechme pro účely tohoto
článku stranou.
Do občanské vybavenosti lze začlenit funkci supermarketu i jako orientačního bodu je výhodné si zde dávat sraz s neznámými lidmi, prostorné parkoviště téměř vždy
zaručuje možnost zaparkování a tedy setkání přesně na smluveném místě.
Tak či onak, nákupní centra vstoupila na území naší republiky a Hledejme tedy
řešení, výhodná pro investory nákupních center, ale i pro jejich zákazníky, kteří jsou
de facto konzumenty územního plánování.
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Příklad 1: České Budějovice

obr. 1 – ve středu kruhu, vyznačujícím poloměr 600 m, je vyznačena prodejna potravin a
průmyslového zboží na okraji města České Budějovice. Na plánu je dále vyznačena síť ulic a
stezek v okolí.

Tato prodejna vznikla v roce 2008 v souladu s Územním plánem města
České Budějovice. Jde o maloplošnou prodejnu, jejíž cíloví zákazníci by mohli být
také obyvatelé z okolních periferií - Mladé a Nové Hodějovice. Zde ale narážíme na
nesrovnalost, neboť postrádáme propojení s okolím. Pokud pomineme chodník
kolem poměrně frekventované silnice II/156, chybí zde smysluplná trasa pro chodce
či cyklisty, která by obyvatelům z blízkého okolí snížila docházkovou (dojížďkovou)
vzdálenost. Jakoby investor chtěl místním obyvatelům vzkázat "ne, na malé nákupy k
nám nechoďte, přijeďte autem". Ale to je sám proti sobě, neboť obyvatelé mají tento
supermarket v oblibě, jak ukazují vychozené pěšiny /obr. 2./

obr. 2 – Jeden z místních obyvatel ukazuje problematické místo při cestě na nákup - tento
potok je nutno překonat cestou do obchodního centra. Trasa je prospěšná pro zhruba 200
místních obyvatel. Nebezpečnost této trasy dokladuje tu a tam rozbitá lahev piva či jiný
sortiment, který vypadl z tašky při překonávání této překážky. To se děje buď přebroděním
potoku, anebo přechodem po betonovém okraji propustku.
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Příklad 2: Česká Kamenice

obr. 3 - u tohoto nákupního centra je nutno ocenit snahu provozovatele a zřejmou spolupráci
s městským úřadem, neboť zde bylo zřízeno alespoň schodiště /byť bez zábradlí/ a přechod
pro chodce, pro větší bezpečnost nakupujících.

Příklad 3: Český Brod

obr. 3 - Český Brod - zde byla před nákupním centrem zřízena kromě chodníku i zastávka
městské hromadné dopravy. Chodník propojující centrum se zastávkou, je navíc opatřen
šikanami.
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Závěr
Současná projekce územního plánování promítá na mapových podkladech
především plochy a jejich využití. Vzhledem k tomu ale může dojít ke zkreslení faktu,
že plochy nemusí být průchodně propojeny - v cestě mohou stát soukromé pozemky,
přírodní útvary - strže, drobné vodní toky a podobně. Z tohoto důvodu je zřejmě
nutno již ve fázi územního plánování řešit vazby na okolí a podle nich navrhovat
vhodnou dopravní infrastrukturu. Nákupní centrum není služba občanům, je nutno na
něj pohlížet jako na výdělečný podnik, zkoumat i jeho vlivy na okolí a využít možných
příležitostí pro rozvoj obce. Dostupnost nákupního centra s sebou přináší výhody pro
investory, navíc ale může vhodně doplnit i síť dopravní infrastruktury a propojení
jednotlivých částí obce. V zákoně 183/2006 Sb. se v § 18 odstavci (3) píše, že
"Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů."
Pro koordinaci výstavby nákupních center je tedy zřejmě nutné, aby již orgány
územního plánování měly adekvátní podklady a důsledně je používaly, neboť při
dalším postupu

Text byl vytvořen za podpory z grantu GA ČR 103/09/h095.
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Obytné štruktúry vysokej hustoty
High density housing

Ing.arch. Zuzana Gladičová
ABSTRACT:
Urban development is a very dynamic process which should react to the needs of
society. There is a strong connection between housing density and land price. In the
past, extensive town development led the city to spread into the landscape and this
expansion resulted in the so-called “urban sprawl” phenomenon. Nowadays this
process stopped, and the densification of urban structure is a tool for city organism
improvement. Higher-density residential development requires less extensive
infrastructure networks which does the sprawl.
Besides economic or ecologic point of view, the current trend is to focus on social
concept. Sustainable city development leads to densification of the city. This process
forms compact cities. Housing as a main city function represents 60 – 70% of a city.
The increasing number of people living in cities is reflected in building or creating
more flats within the city.
This article focuses on current trends in housing development, principles of
sustainable development within the city and social concepts applied around the
world. As well describes current situation housing in Slovakia and future development
strategy.
ABSTRAKT:
Urbanizačný proces je dynamický a mal by reagovať na potreby spoločnosti. Počas
jej vývoja sa aktuálne témy urbanizmu ako skúmanie hustoty urbánnych štruktúr a jej
zmien sa spájajú s otázkou vývoja ceny pozemkov. Extenzívny rozvoj miest, ktorý
viedol k rozrastaniu miest a vzniku „urban sprawl“ sa prehodnocuje a namiesto neho
sa čím ďalej tým, viac pristupuje k zahusťovaniu existujúcich štruktúr. Vysoká hustota
obytných štruktúr je menej náročná na infraštruktúru, dopravu a občiansku
vybavenosť.
Okrem ekonomických a ekologických tendencií sa v súčasnosti dáva do popredia
sociálny koncept. Udržateľný rozvoj miest vedie k zahusťovaniu mestských štruktúr,
čo vedie k vzniku tzv. kompaktných miest. Bývanie ako jedna z hlavných funkcií
mesta tvorí zvyčajne 60 až 70% mesta. Zvyšujúci sa počet mestského obyvateľstva
sústavne núti zvyšovať počet bytov a ich kvalitu.
Tento článok sa zameriava na aktuálne trendy v bývaní, princípy urdžateľného
rozvoja miest a výnimočné sociálne koncepty, ktoré boli doposiaľ vytvorené. Okrem
toho definuje aktuálnu situáciu na Slovensku a jej možný vývoj.
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1. Úvod
Urbanizačný proces je dynamický a reaguje na potreby spoločnosti. Počas jej vývoja
sa aktuálne témy urbanizmu, ako skúmanie hustoty urbánnych štruktúr a jej zmien,
spájajú s otázkou vývoja ceny pozemkov. Výstavbu z hľadiska rozvoja obytného
územia charakterizujú tri základné formy: výstavba v okrajových plochách, okrajové
rozširovanie a prestavba vo vnútri sídelných útvarov.
Extenzívny rozvoj miest, ktorý viedol k rozrastaniu miest a vzniku „urban sprawl“ sa
prehodnocuje a namiesto neho sa čím ďalej tým viac pristupuje k zahusťovaniu
existujúcich štruktúr. Príliš veľké monofunkčné plochy vedú k strate urbanity, čím
nastáva rozpad miest. Hustota osídlenia má priamy vplyv na kvalitu bývania
a dlhodobú udržateľnosť a rozvoj.
Zmeny, ktoré nastali v spoločnosti vytvárajú odlišné nároky na obytné prostredie ako
pred desiatimi, dvadsiatimi či päťdesiatimi rokmi. Téma hustoty obytného prostredia
sa stáva čoraz viac aktuálnou, nakoľko sa vyčerpávajú priestorové rezervy miest
predovšetkým v Európe.
Okrem ekonomického hľadiska sa prihliada aj na spoločenské zmeny,
premiešavanie sa obyvateľstva a jeho nárast. Súčasná spoločnosť /najmä európska/
je považovaná za mestskú a charakterizuje ju práve priestorová blízkosť. Richard
Marshall predpovedá že, úspešné mestá sa v budúcnosti budú orientovať
predovšetkým na vedomostnú ekonomiku a kľúčom k úspechu bude prilákanie
a udržanie vysoko kvalifikovanej pracovnej sily. To vyžaduje plynulé a dostatočné
prepojenie viacerých funkčných prvkov mesta. Premiešavanie funkcií je základnou
charakteristikou dobre fungujúcich miest. Vertikálne premiešavanie funkcií napomáha
efektívnejšiemu využívaniu mestského priestoru. Okrem zvyšovania kvality
mestského priestoru podporuje zvyšovanie hustoty obyvateľstva udržateľný rozvoj
miest, nakoľko sa znižujú náklady na dopravu a spotreba energie. Z hľadiska dopadu
na obraz mesta smeruje proces zvyšovania hustoty k presnejšiemu definovaniu
priestoru.
Bez hlbšieho analyzovania obytných súborov vyššej hustoty nie je možné na tieto
zmeny reagovať. Pre ďalší vývoj mesta je nutné poskytnúť bývanie vyššiemu počtu
obyvateľov, teda je nutné hľadať spôsoby a potenciálne miesta prehusťovania
obyvateľstva v Bratislave.
2. Stav problematiky vo svete
Hustota obyvateľstva sa nie vždy spája a spájala s kvalitou obytného prostredia.
Predsudky spojené s vysokou hustotou robotníckych kolónií pretrvávajú. Súčasné
tendencie vedú k skvalitňovaniu obytného prostredia zvyšovaním hustoty formou
viacpodlažnej zástavby a na druhej strane ponúknutím väčších verejných priestorov.
Zvyšovanie počtu mestského obyvateľstva vedie k potrebe nových bytov. Starnutie
obyvateľstva núti mestá byť viac atraktívne, pretože ich populačné zisky sú spojené
so zvyšovaním počtu imigrantov (vnútroštátnych i medzinárodných) Nástroj, ktorý
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efektívne reaguje na neutíchajúcu potrebu nových bytov je zvyšovanie hustoty
obyvateľstva. To vedie k teórii a vzniku tzv. kompaktných miest.
Kompaktné mesto sa dá charakterizovať ako výsledok udržateľného rozvoja miest.
Ľudská najvyššia potreba – sebarealizácia, nemôže byť uspokojená v meste, ktoré
neumožňuje aktívny život. Kompaktné mesto je tvorené urbanistickou štruktúrou
diferencovanej hustoty, kde urbanistická štruktúra vysokej hustoty predstavuje
vysoký podiel. Spomínané kompaktné mesto má jasne definované jadro, vhodne
premiešané funkcie a dostatočne silnú občiansku vybavenosť, ktorá je zároveň ľahko
dostupná obyvateľom. Takáto mestská štruktúra má oproti „urban sprawl“ niekoľko
výhod ako menšia závislosť od áut, menšia energetická náročnosť, efektívnejšia
mestská hromadná doprava, jednoduchšia dostupnosť vybavenosti či vyššia
regenerácia existujúcej zástavby a zelene. Vytvára sa mnohovrstvová mestská
štruktúra, ktorá ľahšie napĺňa potreby svojich obyvateľov.
Priestorové možnosti krajín sveta sú rôzne. Kým Južná Amerika či
Ázia, predovšetkým v Čína, stále bojuje s potrebou výstavby celkom nových miest
(od roku 2000 do roku 2030 nutnosť vybudovať až 400 nových miest).
Bývanie ako jedna z najintímnejších sfér života, a teda aj jej modely, veľmi často
vyplývajú z tradície, histórie a mentality jednotlivých národov. Tradičné modely
bývania zohrávajú veľkú úlohu pri navrhovaní nových typov obytných súborov. Vzťah
jednotlivcov navzájom, ich extrovertnosť resp. introvertnosť môže byť nápomocnou
charakteristikou pre architektov. Aplikácia zahraničných modelov bývania napríklad
na Slovensku je možná len s uvedomením si miestnych špecifík.
Severná Amerika sa orientuje na hľadanie potenciálov v existujúcich mestách. Teória
minimalizácie tzv „lost space“ teda strateného priestoru, ktorý je využívaný
predovšetkým na parkoviská. Tento priestor má veľký potenciál.
Austrália, podobne ako Anglicko, v mestskom organizme zohráva veľkú rolu zeleň.
Rovnako aj v obytných zónach.
2.1 Stav problematiky v Európe
Zvyšovanie hustoty obyvateľstva je skúmané predovšetkým v krajinách, ktorých
priestorové možnosti sú obmedzené. Za spomenutie stojí Holandsko, kde sa touto
témou zaoberajú už niekoľko rokov, a najurbanizovanejšia krajina Európy – Belgicko
(až 97,4% obyvateľov žije v mestách). Nové vývojové smery v tvorbe obytných
súborov a hľadanie nových možností sa snažia navrhnúť architekti i urbanisti vo
Francúzsku.
Anglicko a jeho mestá majú úzke prepojenie s krajinou. Charakteristické sú tzv.
green belty, teda zelené pásy okolo miest, ktoré tvoria nárazníkovú zónu medzi
mestom a prírodou. V krajine ako Španielsko sa architekti hlbšia zaoberajú tvorbou
obytných zón so silným sociálnym konceptom. Zaujímajú sa o vhodné premiešavanie
obyvateľstva, tieto modely overujú aj v reáli.
Tvorba príjemného obytného prostredia je primárnym záujmom architektov
i urbanistov. Aj napriek výrazovej rôznorodosti sa uplatňujú isté overené modely
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vnútornej organizácie priestorov. Na druhej strane sú tendencie vedúce
k rozmanitosti formy a tým k miešaniu funkcií. Nové obytné zóny neraz vznikajú
premenou objektov pôvodne inej funkcie /často priemyselných budov/ na obytnú,
výstavbou na doposiaľ nezastavaných pozemkoch v rámci miest či asanáciou
nehodnotných urbanistických štruktúr a následnou novou výstavbou.
2.2 Stav problematiky na Slovensku
2.2.1 Historický vývoj obytných štruktúr v Bratislave
Z hľadiska zvyšovania hustoty mesta a rôznych zvolených prístupov je vhodné
zamerať sa na situáciu Bratislavy v 20.- tom a začiatkom 21. storočia. Štát sa
v období do 1 sv.v. začal, po vzore západných krajín, venovať otázke zvýšenia
bytových štandardov, predovšetkým pracujúcej vrstvy. Medzivojnové obdobie
znamenalo pre Bratislavu prílev nových obyvateľov a tým nevyhnutnú potrebu
doplnenia bytového fondu. Novovznikajúce priemyselné závody ponúkali veľké
množstvo pracovných miest. Rozvíjala sa družstevná výstavba (napr. v okolí
Račianskeho Mýta) i výstavba tzv. činžových obytných domov. Okrem rozvoja
bývania pre nižšie spoločenské vrstvy sa pristupovalo k výstavbe víl pre bohatých
a to najmä na svahoch v blízkosti hradu. V rámci mesta boli jasne diferencované
oblasti obývané rôznymi sociálnymi vrstvami. Najbohatší obyvatelia boli sústredení
v blízkosti hradu, stredná vrstva bývala prevažne v novovznikajúcich súboroch, ako
napríklad Ružinov, najchudobnejší boli vytláčaní na perifériu. [3] Kvalita bývania bola
vnímateľná aj prostredníctvom prislúchajúcej občianskej vybavenosti.
Po 2. sv.v. štát prebral kontrolu na výstavbou. Reakciou na obrovský nedostatok
bytov po vojne a opätovný prílev obyvateľov do Bratislavy bola hromadná bytová
výstavba. Lokalizácia tejto výstavby sa orientovala na záber voľných plôch v blízkosti
zastavaného územia mesta. Výstavba bola charakteristická tvorbou uzavretých
obytných celkov, ktoré často nekomunikovli s okolitou zástavbou. Ako uvádza Berey,
zavedený bol pojem „sídlisko“.[2] Vznikali tak rozsiahle monofunkčné územia so
slabou občianskou vybavenosťou. Dôvodov bolo viacero, okrem akútneho
nedostatku bytov možno hovoriť aj o politike štátu či nízkej hodnote pôdy. [7]
Rok 1946 znamenal pre Bratislavu veľké plošné zisky v podobe pričlenenia Devína,
Dúbravky, Karlovej Vsi, Lamača, Petržalky, Prievozu, Rače a Vajnor. Tieto územia
hrali rozhodujúcu úlohu pre ďalšie umiestnenie nového bytového fondu mesta.
Snaha o väzbu obytného súboru na priemyselný závod (zamestnanci tak bývali
blízko závodu) viedla k výstavbe obytného súboru Slovnaft a hromadnej bytovej
výstavbe v Rači, ktorá poskytovala ubytovanie pre zamestnancov 27 priemyselných
podnikov Bratislavy. [3] Inovatívnym obytným súborom sa stalo sídlisko „Februárka“,
kde bola 1-krát použitá panelová sústava. Po tehlovej technológii výstavby
používanej predovšetkým v 60-tych rokoch sa po vzore, už spomínanej Februárky,
dostala do popredia panelová výstavba. Hnacím motorom bolo neustále zvyšovanie
počtu obyvateľov a rozmach priemyslu v meste. Upevnenie postavenia Bratislavy,
vyššia kultúrno-spoločenská hodnota a sústredenie sa celkovej ekonomiky
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Slovenska, všetky tieto faktory prilákali veľké množstvo obyvateľov. Výstavba
Ružinova (takmer 15000 bytov) definovala pomerne vysoké hygienické aj
svetlotechnické podmienky bytov. Každý z obvodov mal vysoký podiel základnej
občianskej vybavenosti. Neskôr nasledovala výstavba Karlovej Vsi, Dúbravky
a rozvoj Rače v podobe Krasňan. 70-te a ½ 80-tych rokov prieniesli mestu nový
obytný súbor - Petržalku. Nepochybne najkontroverznejšia urbanistická štruktúra bola
postavená po asanácii pôvodnej, prevažne rodinno-domovej, štruktúry. Nedokončený
koncept je vnímateľný až dodnes. Nedá sa však hovoriť o pozitívne prijatom súbore.
Malá variácia bytov, občianska vybavenosť zdvihnutá na 2 nadzemné podlažie, zlá
kvalita použitých materiálov a mimoriadne krátky čas výstavby, to všetko hrá
v neprospech Petržalky.
Po roku 1989 sa kompletne zmenil spôsob i organizácia výstavby. Trh sa po
stabilizácií snaží nasledovať potreby obyvateľov mesta. Lokalizácia výstavby, už
však značne menšieho rozsahu ako v období socializmu, sa presúva na
severovýchod mesta. [6] Až 82% nového bytového fondu (postaveného medzi kokmi
1990-1997) bolo umiestneného v tejto oblasti. Bol zaznamenaný rozmach
rekonštrukcií, nadstavieb a prístavieb, kvôli menším investičným nákladom. Zmena
nastala po roku 1996, keď sa výstavba plne rozbehla vďaka rôznym formám
finančnej podpory pre investorov. Dopyt bol predovšetkým po nadštandardných
bytoch, vyššej priestorovej aj hygienickej kvality, ktoré v predchádzajúcom období
chýbali. Súčasne s týmto trendom nastal aj proces suburbanizácie smerom na
juhovýchod a severozápad od mesta. Tento proces v súčasnosti pomaly doznieva
a opätovne sa zvyšuje záujem o mestské bývanie.
Proces relokácie obyvateľstva, ktorý sa udial pred výstavbou mnohých obytných
súborov Bratislavy v 20-tom storočí (najmä v 70-tych rokoch) prebiehal veľmi
necitlivo. Mnohé z týchto obytných celkov boli negatívne prijaté pre ich slabú sociálnu
i urbanistickú väzbu. Podobná situácia nastala pri výstavbe megaštruktúry Olympic
city (v časti prípadovej štúdie – Hong Kong), Cabrini–Green v Chicagu či Aylesbury
(Londýn), najväčšom sídlisku v Európe. V extrémnych prípadoch došlo až k asanácii
celej obytnej štruktúry ako napríklad Pruitt-Igoe v St. Louis (USA) alebo Robet Taylor
Homes v Chicagu (USA). Proces premeny, jej postupnosť, informovanosť verejnosti
a citlivý prístup k súčasným obyvateľom musí byť postupný a je jednoznačne
nevyhnutný. V opačnom prípade hrozí napätie medzi pôvodnými a novými
obyvateľmi.
Podľa Džupinovej a Halása [3] je možné súčasný bytový fond rozdeliť do 5
základných kategórií:
1. Centrum
2. Širšie centrum so zónami tehlových a panelových bytov
3. Mestské časti s dominanciou panelových sídlisk
4. Bývalé vidiecke obce zahustené panelovými sídliskami
5. Bývalé vidiecke obce so stálym vidieckym charakterom
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obr. 1: Ossanov trojuholník [3]

2.2.2 Hustota obytných štruktúr v Bratislave
Podľa informácií mesta Bratislava je priemerná hustota obyvateľstva 1161 obyv./km2
(brutto). Táto hodnota patrí medzi nižšie v rámci hlavných miest krajín Európskej
Únie. [9] Nízka hustota je charakteristická najmä pre vidiecke obce pričlenené
k Bratislave v roku 1946 resp. 1972. Centrum mesta a vnútorné mesto má
očakávane vyššiu hustotu, nie však rovnocennú s inými mestami (Amsterdam,
Praha, Viedeň atď.). Aj napriek porovnateľným hodnotám hustoty v Petržalke,
Karlovej Vsi a Dúbravke ich „pocitová“ hustota je odlišná. Karlova Ves už dlhodobo
zaujíma prvé priečky v obľúbenosti a vhodnosti pre bývanie. Petržalka naopak stále
rieši možnú víziu a premenu do budúcnosti.
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Obr. 2: Hustota obytných štruktúr v Bratislave [10]

2.2.4 Demografický vývoj Bratislavy
Po niekoľkých rokoch prirodzeného úbytku obyvteľstva (2006-2008) Bratislava
dosahuje prirodzený prírastok, čo znamená vyšší počet novonarodených detí ako
úmrtí. Hlavný prírastok je aj naďalej sťahovaním obyvateľstva z iných miest
(prevažne slovenských) do Bratislavy. Za rok 2009 sa počet obyvateľov hlavného
mesta zvýšil o 6 128 osôb z toho 4 444 sťahovaním.

Obr. 3: Vývoj populácie Bratislavy [10]

2.2.5 Aktuálny stav bývania v Bratislave vízia do budúcna
V roku 2010 spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného
mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020 definuje niekoľko aktuálnych trendov a potrieb
súčasnej Bratislavy. Z hľadiska demografickej štruktúry a skladby domácností
v meste narastá počet domácností, ktoré sú tvorené jednou osobou. Tento trend je
pochopiteľný, pretože postupné starnutie obyvateľstva a neskoršie uzatvárania
manželstva vedú k tomuto spôsobu života. Tento trend je rôzny v jednotlivých
mestských častiach Bratislavy, pričom najviac takýchto domácnosti je v Starom
meste. Priestorové nároky jednotlivca sú nižšie ako nároky rodiny s jedným či
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viacerými deťmi. Ako uvádza Progam Hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného
mesta Bratislavy na roky 2010-2020 [1] existujú dva spôsoby ako zvýšiť populáciu
mesta. Medzi priame a nepriame nástroje zvýšenia počtu obyvateľstva môžeme
zaradiť podporu demografického rastu vybudovaním si baby friendly imidžu (daňové
úľavy, dobudovaním siete materských centier) alebo stimuláciou imigrácie formou
nájomných bytov. Práve druhá spomenutá možnosť priamo suvisí so zvyšovaním
hustoty obyvateľstva, funkcií a celkovou flexibilitou, pretože nájomné byty sú
prevažne nižšieho priestorového štandardu. Ako sa ďalej v dokumente uvádza, viac
ako polovica obyvateľov Bratislavy žije v bytoch postavených za čias socializmu,
pričom viac ako polovica z nich sú byty staršie ako 30 rokov. To naznačuje potrebu
dobudovania bytového fondu, ktorý by zodpovedal súčasným, v ďaleko odlišným,
požiadavkám spoločnosti.
3. Nájomné bývanie
O existencii nájomného bývania na Slovensku sa v porovnaní so stavom a rozsahom
nájomného bývania v západnej Európe nedá hovoriť. Podľa štatistiky agentúry
Eurostat, približne 90% bytov je v súkromnom vlastníctve s alebo bez úveru. [9]
Porovnaním s inými – vyspelejšími krajinami ako napríklad Holandsko, Rakúsko či
Francúzsko, kde je podiel nájomných bytov v rozpätí 30-40% možno konštatovať, že
čím prosperujúcejšia je ekonomika krajiny, tým nižší je podiel súkromného
vlastníctva. Štát preberá zodpovednosť a poskytuje vhodné podmienky na život
svojim obyvateľom. Na Slovensku sa však nájomné bývanie chápe ako bývanie pre
najchudobnejšie vrstvy, keďže prístup k nemu je viazaný výškou príjímu.
Najväčšie percentuálne zastúpenie v rámci veľkostných kategórií bytov v Bratislave
majú 3-izbové byty. Súvisí to s enormnou monotónnou výstavbou 70-tych rokov.
Jedno a dvojizbové byty majú asi 40% zastúpenie, pričom viac ako polovica
cenzovaných domácností Bratislavy má jedného až dvoch členov (zvyčajne pár).
Týmto sa ukazuje nepomer medzi reálnymi potrebami trhu a aktuálnou ponukou.
Deformácie slovenského trhu sú spôsobené privatizačným procesom v 90-tych
rokoch. Kým v roku 1991 bol podiel družstevných a obecných nájomných bytov
v Bratislave 48,87 % všetkých bytov, v roku 2001 to bolo už len 33,04% a v roku
2008 6,35%. [8]
4. Nové obytné formy
Hľadanie nových foriem zástavby viedlo k vzniku nových pojmov ako housys, hybrid
house, kangaroo house či SoHo.
4.1 Trvalé bývanie
Housys je pojem, ktorý sa vzťahuje na otvorené obytné systémy, ktoré vytvárajú
obytnú rozmanitosť. Zahŕňajú v sebe rôzne veľkostné i kvalitatívne typy bytov
doplnené o spoločné priestory určené výhradne pre ich obyvateľov. Často sa ich
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vnútorná rozmanitosť prejaví aj v architektonickom výraze. Ako existujúci príklad je
možné spomenúť obytný blok Silodam v Amsterdame /MVRDV, 2002/. [4]

Obr. 4: Silodam, Amsterdam

Druhým pojmom spojeným s progresívnym bývaním je kangaroo house, teda dom
alebo byt, ktorý sa dokáže prispôsobovať zmenám v rodine počas jej starnutia.
Pojem je spájaný
s princípmi univerzálneho dizajnu, pretože starnutie ako
neodmysliteľná súčasť nášho života sa premieta aj do bývania.
Hybrid house možno charakterizovať ako objekt prípadne súbor objektov s rôznou
skladbou programov. Mesto je umelý ekosystém, ktorý sa správa veľmi podobne tým
prírodným. Teda čím väčšia je rôznorodosť druhov , typov v rámci obytnej štruktúry
tým vyváženejšou sa stáva. [5]
SoHo – small ofice home office je intentívna forma zástavby, ktorá je charakteristická
pre obytné štruktúry v blízkosti centier miest a CBD (city business district). Jedná sa
o malometrážny byt, ktorý môže byť využívaný aj na podnikanie. Veľmi efektívne
využíva drahé pozemky a pridáva im na ich hodnote. Keďže je takáto štruktúra
určená na komerčné využívanie, nároky na jej presvetlenie a orientáciu voči
svetovým stranám sú nižšie ako pre výhradne obytnú funkciu. Byty sú týmto
umiestňované v blízkosti občianskej vybavenosti a často pri hlavných dopravných
tepnách, čo by pri požiadavkách kladených na obytné budovy nebolo možné . Táto
forma zástavby je v súlade s požiadavkami udržateľného rozvoja miest a je
charakteristická pre veľké mestá ako New York, Peking či Londýn.
4.2 Prechodné bývanie
Servisované apartmány sú typom plne zariadených apartmánov, ktoré sú určené pre
krátkodobý či dlhodobý pobyt, pričom poskytujú všetky denné potreby. Sú lacnejším
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ekvivalentom hotelových izieb. Oproti hotelovej izbe servisovaný apartmán ponúka
viac súkromia a priestoru, teda vyhovuje aj rodinám s deťmi. V súčasnosti je bežné
prenajímanie servisovaných apartmánov dlhodobo.
5. Záver
Hlavným trendom v tvorbe obytných štruktúr sa stáva heslo „viac za menej“ /more for
less/. Čo znamená, že sa očakáva viac funkcií v obytnom súbore za menej peňazí,
resp. na menšej ploche, viac premenlivosti a menej nemennosti. Lepšie vybavené
a viac otvorené byty, schopné prezentovať jednotlivca v mestskom organizme musia
byť podporené zmenou obytných domov na multitypové, podnetné, prispôsobiteľné
a rôznorodé. Voľná vnútorná organizácia a možnosť spájania bytov je pravým
opakom panelových domov s pevným modulom a minimálnou možnosťou premeny
bytu.
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Současné problémy prostředí vytvářeného výstavbou:
suburbanizace, brownfields ve vztahu k vzdělávacímu procesu

Current Problems of Environment in the course of Building: Urban Sprawl,
Brownfields in Conjunction with Learning Process
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
ABSTRACT:
The process of "suburbanization" cannot be stopped, only restricted. Regeneration of
"brownfields" requires maximum support. Both belong to the most complex
processes of urbanism and landscape planning, urban planning and architecture.
Active participants of this process (regional planners, environmentalists, local
politicians, investors, users, citizens) must be enlightened, of a good character,
professional and above all educated.
ABSTRAKT:
Proces "suburbanizace" nelze zastavit, jen omezit. Regeneraci "brownfields" je
nutno maximálně podporovat. Obojí patří k nejsložitějším procesům územního i
krajinného plánování, urbanismu, architektury. Aktivní účastníci tohoto procesu
(územní plánovači, ekologové, komunální politici, investoři, uživatelé, občané) musí
být osvícení, charakterní, profesionální a především v z d ě l a n í.

1 K problematice „suburbanizace“
„Suburbanizace“ je prostorová expanze sídel do okolní přírodní a venkovské krajiny.
Krajina je velmi důležitou částí životního prostředí, představuje kulturní kapitál a je
potencionálním zdrojem významných hmotných hodnot. Péče o krajinu a její
kulturně-historické hodnoty je důležitým veřejným zájmem, a je proto třeba jí věnovat
odpovídající pozornost.
Z Memoranda sympozia Architektonické dědictví krajiny, 2008
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, to vše s výrazným dopadem na
využití území v intravilánech sídel i na proměny suburbánní krajiny.
Nejohroženější je „příměstská krajina“ především u velkých měst. Většinou
kvalitní přírodní území, které by mělo sloužit pro rekreaci obyvatel měst, se
zastavuje. Do r. 1990 panelovými sídlišti; po r. 1990 průmyslovými, logistickými a
obchodními areály, dopravními zařízeními – a opět stavbami pro bydlení. Tato
„amerikanizace“ osídlení likviduje evropskou urbanistickou kulturu, devastuje krajinu,
vyžaduje enormní zábory zemědělského a lesního půdního fondu, komplikuje územní
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systémy ekologické stability, zvyšuje nároky na předměstskou dopravu,
problematizuje ekonomiku sídel.
Každý daňový poplatník se finančně podílí na realizaci monofunkčních rezidenčních
zón – suburbií. Bohužel ihned po r. 1990 došlo k importu typových projektů i
montovaných bytových staveb ze zcela jiného prostředí – kulturního i klimatického,
které se nejen realizovaly, ale staly se vzorem i při individuálním návrhu obytných
domů. Přejímání těchto vzorů (severských, bavorských, prérijních) vede ke snižování
úrovně architektury a poškozuje obecnou úroveň vkusu. Prestižní bydlení – izolovaný
rodinný dům s většinou malým pozemkem nebo mnohdy se zbytečně velkým
pozemkem – má tyto důsledky: na okrajích měst vyrostla „ghetta bohatých“, ve
kterých domy reprezentují ne životní styl, ale symboly bohatství svého majitele,
mnohé stavby jsou architektonicky agresivní vůči okolí, používají materiál a tvarosloví
vhodné do jiných krajů a podnebních pásem.
Funkční, urbanistická i architektonická kvalita těchto nových obytných souborů, je
různá, spíše nízká.
Přitom by stačilo dodržet několik jednoduchých zásad:

budovat obytné soubory nejen s perfektní technickou infrastrukturou (technické
vybavení + doprava), ale i s odpovídajícím občanským vybavením (obchod,
služby, zdravotnické, kulturní, sportovní zařízení, …) včetně s možnostmi
pracovních příležitostí

urbanistickým řešením respektovat krajinu i stávající zástavbu (např. nová i
navazující síť pěších a dopravních cest), vytvářet základní městotvorné prvky
(ulice, malá náměstí, …), umožnit vstup přírodních prvků (zeleň, voda, …) do
veřejných prostor a vybavit je městským mobiliářem (lavičky, herní prvky,
pískoviště, …), aby se staly místy setkávání obyvatel

architektonickým řešením objektů zajistit maximální variabilitu s jednotícím
pojetím materiálů, objemů, tvarů, barevnosti při dodržení v dané lokalitě daných
regulativů zástavby (zastavitelnost pozemku, výška objektů, tvar a krytina
střech, …); v lokalitách, vzácných z hlediska přírodního prostředí, dějin nebo
historických památek, je nutno respektovat genetický kód a „genia loci“

dispozičním řešením obytných domů respektovat individualitu majitele, ale
současně umožnit max. flexibilitu, která vyhoví postupně se měnícím
požadavkům obyvatel

technickým řešením obytných domů zajistit nejen bezchybný ekologický a
ekonomický provoz domu, ale i splnění všech požadavků na kvalitu vnitřního
prostředí, tepelnou a světelnou pohodu, bezpečnost.
Před druhou světovou válkou patřila česká funkcionalistická architektura ke světové
špičce. Pak přišlo období útlumu a stagnace. Bylo dost dlouhé na to, abychom si
uvědomili, že nelze vytvořit dobrý dům pro anonymního uživatele, že kvalita bydlení
neznamená jen kvalitní byt nebo dům, ale kvalitní prostředí, že snahou všech
83

zúčastněných v procesu výstavby pro bydlení musí být realizace takového prostředí,
ve kterém všichni obyvatelé vytvoří společenství, každý najde svůj domov a krajina
sice ztratí prostor, ale ne krásu.

2 K problematice „brownfields“
„Brownfields“ jsou objekty a pozemky, které pozbyly svou původní funkci a zůstávají
opuštěné či nedostatečně využité.
Území je nenahraditelný zdroj. Každou stavbou neztrácíme vždy chráněné území,
ale městskou nebo příměstskou krajinu.
Řešení aktuální problematiky „brownfields“ (revitalizace devastovaných a
nevyužívaných území a staveb) vyžaduje především existenci účinného
strategického, právního, legislativního a programového rámce.
2.1 Teoretické nástroje a politiky
Na úrovni České republiky jako celku existuje pět základních strategických a
plánovacích dokumentů, které se mimo jiné zabývají také problematikou regenerací
brownfieldů. Jedná se o následující dokumenty: Strategie udržitelného rozvoje ČR,
Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR, Politika
územního rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí ČR.
Problematika brownfields je v aktualizované Státní politice životního prostředí
(MŽP ČR) diskutovaná v rámci cíle “Environmentálně příznivé využívání krajiny“.
Hlavním cílem je maximálně omezit zábory volné krajiny a upřednostnit znovuvyužití
či rekultivaci již zastavěných pozemků. Mezi dílčí cíle a opatření týkající se
problematiky brownfields patří obnovení funkce narušené krajiny, odstranění
ekologických zátěží a znovuvyužití narušené krajiny, snížení záborů nenarušené
krajiny pro nové aktivity a zvýšení efektivnosti využití zastavěných území.
Znovuvyužítí brownfields odpovídá trendu trvale udržitelného rozvoje, kdy se
s územím zachází jako s cenným zdrojem.
Strategie regenerace brownfields si klade za cíl zajistit vhodné prostředí
zajišťující rychlou a efektivní realizaci projektů a zabránit vzniku nových brownfields.
Cíle, nástroje, veřejná podpora jsou předmětem Národní strategie regenerace
brownfields, která byla zpracována v roce 2008. Gestor: Ministerstvo průmyslu a
obchodu. Zpracovatel: CzechInvest.
2.1 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
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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.
Daň za zábory zelených ploch „greenfields: jedním z žádoucích výsledků trvale
udržitelného rozvoje brownfields 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.
Postindustriální území jsou rezervou rozvoje urbánní a suburbánní krajiny.
„Brownfields“ po revitalizaci mohou být využity nejen pro nové funkce (bydlení,
výroba, administrativa, …), ale i jako katalyzátor rozvoje „zelených systémů“ –
překrývání technického charakteru charakterem přírodním.
Využití
devastovaných
a
environmentálně
degradovaných
území
(průmyslových, zemědělských, armádních, těžebních, …) jsou krokem k revitalizaci
území v sídlech a ke zmenšení nároků na zástavbu příměstské krajiny.
Regenerace „brownfields“ v procesu udržitelného rozvoje bezprostředně
souvisí s nejaktuálnějšími problémy soudobého urbanismu a plánování rozvoje
urbanizovaného území a krajiny. Je nutné ji všemi zainteresovanými – územními
plánovači, komunálními politiky, investory, uživateli, občany – maximálně podporovat.
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3 Úloha vzdělávání
Člověk je schopný vidět jen to, co ví, a to je možné nabýt pouze vzděláním.
Chceme-li žít v kvalitním prostředí, chceme-li vytvářet kvalitní prostředí,
musíme umět rozlišit jeho kvalitu, tzn. musíme se vzdělávat v tomto směru.
3.1 Téma kvalita prostředí
Toto téma by mělo být v osnovách všech škol (včetně základních) v různém rozsahu.
To funguje ve Skandinávii, Francii, Irsku.
V České republice začíná jednání mezi Českou komorou architektů a MŠMT
nad dokumentem Politika architektury ČR. Cílem tohoto dokumentu je upozornit na
důležitost „kvality prostředí“, kterou tvoří nejen „kvalita architektury“, ale celková
„kulturnost prostředí“ a přispět k co nejširšímu vzdělávání v oblasti architektury (od
dětí po seniory).
3.2 Téma kultura prostředí
Jeho součástí je nejen architektura, urbanismus, kvalita výstavby, veřejný prostor, ale
i znalost dějin umění, sociologie, estetiky, etiky, …
To vše umožní dosáhnout žádoucího cíle: zvýšit vnímavost k prostředí, ve
kterém žijeme nebo chceme žít (k umělému, přírodnímu) a uvědomit si, že záleží
nejen na tom, na co se díváme, ale jak se díváme a jak se v daném prostředí
chováme.
3.3 Dokumenty související s problematikou vzdělávání ve vztahu k výuce
architektury, urbanismu
Návrh Politiky architektury České republiky, předkládaný Vládou ČR, obsahuje oblast
výchovy a vzdělávání, veřejné výstavby, obecné podpory architektonické kvality
v městském a venkovském prostředí.
Z textu toho dokumentu:
„Prostor České republiky je spoluutvářen architekturou, krajinou a segmenty přírody
v městském a venkovském prostředí; …
kvalita architektury včetně urbanismu, jakož i péče o krajinu je základním a
bezprostředně vnímaným ukazatelem kulturní a civilizační vyspělosti naší země; …
kvalitní architektura je významným prostředkem k zajištění trvale udržitelného,
hospodárného a harmonického vývoje osídlení, šetrného ke kvalitě životního
prostředí a ovlivňujícího stav krajiny a přírody; … „
Návrh Politiky architektury České republiky, 2009
Memorandum o vzdělávání a architektuře vydané Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky a Českou komorou architektů při příležitosti pražské
konference Evropského fóra politiky architektury EFAP 2009, organizované v rámci
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předsednictví České republiky v Evropské unii, obsahuje požadavek všeobecného
vzdělání o architektuře od předškolního do seniorského věku v souladu s trvale
udržitelnými principy života, požadavek spolupráce se sdělovacími prostředky a
médii, zapojení odborníků do systému vzdělávání z řad architektů, krajinářských
architektů, urbanistů, k podpoře jejich celoživotního vzdělávání a k realizaci kurzů o
architektuře pro co nejširší veřejnost.
Text byl zpracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005 „Udržitelná
výstavba”.
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Vývoj funkce průmyslových ploch v městské struktuře

Development of a function of industrial fields in an urban structure
Ing. Jana Hořická
ABSTRACT:
The contribution deals with a change of an attitude to industrial fields in an urban
structure in last decades. It describes a development of an opinion beginning with
possibilities of integration of the industrial production into an urban structure,
including a definement of redevelopment fields and following discussion about a
reuse of the industrial brownfields, up to a current effort to control an urban
development inside city limits. The theme includes a discussion about values of an
original construction and special structure of the industrial brownfields, developing
continuously as the values are on the decrease.
ABSTRAKT:
Příspěvek se zabývá změnou přístupu k průmyslovým plochám ve městě
v posledních desetiletích. Popisuje vývoj názoru od možnosti integrace průmyslové
výroby do městské struktury, přes definování přestavbových území a následné
diskuze o novém využití průmyslových brownfields, až k aktuální snaze o regulaci
rozvoje města uvnitř jeho hranic. Součástí tohoto tématu je i diskuze nad hodnotami
původní stavební a prostorové struktury průmyslových brownfields, která se také
vyvíjí, jak postupně těchto hodnot ubývá.

1 Od integračních tendencí k průmyslovým úhorům
Názor na vztah průmyslových území a ostatní městské struktury se vyvíjel od prvních
nesmělých náznaků průmyslové revoluce. Zásadní změnou v jeho chápání a
interpretaci bylo však období, kdy se především vlivem technologického vývoje a
globálních přesunů výrobních prostředků a ploch staly z výrobních areálů a území
brownfields. Tento příspěvek se věnuje právě období, kdy zmíněná proměna otevřela
v českém prostředí diskuzi na úplně nové téma – průmyslové úhory. Od té doby se
diskuze rozvíjí, rozšiřuje se okruh zainteresovaných oborů a zároveň roste množství
otázek a problémů k řešení.
1.1 Teorie integrace
Ve 2. polovině 80. let 20. století se urbanistické teorie vyrovnávali s následky
důsledné aplikace zásad (především zónování města) Athénské charty (1933), to se
odráželo i v teoriích organizace průmyslové výroby ve městech. Zjednodušeně se dá
cíl těchto teorií popsat jako integrace průmyslu a městské struktury. Optimistické
názory na integraci vycházeli z předpokladu, že nové technologie, ekologicky
přívětivé a hygienicky nezávadné, umožní bezkonfliktní začlenění výroby do městské
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struktury a nebudou přetrvávat důvody pro její vymístění na okraj nebo mimo město.
Integrační teorie se v zásadě potýkali se třemi různými typy městského prostředí:
• nově vznikající městské čtvrti
• smíšené čtvrti z konce 19: století a historická centra měst
• existující momofunkční (výrobní) zóny
Už v této době a v těchto souvislostech se objevila snaha formulovat zásady
transformace monofunkčních výrobních zón na polyfunkční městské čtvrti a
regenerace historických výrobních objektů a území, která nevyhovovala aktuálním
technologickým požadavkům výroby, ale byla vnímána jako hodnotná ve vztahu
k původní struktuře města. [1]
1.2 Skutečný stav průmyslové výroby
Situace v českém prostředí vzniklá následkem centrálně řízeného státního
hospodářství však zásadně neodpovídala teoretickým předpokladům ani stavu
světové ekonomiky. Na rozdíl např. od zemí západní Evropy, na přelomu 80. a 90. let
20. století byla česká průmyslová výroba neefektivní a tudíž neekonomická, nebyla
schopná dostatečně pružně reagovat na technologický a informační pokrok,
hospodářství se opíralo především o těžký průmysl a výrazně strádalo v oblasti
služeb.
V českém prostředí tak nastoupila transformace hospodářství, výrazně
omezující podíl průmyslové výroby na hrubém domácím produktu se zpožděním
přibližně 20 let, ale s řadou analogických vlivů na městskou strukturu. V první řadě
jsou produktem této transformace opuštěné výrobní objekty a území – průmyslové
úhory. Odborná veřejnost v tomto období začíná čerpat informace ze zahraničních
projektů a upozorňuje na možnosti opětovného využití původní stavební struktury
nebo alespoň území pro nevýrobní účely – příklady Londýnských doků, Emscher
parku (IBA 99), Pařížských zón rozvoje řízeného dohodou (ZAC) apod. Nežádoucím
produktem této transformace jsou ovšem výrobní, logistická a administrativní centra,
zakládaná na levnějších a dostupnějších pozemcích mimo městský intravilán.

2 Otevřené možnosti rozvoje města
V 90. letech 20. století byly opuštěné nebo nedostatečně využívané průmyslové
plochy na základě zahraničních zkušeností odbornou veřejností definovány jako
území pro regeneraci, resp. rozvoj města klíčové a především na akademické půdě
začalo vznikat teoretické zázemí pro jejich přestavbu. Předpokládané komplikace
rozvoje na těchto územích byly definovány takto:
• nejasné majetkové poměry a aktuální využití území
• nedostatky legislativního zázemí a ekonomické motivace
• negativní vztah (k průmyslu) správních orgánů i široké veřejnosti [2]
Následující vývoj ukázal, že se jednalo o velmi přesný předpoklad.
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Vlivem společenských a hospodářských změn se některé výše zmíněné
komplikace ještě upevňovali. Vývoj v oblasti regenerace průmyslových úhorů
stagnoval, především proto, že tato možnost byla opomíjena na správních úrovních,
kde vznikaly podklady pro rozhodování o územním rozvoji. Teoretické zázemí,
budované úzkým okruhem odborníků a založené především na studiu zahraničních
zkušeností připravovalo půdu pro budoucí změny.
2.1 Udržitelná výstavba a brownfields
Na přelomu 20. a 21. století se na mezinárodní i národní úrovni situace v oblasti
rozvoje měst formálně posunula díky oficiálnímu vydání dokumentu Agenda 21 pro
udržitelnou výstavbu (1999), která rozvíjí cíle Agendy 21 (1992). Udržitelný výstavba
a udržitelný rozvoj sídel byly přijaty do slovníku české odborné veřejnosti stejně jako
slovo brownfields, které zahrnuje i opuštěné a nedostatečně využívané průmyslové
plochy – průmyslové úhory. V tomto období se průmyslové úhory formálně staly
součástí skupiny brownfields a až na výjimky nebyla uvažována jejich role jako
odlišná od ostatních ploch zařazených do této kategorie.
Následný vývoj odborné diskuze rozšířené mimo akademickou půdu byl
inicializován neziskovými organizacemi, především IURS (Institut pro trvale udržitelný
rozvoj sídel), založeným v roce 2001.[3] Téma regenerace brownfields a potenciál
rozvoje města na těchto územích se stalo součástí strategických dokumentů na
národní úrovni, např. Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004). V roce 2005 byla
zpracována zahraničními konzultanty v rámci projektu PHARE Národní strategie
regenerace brownfields, zadavatelem byla vládní agentura Czechinvest. Dalším
krokem v řešení problému regenerace bylo částečné zmapování a inventarizace
v rámci Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území ČR (2005-2008).
Oficiálním dokumentem je Národní strategie regenerace brownfieldů, která kromě
jiného přinesla i první oficiální českou definici pojmu brownfields. [4] Problematika
regenerace brownfields, především jako prevence výstavby na zelené louce, byla
částečně zakotvena i v legislativě. [5,6]
2.2 Průmyslové dědictví
Prakticky paralelně s tímto vývojem na poli udržitelné výstavby se pozvolna
rozšiřovala i diskuze na téma historických, kulturních a sociálních hodnot průmyslu a
jeho hmotných i nehmotných pozůstatků označovaných jako průmyslové dědictví. Na
mezinárodní úrovni se systematickému výzkumu na toto téma věnuje, od roku 1978
oficiálně organizovaná skupina, TICCIH (The International Committee For The
Conservation Of The Industrial Heritage). [7] V ČR se jejich partnerem stalo VCPD
(Výzkumné centrum průmyslového dědictví), založené při ČVUT v Praze v roce
2002. [8] S VCPD spolupracují i další organizace a občanská sdružení, jejichž
základna se za poslední desetiletí (2001-2011) výrazně rozrostla, jak se toto téma
stalo rozšířenějším a diskutovanějším.
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Zpočátku bylo hlavním cílem organizovat diskuzi o možnostech a úskalích
nového využití jako prostředku záchrany průmyslového dědictví, která by motivovala
ke změnám, především ve smyslu oživení a znovu začlenění opuštěných
průmyslových objektů a území do struktury města. Důležitou roli stále hrály
zahraniční zkušenosti a porovnávání s podmínkami na českém území. Aktivním
účastníkem diskuze se staly i instituce památkové péče. Byly shromážděny a
rozvíjeny argumenty ve smyslu udržitelného rozvoje sídel a krajiny orientovaného na
tato území. Začaly se objevovat realizace konverzí a regenerací dokládající posun
hodnot a společenského zájmu. Tyto tendence lze mimo jiné sledovat na postupném
vývoji tematického zaměření konferencí cyklu mezinárodních bienále ‚Indistriální
stopy‘ (2001-2011). [9]

3 Přetrvávající hodnoty a další otázky
Diskuze, která se i nadále odvíjí, odhaluje další otázky a zároveň reviduje ty
předešlé. Otevírá témata nová i stará ve světle nových skutečností, ne méně
závažných než nevratná ztráta některých objektů průmyslového dědictví. Neustále se
odborná veřejnost i amatérští nadšenci snaží odpovědět na otázky: Proč? Co a kde?
Jak? Do jaké míry? Jakými prostředky (technologie, management)? Už se nejedná o
pouhou iniciaci zájmu, ale o hledání správné cesty. Diskutuje se forma, v jaké mají
být zbytky průmyslových objektů a území zachovány: ruiny – rekonstrukce –
konverze, samozřejmě v kontextu původního a budoucího využití.
Široká diskuze přináší argumenty pro konverze (adaptive re-use), které ve své
podstatě nejsou nic objevného, ba naopak jsou přirozenou součástí životních cyklů
budov (jakási recyklace budov), a argumenty pro většinové využití této formy jako
jediné životaschopné vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných objektů (např. kostelů)
– nositelů historických a kulturních hodnot – už prostě nemohou sloužit svému
původnímu účelu. V této souvislosti ovšem přichází otázka, do jaké míry lze opravdu
zachovat skutečné hodnoty průmyslových objektů a především jejich historickou
celistvost? [10]
Složitou cestou se dostáváme zpět k roli průmyslových ploch, resp.
brownfields v postindustriálním městě – jedním z rozhodujících argumentů v diskuzi o
jejich znovu využití formou konverzí je návrat života (bydlení) do centra, resp.
lokálních center měst, který lze sledovat s trendem loftového bydlení. Na stranu
znovuvyužití průmyslových areálů se postavili také urbanisté jako obránci veřejných
prostorů a územní plánovači, kteří kromě jiných možností vnímají brownfields jako
strategické územní rezervy rozvoje města.
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Problematika starých ekologických zátěží
při znovuvyužití průmyslového dědictví
Contaminated Land and Industrial Heritage
Ing. Tomáš Med
ABSTRACT:
The paper is focusing on contaminated land as a residue of industrial production. As
an architect I will be concerning on the first design stages when specialized surveys
are often not available. I will be discussing specific indicators point out possible
danger of contamination. Although all aspects of sustainability are balanced in
reusing of industrial heritage at this paper I´m interested on the land as non
renewable source. Reusing Industrial past helps to protect cultural colourfulness of
society and diversity of historical values. Industrial vestiges are well visible marks in
landscape and townscape which offer beginning towards sustainability.
ABSTRAKT:
Příspěvek se zaměřuje na problematiku starých ekologických zátěží z pohledu
architekta. Budu se soustředit zejména na počáteční fáze návrhu, kdy architekti a
urbanisté zpracovávají ideové studie znovuvyužití a podrobnější průzkumy
kontaminace nebývají k dispozici. Objekty a areály průmyslového dědictví jsou
specifickou částí brownfields. Ačkoliv to na první pohled nemusí být patrné a působí
spíše jako místa deprivující své okolí, může se jednat o objekty a areály s vysokou
přidanou hodnotou kulturní a sociální. Při úvahách o znovuvyužití ploch po
průmyslové výrobě je třeba věnovat pozornost jejich možné kontaminaci. Ne každá
výroba kontaminuje své okolí a tak se mezi průmyslovými brownfileds nachází
mnoho území nekontaminovaných. Znovuvyužití již dříve využívaných území, která
jsou dnes nevyužita či podvyužita, je jedním z významných pilířů udržitelného
rozvoje. Současný stav, kdy v České republice denně mizí 14ha orné půdy, je
dlouhodobě neudržitelný.

1 Úvod
„Půdu můžeme považovat za jeden z neobnovitelných přírodních zdrojů. Její
základní funkcí není jen substrát pro pěstování kulturních plodin a zajištění
potravinové soběstačnosti pro obyvatele ČR. Půda má zásadní vliv na vodní režim v
krajině, ale také na rostlinný kryt a místní klimatické podmínky. Její kvalita zase
přímo souvisí s erozí a dalšími negativními vlivy.“ [1]
Právě proto se v tomto příspěvku zaměřím na možnosti znovuvyužití již jednou
člověkem využívané půdy, na které vybudoval své průmyslové objekty a areály a
které jsou v současné době opuštěné či podvyužité.

93

2 Proces znovuvyužití průmyslového dědictví
Při úvahách o znovuvyužití ploch po průmyslové výrobě je třeba věnovat pozornost
jejich možné kontaminaci. Avšak ne každá výroba kontaminuje své okolí a tak se
mezi průmyslovými brownfileds nachází mnoho území nekontaminovaných.
Přípravu výstavby na brownfields lze rozdělit do sedmi základních kroků [2]:
1. Identifikace lokality
2. Počáteční analýza lokality za využití 1. fáze geoenvironmentálního průzkumu
3. Prvotní ekonomická analýza
4. Detailní analýza lokality za využití 2. fáze geoenvironmentálního průzkumu
5. Projekt rozvoje a způsobu financování – feasibility study
6. Projekt remediace a její realizace
7. Realizace výstavby.
První dva kroky bývají nazývány první fáze procesu znovuvyužití. Na tuto první fázi
úzce navazuje třetí krok, tedy počáteční ekonomická analýza zpracovaná na základě
znalostí územní a urbanistické ekonomie, která napomůže určit ekonomickou
proveditelnost, závislou na správné volbě funkce a standartu využití, optimální
intenzity využití. Následně provede ekonomické posouzení, tedy propočet budoucích
nákladů a výnosů, čímž napomůže správnému rozhodnutí o způsobu financování [3].
Tato prvotní ekonomická studie je provedena na základě architektonické studie, jejíž
součástí jsou také doporučení k případnému zachování autentických staveb či celků
průmyslového dědictví. Sociologická studie pomůže určit přínosy revitalizace území
na zlepšení kvality života v dané lokalitě.
Významným mezníkem ve výše popsaných sedmi krocích je moment po ukončení
šestého kroku, kdy je lokalita připravena pro investora, který do ní může vstoupit se
stejným rizikem jako u stavby na zelené louce.
3 První fáze procesu znovuvyužití průmyslového dědictví
V následujícím textu se zaměřím na první fázi procesu výstavby na brownfields, po
jejímž provedení lze diskutovat reálné plány do budoucnosti jak s lokalitou naložit,
neboť po této fázi je již k dispozici dostatek informací včetně ocenění možné míry
kontaminace.
První fáze záměru výstavby na průmyslových brownfields je započata identifikací
lokality. Identifikací se rozumí rozeznání lokality jako podvyužitého území a
shromáždění jejích základních údajů včetně informací z katastru nemovitostí, které
určí vlastníka, velikost pozemku a případná břemena. Tuto identifikaci může
komplikovat častá změna vlastníka, která je typická pro Českou republiku druhé
poloviny dvacátého století. Tyto změny vlastnických vztahů jsou spojené s druhou
světovou válkou a změnami politického režimu v roce 1948 a 1989. Doplňkovými
podklady jsou ceny pozemků v širší oblasti a potenciální atraktivita místa a informace
nakolik případný zájem převyšuje nabídku či naopak [4].
Následujícím krokem je počáteční analýza lokality. Zde se jedná o rozbor všech
dostupných informací, historických dat a dalších snadno získatelných údajů. Součástí
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tohoto kroku je také předběžný průzkum ekologickckých záteží, který se opírá o data
dostupná bez časově i finančně náročných geo-environmentálních průzkumů.
Předběžný průzkum vychází právě z poznání historie lokality, zaměřené na studium
všech aktivit, které se na území odehrávali a to za pomocí studia archivních
pramenů, výpovědí starousedlíků, bývalých zaměstnanců, historických fotografií a
plánů, neboť mnohé kontaminace pochází již z počátku průmyslové výroby, tedy
z 19. století. Při tomto průzkumu je třeba se zaměřit na následující okruhy otázek [2]:
• způsob využití, typ výroby, zvolené technologie a výrobní procesy
• jaký produkt se skladoval či vyráběl v dané továrně (produkované objemy),
• látky, se kterými se pracovalo,
• havárie, nehody, různé poruchy, požáry, ztráty na lidských životech, doklady o
pojistných událostech,
• kde byly umístěny starší zásobníky – např. pohonných hmot,
• kde byla různá překladiště, hlavně kapalných látek,
• kudy vedou různé produktovody – s potenciálními místy úniku,
• kde byly čistírny různého typu,
• případně jaká těžba probíhala na tomto území,
• čím mohly být zavezeny původní morfologické deprese“
Právě ze znalosti všech typů průmyslových výrob, jež v území probíhaly, lze
odvodit, jaké odpady a v jakém množství mohly vznikat a stanovit jaké je jejich
potenciální nebezpečí. „Z organických konatminantů jsou nejčastější případy
kontaminace spojeny s rafinací ropy nebo spalování fosilních paliv. Další skupinu
kontamiantů tvoří chlorovaná a nechlorovaná rozpouštědla a odmašťovadla. Zvláštní
postavení mají kontaminaty kapalné povahy špatně rozpustné ve vodě. Mezi
nejčastější anorganické látky, které způsobují kontaminaci, patří kovy, kyanidy a
amoniak či amonné ionty [2].
Pro prvotní představu nejen architektů, jaké kontaminace lze u jednotlivých typů
výrob očekávat, je dobrým zdrojem orientační přehled zdrojů kontaminantů, který
uvádí Kézr [6] dle Cairneye a Symse.
Organické látky
Nafta a
uhlovodíky

jiné

ropné

Transport a úprava ropy a ropných produktů, živočišné
tuky a olej z potravinářského průmyslu (masný průmysl),
výroba mýdla

Dehet a polyaromatické Chemický průmysl, plynárny, spalování uhlí, dřeva a
uhlovodíky
jiného organického materiálu
Transformátory a kondenzátory, inkoust, protihořlavé
Polychlorované bifenyly
nátěry, motorový olej
Chemický průmysl a skladování chemikálií, ocelářský,
Fenoly
papírenský a gumárenský průmysl, výroba barev, úprava
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dřeva, skladování odpadů, rozpouštědla
Anorganické látky
Těžké kovy
arsen
kadmium
chrom
kobalt
měď, nikl, zinek
olovo
rtuť
Další anorganické látky
kyanidy
sírany

Hutní a těžební průmysl obecně a dále
Úprava dřeva, sklářský a textilní průmysl, výroba barev či
výbušnin a jiné pyrotechniky
Výroba palstů a barev, skladování šrotu a baterií
Kožedělný průmysl, impregnace dřeva, elektrárenský
popílek, čistírenský kal
Zdravotnictví
Sklářský průmysl, výroba barev
Galvanizování, slévárny, odložené baterie, umělá
hnojiva, čistírenské kaly, skládky
Sklářský, papírenský, ocelářský průmysl, slévárny,
výroba barev a plastů, galvanizování, umělá hnojiva
Úprava kovů, plynárny, skladování odpadu
Plynárny, skladování odpadu
tab. 1 – Přehled zdrojů kontaminantů

Dalším ze zdrojů informací o možných kontaminovaných místech je evidence
Ministerstva životního prostředí, odboru ekologických škod, který sbírá informace o
konkrétních lokalitách. „Výchozím zdrojem těchto informací je evidence starých
ekologických zátěží, která se od roku 2005 stala kompatibilní s požadavky Evropské
agentury pro životní prostředí a přejmenovala se na Systém evidence
kontaminovaných míst (SEKM). Tato databáze je veřejnosti volně přístupná ze
stránek Informační agentury ŽP CENIA.“ [5].
Významným zdrojem informací v této fázi je také registr průmyslového dědictví
VCPD (Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT
v Praze), který nabízí nejen informace o historii místa, ale i informace o stavebním
vývoji budov a odkazy na příslušnou literaturu. V tomto kroku tak může dojít
k označení nejvýraznějších kvalit objektů spolu s označením částí vhodných pro
zachování nejen jako kulturního odkazu, ale i jako autentické identity místa. Při studiu
staré stavební dokumentace, včetně všech rekonstrukcí a oprav je třeba se zaměřit
na detaily konstrukce objektů a materiály užité v konstrukci. Také informace o
technické infrastruktuře pomohou s nalezením vhodného způsobu znovuvyužití.
Předběžná průzkumná fáze však musí podat dostatečné informace nejen o možných
kontaminantech, ale i o zemním prostředí, z čehož lze vyvodit předpoklad o možných
interakcích a míře kontaminace celého území. Při předběžném průzkumu
zaměřeném na přírodní prostředí se vychází především z mapových podkladů a další
informační základny Geofondu a ČHMÚ. Z mapových podkladů se uplatňuje hlavně
„Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů“.
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Nedílnou součástí výše popsaných kroků je pochůzka v zájmovém území pro
vyhodnocení aktuálního stavu objektů a zmapování morfologie území. Poznatky jsou
zaznamenávány pomocí fotografií, případné rozhovory s pamětníky je vhodné
nahrávat.
Následným krokem je prvotní ekonomická analýza. Výsledkem této předběžné
analýzy je rozlišení tří základních typů lokalit. A to na lokality komerčně
životaschopné, což jsou lokality, do kterých vstoputí soukromý sektor i bez podpory
veřejného. Jedná se o atraktivní loklality s dobrou ekonomickou návratností investic.
Druhým typem jsou lokality hraniční. Jedná se o stále atraktivní lokality, často však
s větší mírou ekonomického rizika. Rozvoj těchto lokalit vyžaduje podporu veřejného
sektoru. Třetím typem jsou lokality neživotaschopné. Jedná se často o lokality mimo
ekonomická centra nebo s vysokými ekologickými závazky. Do ekonomických úvah
vstupuje řada parametrů nevyčíslitelných, jako je zvýšení atraktivity místa, řešení
sociálních problémů místa, odstranění ekologického rizika a v neposlední řadě
zachování kulturních hodnot. Navíc tyto úvahy ovlivňují i různé typy dotací
poskytovaných na rozvoj brownfields. V případě nákladů na likvidaci starých
ekologických zátěží mají podniky privatizované v devadesátých letech, které byly
registrovány, zvláštní postavení. Jejich postupné odstraňování je totiž financováno
z veřejných prostředků, neboť tyto zátěže vznikly v dobách, kdy tyto podniky patřily
státu. Při určování míry vyčištění těchto lokality se aplikují dva základní principy
politiky životního prostředí a to nalezení společensky přijatelné míry ekologických a
zdravotních rizik a hledání realistického znovuvyužití území. Je totiž finančně
neúnosné sanovat všechna území do té míry, aby byla využitelná pro jakýkoliv
charakter nového využití. Jiné požadavky na míru kontaminace jsou kladeny na
průmyslově-obchodní a jiné například na obytné využití.
4 Postup a možnosti sanace
Vyplyne-li z předběžného průzkumu riziko možné kontaminace, je třeba začít se
sanačním procesem. Ten lze rozdělit na šest fází [2]:
1. Fáze průzkumná
2. Fáze definování potenciálního nebezpečí
3. Fáze rozhodovací
4. Fáze výběru nejefektivnější metody sanace
5. Fáze realizace sanačních opatření
6. Fáze post-realizační
Prvé tři fáze jsou součástí rizikové analýzy. Pomocí podrobného geoenviromentálního průzkumu dojde k určení očekávané interakce mezi
kontaminantem a zeminovým či horninovým prostředím včetně v něm obsažené
podzemní vody a následně určí strategii sanačního optaření. V rámci této strategie
se stanoví priority a limity pro sanační opatření. Důležitým faktorem v této fázi je i
uvažované budoucí využití území. Charakter využití (průmyslově-obchodní,
rekreační, obytný, všestranný) ovlivňuje míru vyčištění. Zde je třeba hledat správnou
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míru, neboť finanční náklady na vyčištění nerostou lineárně s mírou vyčištění, nýbrž
exponenciálně. „Může se tak stát, že vyčištění na 99% může být finančně i 2x
náročnější než například vyčištění na 95%.“[2]
Analýza rizika obsahuje tedy dvě základní části a to hodnocení rizika a stanovení
doporučených cílových parametrů, které jsou stanoveny v případě, že riziko
převyšuje společensky přijatelnou míru. Doporučené cílové parametry by měly
zaručit ochranu zdraví člověka a životního prostředí.
Výsledkem rizikové analýzy by měly být odpovědi na tři základní otázky [2]:
• Jak vážná je kontaminace? – tj. jaký je její rozsah – koncentračně, rozměrově i
typem kontaminantu?
• Ohrožuje kontaminace lidské zdraví a okolní životní prostředí?
• Jak má být s tímto ohrožením nakládáno? Je nutná isolace oblasti od okolí či
je třeba zahájit nápravná opatření, nebo může být ohrožení ignorováno?
Třetí otázka již směřuje do čtvrté fáze, výběru nejefektivnější metody sanace. Pro
případ isolace oblasti od okolí je k dispozici několik typů svislých a horizontálních
těsnících bariér. Pro dekontaminační metody jde o rozhodování mezi základními
třemi metodami a to [2]:
• off site – kdy kontaminovaná zemina je vytěžena a odvezena mimo lokalitu a
tam zneškodněna, nebo uložena na zabezpečenou skládku,
• on-site – kdy se na povrch vyčerpá kontaminovaná podzemní voda a zde se
sníží míra kontaminace na akceptovatelnou úroveň s možností následného
vrácení na původní místo,
• in-situ – kdy dochází k aplikaci sanační metody přímo v zeminovém prostředí
bez nutnosti čerpání či težby na povrch.
„Než se však přistoupí k výběru sanační metody, vždy je třeba zvážit možnost využití
přirozené schopnosti regenerace zeminy.“ [2] Velkou pozornost kontaminovaným
místům z pohledu udržitelného rozvoje věnuje projekt NICOLE (Network for
Industrially Contaminated Land in Europe) sídlící v Nizozemí ve měste Apeldoorn.
Tento projekt se zabývá implementací kritérií udržitelnosti (enviromentální, sociální a
ekonomická) do procesu čištění kontaminovaných míst. Zvláštní pozornost je pak
věnována zvláště přirozené schopnosti regenerace zeminy. Tomuto fenoménu se
věnuje velmi přístupnou formou zpracovaná brožura „Natural Attenuation“ jejímiž
autory jsou Anja Sinke a Loet van Moll. Tato brožura krátkými texty a atraktivními
komiksy seznamuje s možnostmi využití přirozené schopnosti regenerace zeminy,
která může vést až k redukci kontaminantů k akceptovatelné úrovni bez lidského
zásahu. Tento proces je založen na přirozeně se vyskytujících procesech disperze,
ředění, adsopce k půdním částicícm, vyprchání (těkavosti) a chemickou či
biologickou stabilizaci nebo destrukci kontaminatů (biodegradace). Anorganické
složky jako jsou těžké kovy a arzenik, mohou být tlumeny, avšak ne degradovány.
Brožura je ke stažení na webových stránkách projektu www.nicole.org. Při úvahách o
využití přirozené schopnosti degradace je třeba znát jak kontaminat degraduje a zda
je degradace dostatečně rychlá pro ochranu lidského zdraví a okolního prostředí a to
98

jak nyní tak v budoucnu a kdy bude tedy místo využitelné pro zamýšlené účely.
Proces biodegradace však neznamená nedělat nic. Je třeba k němu přistupovat jako
k jakékoliv jiné inženýrské metodě a provádět monitorování a vyhodnocování vzorků
zeminy a podzemní vody pro ověřování funkčnosti celého procesu.
Specifickou oblastí biologické sanace je fytosance. Jednáse o ekologicky mimořádně
vhodnou metodu, která k dekontaminaci zemin nebo podzemní vody využívá vhodné
druhy rostlin. „Fytosanaci lze použít pro odstranění těžkých kovů, pesticidů,
rozpouštědel, polycyklických aromatických uhlovodíků i látek vyluhovaných ze
skládek odpadů. Z rostlin, které se již pro fytosanaci úspěšně použily, lze uvést
například jetel, vojtěšku, okřehek, kostřavu, jalovec a topol. Rostliny přitom mohou
kontaminující látky rozkládat nebo zadržovat.“ [2] Fytosanace je metoda vhodná pro
oblasti s nízkou mírou koncentrace kontaminantů v menších hloubkách.
Mezi standardní a nejrozšířenější inženýrské sanační metody patří solidifikace a
stabilizace, které se nejčastěji používají pro sanaci míst kontaminovaných těžkými
kovy. Rozšířenou metodou je i vypalování, které lze provést jak on-site tak off-site.
Progresivní metodou, která se postupně stává pro mnohé případy universálním
řešením, je vakuování zeminy. Toto se provádí in-situ a využívá se pro odstarnění jak
chlorovaných, tak nechlorovaných těkavých organických sloučenin. Negativní vliv
této metody na okolí je minimální. Provádí se pomocí vrtů v přesně specifikovaném
počtu, vzdálenosti a kapacitě. V první fázi jsou nejdříve odsávány kontaminanty ve
formě par v pórovém vzduchu. Následně se začnou uvolňovat kontaminanty
z kapalné fáze, poté ty adsorbované na povrchu pevné fáze a nakonec dojde
k extrakci rozpuštěných kontaminatů.
Pro sanaci podzemní vody se nejčastěji používají metody založené na jejím čerpání
a její následné úpravě.
4 Závěr
Cílem první fáze procesu znovuvyužití je získat co nejvíce relevantních informací
s vynaložením co nejmenších finančních prostředků. Takto provedený průzkum
pomůže nalézt odpovědi na otázky jaké je možné znovuvyužití lokality, jaká je její
atraktivita a jaké je potenciální riziko znehodnocení kontaminanty.
Zvláště v prvotních koncepčních fázích procesu znovuvyužití je vhodná participace
veřejnosti. Inicializace zájmu o lokality průmyslového dědictví a vznik širší diskuse je
důležitou částí procesu regenerace průmyslových brownfields. Svou úlohu v této
souvislosti mají inicializační projekty ukazující průmyslové dědictví jako jedno
z východisek udržitelného rozvoje místa. Inicializačními projekty mohou být
industriální stezky, které v souvislostech vypráví příběh průmyslu v daném místě.
Další možností jsou umělecké workshopy a performance v průmyslových areálech,
které do nich přilákají veřejnost, a ukáží tak specifičnost kulturního odkazu těchto
míst.
Podaří-li se pomocí prvotních kroků a inicializační fáze projektu nalézt pro lokalitu
využití, může se přistoupit k detailním analýzám a průzkumům území a následnému
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vypracování projektu, stanovení způsobu financování a vlastní realizaci záměru.
Praxe ukazuje, že právě inicializační fáze s participací veřejnosti hraje v procesu
znovuvyužití významnou roli.
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Premena brownfields na zelené mestské priestranstvá
(príležitosť pre Bratislavu)

Turning Brownfields into Green Urban Spaces (Opportunity for Bratislava)
Ing. Jana Adamková
ABSTRACT:
The principles of sustainable urban development include transformation of
brownfields and creation of green urban spaces. Although these principles used to be
perceived separately, municipalities, local communities and citizens began to
consider brownfields as potential locations for green urban spaces. The quality of
urban environment is determined by quality and quantity of public open spaces,
green urban spaces and connections between them. In Bratislava, system of green
spaces, green nets, green ribbons or green belts is missing. Therefore it is important
to perceive transformation of brownfields as great opportunity to improve this
condition. The paper refers to possibility of acquiring inspiration and knowledge for
reuse of brownfields in Bratislava through the analysis of international approaches to
transformation of brownfields. Selected projects present the transformation from
disturbed sites with different previous use to functional valuable public urban spaces,
where landscape design is important part of whole process.
ABSTRAKT:
Medzi mnohé princípy udržateľného mestského rozvoja patrí aj transformácia
brownfields a vytváranie zelených mestských priestranstiev. Napriek počiatočnému
oddelenému vývoju týchto dvoch princípov, postupom času došlo k ich prelínaniu.
Samosprávy, miestne združenia a obyvatelia začali považovať brownfields za
potenciálne lokality pre nové zelené mestské priestory. Kvalita mestského životného
prostredia je určená okrem iného aj kvalitou verejných priestorov, množstvom plôch
zelene, ich prepojením, funkčnosťou a zapojením do organizmu mesta. Bratislave
v súčastnosti chýba kontinuálny systém zelených mestských priestranstiev. Preto je
dôležité chápať transformácie brownfields ako cennú príležitosť pre riešenie
problematiky zelene v meste. Tento článok poukazuje na možnosť čerpať inšpirácie
na opätovné využitie brownfields v Bratislave prostredníctvom analýzy
medzinárodných prístupov k transformácii konkrétnych brownfields. Vybrané projekty
prezentujú premenu degradovaných území s rôznym pôvodným využitím na
fungujúce plnohodnotné mestské priestory, v ktorých má dôležité postavenie
krajinárske riešenie.

1 Brownfields v štruktúre mesta
Brownfields majú v štruktúre mesta dôležitú úlohu. Ich prítomnosť má vždy dopad na
fungovanie mesta, či už z pozitívneho alebo negatívneho hľadiska. Územia
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brownfields, ktoré sa nachádzajú v intraviláne a nie sú dlhodobo riešené, pôsobia na
fungovanie miest vždy negatívne. Pozitíva vznikajú až pri pokusoch a iniciatívach na
transformáciu týchto území.
Komplexným riešením problematiky brownfields by malo dôjsť predovšetkým
ku zvýšeniu kvality života obyvateľov. Obyvatelia by mali byť do procesu
transformácie aktívne zapájaní, aby si uvedomili, že transformácia neznamená
zhusťovanie štruktúry na úkor kvality životného prostredia. Cielená premena
brownfields naopak prináša príležitosti na zvyšovanie kvality prostredia v takých
lokalitách, ktoré sú výrazne obmedzené priestorovými možnosťami.
2 Premena brownfields ako príležitosť zlepšenia kvality mestského prostredia
Základné ciele pri riešení problematiky brownfields sledujú predovšetkým zvýšenie
bonity pozemkov, zmodernizovanie, rozšírenie a zatraktívnenie plôch a priestorov na
výkon novej podnikateľskej činnosti, profesionálnu likvidáciu environmentálnej
záťaže, zlepšenie ekologických parametrov prostredia a v neposlednom rade
udržateľný rozvoj spoločnosti.
Súčasné mesto stále viac atakuje prírodu. Dochádza k zmenšovaniu plôch
zelene, mesto postupne prerastá do prírodného okolia a mení ho na urbanizované
prostredie. Tento jav spätne vyvoláva potrebu zabezpečenia správneho fungovania
plôch zelene v podmienkach miest, pretože kvalita mestského prostredia je daná aj
kvalitou verejných priestorov a kvalitou a množstvom plôch zelene, ich prepojením,
funkčnosťou a zapojením do organizmu mesta.
Prostredníctvom transformácie brownfields je možné vytvoriť plnohodnotný
priestor pre obyvateľov miest, poskytnúť im nové možnosti využitia týchto priestorov,
či celých území a zlepšiť tak podmienky pre život v meste z pohľadu sociologického,
environmentálneho, ekologického, urbanistického a v neposlednom rade aj
estetického.
3 Príklady zahraničných premien brownfields
Ako sme už načrtli, jedným z cieľov udržateľného mestského rozvoja je
minimalizovať negatívny vplyv mesta na prírodné ekosystémy, druhý je prepojiť
krajinu s metským priestorom. European Spatial Development Perspective hovorí o
potrebe zodpovedajúcej dostupnosti k zeleným plochám a zdôrazňuje dôležitosť
ochrany a rozvoja menších zelených priestorov, ktoré majú nielen ekologickú ale aj
sociálnu funkciu. Plánovanie transformácie brownfields môže byť podnetom pre
zlepšenie stavu zelene aj v takom mestskom prostredí, ktoré je výrazne obmedzené
priestorovými možnosťami. Preto sa zameriavame na analýzu tých zahraničných
prístupov, kde dominuje krajinárske riešenie a zeleň sa stáva primárnym elementom
transformácie.
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3.1 Regionálny projekt Emscher Park
Priekopníckym projektom predstavujúcim masívnu premenu územia degradovaného
oceliarskym a uhoľným priemyslom je Emscher Park, ktorý sa nachádza v údolí
Porúria na severozápade Nemecka. S reštrukturalizáciou ťažkého priemyslu zanikli
banské prevádzky aj oceliarne, čo región postavilo pred úlohu vysporiadať sa
s vysokou nezamestnanosťou, kontamináciou životného prostredia a opustenými
gigantickými ocielarskymi závodmi. Medzi problémy územia patrilo jeho členenie
izolovanými areálmi s vysokým podielom nepriepustných plôch, ale aj schátraný
systém vodných kanálov dlhých 400 km, v minulosti využívaný na transport odpadu,
a taktisto množstvo svahov a násypov, ktoré vznikli z odpadu po výrobe.
Vláda spolkovej republiky Severné Porýnie - Vestfálsko reagovala na široko
rozsiahle ekonomické a environmentálne vplyvy, ktoré zmeny priniesli, prístupom na
obnovu rozvoja regiónu - medzinárodnou stavebnou výstavou (IBA) v Emscher
Parku. IBA plán bol integrovať, tvarovať, rozvíjať a prepojiť existujúcu štruktúru
otvorených priemyselných priestorov a objektov s okolitou krajinou. V tvorbe výraznú
rolu hralo priemyselné dedičstvo oblasti. Projektové ciele boli rozdelné do troch
úrovní:
• regionálna rozvojová politika pre územie Emscher Parku (výstavný park),
ktorý bude integrovať a prepájať všetky funkcie krajiny, od otvorených
priestorov vedúcich pozdĺž rieky Emscher až po poľnohospodárstvo
• otvorený regionálny systém siedmych zelených koridorov vedúcich zo
severu na juh, ktoré by tvorili základ pre komplexný parkový systém
európskeho významu
• individuálne projekty týkajúce sa krajinného plánovania, lesného
hospodárstva, manažmentu biotopov, rozvoja turizmu a náučných peších
a cyklistických chodníkov.
3.1.1 Krajinný park Duisburg-Nord
Jedným z najvýznamnejších projektov medzinárodnej stavebnej výstavy bol krajinný
park Duisburg Nord, ktorý sa stal ikonou transformácie a opätovného využitia
priemyselnej lokality.
Tento park je špecifický tým, akým spôsobom prezentuje industriálnu históriu.
Nesnaží sa ju potláčať alebo odstrániť, naopak vo svojom tvarosloví priznáva bývalé
industiálne využitie územia, využívajúc fragmenty priemyslených objektov. Je tu
vytvorený nový obraz prírody na pozadí historických štuktúr. Priemyslené objekty
dostávajú nové funkcie a vegetačná zložka je využitá ako eliminujúci faktor bývalého
zaťaženia územia. Vzniká koncept priemyselnej prírody (industial nature), ako dialóg
medzi skroteným priemyselným dedičstvom a divokou prírodou, ktorá je
reprezentovaná najmä nenáročnými sukcesnými druhmi.
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3.1.2 Schöneberger Südgelände Natuur Park
Tento koncept bol aplikovaný aj v Schöneberger Südgelände Natuur Park v Berlíne.
Územie tohto parku bolo v minulosti súčasťou nákladnej železničnej stanice
Tempelhof. Po jej zániku vzniklo na území jedinečné prírodné spoločenstvo. Park so
štatútom chráneného územia vznikol ako reakcia na rozvojové zámery v tejto lokalite.
Základnou myšlienkou bolo skĺbiť nároky na ochranu s požiadavkami návštevníkov.
Hlavná idea projektu spčíva v udržaní mimoriadneho svojského rázu lokality.
Program aj kompozícia parku sú založené na koexistencii železničných štruktúr
a technických prvkov s rôznymi vegetačnými štádiami sukcesie. V projekte bolo
upustené od nákladných úprav alebo náročnej údržby, preferovaný je spontánny
vývoj a surové materiály ako korténová oceľ alebo betón. Park sa tak stáva
prezentáciou sily prírodných procesov.
3.1.3 Záhradné výstavy
V Nemecku vzniká veľké množstvo parkov a zelených verejných priestranstiev na
územiach
brownfields
v rámci
záhradných
výstav
(Bundesgartenschau
a Landesgartenschau). Pri organizovaní týchto výstav sa upriamuje pozornosť na
opustené a nevyužívané územia priemyselných (LGS 2002, Kronach – Neue
Uffer), ťažobných (BUGA 2007, Gera/Ronnenburg - Neue Landschaft Ronneburg) a
vojenských areálov (BUGA 2001, Potsdam - Volkspark) alebo areálov dopravnej
infraštruktúry napr. letísk (BUGA 2005, Mníchov - Riemer park), ktoré sú takýmto
spôsobom znovu využité, opätovne zapojené do organizmu mesta a po skončení
výstav sprístupnené verejnosti.
3.2 Transformácie priemyselných brownfields
Úspešné projekty realizované na územiach s industriálnou minulosťou môžeme nájsť
aj v iných krajinách. Zaujímavými sú najmä tie, v ktorých sa s odkazmi minulosti ďalej
pracuje. Zmienku si určite zaslúžia mnohé európske projekty, ktorým je napríklad
transformácia pobrežia v juhovýchodnej časti Barcelony (2004), regenerácia
Ancoats, centra bavlneného priemyslu Manchestra (2002) alebo transformácia
brownfield tažobného priemylsu v portugalskej Braga na štadión pre Euro 2004. Zo
vzdialenejších projektov je to napríklad Olympic Sculpture Park v Seattli (2007) alebo
premena brownfieldu British Petroleum Company na Ballast Point Park v Sydney
(2004).
3.2.1 Westergasfabriek, Amsterdam
Pre Holandsko sú typické veľmi husto obývané mestské regióny. Z toho prirodzene
vyplýva existencia obmedzeného množstva pozemkov, na ktorých by bol možný
územný rozvoj. Preto nevyužívané chátrajúce územia predstavujú významný
priestorový potenciál. Zaujímavým je projekt obnovy areálu bývalých plynárni v
Amsterdame – Westergasfabriek. Realizácia procesu obnovy na tomto území bola
zložitá a časovo náročná aj pre meniacu sa environmentálnu legislatívu Holandska.
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Areál bývalého závodu na splyňovanie uhlia sa nachádza neďaleko od centra
hlavného mesta Amsterdam. Závod zatvorili v roku 1967 a od tejto doby niekoľko
rokov chátral. V roku 1992 sa stal majetkom mestskej časti Westerpark. V areáli sa
nachádza 19 objektov a nádrž na skladovanie plynu, z toho 13 objektov,
postavených v neorenesančnom štýle, bolo vyhlásených za chránené pamiatky.
Projekt Westergasfabriek predstavuje kombináciu klasického „zeleného“ parku
s „kultúrno-podnikateľským“ parkom. Projekt a myšlienka realizácie parku, bola
vytvorená v spolupráci miestnej komunity a mestskej časti, pričom miestna komunita
sa viac zasadzovala za zriadenie klasického parku. Dôležitým bodom úspešnej
realizácie projektu obnovy bolo rozhodnutie, že opustené objekty budú slúžiť na
kultúrne účely, čo pomohlo zvýšiť záujem obyvateľov o park a otestovať potenciál
takéhoto typu využitia územia. Úspešnosť projektu obnovy Westergasfabriek bola
taktiež podmienená rovnováhou medzi klasickým parkom, ktorý presadzovali blízki
obyvatelia parku s kultúrou i ekológiou, ktorú zastávala samospráva. Projekt je
kompromisom, kde časť územia tvoria priemyselné objekty bývalých plynární
zrekonštruované a prevádzokované so zapojením súkromých investorov a časť
územia pozostáva z vodných plôch spojených kanálmi a „prírodou typickou pre
poldre“. Projekt sa musel vysporiadať aj s dekontamináciou pôdy, ktorá bola
naplánovaná v dvoch fázach. V prvej fáze sa z miest, kde by mohlo prísť k
priamemu kontaktu pôdy a návštevníka sa táto pôda odhrnula. V druhej fáze budú na
celom území areálu vytvorené bariéry, ktoré majú zabrániť prenikaniu kontaminácie
do podzemnej vody.
V pláne obnovy sa počíta aj s prepojením Westergasfbriek na Westerpark,
ktorý sa nachádza v susedstve a má rozlohu 5 ha. Týmto spôsobom by sa vytvorilo
ucelené územie o výmere 50 ha, ktoré by slúžilo ako kultúrno-spoločenský park.
3.2.2 Zürich - West a Zürich - Nord
Zürich sa rozrastá do bývalých priemyslených štvrtí, na západe a severe, kde
vznikajú jeho nové centrá Zürich-West a Zürich-Nord. Tieto štvrte prechádzajú
masívnou trnasformáciou.
Zentrum Zürich - Nord sa nachádza na území bývalej továrne na zbrane
Oerlikon - Bührle, ktorá zanikla koncom 20. storočia. Šesťdesiat hektárov areálu
bývalej zbrojovky je jednou z najväčších mestských rozvojových oblastí vo
Švajčiarsku. V roku 1998 bola podpísaná dohoda medzi vlastníkmi pozemkov
a mestom Zürich, v ktorej sa v jednom z bodov vlastníci zaviazali venovať mestu
približne päť hektárov pozemkov za účelom vybudovania verejných priestorov.
V rámci transformácie tak vznikli štyri parky Oerliker Park (2001), MFO Park (2002),
Louis Häfliger Park (2003) a Wahlenpark (2004).
Ďalšou významnou rozvojou plochou mesta je Zürich West. Bývalá
priemyselná zóna sa postupne mení na kompaktnú mestskú štvrť, poskytujúcu
možnosti na bývanie, zamestnanie, voľný čas a kultúru. V tejto štvrti sa nachádza aj
najväčšie námestie v meste, Turbinenplatz (2003) s rozlohou 1,4 hektára. Projekt
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námestia sa odvoláva na priemyselnú minulosť lokality. Koľaje rozdeľujúce priestor
námestia sú odkazom na bývalú železnicu. Projekt je výnimočný vo svojej
jednoduchosti. Jeho udržateľnosť je podporená prírodnými materiálmi ako aj
retečnými nádržami na dažďovú vodu.
3.2.3 Wasserstadt Spandau, Berlín
Na severozápade Berlína okolo Spandauského jazera leží Wasserstadt Spandau.
V 80. rokoch začala postupná premena priemyselných a vojenských objektov na
obytnú štvrť. Celú transformáciu od plánovacích činností, dekontaminácie pôd
a podzemných vôd, výstavbu infraštruktúry a verejných priestorov, až po predaj
pozemkov súkromným investorom zabezpečovala spoločnosť Wasserstadt GmbH,
ktorá bola spolovice financovaná verejným sektorom a spolovice súkromnou
developerskou spoločnosťou.
Charakteristickým znakom pre túto štvrť je náväznosť bývania na vodné
plochy a verejné zelené priestranstvá. Prvý park (Krienicke park) a promenáda (LiliPalmer Promenade) boli otvorené v roku 1998. Postupne pribúdali ďalšie aktívne
brehy s promenádami a parky s miestami na kúpanie Ufferpromenade Haveleck
(2001), Südspitze (2003), Maselake Park (2007), ktorý je zaujímavý tým, že ponúka
množstvo obrazov pobrežia najrôznejšej kvality. Pozostáva z troch charakteristických
častí:
• severný prístav s jeho tvrdými okrajmi brehov a odkazmi na historické
vojenské využitie vodnej plochy
• prírodný úsek od severného prístavu po Havelberg Balkon, s mäkkými brehmi
zálivu obohatených o plytčinu s hernými prvkami
• západný úsek so širokou promenádou lemovanou dreveným mólom pre
rekreačné lode.
3.3 Udržateľné mestské štvrte
V roku 2005 bol uskutočnený sieťou CLARINET (Oliver et al., 2005) výskum,
s cieľom získať aktuálne a podrobnejšie údaje o rozsahu a povahe nevyužívaných,
komtaminovaných a inak narušených území v Európe. Švédsko vykazovalo veľmi
nízke percentuálne zastúpenie brownfields (0,01% z celkovej rozlohy krajiny).
Napriek tomu sa projekty revitalizácie rozsiahlych mestských brownfields
v Štokholme a Malmö stali jednými z najznámejších príkladov udržateľného
mestského rozvoja.
3.3.1 Mestská štvrť Västra Hamnen, Malmö
Västra Hamnen leží na severe mesta Malmö, jedného z najľudnatejších miest
Švédska. Lokalita Västra Hamnen vznikla pôvodne ako prístav. Po druhej svetovej
vojne, keď bol ropný prístav zatvorený, sa lodiarske výrobné haly rozrástli aj do
miest súčasného Västra Hamnen. Po obrovskom rozmachu počas nasledujúcich
dekád nastal v 70. rokoch úpadok výroby. V roku 1987 sa začalo s prebudovaním
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časti prístavu a lodiarskych hál na moderný automobilový závod. Počas tohto
zásahu bol v Västra Hamnen obrovský dok zasypaný pieskom. Plány na rozvoj
lokality však prerušila fúzia automobilky Saab Automobile AB a General Motors a
následné zrušenie prevádzky.
V súčasnosti sa v Malmö výroba zameriava na moderné technológie a
lodiarske a automobilové haly prechádzajú transformáciou. Krokmi ktoré naštartovali
transformáciu v Malmö bolo otvorenie Malmö University v roku 1998, vybudovanie
mosta spájajúceho Malmö s Kodaňou a usporiadanie Európskeho veľtrhu bývania
(European Housing Expo) v roku 2001. Västra Hamnen sa postupne premieňa
z priemyselného parku na miesto pre vzdelávanie a udržateľné bývanie. Kvôli
veľtrhu bol naplánovaný a vybudovaný projekt Bo01 „City of tomorrow“ - nová štvrť.
Štvrť je zásobovaná na 100% z domácich obnoviteľných zdrojov (solárna, veterná,
vodná energia), sú vytvorené podmienky pre pešiu, cyklistickú a hromadnú dopravu,
odpadové hospodárstvo je založené na recyklácií a opätovnom využití a spĺňa aj
ostatné princípy udržateľného mesta. Pri výstavbe bolo dohliadané na efektívne
využívanie plôch a ich ekologické indexy (green space factor).
Verejná zeleň je sústredená do dvoch parkov. Anchor Park, ktorý sa nachádza
v centrálnej polohe štvrte, bol vytvorený ako nový typ parku, ekologický biotopový
park – park kolobehu vody. Funguje ako otvorený, atraktívny mestský priestor
poskytujúci miesto pre život. Inšpirovaný je rozmanitosťou švédskej prírody.
Nachádzajú sa tu vedľa seba rôzne typy biotopov, ktoré sa navzájom prelínajú
a motivujú k učeniu, hre alebo rozjímaniu. Na pobreži, na mieste bývalej
automobilovej továrne Saab sa nachádza Dania park. Kontaminovaná pôda nie je
vhodná na výsadbu vysokých drevín, preto je park charakteristický najmä trávnatými
plochami a balkónmi, terasami, platformami, ktoré poskytujú výhľad na záliv
Øresund.
3.3.2 Mestská štvrť Hammarby Sjöstad, Štokholm
Územie rozprestierajúce sa pozdĺž Sickla Udde na jazere Lake Malaren v Štokholme,
bolo pôvodne určené na rozvoj priemyslu a skladového hospodárstva. Priemysel sa
však v lokalite nikdy nepresadil vo väčšom meradle a tak v území postupne vyrástla
chudobná štvrť, ktorá bola zdemolovaná v roku 1998, kedy sa začalo s projektom
udržateľnej štvrte.
V projekte sa kládol veľký dôraz na zelené mestské priestranstvá. Na pobreží
sa nachádza park popretkávaný mólami a lávkami v atraktívnom prírodnom prostredí
pôvodného dubového lesa a trstinovej brehovej vegetácie, ktoré poskytuje optimálne
podmienky pre život mnohým druhom hmyzu a vtákov. Projekt sa však neobmedzuje
len na pobrežný park, otvorené zelené priestranstvá sa nachádzajú na celom území
nielen v podobe vnútroblokov, ale tiež ako zelené koridory spájajúce Hammarby
Sjöstad s chránenými územiami Nacka a Årsta. Nové parky plánované v severnej
časti štvrte budú napojené na existujúce mestské parky Vitaberg a Stora Blecktorn.
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3.4 Transformácie dopravných brownfields
Už sme spomínali premenu železničného brownfield na Schöneberger Südgelände
Natuur Park, taktiež premenu letiska na Riemer park v Mníchove. Zaujímavým
príkladom je určite aj transformácia ďalšieho brownfieldu bývalého letiska Maurice
Rose vo Frankfurte nad Mohanom, kde návrh musel zladiť požiadavky ochrany
prírody na jeho odstránenie s požiadavky obyvateľov, ktorý začali opustenú dráhu
využívať na in-line korčuľovanie a bicyklovanie. Ďalším špecifickým typom
dopravného brownfieldu sú nadzemné línie.
3.4.1 Promenade plantée, Paríž
Prvým vyzdvihnutým parkom na svete bola 4,5 km dlhá Promenade plantée v Paríži
(tiež nazývaná aj Coulée verte) vybudovaná v rokoch 1987 - 2000. Umiestnená je na
železničnom viadukte z 19. storočia, ktorý spájal oblasť Bastily s východnými
predmestiami Paríža. Chodcom je prispôsobené prostredie na úrovni viaduktu,
cyklistická trasa vedie na úrovni terénu. Arkády pod viaduktom boli premenené na
umelecké a remeselné dielne napríklad Atelier Camille Le Tallec.
3.4.2 High Line Park, New York
Veľmi podobným projektom je High Line Park na Manhattne v New Yorku. High line
je trať bývalej nákladnej železnice, ktorá sa nachádza vo výške 9,1 metra nad
zemou. Na jej území vznikol park,ktorého prvý úsek bol otvorený pre verejnosť v roku
2009, otvorenie druhého úseku je plánované tohto roku. História tohto projektu je
veľmi zaujímavá, a spôsob akým bola táto trať zachránená a opätovne využitá sa stal
inšpiráciou pre ďalšie projekty.
Trať nadzemnej železnice, na ktorej sa nachádza High Line Park, bola
postavená v 30. rokoch 20. storočia a využívaná do roku 1980. Po jej zatvorení,
skupina vlastníkov pozemkov pod železnicou začala vyvíjať tlaky na jej odstránenie.
Definitívne boli tieto snahy zastavené až v roku 2002, kedy mestská rada na základe
podnetov organizácie Friends of High Line, rozhodla o jej opätovnom využití pre
verejný priestor. Nezisková organizácia Friends of High Line vznikla v roku 1999
z iniciatívy obyvateľov žijúcich v jej blízkosti, ktorí si uvedomovali jej hodnotu
a obhajovali jej zachovanie a opätovné využitie. Výstavba prvého úseku sa začala
v roku 2006, napriek splneniu cieľa organizácia nezanikla, ale naďalej združuje okolo
High Line komunitu ľudí. Získava finančné zdroje na fungovanie parku, dozerá na
údržbu a prevádzku, spolupracuje s mestom, organizuje kultúrne programy a je
pozitívnym príkladom, ako možno dosiahnuť zachovanie časti dedičstva industriálnej
doby na základe občianskej intervencie.
3.4.3 Ďalšie projekty transformácie nadzemných dráh
Tento príklad plánujú pri obnove nadzemných dráh nasledovať aj v Philadelphii pri
transformácií Reading Viaduct, taktiež v Chicagu pri premene Bloomingdale Trail.
Podobné projekty sa začínajú objavovať aj v európskych krajinách. Konkrétne
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transformácia železničnej trate Hofpleinlijn, ktorá kedysi spájala holandské mestá
Hague a Rotterdam a viedenský projekt URBION (Urban Intervention Gürtel-West).
4 Brownfields na území Bratislavy
Na prelome 19. a 20. storočia sa stala Bratislava druhým najpriemyselnejším mestom
Uhorska. Územie východne od mesta nebolo využité, a tak sa stalo vhodným pre
masívnu výstavbu tovární. Na nariadenie ministerstva poľnohospodárstva, bol
vybudovaný riečny prístav, v ktorého okolí boli vybudované rôznorodé prevádzky
a továrne, ústredná vozovňa mestskej elektrickej dráhy, rafinéria Apollo, mestská
elektráreň, strojáreň, výrobňa železných konštrukcií a továreň Kablo.
V dnešnej dobe Bratislava stojí pred riešením problematiky brownfields a
taktiež území čiastočne nevyužívaných. Z východnej časti mesta môžeme spomenúť
nákladný prístav, továreň Gumon, areál Cvernovky, pivovar Stein, areál zeležničnej
stanice Filiálka v tesnej blízkosti s areálom Bratislavských elektrotechnických
závodov, kasárne na Jarošovej ulici, alebo areál Istrochemu z rozlohou až 400 ha.
Niekoľko výhodne lokalizovaných brownfields sa už postupne transformuje na
svoje nové funkcie. V rámci projektu Eurovea vznikla nová zóna s nábrežnou
promenádou. Zóna Chalupkova, ktorá sa skladá z viacerých častí, je ideálnou
ukážkou rôznych developerských prístupov. Zatiaľ, čo v rámci projektu Twin City boli
bez právoplatného rozhodnutia asanované historické objekty továrne Kablo, na zónu
Čulenova bola vypísaná medzinárodná architektonická súťaž a do víťazného projektu
(od Zaha Hadid Architects) je citlivo zakomponovaný objekt teplárne, turbínovej haly
z roku 1941 od Dušana Jurkoviča.
5 Záver
Brownfields predstavujú veľký rozvojový potenciál. Citlivé plánovanie ich
transformácie vo vnútorných priestoroch mesta je veľká príležitosť pre zlepšenie
mestského prostredia. Brownfields sú príležitosťou pre Bratislavu, vďaka ktorej môže
riešiť problémy nedostatku zelene a zároveň poukázať na svoju bohatú priemyselnú
minulosť.
Na Slovensku zatiať neexistuje Národná stratégia revitalizácie brownfields, ani
Bratislava vo svojom územnom pláne nereflektuje túto problematiku. Napríklad
Zásady územného rozvoja Prahy definujú transformačné oblasti a zásady pre ďalší
rozvoj týchto území aj s ohľadom na kultúrne a historické hodnoty územia. Bratislava
akoby si neuvedomovala, že prichádza o jedinečnú možnosť vytvoriť obyvateľom aj
návštevníkom lepšie podmienky pre život.
Zahraničné príklady z oblasti premeny brownfields na zelené mestské
priestrasntvá, môžu priniesť inšpiráciu samospráve, občianskym združeniam, ale aj
obyvateľom. Môžu ukázať spôsob, akým sa podarilo projekty uplatniť a realizovať
v konkrétnych podmienkach.
Často prevláda názor, že plochy zelene sú náročné nielen na založenie, ale aj
údržbu, nepredstavujú žiadny zisk. Zo zahraničných realizácií je vidieť, že práve
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v procese transformácie brownfields, môže byť hlavným motívom udržateľný rozvoj
a ekologická funkcia. A práve tieto transformované plochy sa stávajú významnými
bodmi, rozhodujú o budúcom obraze mesta a prispievajú k zelpšeniu kvality života.
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Největší sportovní brownfield v ČR

The biggest sport brownfield in Czech Republic
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
ABSTRACT:
Sport brownfields in the Czech Republic are mainly areas and buildings of sports,
which are not attractive and tempt small number of peoples – mainly athletics.
One of the biggest sport brownfields of the Czech Republic and in the world is
Masaryk´s stadium at the Strahov – mostly known as “Strahovský spartakiádní
stadium”, which is written in Guiness world records.
ABSTRAKT:
Sportovními brownfieldy se v České republice stávají hlavně prostory a objekty pro
sporty, které nejsou atraktivní a přitahují menší počet zájemců – především atletika.
Jedním z největších sportovních brownfieldů České republiky i ve světě je
Masarykův stadion na Strahově – spíše známý jako „Strahovský spartakiádní
stadion“, který je zapsán i v Guinessově knize rekordů.

Obr. 1 - Letecký pohled na Masarykův stadion na Strahově, rok 1996 (Lit. 2)

1 Stadion na Strahově – všeobecné informace
Jedním z nejznámějších a největších brownfieldů České republiky a patrně i ve světě
je bývalý Spartakiádní stadion na Strahově – spíše známý jako „Strahovský stadion“,
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který je i zapsán v Guinessově knize rekordů. Dnes je stadion pojmenován po prvním
presidentu republiky T.G.Masarykovi – Masarykův stadion.
Objekt je leží mezi ulicemi Vaníčkova (východní strana, severovýchodní stana a
jihovýchodní strana) a Atletická (jihozápadní strana), Stadionem Evžena Rošického
(západní strana) a Malým stadionem na Strahově (severozápadní stana).
Jde o vskutku obří stadion jehož rozměry jsou cca 405 x 298 metrů, celková plocha
je tedy cca 120.000 m2, plocha cvičiště má rozměry 310,5 x 202,5 metru, což je
62.876 m2. Kapacita stadionu je 250.000 míst, z toho je cca 56.000 míst k sezení.
Hlavním vstupem na stadion je východní vstup z Vaníčkovy ulice (od
vysokoškolských kolejí), který se nazývá Brána borců (měří cca 50 metrů). Na plochu
cvičiště se současně vešlo až 14.000 cvičenců.

Obr. 2 - Výstavba tribuny na Strahově (Lit. 2)

Tento objekt většina národa vnímají jako pozůstatek „socialistické éry“, jako
megalomanství své doby. Tento mýtus se pokusím vyvrátit stručným shrnutím
historie výstavby a provozu stadionu, který nezačala budovat v jeho rozměrech
strana komunistická pro spartakiády, ale již v meziválečném období stát pro obec
sokolskou.
1.1 Výstavba a provoz stadionu do roku 2002
Jak již bylo zmíněno stadion na Strahově nebyl původně postaven pro konání
celostátních spartakiád. První myšlenky na výstavbu velkého sportovního parku,
který měl být situován v prostoru bývalých strahovských lomů se objevily již před
rokem 1913. Areál zamýšlela provozovat Česká obec sokolská, která v roce 1913
nechala vypracovat ideový návrh parku, který měl zahrnovat kromě sportovního
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stadionu i další sportoviště a dětská hřiště. Další snahy o výstavbu byly však
přerušeny první světovou válkou.
Dalším krokem po válce bylo v roce 1919 zakoupení pozemků v prostoru lomů
Pražským magistrátem. V roce 1925 propůjčil Pražský magistrát stavební právo
Československému státu na 80. let a bylo započato s výstavbou. Během jednoho a
čtvrt roku bylo postaveno cvičiště, dřevěné tribuny, šatny pro cvičence, seřadiště,
jídelny a hygienické zařízení – vše podle návrhu Aloise Dryáka.

Obr. 3 - XI. všesokolský slet na Státním stadionu na Strahově v roce 1948 (Lit. 2)

Díky tomuto rychlému stavebnímu tempu se zde mohl v létě roku 1926 poprvé
konat VIII. všesokolský slet. V následujících letech až do začátku druhé světové
války proběhla modernizace stadionu podle projektů Ferdinanda M. Balcárka a Karla
Knoppa. Byly zbudovány betonové tribuny, prostory pro cvičitelský štáb a orchestr,
presidentská lóže a reprezentační prostory, dvě šestipatrové věže a světový unikát –
reproduktory zapuštěné do plochy cvičiště. V průběhu úprav stadionu se na něm
v letech 1932 a 1938 konaly IX. a X. všesokolský slet.
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Obr. 4 - První spartakiáda na Spartakiádním stadionu na Strahově, rok 1955 (Lit. 2)

Po skončení druhé světové války byl stadion pojmenován jako „Státní stadion“.
V roce 1948 tu na XI. všesokolském sletu cvičilo na 16.000 značkách 585.000
cvičenců, které denně sledovalo 200.000 diváků.
Po roce 1948 byl stadion postupně dovybaven pro konání spartakiád a
přejmenován na „Spartakiádní stadion“. První spartakiáda se zde konala 23. 6. 1955,
další následovaly v letech 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985. Spartakiád se účastnilo
nejen velké množství diváků, ale i cvičenců, například v roce 1960 to bylo přes
750.000 cvičenců a více než 2.000.000 diváků. Spartakiáda v roce 1970 byla
zrušena pro obavy z možných demonstrací proti režimu. Realizace poslední
plánované spartakiády pro rok 1990 byla přerušena listopadovými událostmi roku
1989 a „sametovou revolucí“. Spartakiáda sice proběhla, ale ne na Spartakiádním
stadionu, ale v menším měřítku na Stadionu Evžena Rošického.
V roce 1975 byla dostavěna východní tribuna podle projektu Oliver Honke-Houfka a
vedle seřadiště vysokoškolské koleje (František Cubr a Zdeněk Pokorný), které
v době spartakiád sloužily k ubytování cvičenců. V roce 1985 byla rozšířena západní
tribuna o administrativní přístavbu.
V roce 1994 se na Strahov vrátil XII. všesokolský slet. Další ročníky se již
konaly mimo Spartakiádní stadion (v roce 2000 proběhl XIII. všesokolský slet pro
menší zájem a účast na stadionu Evžena Rošického).
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Obr. 5 - XII. všesokolský slet na Masarykově stadionu na Starhově, rok 1994 (Lit. 2)

Od roku 1990 do roku 2002 se na ploše stadionu konaly nejrůznější kulturní a
společenské akce, výstavy a veletrhy. Mezi nejvýznamnější koncerty patří:
• Rolling Stones (18.8.1990, 5.8.1995; návštěvnost cca 100.000 a 127.000 lidí);
• Guns N´Roses (20.5.1992; návštěvnost cca 30.000 lidí);
• Bon Jovi (4.9.1993);
• Aerosmith (27.5.1994);
• Pink Foyd (7.9.1994, návštěvnost cca 115.000 lidí);
• Nedvědi na Strahově (21.6.1996, návštěvnost 60.000 lidí);
• U2 (14.8.1997, návštěvnost 75.000 lidí);
• AC/DC (12.6.2001, návštěvnost 25.000 lidí).
Mezi veletrhy pořádané na Strahově patří k nejznámějším For Arch a For Tech
(podzim v letech 1994, 1995, 1996, 1997), For Habitat (jaro v letech 1995, 1996,
1997, 1998), For Eco a další. Jednou ze známějších a zároveň posledních akcí
realizovaných na strahovském stadionu je studentský Gaudeamus Igitur (2002).
Od roku 2002 má plochu cvičiště pronajatou na 30 let AC Sparta Praha fotbal,
a.s.. Tuto dobu prodlužuje ještě o dalších 20 let opce.
1.2 Současnost
Dne 6. 3. 2003 byl rozhodnutím čj. 10233/1999 Ministerstva kultury České republiky
soubor pozemků a staveb Masarykova stadionu při Spartakiádní ulici v Praze 6 Břevnově vyhlášen za kulturní památku. Soubor je vymezen objekty na pozemcích a
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pozemky v katastrálním území Břevnov s parcelními čísly, které mají majitele
uvedené níže v tabulce (Tab. 1, Obr. 6).
parcelní výměra
číslo
(m2)

vlastník pozemku

2442/2

Hlavní město Praha ne

32 224

budova

vlastník budovy

2442/20 5 108

Hlavní město Praha ano

není zapsána na LV

2442/21 231

Hlavní město Praha ano

Český svaz tělesné výchovy

2442/22 2 498

Hlavní město Praha ano

Český svaz tělesné výchovy

2461

6 166

Hlavní město Praha ano

Český svaz tělesné výchovy

2462

2 645

Hlavní město Praha ne

2463/1

8 053

Hlavní město Praha ano

Hlavní město Praha

2463/2

239

Hlavní město Praha ano

Hlavní město Praha

2464/1

89 946

Hlavní město Praha ne

2465/2

1 653

Hlavní město Praha ano

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

2465

5 138

Hlavní město Praha ano

není zapsána na LV

2466/3

207

Hlavní město Praha ne

2467/2

598

Hlavní město Praha ano

LV – list vlastnictví
Tab. 1 - Přehled pam. chráněných pozemků a objektů na Masarykově stadionu na Strahově

Obr. 6 - Vymezení památkově chráněného území na Masarykově stadionu na Strahově
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Původně Národní památkový ústav navrhoval do památkové ochrany zahrnout nejen
výše zmíněné pozemky a objekty, ale i areál bývalého vojenského cvičiště a přilehlý
atletický stadion. Tento návrh však nebyl přijat.
V současnosti lze stadion rozdělit na dva správní celky, které pro zjednodušení
pojmenujme “plocha cvičiště” a “ochozy s tribunami”.
Plocha cvičiště má rozlohu necelých 63.000 m2. AC Sparta Praha fotbal, a.s. nechala
v roce 2002 na této ploše postavit moderní fotbalové výcvikové centrum, za něž
tehdy zaplatila 256 mil. Kč.
Centrum se skládá z osmi celoročně provozovaných hřišť s umělým
osvětlením (šest s přírodním trávníkem a dvě s umělým povrchem) a budovu se
zázemím (povolena jako dočasná stavba), kde jsou situovány šatny, posilovna,
restaurace, rehabilitace, ošetřovna a videosál, možné ubytování na cca 20 lůžcích.
Před budovou je parkoviště pro cca 100 automobilů a 10 autobusů.
Areál slouží především mládeži, druholigovým týmům a ženskému fotbalu –
dohromady jde o cca 20 týmů.
Věnec tribun je tvořen zastavěnou plochou cca 27.000 m2 s dvěma až třemi
podlažími. V těchto prostorech se v současnosti nacházejí nájemní administrativní
prostory, různá sportovní zařízení a další komerčně využívané prostory a plochy.
Ve věnci tribun jsou umístěna a veřejnosti přístupna tato sportovní zařízení:
• krytý plavecký bazén (25 m)
• sauna
• squash centrum
• spinning
• lezecká stěna
• posilovna
• tělocvičny
• masáže
Ve strahovském areálu se nachází sídlo Českého svazu tělesné výchovy, sídlí zde
většina republikových sportovních svazů (například horolezecký, tenisový, stolní
tennis, jachtingový, lyžařů, …), včetně Českomoravského fotbalového svazu. Ve
východní tribuně je tiskárenská a grafická činnost Nakladatelství Olympia a.s., včetně
prodejny a skladů knih, dale pak zde sídlí Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o., která je
zařazena do celostní sítě škol vyššího vzdělání, bufet, který nabízí občerstvení
sportovcům a příchozím. Součástí areálu je i hotel Coubertin, kde bydlí sportovci
Vysokoškolského sportovního centra MŠMT ČR a jsou zde ubytováni i funkcionáři
sportovních svazů.
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1.3 Budoucnost
V roce 2005 se v Praze konala konference zabývající se otázkou možného zařazení
Hlavního města Prahy do seznamu kandidátů pro pořádání Letních olympijských her
v roce 2016, resp. 2020. Jednou z možností, která tehdy byla diskutována, bylo i
využití Masarykova stadionu na Strahově jakožto hlavního stadionu pro tuto
olympiádu. Bohužel byl tento návrh mnohými účastníky zamítán především z důvodu
nákladné rekonstrukce a byla navrhována „levnější“ varianta výstavby nového
účelového sportoviště v blízkosti prostoru letňanského výstavního areálu.
Z kandidatury Prahy na pořadatele olympijských her nakonec sešlo, proto i otázka
rekonstrukce a revitalizace kulturní památky (Masarykova stadionu) byla odsunuta do
pozadí zájmu.
V létě roku 2010 opět dění okolo Masarykova stadionu „rozvířila“ informace v tisku
„ZBOURÁME SPARTAKIÁDNÍ STRAHOV, CHCE SE FINANČNĚ ZACHRÁNIT
ČESKÝ SPORT“. Jednalo se o jeden z možných návrhů Českého svazu tělesné
výchovy, který je vlastníkem části budov Masarykova stadionu, jak sanovat situaci ve
sportu v České republice. Území Masarykova stadionu a jeho okolí je totiž vzhledem
k jeho poloze velmi atraktivní lokalitou (Obr. 7). Lokalita leží v blízkosti historického
centra města:
• cca 20 minut pěšky na Pražský hrad;
• cca 30 minut pěšky přes Petřín na Staroměstské náměstí;
• cca 15 minut autobusem na Karlovo náměstí.
Přitom území zůstává celkem dobře dopravně dostupné – jednak městskou
hromadnou dopravou (autobus nebo tramvaj na Malovanku + pěšky nebo lanovka na
Petřín + pěšky) a dále automobilově. Automobilová dostupnost se v blízké době
(předpokládán je rok 2011) ještě zlepší, neboť bude dokončen systém víceproudých
tunelů – Zlíchovský tunel, tunel Mrázovka, Strahovský tunel (jsou již v provozu) a
tunelový komplex Blanka (uvedení do provozu v průběhu roku 2011), který propojí
trasy od Barrandovského mostu do Tróji (most Barikádníků) a uzavře tak západní
část městského okruhu.
Z výše uvedených skutečností je patrné, že v případě nabídky území o něj
bude mezi developery zájem. O tomto svědčí i zastavění částí okolního území
bytovou zástavbou. Jednak jde o „Vila park Strahov“ (bytové domy, rodinné domy)
jihovýchodně od Masarykova stadionu a jižně od nemocnice Strahov (Všeobecná
fakultní nemocnice – Interní oddělení) – na hraně terénu s exkluzivním výhledem na
Prahu. Druhou lokalitou je bytový dům jihozápadně od Stadionu Přátelství v těsném
sousedství s kulturními památkami Kneislovka a Hybšmanka (předměstské
usedlosti), rovněž na terénní hraně s překrásným výhledem do údolí.
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Obr. 7 - Poloha Masarykova stadionu na Strahově vůči městským částem a tunelovým
komplexům uzavírajícím západní část městského okruhu

Nezávisle na výše jmenovaných událostech proběhla v první polovině roku 2008
jednokolová urbanistická ideová soutěž s názvem „Ideové řešení Masarykova
stadionu a velkého rozvojového území Strahov“, jejímž vyhlašovatelem byl Útvar
rozvoje hlavního města Prahy. Cílem této soutěže bylo hledání možností revitalizace
území Masarykova stadionu a jeho okolí jakožto významného veřejného prostoru
města. Zadání počítalo s revitalizací lokality zahrnující prostory vysokoškolských
kolejí, Masarykova stadionu, stadionu Evžena Rošického, stadionu Přátelství a
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malého stadionu. Oceněno bylo celkem šest návrhů (Sportovní projekty s.r.o.; Ida
Čapounová, Jakub Chuchlík; A.D.N.S. Production s.r.o.; Ing. arch. Jan Mužík, Ing.
arch. Petr Bouřil; m4 – ARCHITEKTI, s.r.o. a Atelier M1 architekti, s.r.o.). Návrhy
v různé míře počítali s novými funkcemi v území – od rekonstrukce objektu
Masarykova stadionu a zastavění jeho plochy až po totální demolici území a zcela
jinou strukturu. Oceněné návrhy a jejich hodnocení od odborné poroty je možné
shlédnout na webových stránkách České komory architektů (Lit. 8).
Celý „nápad“ zbourání komplexu stadionů a kolejí na Strahově (Masarykův
stadion, stadion Evžena Rošického, stadion Přátelství, Malý stadion a vysokoškolské
koleje Strahov ČVUT v Praze) a uvolnění lokality pro developery naráží na několik
v současné době velmi významných překážek.
První a nejvýznamnější z nich je památková ochrana pozemků a objektů
Masarykova stadionu. Její prosazení a ustanovení byl dlouhodobý a náročný proces,
jehož výsledek má chránit kulturní a technické dědictví pro příští generace. Jeho
popřením – zrušením bychom popřeli relevantnost svého dřívějšího rozhodnutí a tím
se zesměšnili nejen před budoucími generacemi, ale i v současném mezinárodním
kontextu.
Druhou, z hlediska developerů neméně významnou překážkou je několik zcela
odlišných vlastníků pozemků a objektů, což u jakékoliv revitalizace území situaci
značně komplikuje.
Třetí velmi významnou skutečností je i vlastní rozsah lokality, jež lze řadit mezi
rozsáhlejší, tudíž náročnější na revitalizaci z hlediska financování projektu. Samotná
sanace lokality Masarykova stadionu je finančně velice nákladná v obou krajních
případech řešení – totální demolice objektu nebo rekonstrukce a revitalizace objektu.
Jestliže je do lokality zahrnuto i navazující okolí (přilehlé stadiony a vysokoškolské
koleje), dochází ke znásobení plochy území na zhruba dvou a půl až trojnásobek
původního celku, tedy i několikanásobek finančních nákladů.
Čtvrtým faktorem je nedávná rekonstrukce některých bloků vysokoškolských
kolejí a prostoru mezi nimi. Při jejich zrušení bude nutné nejen kompenzovat zaniklé
kapacity ubytování pro studenty, ale také zachovat jejich standard (po opravení a
dovybavení). Tato skutečnost rovněž platí i o ploše Masarykova stadionu, kterou má
minimálně do roku 2032 pronajatou AC Sparta Praha fotbal, a.s., která ji
zainvestovala částkou 256 mil. korun a využívá ji k tréninkovým účelům. Obě plochy
tedy v případě souhlasu majitele a nájemce nemálo navýší rozpočet, nejen náhradou
prostoru pro zaniklé funkce, ale i dodržením jejich standardu.
Posledním uvažovaným faktorem z těch významnějších je odvoz a uskladnění
vybouraného materiálu. V naprosté většině navrhovaných variant dochází k demolici
nejen všech bloků kolejí, ale i většiny ostatních stadionů (mimo Masarykova). Jedná
se o objekty převážně železobetonové, dozdívané, jejichž materiál lze jen těžko třídit,
a proto je značně omezena možnost jeho recyklace. Tyto demolice tedy představují
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značný objem materiálu, který bude třeba nejpravděpodobněji odvézt a uskladnit na
skládkách, tedy další finanční navýšení.
Toto jsou jen některé z významných skutečností značně komplikujících
možnosti celkové revitalizace lokality formou demolice objektů a odprodání pozemků
developerům.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že revitalizace lokality Masarykova
stadionu – ať do ní bude zahrnuta pouze vlastní plocha a objekty stadionu nebo i
blízké okolí – bude značně finančně, časově a logisticky náročná i za předpokladu
zpracovaného kvalitního urbanisticko architektonického návrhu a projektu, proto se
s největší pravděpodobností neobejde bez intervence státu (ať již bude jakákoliv).
Závěrečné shrnutí
Jedním z největších sportovních brownfieldů České republiky i ve světě je Masarykův
stadion na Strahově – spíše známý jako „Strahovský spartakiádní stadion“, který je
zapsán i v Guinessově knize rekordů.
S výstavbou stadionu bylo započato v roce 1926 v meziválečném období. Stadion byl
určen pro konání všesokolských sletů. Po druhé světové válce byl dostavován a
sloužil především k pořádání celostátních spartakiád. V letech 1990 - 2002 sloužil
stadion převážně ke konání živých koncertů současných interpretů a pořádání
veletrhů.
V roce 2003 byla část stadiónového komplexu prohlášena z kulturní památku. Od
roku 2002 má plochu cvičiště na 30 let pronajatou AC Sparta Praha fotbal, a.s. a
využívá ji k tréninkovým a jiným sportovním účelům. Tribuny a další související
objekty jsou využívány málo a nejsou schopny svým provozem pokrýt náklady na
svůj provoz a nutnou údržbu, proto chátrají.
V létě roku 2010 byla veřejnost šokována informací Českého svazu tělesné výchovy,
které nastínilo záměr Masarykův stadion zbourat, pozemky prodat developerům a
ze zisku sanovat současnou kritickou finanční situaci ve sportu v České republice.
Lokalita je pro developery velmi atraktivní, především svou polohou a dobrým
napojením na dopravní infrastrukturu. Tato myšlenka však naráží na mnoho
významných faktorů, které komplikují její realizaci – například památková ochrana
části území, větší počet vlastníků objektů a pozemků v lokalitě, rozsah lokality a tudíž
zvýšené finanční náklady, nedávné nemalé investice do některých částí území,
rozsah demolic v území a s nimi spojená likvidace vybouraného materiálu, … . Tyto
skutečnosti revitalizaci ztěžují do té míry, že pravděpodobně nebude možná bez
zásahu státu.
Text byl zpracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005 „Udržitelná
výstavba“.
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Možnosti využití železničních brownfields
Possibilities of Railway Brownfields Use
Ing. Roman Vodný
ABSTRACT:
Generally Railway Brownfields are areas or objects (buildings) used to serve
to the needs of railway but nowadays these services are no longer requested. Today
there is quite huge attention given to the brownfields in general but railway
brownfields stand apart. For the future use of these areas there are many specific
circumstances. In the first place there is a fact of big diversity of these areas (large
station spaces, line constructions of the tracks or sidings, large and historical station
buildings or small specific constructions). Also the possibility of fuel or oil
contamination is needed to take into account. At the last but not least place there are
also strategic and economic interests of state, regions, settlements or other interest
groups.
ABSTRAKT:
Železniční brownfields jsou obecně plochy či objekty, jež v minulosti sloužily
potřebám provozu na železnici, ale tomuto účelu již dosloužily. V současné době je
problematice brownfields obecně věnována relativně velká pozornost, železniční
brownfields jsou však mírně opomíjeny. V případě dalšího využití těchto ploch je
nutné brát v úvahu mnoho specifických okolností. V první řadě je to velká
různorodost těchto ploch, kdy se může jednat o rozsáhlé plochy nádraží, přes liniové
stavby tratí a vleček, rozsáhlé budovy nádraží až po drobné specifické stavby.
V úvahu je potřeba brát i možnosti kontaminace oleji, palivy nebo mazadly a
v neposlední řadě též strategické či ekonomické zájmy.

1 Úvod do problematiky železničních brownfields
Problematika brownfields je v současné době mezi odbornou veřejností i orgány
veřejné správy poměrně dostatečně známa. Na toto téma bylo zpracováno množství
teoretických prací, které mnohdy našly v praxi uplatnění. Problematika brownfields se
objevuje i v územně plánovacích dokumentacích, jež se zpracovávají podle Zákona
číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Definovat brownfields se daří i v územně plánovacích podkladech, především
v územně analytických podkladech krajů.
U železničních brownfields je situace komplikovanější. Obtíže těchto ploch
jsou způsobeny několika faktory, především se však jedná o následující:
- majetkové vztahy po rozdělení organizace České dráhy (ČD), s.o. na dvě
nástupnické organizace, České dráhy (ČD), a.s. jako provozovatele dopravy a
Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. jako správce infrastruktury
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-

-

-

-

(Zákon číslo 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy a státní
organizace Správa železniční dopravní cesty)
velká různorodost a specifičnost jednotlivých ploch (liniové stavby drážního
tělesa, budovy nádraží, skladišť, překladišť, ramp apod.) jež je problematická
pro další využívání těchto ploch a staveb
možná rozsáhlá kontaminace těchto ploch i objektů, zejména pohonnými
hmotami a mazadly, jež tyto plochy v mnoha případech řadí spíše k blackfields
než brownfields
„strategické“ zájmy ze strany státu – zájem na udržování vybrané trati i přesto,
že se na ní provoz neuskutečňuje a okolní objekty chátrají (například kvůli
zajištění obrany státu v případě válečného konfliktu)
finanční otázky, kdy je v krátkodobém horizontu ekonomičtější se o
neprovozovanou trať starat, než ji najednou snést.

1.1 Historický rámec problematiky
Železnice se začala masově rozvíjet v polovině 19. století. Nejdříve spojovala
významná politická a hospodářská centra, později byly železniční tratě vedeny i do
méně významných sídel. Jako taková zkracovala železnice vzdálenosti velmi výrazně
a v době vzniku byla z pohledu veřejné dopravy bez jakékoliv konkurence. [1]
Ve většině Evropy, české země nevyjímaje, byla základní železniční síť
dobudována do první poloviny 20. století, poté se rozvíjela už jen pomalu, zato se ale
zdokonalovala. Probíhalo zvoukolejňování tratí, motorizace, pomalu se začínalo
s elektrizací hlavních úseků. Tento vývoj však přerušila II. světová válka.
Poválečný vývoj byl odlišný v zemích za železnou oponou a v západní Evropě.
Zatímco na východě železniční doprava byla sice využívána velmi masivně, v kvalitě
poskytovaných služeb ale probíhala více méně stagnace. Na západě naproti tomu
musela železniční doprava čelit velkému nástupu letecké a silniční dopravy a bez
nutnosti zkvalitňování služeb se tak nešlo obejít.
I tak ale v nákladní i osobní dopravě došlo k výraznému poklesu přepravních
výkonů. V západní Evropě k němu docházelo relativně postupně už od poloviny 70.
let, ve východní Evropě, včetně Československa, potažmo České republiky, nastal
tento pokles až v letech devadesátých. O to byl ale tento pokles rychlejší a
mohutnější.
Ruku v ruce s klesajícími přepravními výkony klesala i potřeba rozlehlých
nákladových nádraží, ale i drobných skladů. Rušeny byly i mnohé tratě, kde byl
provoz shledán neekonomickým. Stejná situace byla i v oblasti vleček. Tím
docházelo ke vzniku železničních brownfields. Příčiny jejich vzniku lze stručně
shrnou do následujících bodů:
- z historie vyplývající značná (i několika kilometrová) vzdálenost stanic od sídla
vedla k úpadku zájmu cestujících (značná docházková vzdálenost, obsluha
autobusy, IAD) a následnému rušení celé tratě či pouze některých stanic
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převedení nákladní dopravy ze železnice na silnice vedlo k omezení potřeby
rozsáhlých i malých nákladních nádraží, vleček, seřadišť apod. a jejich
opuštění
restrukturalizace ekonomiky státu a z toho vyplývající nepotřeba některých
nákladních obvodů stanic
preference autobusové dopravy jako levnější alternativy ze strany
objednavatelů (tedy veřejné správy) vede k rušení některých tratí a tím ke
vzniku brownfields

obr. 1 – Příklad relativně velké vzdálenosti sídla a jeho železniční stanice: obec Blatnice pod
svatým Antonínkem, Jihomoravský kraj [2]

Problematika železničních brownfields a její řešení je komplikované nejen
z hlediska značné rozmanitosti a specifičnosti ploch železniční dopravy, ale též
z hlediska majetkových poměrů, jak již bylo uvedeno výše. Tyto majetkoprávní vztahy
mezi společnostmi ČD a SŽDC jsou v mnoha případech velmi komplikované a do
značné míry brání dalšímu využití těchto ploch či objektů (příkladem může být
stanice Praha-Vyšehrad [9]).
2 Typologie železničních brownfields a možnosti jejich dalšího využití
Protože problematika železničních brownfields zatím nebyla řešena nijak koncepčně,
je v úvodu potřeba mimo jiné stanovit i stručnou a přehlednou typologii těchto ploch a
staveb. Její přesné rozčlenění bude součástí mé disertační práce, s níž je tento
příspěvek úzce spojen, v zásadě je ale možné dělit železniční brownfields do
následujících kategorií:
1. liniové stavby bývalých tratí
2. drobné liniové stavby vleček a krátkých nákladních kolejí
3. plošně rozsáhlé stavby nádraží (kolejišť)
4. budovy nádraží a zastávek (odbavovacích hal)
5. ostatní budovy a zařízení (stavědla, strážní domky, hradla…)
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6. ostatní plochy (krátké opuštěné úseky tratí už bez kolejového lože, nesnesené
konstrukce mostů, nevyužívané tunely…)
Je nutné si uvědomit, že možnosti dalšího využití ploch železničních
brownfields jsou do značné míry spojeny právě se zařazením do jednotlivých
kategorií.
2.1 Možnosti využití liniových staveb bývalých tratí
Do první kategorie ploch železničních brownfields jsou řazeny veškeré liniové stavby
bývalých celých železničních tratí, tedy včetně stanic. Takovýchto brownfields je
v České republice relativně málo, neustále jich ale přibývá.
U této kategorie je nutné si uvědomit jeden fakt. Na trati nemusí být
uskutečňován žádný provoz (ani osobní, ani nákladní), ale stále nemusí jít o trať
zrušenou, ale provozovanou. Zrušit celou trať lze pouze příslušným správním řízením
o zrušení tratě, které vede Ministerstvo dopravy ČR na návrh správce trati, tedy
většinou SŽDC. V poslední době probíhalo takových správních řízení několik, žádné
ale nebylo dovedeno do konce. [3]

obr. 2 – Část zrušené tratě Čejč – Ždánice, Jihomoravský kraj.
Zde by měla vést cyklostezka [4]

V takovémto případě jsou v rozporuplné pozici obce, jichž se daný problém
dotýká. Na jedné straně v případě zrušení dopravy na trati přicházejí o dopravní
spojení, jež je ne vždy dobře nahrazeno jiným druhem veřejné dopravy (tedy
autobusové), na druhé straně pro ně je nevyužívaná trať z mnoha hledisek přítěží.
Neprovozované tratě k sobě totiž lákají zloděje, kteří koleje rozebírají, docházet
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může také k různým zraněním a v neposlední řadě mnohá kolejová lože jsou
kontaminována pohonnými hmotami, oleji či jinými chemickými látkami.
Přitom mnohdy samy obce by o možnosti dalšího využití neprovozované tratě
věděly. V tomto případě se nabízí přímo sama. Použít těleso bývalé tratě pro jiný
druh dopravy, neboť trať sama už linií je. V takovémto případě se jedná téměř ve sto
procentech případů o možnosti vybudovat na zrušené trati cyklostezku.

obr. 3 – Bývalý železniční most na snesené trati Alcoi – Alicante
slouží dnes jako cyklostezka [5]

Případy takto využitých bývalých tratí přitom nejsou ve světě žádnou výjimkou.
V západní Evropě je takto využito množství zrušených tratí, zmínit lze například ve
Španělsku probíhající projekt zvaný Vías Verdes, který se proměnám tratí
v cyklostezky věnuje. Podobně jsou na tom i Spojené státy americké, kde bylo
zrušeno několik tisíc kilometrů nepotřebných tratí. V USA, ale též v Austrálii a na
Novém Zélandě se tento systém nazývá Rail Trail. [5],[6],[7]
Ovšem u tohoto druhu železničních brownfields je nutné si uvědomit jeden
zásadní fakt. I neprovozovaná železniční trať je stále cenným prvkem dopravní
infrastruktury a je nutné ji takto i chápat. Nahradit ji právě módním druhem jiné
dopravy je sice v určitém ohledu řešení, ale do budoucna může jít o řešení pokud ne
chybné, pak alespoň diskutabilní.
2.2 Možnosti využití liniových staveb vleček a krátkých nákladových kolejí
U této kategorie je nutno rozlišit vlečky (jako dráhy neveřejné) a nákladové koleje
drah veřejných. Využití těchto brownfields je taktéž problematické.
U vleček jde opět o to, zda je provozovaná, či proběhlo správní řízení o jejím
zrušení. Revitalizace vleček většinou souvisí s případnou revitalizací průmyslového
závodu, na nějž je navázána. Pokud závod stále funguje, je většinou funkční i vlečka,
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ač na ní nemusí být provoz uskutečňovaný. Její fyzická likvidace je v takovém
případě téměř bez výjimky chybou, poněvadž jde proti dopravní politice Evropské
unie, především pak proti programu Marco Polo II (týká se převedení nákladu
z přetížených silnic na železnice či vodní cesty). [8]
V případě krátkých nákladových kolejí je jejich potenciální využití velmi
problematické a většinou je tedy nutné přistoupit k jejich celkovému snesení a
revitalizaci terénu. Tyto krátké nákladové koleje jsou však většinou navázány na
objekty skladišť, překladišť, manipulačních ploch a podobně. I v tomto případě je
správné konstatovat, že odstranění takovýchto staveb může být do budoucna
chybné.
2.3 Možnosti využití plošně rozsáhlých (nákladových) nádraží
Protože železnice byla ještě v polovině 20. století vlastně jedinou opravdu rychlou a
kapacitní dopravou, vznikala postupně už od konce 19. století řada velkých
nákladových nádraží různých typů (překladová, seřaďovací apod.). Postupem času,
jak roli hlavního nákladního přepravce přebírala doprava silniční, klesala potřeba
takovýchto velkých ploch. Jejich využití bylo nasnadě. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o rozsáhlé plochy, včleněné většinou přímo do center velkých měst, bylo
pouze logické je využít jako plochy pro další rozvoj těchto měst. Podobné případové
studie jsou v zahraničí velmi běžné. V Česku je podobných realizací zatím minimum.
I v našich podmínkách však existuje několik vhodných „kandidátů“ na
podobnou přestavbu. Především v Praze jsou dvě velká nákladová nádraží, jež už
svému účelu neslouží. Nákladové nádraží Žižkov a Nákladní nádraží Vršovice.

obr. 4 – Část rozlehlého bývalého nákladního nádraží Praha Vršovice (autorovo foto)
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U obou těchto nádraží se v současné době jedná o jejich dalším využití.
Komplikací je však hned několik, ty se ale nemusí týkat všech podobných ploch.
U Nákladového nádraží Žižkov je to především boj o záchranu obrovské
hlavní budovy této nákladové stanice. Ta je postavena ve funkcionalistickém stylu a
jako taková si jistě zaslouží pozornost. Účelem tohoto článku není přednášet
argumenty pro a proti zápisu objektu na seznam nemovitých kulturních památek, ale
poukázat na to, jaké překážky mohou další přestavbu také komplikovat.

obr. 5 – Kolejiště Nákladového nádraží Žižkov (autorovo foto)

Ovšem není to pouze záležitost historicky hodnotných staveb. Do hry vstupují
na jedné straně developeři, na straně druhé místní obyvatelé, dalšími stranami pak
jsou pochopitelně městské části, různá občanská sdružení a v neposlední řadě také
současní majitelé. A právě zde je mnohdy další problematická záležitost, kterou lze
vypozorovat i u Nákladního nádraží Vršovice.
Už zmiňovaným problémem jsou majetkoprávní vztahy mezi ČD a SŽDC, jež
vznikly mimo jiné rozdělením bývalé společnosti ČD, s.o. na tyto dvě nástupnické
organizace, kdy nebylo rozdělení majetku mezi ně provedeno úplně. Tak se často
stává, že objekt vlastní ČD a pozemky SŽDC či naopak a obě společnosti se nejsou
navzájem schopny a někdy ani ochotny dohodnout, jak s nimi naložit. [9]
Dalším „problémem“ může být fakt, že ač je stanice již nefunkční, skrze ni či
na jejím okraji stále vede provozovaná, mnohdy dokonce velmi důležitá, železniční
trať. To se týká právě nádraží Vršovice. Ovšem v tomto případě se o problém
nemusí vůbec jednat, ba právě naopak. Zachování železniční trati a posílení její role
v městské a příměstské dopravě může nově zamýšlené městské čtvrti být velmi
prospěšné.
Samostatnou kapitolou by pak byla problematika osobních nádraží, jako
příklad lez uvést stanici Praha Masarykovo nádraží, o níž má zájem mnoho
developerů. Zde ovšem klady zachování železniční stanice oproti možnosti výstavby
nové čtvrti jasně převažují. [10]
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2.4 Možnosti využití staničních budov (zastávek, odbavovacích hal)
U tohoto typu železničních brownfields jsou největší problémy následující:
- specifická bývalá funkce má za následek specifické prostorové uspořádaní
objektu, které může, ale také nemusí jeho budoucí využití komplikovat
- v mnoha případech se jedná o objekty památkově chráněné či alespoň
historicky velmi hodnotné a případnou přestavbu je tudíž nutno konzultovat
také s příslušným odborem památkové péče
- i zde mnohdy figurují značně neujasněné majetkoprávní vztahy mezi ČD a
SŽDC, které případné další využití komplikují
- nebezpečí, že nevyužívanou historicky cennou stavbu odkoupí spekulant,
jehož záměry jsou přinejmenším značně neprůhledné
- v případě menších stanic na (zrušených) méně významných tratích je využití
mnohdy komplikované v důsledku značné vzdálenosti objektu od sídla.
Případů těchto typů železničních brownfields není sice mnoho, zato jsou ale
většinou viditelnější. Jako příklad lze uvést budovu stanice Praha-Vyšehrad,
historicky cenného objektu, který se dostal do rukou spekulantů a jeho osud je
bohužel nejistý. [9]

obr. 6 – Pohled na historicky cenný objekt stanice Praha - Vyšehrad (autorovo foto)
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2.5 Možnosti využití ostatních budov a zařízení
V tomto případě se většinou jedná o stavědla, hradla, strážní domky apod. Jejich
další využití je značně komplikované hned z několika důvodů:
- jedná se o velmi specifické objekty, navržené za určitým cíleným účelem
- jsou v mnoha případech uprostřed tratí mimo hlavní dopravní (silniční) trasy,
v mnoha případech nejsou poblíž sídla
- i v těchto případech se může jednat o historicky cenné stavby
- pokud se nalézají u provozované trati, jejich další využití může být ztíženo
faktem, že se nachází v ochranném pásmu železnice a také případným
nedodržením předepsaných hlukových norem.
2.6 Možnosti využití ostatních železničních brownfields
Do této kategorie lze řadit všechny ostatní objekty a plochy, jež nelze zařadit do
předešlých kategorií. Mezi ně mohou patřit i takové unikáty, jako jsou neužívané
tunely, zbytky mostních konstrukcí po přeložených či zrušených tratí apod.
Samozřejmě že i tyto objekty je možné dále využít, většinou ale velmi obtížně.
Pokud se jedná o trať zrušenou, jak už bylo zmíněno na předešlých stránkách, je
možné ji využít pro jiný účel včetně objektů na trati (tunely, mosty, viadukty).
Nicméně v případě tzv. přeložky trati se většinou jedná o přeložení krátkého
úseku (např. kvůli napřímení trati a zvýšení rychlosti). V takovémto případě pak
nemusí být využití pozůstatků po trati snadné, ba přímo možné a je tudíž nutné
přistoupit k asanaci.
3 Závěr
Problematika železničních brownfields je velmi komplikovaná tak, jako problematika
brownfields obecně. Je nutné identifikovat hlavní rizika, vedoucí ke vzniku
železničních brownfields a navrhnout doporučení, jež by měla směřovat k omezení
vzniku těchto problematických ploch, resp. k rychlé nápravě vzniklého nežádoucího
stavu, jež může bránit úspěšnému dalšímu rozvoji území. V tomto směru je nutné,
aby mezi sebou spolupracovali jednotlivé složky státní správy i soukromé organizace
nejen investorů, ale i potenciálních dopravců.
Tento příspěvek je provázán s autorovou disertační prací, která se právě
problematice těchto brownfields věnuje a pokouší se provést určitý ucelený náhled
na její stav a navrhnout případná řešení.

Text byl zpracován za přispění grantu SGS11/104/OHK1/2T/11.

131

LITERATURA:
[1]
KREJČIŘÍK, M.: Po stopách našich železnic, Nakladatelství dopravy a spojů
NADAS, 1991, ISBN 80-7030-061-2
http://mapy.cz/#mm=ZTtTcP@x=140186240@y=131983232@z=13
(on-line
[2]
31.1.2011)
[3]
http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/ministerstvo-prerusilo-iposledni-rizeni-o-zruseni-trate (on-line 15.4.2011)
[4]
http://nasedlovice.hys.cz/zrusena-trat-cejc-zdanice.a50.html?replyto=60 (online 15.4.2011)
http://www.viasverdes.com/GreenWays/ (on-line 15.4.2011)
[5]
[6]
http://www.raisethehammer.org/article/611/the_west_hamilton_rail_trail (online 15.4.2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_trail (on-line 15.4.2011)
[7]
[8]
VODNÝ, R.: Doprava a životní prostředí, Člověk, stavba a územní plánování
4, ČVUT v Praze, 2010, s.261-262, ISBN 978-80-01-04538-1
[9]
VODNÝ, R.: Ústup ploch železniční dopravy z města – vybrané příklady
v Praze, Urbanismus a územní rozvoj, ročník 11., číslo 5/2008, s. 24-34 ISSN:
1212-0855
[10] http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/3858-Masarykovo-nebo-Developerovo/
(on-line 15.4.2011)

132

Nové funkce starých továrních komínů
New Functions of The Old Factory Chimneys
Ing. Martin Vonka, Ph.D.
ABSTRACT:
This paper is focused on old industrial chimneys. A lot of old chimneys is
unnecessary in our modern time and there raises a question - what to do with them?
The following text shows that demolition is not the only solution.
ABSTRAKT:
Tento příspěvek je zaměřen na staré tovární komíny. Mnoho z nich je v současném
moderním světě nepotřebných a vyvstává tu nerudovská otázka „Co s nimi?“.
Následující text ukazuje, že demolice není jediným řešením.

1 Úvod
Do počátku 19. století vyčnívaly z horizontu české krajiny pouze věže kostelů a
katedrál. Ve století páry začaly tyto původní dominanty postupně doplňovat vertikály
průmyslové, které místo modlitby zvaly k práci a budování materiálních hodnot.
Obraz našich vesnic a měst tak dostal nové dominanty, které leckdy převýšily dřívější
stavby. Začaly se stavět tovární komíny, důlní věže a vysoké pece vápenek a
železáren a horizont lidských sídel se začal výrazně měnit.

obr. 1 – Průmyslový ráj s komíny - Varnsdorf (kolem roku 1940)
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V evropských zemích se tovární komíny začaly stavět v 19. století a
dosahovaly výšky až 80 metrů, od přelomu 19. a 20. století nebyly výjimkou komíny
nad 100 metrů. Komíny se tak zařadily po boku některých, zpravidla sakrálních,
staveb mezi nejvyšší lidské výtvory té doby. Nejvyšší věž v ČR má gotická katedrála
sv. Bartoloměje a je 102,6 metrů vysoká, nejvyšší cihelný komín v ČR má 117 metrů
a je z roku 1932. Ve své době byl nejvyšším ve střední Evropě a patří kolínské
elektrárně – architektem byl Jaroslav Fragner, stavitelem firma J. Hukal z Prahy.
Nejvyšším z dodnes stojících komínů s oktagonálním dříkem je komín bývalé
přádelny v Mladé Boleslavi (dnes patří komín společnosti Škoda Auto - vývojové
centrum). Již přes jedno století ční do výšky 74 metrů. No a jinak úplně nejvyšší
český komín je ze železobetonu, měří 305 metrů a nalezneme ho v elektrárně
Chvaletice. Komíny železobetonové, plechové a celkově moderní ale ponecháme v
tomto článku stranou, zaměříme se pouze na staré cihelné komíny.
Každý komín je díky svému místu a jeho přilehlému okolí, konstrukci i výšce
naprosto originální a má svou jedinečnou atmosféru, ke které v neposlední řadě
přispěli i lidé, kteří na komíně nechali v minulosti svou stopu (obr. 2). Na komínech
lze nalézt nejen cedulky identifikující stavitele komínu a nápisy komínářských mistrů
s uvedenými letopočty, ale i např. razítko od výrobce cihel a otisky prstů, či dlaně v
cihle, které tam zanechal dělník při její výrobě.

obr. 2 – “Kniha návštěv” na dříku komína (nejstarší zápis je z roku 1914)
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V ČR je v současné době odhadem 8 až 10 tisíc továrních komínů - dle
aktuálního stavu databáze komínů (KODA) [1], kterou zpracovávají členové Svazu
českých komínářů (SČK), a na které se podílí i autor článku (v rámci projektu
fabriky.cz [2, 3]). KODA ke dni zpracování tohoto článku (březen 2011) obsahuje více
než 6 500 komínů (z toho je cca 670 zbořených). Nejstarší komíny, tzn. komíny
postavené během 19. století až do přelomu 19. a 20. století, mívají zpravidla
oktagonální nebo méně často čtvercový profil dříku – a takovýchto komínů je
v databázi KODA něco přes 600.
Existuje ještě jedna významná databáze, která však nesleduje komíny
samostatně, ale jen jako součást celé škály technických staveb. Tento Registr
průmyslového dědictví ČR [4] spravuje Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA
ČVUT v Praze (VCPD) a obsahuje přes 10 000 položek.
2 Funkce komínů
Hlavní a původní funkcí komína je odvod spalin. Ale pro řadu jejich majitelů měl
komín v minulosti i jinou, neméně důležitou funkci - a to estetickou a reprezentativní
(ostatně jako celá fabrika). Komín byl symbolem průmyslové revoluce a pokroku,
který je viditelný z dálky a ukazuje „tady vytváříme hodnoty a tady mají lidé práci“.
Komín navrhoval stavitel zpravidla se stejnou důsledností a smyslem pro detail jako
ostatní přilehlé stavby. Komín je symbolem prosperity místa. Každý komín je díky
svému staviteli, své architektuře i výšce naprosto originální a má své jedinečné
charisma.

obr. 3 – Rozmanitost komínů (komíny strohé až nejpropracovanější skvosty)
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Dnes však staré tovární komíny často pozbývají původní funkce. Osud komína
je přímo vázán na existenční podmínky příslušné fabriky. Zánikem fabriky zaniká
zdroj energie a tedy i nutnost odvádět spaliny. Budoucnost nepotřebných komínů pak
bývá nejistá, a o to více, že jejich kvality jsou dosud stále málo ceněny. Naštěstí však
existují nové vyhlídky a dobré příklady, kterak komín využít.
Nejprve se podívejme do databáze kulturních památek [5]. Komínů se
statutem kulturní památka je pouze 7: Akciový pivovar Nusle (Praha-Nusle; čeká na
konverzi), lihovar Zlíchov (Praha-Smíchov; chátrá), Praga (Praha-Vysočany;
nefunkční), cihelna (Lysá nad Labem; nefunkční), uhelný důl hlubinný Julius III
(Růžodol; pouze torzo komína – podstavec), cukrovar (Židlochovice; konverze),
lihovar (Ostrava-Svinov; chátrá). Ochrana byla v minulosti sejmuta ze dvou komínů –
hlubinný uhelný důl Jindřich (Karviná-Doly; stojí a chátrá), strojírny ČKD (PrahaVysočany; zbořen v roce 2002, dodnes na místě nic není).

obr. 4 – Bývalá kulturní památka - solitérní komín uhelného dolu Jindřich - Karviná-Doly
(vlevo), zbořená kulturní památka – 65 metrů vysoký komín s reservoárem na vodu - PrahaVysočany (foto převzato z knihy ČSSR v práci a obraně, 1981) (vpravo)

Po bližším prostudování však zjistíme, že celá řada chráněných komínů
nedosahuje kvalit některých jiných, těch nechráněných. Je jen na vůli majitelů, zda
jim vtisknou novou úlohu v moderním světě, kde se spíše razí heslo „komíny byly
známkou pokroku, nyní jsou již jen známkou zaostalosti“. A přitom uchopit tyto
významné průmyslové vertikály a dát jim novou funkci není, ve srovnání s
konverzemi fabrik, až tak složité. Jen jsme bohužel svědky, že začlenění komínů do
nového života nebývá často učiněno ideálním způsobem. Lze nalézt mnoho příkladů,
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kdy byl komín zbořen po ztrátě své primární funkce (odpojením od zdroje) a fabrika
zůstala stát, někde jsme zase svědky, že komín zůstane stát jako poslední
pozůstatek z celé fabriky. Někde se komín dokonce přesune o kus dál mimo původní
místo tak, aby nevadil nové zástavbě. To jsou různé extrémy a vhodný způsob
zachování komínů lze nalézt někde mezi.
Snad nejčastější novou funkcí starých továrních komínů je ponechání
konstrukce komína v původní podobě jako symbolický odkaz na průmyslovou historii
místa. Což je sice nejjednodušší a určitě dobré řešení, nicméně nepříliš nápadité.
Někdy je takovýto komín zakonzervován, často se ale setkáme se stavem, kdy komín
chátrá a majitel do něj neinvestuje peníze ani na opravu, ani na demolici.
Velmi častým moderním způsobem je využití komínu jako nosiče techniky
mobilních operátorů. To má pro svého majitele i ekonomickou výhodu, zisk z nájmu
není zanedbatelný. Komíny mohou také sloužit jako reklamní plocha, vertikální
konstrukce lze využít pro trénink hasičů a jiných speciálních jednotek. Komíny
využívají členové SČK ke svým volnočasovým aktivitám, tedy k lezbě na ně, existuje
i pár realizací horolezecké stěny na dříku komínového tělesa. Lze nalézt komíny, ze
kterých byla vybudována rozhledna (existuje mnoho ambiciozních plánů na
vybudování rozhledny, nicméně většina jich nebyla realizována), z pár komínů se
staly pomníky, či minarety. V neposlední řadě lze zmínit, že řada nefunkčních komínů
slouží ke hnízdění čápů. Konkrétní ukázky si ukažme v následujícím textu.

obr. 5 – Českou specialitou je organizované lezení na komíny členy Svazu českých komínků
(SČK)
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3 Příklady nových využití
Praha-Karlín: strojírna
Developer mohl komín klidně zbourat, z vlastní vůle a filozofie se rozhodl komín
zachovat jako známou dominantu okolí a v roce 2005 vytvořil příjemnou vstupní halu,
které dominuje masivní pata komínu s dříkem, který prostupuje střešní konstrukcí.
Kotelnu přestavěl na administrativní budovu architekt Claudio Silvestrin, jeden čas
posloužil komín sochaři Davidovi Černému, který ve výšce cca 50 metrů instaloval
své dílo Viselec.
Praha-Žižkov (Parukářka): továrna na střelné zápalky a náboje Sellier a Bellot
Čtyřicetimetrový komín z roku 1870 je zakonzervovaný a společně s několika
původními budovami byl začleněn do nepříliš zdařené nové residenční zástavby
z roku 1998. Nicméně kolemjdoucí mohou obdivovat krásný propracovaný čtvercový
podstavec a příjemnou rustikální texturu oktagonálního dříku zakončeného mohutnou
zdobnou hlavicí.
Litoměřice: cihelna (krematorium)
Tento komín je dnes součástí pietního místa. 29 metrů vysoký komín posloužil
zrůdnému účelu nacistů. U cihelny, která dnes již neexistuje, vzniklo nenápadné
krematorium a v rámci utajení byly zplodiny z něho odváděny podzemním kanálem
do komína cihelny, která byla v provozu. Kouř z cihelny byl tedy smíchán s kouřem
ze spálených těl.
Praha 4: Nuselský mlýn
V roce 2004 zde proběhla velmi zdařilá konverze podle projektu Alberta Di Stefana.
Mlýn z přelomu 19. a 20. století byl přebudován především na byty. Ve hmotě
továrny byl zachován původní komín, jehož podstavec se stal vkusnou součástí
interiéru.

obr. 6 – Zleva doprava: strojírna (Praha), Sellier a Bellot (Praha), cihelna/krematorium
(Litoměřice), mlýn (Praha)
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Smiřice: cukrovar
Jako jediná připomínka po rozsáhlém areálu cukrovaru zbyl 50ti metrový oktagonální
komín z roku 1868, který je nyní obležen kopami substrátu, což také napovídá
reklamní nápis „SUBSTRÁTY“ na dříku komínu orientovaný směrem k hlavní silnici.
Na soklu komínu jsou zdobným písmem vymalovány verše „Málo a častěj přikládej,
hradítka přivírej, na vodu pozor měj, pořádku vůbec dbej!“. Dnes jsou verše
přestříkány sprejery.
Praha-Dejvice: první pražské sladovny
Jedinečný industriální objekt z roku 1873 byl zbořen počátkem září 2007. Tuctovou
novou zástavbu tak zpestřuje pouze dochovaný podstavec komína, který byl na
současné místo přesunut.
Aš: barevna
V letech 1990-1997 došlo k demolici většiny budov, po továrně zůstal jen komín
(pravděpodobně z roku 1858), osamocen trčí z parkoviště supermarketu.
Smolotely: parní mlýn
Na samotě stojí soliterní komín společně s původními budovami, ve kterým majitelé
bydlí. Komín je již mnoho desetiletí sice nepotřebný, ale majitelé ho mají rádi a razí
heslo „myslíme si, že komínů se zbouralo už hodně, my ten náš chceme zachovat“.
V současnosti investují peníze do jeho opravy.

obr. 7 – Zleva doprava: cukrovar (Smiřice), sladovna (Praha), barevna (Aš), mlýn (Smolotely)

Praha-Karlín: strojírna (Rustonka)
V roce 2008 byly zdemolovány všechny budovy tohoto jednoho z nejstarších
průmyslových závodů v Praze, zbyla jen kotelna se svým 42 metrů vysokým
oktagonálním komínem. Ten je pravděpodobně nejstarším továrním komínem
v Praze (výstavba asi v roce 1850). Dle vizualizace nové zástavby počítá investor
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s jeho zachováním, i když komín není památkově chráněn. Na komínu se objeví
možná i nápis „RUSTONKA“ připomínající prvního majitele fabriky pana Rustona.
Zahořany: třídírna uhlí
Tento komín je jeden z nejstarších dochovaných komínů s reservoárem na vodu v
ČR. A také je dosud jediným známým komínem tohoto typu s oktagonálním dříkem.
V tomto roce (2011) se plánuje demolice příslušného železobetonového skeletu,
který sloužil jako třídírna uhlí, komín ale, dle slov starosty, zůstane zachován – a to
díky upozornění Svazu českých komínářů, který poukázal díky databázi KODA na
výjimečnost komína. Kolem komína povede cyklostezka a bude u něj vytvořena
zastávka.
Praha-Holešovice: elektrárna
Elektrárna (dnes teplárna) měla původně 4 typově podobné komíny. Dnes zůstal jen
jeden jako upomínka a je zakonzervovaný. Původní siluetu čtyřkomíní využil Jan
Saudek pro svou fotografii "Osud sestupuje k řece a vede dvě nevinné děti" z roku
1970.
Praha-Lochkov: pivovar
Bývalý pivovar odstartoval v roce 2010 přeměnu na lofty. A že je přestavba v dobrých
rukách, architektem projektu je totiž Alberto Di Stefano, který svůj cit a um v oblasti
technických staveb již ukázal například na konverzi nuselského mlýna. V areálu
zůstanou zachovány oba sladovnické komíny, které korunují hvozdy.

obr. 8 – Zleva doprava: strojírna (Praha), třídírna uhlí (Zahořany), elektrárna (Praha), pivovar
(Praha)

Železný Brod: přádelna
Jeden z architektonicky nejpropracovanějších komínů v ČR byl postaven v roce 1886
a je zakonzervovaný a v dobrém stavu. Jen mu byla v minulosti ubourána hlavice z
důvodu běžné degradace.
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Praha-Ďáblice: Battistova cihelna
Battistova cihelna v Ďáblicích z roku 1893 se v současné době přebudovává na
pizzerii. 33 metrů vysoký oktagonální komín byl v roce 2005 opraven, jeho
zdegradovaná hlavice byla rozebrána a znovu vyzděna do původního stavu. Siluetu
místa ale bohužel narušila nová budova, která vyrostla dva metry od komína.
Ostrava-Kunčičky: Důl Alexander
Po ukončení těžby zůstaly zachovány těžní věže, komín a část provozních objektů a
bývalý důl byl prohlášen za kulturní památku. V současné době jsou tyto památky
udržovány a obnovovány, 47 metrů vysoký komín společně se dvěma těžebními
věžemi vytváří působivou siluetu této části města.
Káraný: úpravna vody
Komín z roku 1911 je jeden z dvojice, který zůstal zachován až do dnešních dnů. Je
zakonzervovaný a ve funkční vodárně nadále poukazuje v této turisticky atraktivní
lokalitě podél řeky Labe na stoletou průmyslovou historii místa.

obr. 9 – Zleva doprava: přádelna (Železný Brod), cihelna (Praha), důl (Ostrava), úpravna
vody (Káraný)

Celkově je možné po naší republice nalézt mnoho opuštěných fabrik s komíny,
které jakoby neměly ani majitele. Často po fabrice zbudou jen ruiny, ale komín drží
své postavení dále. A tato opuštěná místa dostávají postupně nádech romantických
zákoutí a lze je považovat za příjemné zpestření při toulkách přírodou. Z těchto
industriálně romantických míst lze jmenovat: cihelna Seménkovice (35 metrů výška),
cihelna Lenešice u Loun (32 m), dvě cihelny u Chomutova (Samota – 40 m,
Černovice – 30 m), cihelna Solopysky (38 m), přádelna lnu Křimov (cca 20 m),
cihelna Ctidružice (30 m), vápenka Bohdíkov (60 m), textilka Josefův Důl u Mladé
Boleslavi (cca 15 m). Nicméně řada těchto míst, která po desítky let nikomu nevadila,
byla v současné době očištěna díky výstavbě solárních elektráren (např. cihelna
Žihle – 31 a 47 m a architektonicky velmi hodnotná cihelna Červené Pečky – 48 m).
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Speciálním místem je cihelna v Olešovicích. Komín byl zachován asi náhodou,
a to prostě tak, že cihelna zanikla po 2. světové válce a pohltil ji les. Stavba tak byla
ponechána svému osudu, pec je rozpadlá, ale komín pyšně dále ční do výšky 30
metrů a jen o pár metrů přesahuje koruny stromů. Jen náhodný nebo informovaný
člověk narazí na toto opuštěné místo a podstavec mezi stromy ho jistě ohromí.

obr. 10 – Komíny ponechané svému osudu - zleva doprava: textilka (Josefův Důl u Mladé
Boleslavi), přádelna lnu (Křimov), cihelna (Olešovice)

4 Závěr, resp. výzva
Dnes je řada komínů, stejně jako jejich fabriky, nepotřebná. A my máme šanci si
něco ponechat z těch starých časů, kdy se vertikály pyšně tyčily nad horizont a
vyfrkovaly. Za pokrok vděčíme mimo jiné těmto stavbám, nedopusťme, aby komíny
zmizely z našeho životního prostoru. Nové se v tradiční podobě již nestaví a asi by to
už nikdo ani neuměl. Nepodléhejme horizontalizaci, která je dnes bohužel módní.
Všude se staví plošně rozpláclé anonymní krabice moderních průmyslových provozů,
važme si staré dobré industriální architektury. Pozvedněme někdy hlavy a
pokochejme se symbolikou dávných dob, zasněme se a chraňme naše vertikální
dědictví. Zaslouží si to, a to nejen pro zachování ukázky zručnosti a umu dávných
mistrů a tradice dané doby, ale i pro svůj genius loci.
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Zdroje financování obnovy venkovských brownfields
Financial resources for rehabilitation of rural brownfields
Ing. Petr Tomíček
ABSTRACT:
There are many buildings in the Czech republic, especially in rural areas, which can
be described by the word 'brownfield'.
We are talking about small rural farms, homesteads, rectories, school buildings,
cultural
centers
as
well
as
mills,
churches
and
chapels.
Lack of funds for their restoration is cause and duration of this state.
This contribution provides information on how to finance the reconstruction of these
buildings by domestic(CR) and international resources, and explains
benefits of public-private partnership (PPP).
In addition, provides examples of successful projects, whose implementation was
supported by European Union funds.
ABSTRAKT:
Na celém území České republiky, zvláště pak ve venkovském prostoru, často
narazíme na objekty, které již na první pohled můžeme označit slovem ´brownfield´.
Patří sem drobné vesnické statky, usedlosti, fary, bývalé školy, kulturní domy ale i
mlýny, kostely či kaple.
Nedostatek finančních prostředků na jejich obnovu je vlastně jednou z příčin vzniku
samotného brownfieldu a zároveň důsledkem trvání tohoto stavu.
Text podává informaci o možnostech financování obnovy venkovských brownfields
ze zdrojů domácích(ČR) a zahraničních (EU, EHP) a přibližuje výhody spolupráce
veřejného a soukromého sektoru(PPP). Dále uvádí příklady úspěšných projektů,
jejichž realizace byla podpořena z fondů Evropské unie.
1 Základní rozdělení zdrojů
Podporu oblasti revitalizace brownfields lze nalézt ve dvou základních potenciálních
zdrojích – jedná se o zdroje domácí, tedy ČR a o zdroje evropské, tedy z EU
prostředků. V roce 2004 přibyla pro ČR další možnost, jak financovat projekty
revitalizace brownfields – jedná se o Finanční mechanismus Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního mechanismu. V neposlední
řadě je třeba zmínit možnost financování revitalizace brownfields prostřednictvím
úvěrů od bank – od Evropské investiční banky (EIB), od Evropské banky pro obnovu
a rozvoj (EBRD) a od jednotlivých bank v ČR.
Zajímavou možností je i financování obnovy za spolupráce veřejného a soukromého
sektoru.
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2 Domácí zdroje(ČR)
2.1 Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova pro období 2007 - 2013 je programový dokument
připravený Ministerstvem zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro
poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova.
Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova (PRV) je Ministerstvo zemědělství ČR.
Administraci a kontrolu žádostí o podporu provádí Státní zemědělský a intervenční
fond (SZIF).
Cílem PRV je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, modernizace
zemědělských podniků, investice do lesů, zlepšování stavu životního prostředí a
krajiny, podpora biodiverzity nebo ochrana přírodních zdrojů. Program je zaměřen
také na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství
venkova (podpora cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje, vytváření nových pracovních míst apod.) Celková alokace z
fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2,82 mld.EUR.
Finanční prostředky jsou alokovány na pět prioritních os:
• Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
• Zlepšování životního prostředí a krajiny
• Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
• Leader
• Technická infrastruktura (tato podpora je zaměřena pouze na financování
aktivit spojených s řízením programu)
Příklady subjektů, které mohou být žadateli:
fyzická a právnická osoba, OSVČ, sdružení, subjekty podnikající v zemědělství,
lesnictví a další

2.2 Dotační programy Ministerstva kultury pro zachování kulturních památek
2.2.1 Havarijní program
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení
nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména odstranění
havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.
2.2.2 Program záchrany architektonického dědictví
Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější
součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery,
historické záhrady, kostely a podobně, přičemž práce musejí směřovat k záchraně
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kulturních památek nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní
památky.
2.2.3 Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a
krajinné památkové zóny
Zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek
lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a
boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

3 Evropské zdroje
3.1 Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) a
Norského finančního mechanismu
Vstupem do EU získala Česká republika přístup k čerpání prostředků Finančního
mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norského finančního
mechanismu. Finanční prostředky jsou poskytovány třemi státy Evropského sdružení
volného obchodu (ESVO) – Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským
královstvím. Uvedené státy se zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v
Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a
rozvojové projekty v přesně stanovených prioritních oblastech. Norské království k
tomu dále přispívá vlastním finančním mechanismem.
V programovém rámci Finančních mechanismů EHP/Norska je uvedeno 8 prioritních
oblastí, které deklarují podporu projektům spadajícím do těchto oblastí.
Podpora revitalizací brownfields je uvedena v 1. prioritní oblasti, a sice jako
´Uchování evropského kulturního dědictví´. Tato priorita je kromě jiných mj.
zaměřena právě na „Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích
menšího rozsahu ve městech a obcích (brownfields)“.
3.2 Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad
Regionální operační programy (ROP) jsou typem programových dokumentů, které se
vztahují pouze na určité území České republiky. Regionální operační program NUTS
II Jihozápad (ROP JZ) je určen pouze pro region soudržnosti Jihozápad, který se
skládá z Jihočeského a Plzeňského kraje.
Tento program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti center prostřednictvím
podpory výstavby, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a na odstraňování
bodových závad na těchto silnicích a místních komunikacích, modernizaci prostředků
veřejné dopravy apod., na revitalizaci a regeneraci měst a obcí, na podporu
infrastruktury veřejných služeb (školství, sociální integrace, zdravotnictví) a na
podporu rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu.
Řídícím orgánem ROP JZ je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad se
sídlem v Českých Budějovicích.
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Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013
činí 619,65 mil. EUR. Maximální výše podpory může obecně činit až 85 % z fondů
EU, ale konkrétní výše podpory z fondů EU je stanovena vždy v příslušné výzvě.
Příklady subjektů, které mohou být žadateli:
kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi,
církevní právnické osoby, školy, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové
organizace, podnikatelské subjekty, profesní organizace, občané a další
Finanční prostředky jsou alokovány na čtyři prioritní osy:
• Dostupnost center
• Stabilizace a rozvoj měst a obcí
• Rozvoj cestovního ruchu
• Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit
spojených s řízením programu)
3.3 Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
K hlavním cílům programu patří zlepšení dopravní dostupnosti česko-rakouského
příhraničí, ochrana životního prostředí, podpora rozvoje infrastruktury a služeb
cestovního ruchu, vzdělávání a sociální integrace, posílení spolupráce
hospodářských subjektů a transferu technologií či podpora přeshraniční spolupráce
územních samospráv. Pro českou stranu (tzn. kraje Jihočeský, Jihomoravský a
Vysočina) činí celková alokace z fondů EU 69,12 mil. EUR na období 2007 - 2013.
Finanční prostředky jsou alokovány na tři prioritní osy:
2.3.1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Oblasti podpory:
• Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
• Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
• Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
• Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
2.3.2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
Oblasti podpory
• Doprava a regionální dostupnost
• Životní prostředí a prevence rizik
• Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce
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2.3.3. Technická pomoc (není určena žadatelům)
Základním předpokladem každého projektu je jeho pozitivní přeshraniční dopad a
zapojení rakouského partnera. Všechny projekty musí dále naplnit nejméně 2 z
následujících 4 kritérií:
•
•
•
•

společná příprava
společná realizace
společný personál
společné financování

4 Ekonomická podpora revitalizace brownfields ze soukromých zdrojů
V posledních letech se stále častěji uplatňuje moderní efektivní přístup spočívající ve
sdružování zdrojů veřejného a soukromého sektoru. Takovýto postup mimo jiné
významně posiluje implementaci principu Public – Private – Partnership.
Veřejný sektor je pro spolupráci motivován především v rovině politické reprezentace
obce, a to výsledky rozvoje s cílem přínosu k rozvoji obce např.:
• zkvalitnění či zkulturnění prostředí,
• doplnění chybějících funkcí,
• tvorba pracovních příležitostí,
ale i z hlediska politického úspěchu tj. především znovuzvolení.
Naopak soukromý sektor tj. stavitel či developer je motivován právě možností tvorby
zisku a návratnosti vložených kapitálových investic.
Pokud tedy spolu mají v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru jednat
nebo spolupracovat lidé rozdílných zájmů je potřeba stanovit jasná pravidla jednání a
spolupráce.
Základní pravidla pro spolupráci jsou:
• stanovení pravomocí,
• rozdělení zodpovědnosti,
• určení dynamiky procesu,
• definování vložných nákladů (nemusí se jednat pouze o peníze, ale také o
zkušenosti, čas, prostory …),
• časové ohraničení spolupráce,
• nakládání se ziskem (opět se nemusí jednat pouze o peníze)
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Výhody spolupráce veřejného a soukromého sektoru
Pro veřejný sektor – obec:
• větší kontrola nad výstavbou a veškerými změnami, které jsou v jejím průběhu
provádění,
• využití zkušeností soukromého sektoru, aniž by byla obec vystavena rizikům
spojeným s výstavbou, možnost aktivnějšího přístupu při realizaci výstavby.
Pro soukromý sektor:
• nevyžaduje se žádná počáteční platba za pozemek
• snižuje se možnost konfliktů ohledně plánovací politiky výsledkem čehož je
snazší získat nezbytná stavební povolení.

5 Příklady úspěšně realizovaných projektů
5.1 Kulturní a administrativní zařízení Koloveč
(náklady/dotace, 15.2 mil. Kč / 14.1 mil. Kč)
Hlavním smyslem projektu je revitalizace nevyužívaného objektu bývalé restaurace a
ubytovny v centru Kolovče. Městys Koloveč leží nedaleko Domažlic v Plzeňském
kraji. Díky projektu se rekonstruoval a dostavěl objekt, který nyní slouží pro účely
městyse. V rámci stavebních úprav vznikly prostory pro úřad městyse, knihovnu,
obřadní sál, dílnu a garáže. Objekt také vytvořil zázemí pro společenské, kulturní i
vzdělávací akce a pro činnosti občanů a spolků z Kolovče a jeho okolí. Je zde nový
akustický společenský sál zhruba pro 200 osob, s jevištěm a šatnou.
Součástí této investice byla také úprava okolí objektu včetně výstavby parkoviště,
přístupových chodníků a rekonstrukce části navazující místní komunikace. Nové
kulturní centrum leží v centru městyse, kde jsou koncentrovány i další aktivity –
hřiště, škola, školka a další. V rámci projektu došlo i k vyznanému oživení této části
Kolovče a byla tak zlepšena estetická hodnota centra městyse.
Nové zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu,
také výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků, současně vynakládaných
obcí v souvislosti s provozem stávajícího objektu obecního úřadu a knihovny.
5.2 Společensko - kulturní centrum města Kasejovice
(náklady/dotace, 12.3 mil. Kč / 10.6 mil. Kč)
Obsahem projektu byla rekonstrukce budovy bývalé školy na společensko-kulturní
centrum města Kasejovice. Budova, postavená v roce 1866, se nachází v centru
města na náměstí, jehož je neoddělitelnou součástí. Během předešlých let byly v
budově prováděny pouze nejnutnější opravy k zachování výuky nižšího stupně
základní školy. Před deseti lety spadla část stropů, střecha s komíny byla v
havarijním stavu, sociální zařízení neodpovídalo hygienickým požadavkům a
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požárním normám. Projektem byla tedy řešena celková rekonstrukce budovy na
společensko-kulturní a vzdělávací centrum.
Projekt má pozitivní dopad na všechny věkové kategorie – prostory centra využívá
Klub otevřených dveří pro děti a mládež, Klub seniorů „Babí léto“ a Mateřské centrum
„Sedmikráska“. Byla sem přemístěna z nevyhovujících prostor i městská knihovna
s veřejným internetem. V I. poschodí vznikly prostory pro pořádání různých kulturních
akcí – koncertů, školních akademií, přednášek, seminářů a vzdělávacích akcí –
Univerzita třetího věku pro seniory a starší. Je zde i obřadní místnost pro svatební
obřady a vítání občánků. Uskutečněný projekt má velmi pozitivní význam pro
zlepšení občanské vybavenosti a vliv na společenský a kulturní život občanů
z regionu Kasejovicka.
5.3 Přestavba stodoly na ubytování pro venkovskou turistiku v č. p. 9 Mezilesí
(náklady/dotace, 4.0 mil. Kč / 2.1 mil. Kč)
V mikroregionu Sdružení Růže, kam spadá i obec Čížkrajice s osadou Mezilesí , je
mnoho turisticky atraktivních cílů, ale bohužel zde není dostatek volných ubytovacích
kapacit. Na Novohradsku a Trhosvinsku je v současné době vyznačeno přes 200
km cyklostezek a cyklotras a počítá se s jejich rozšířením. Začíná se rozvíjet zimní
turistika a vytváří se nové produkty (trasy pro Nordic walking, geocaching apod.) Z
tohoto důvodu vystala potřeba zkvalitnit a rozšířit nabídku kvalitní infrastruktury
cestovního ruchu, neboť nabídka ubytovacích služeb je ve vztahu k současné
poptávce v daném regionu nedostatečná.
Předmětem projektu je rekonstrukce chátrající a nevyužívané části objektu v obci
Čížkrajice, osadě Mezilesí. Jedná se o bývalou hospodářskou budovu, v jejíž dosud
využívané části byla pivnice a kulturní sál. Cílem projektu bylo z bývalých stodol na
ustájení koní vybudovat 4 apartmány s celkovou kapacitou 16 lůžek. 1 apartmán je
vystavěn zcela bezbariérově.
Vlastní stavební úpravy spočívaly ve vestavbě čtyř samostatných obytných buněk pro
účely venkovské turistiky do prostoru stávajících stodoly na severní a východní
straně objektu. Kromě toho se zde nachází zázemí správce ubytovny. V rámci
projektu bylo dále řešeno vybavení nábytkem a dalšími nezbytnými zařizovacími
předměty.

5.4 Nepomuk – rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce
(náklady/dotace, 27.0 mil. Kč / 24.6 mil. Kč)
Předmětem projektu byla rekonstrukce více než 200 let starého rodinného domu
známého malíře Augustina Němejce. Tento dům se nachází v centru města
Nepomuk na jižním Plzeňsku.
Hlavní prostory zrekonstruovaného objektu jsou využity pro expozici s rozsáhlou
sbírkou originálních obrazů akademického malíře Prof. Augustina Němejce
(*15.3.1861 v Nepomuku, †16.8.1938 v Plzni), jehož dílo je prolnuto především
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venkovskou tématikou Plzeňska. Význam malířských děl Augustina Němejce spočívá
v dokonalé srozumitelnosti zvláště v době, kdy se jednalo o uvědomování národních
hodnot a vlastenectví. Hodnota jeho díla ovšem přesáhla svoji dobu a stala se
trvalou a vzácnou kulturní hodnotou.
Součástí rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce byly kromě vlastního
stavebního objektu také další přilehlé související prostory: přístupová komunikace
z náměstí Augustina Němejce včetně napojení na inženýrské sítě, stodola a dvůr
s ohradní zdí, nádvoří bývalé školy s bezbariérovým propojením městského muzea a
s rozšířenou malou letní scénou. Vznikl tak ucelený kulturní stánek pro multifunkční
využití zajímavých prostor přímo v centru města, které byly dosud zcela zanedbány a
patřičně nevyužity.
Celý projekt řeší kromě zmíněné expozice díla Augustina Němejce také možnosti
pořádání nejrůznějších kulturních aktivit, např. komorních koncertů, divadla malých
forem, uměleckých dílen, přednášek, seminářů, kurzů a dalších kulturně
společenských aktivit. K tomu bude sloužit jak vytvořený malý sál v nově
zrekonstruované stodole, tak malířský ateliér v podkroví domu, a rovněž vkusně a
účelově zrekonstruovaný venkovní prostor nádvoří bývalé školy s letní scénou.
LITERATURA:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

http://www.strukturalni-fondy.cz/(on-line 22.03.2011)
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Autentičnost využití objektů lidového stavitelství ve skanzenech
The authenticity of the use of objects in open-air vernacular architecture
Ing. Martin Klempíř, Ing. Ondřej Hnilica
ABSTRACT:
The article examines the use of general purpose and historic buildings of vernacular
architecture located in open-air museums.
The paper describes several areas of the open air museum, which presents life in the
past, including examples of work practices of various crafts. The fundamental
question is whether the current effort is responsible for the authenticity of the then
real life.
ABSTRAKT:
Článek se obecně zamýšlí nad využitím a smyslem historických stavebních objektů
lidového stavitelství umístěných ve skanzenech.
V příspěvku jsou popsány areály několika skanzenů v nichž je prezentován život
v minulosti, včetně ukázek pracovních postupů a nejrůznějších řemesel. Základní
otázkou je, zda nynější snaha o autentičnost odpovídá tehdejšímu skutečnému
životu.

1

Úvod
Název „skansen“ se poprvé objevil v roce 1891, kdy švédský badatel Artur
Hazelius shromáždil památky lidového stavitelství Švédska. Tato myšlenka pronikla
do celého světa.
Lze říci, že záměr uchování památek lidového stavitelství je společensky
nutný a prospěšný. Je důležité mít vazbu s minulostí ať hmotnou, tak i nehmotnou
z důvodu zachování mravní integrity a „kořenů“.
Tento článek uvádí několik poznatků ze skanzenů v České republice i na
Slovensku, převážně z oblastí, kde převažovala roubená konstrukce staveb.
2

Historické souvislosti
Snaha vytvářet areály, ve kterých by se soustřeďovaly hmotné doklady života
předků, byla součástí národního uvědomění celé řady evropských národů. Začala se
projevovat ve druhé polovině 19. století a to zejména jako součást národních, ale i
světových výstav.
V roce 1851 byly v Londýně vystaveny modely staveb ze všech světadílů,
převážně z britských kolonií. V roce 1878 v Paříži byla součástí Světové výstavy
přehlídka zařízení domů s krojovanými figurínami. Na velkých výstavách roku 1883 v
Amsterodamu a roku 1885 v Budapešti (interiéry dvanácti domů z uherských zemí).
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V roce 1891 na Jubilejní výstavě v Praze postavili podle vídeňského vzoru českou
vesnickou chalupu z Polabí.
Shromažďování objektů lidového stavitelství mělo pouze podružný a
doprovodný charakter výstav jako jakési zpestření a atrakce.
Až ve Skandinávii byly uskutečněny úspěšné pokusy. V Norsk Folkemuseum
v Oslo dodnes stojí tzv. královská sbírka přenesených lidových staveb, koncipovaná
roku 1881 a realizovaná roku 1888. Podobný záměr Georga J. Karlina z roku 1882
se v Lundu začal uskutečňovat roku 1891, kdy Artur Hazelius zpřístupnil svoje
muzeum Skansen ve Stockholmu. Budoval ho od roku 1880, ale již dvanáct let
předtím se věnoval terénním výzkumům a sběratelství a v roce 1872 založil národopisné muzeum severských zemí (Nordiska museet). Podle hesla „Může přijít den, kdy
všechno naše zlato nepostačí k tomu, abychom vytvořili obraz zmizelých časů“
podnítil s přáteli muzejní hnutí Seveřanů. Jejich cílem nebylo jen zachování
zanikajících stavení, ale i jejich často již zaniklého prostředí a prvků starého životního
stylu.
Ve střední Evropě měly tyto snahy výraznější ohlas jen v Rožnově pod
Radhoštěm od roku 1912 díky iniciativě malíře Bohumíra Jaroňka. Realizace se
vinou 1. světové války zdržela do roku 1925.
Situace v budování muzeí v přírodě se podstatně změnila po roce 1945.
Nenahraditelnými ztrátami kulturního dědictví způsobené 2. světovou válkou byly
postiženy nejvíce středoevropské a východoevropské země. Současně venkovské
stavby přestávaly vyhovovat stupňujícím se nárokům na bydlení, takže mnohem
rychleji než dříve podléhaly necitlivým zásahům poválečné stavební obnovy a
následující hospodářské konjunktury. To vyburcovalo téměř všechny evropské
národy ke vzniku a intenzivní činnosti systému památkové péče v této oblasti.
I deklarace světové muzejní organizace ICOM od roku 1956 doporučovala budování
muzeí v přírodě.
Nastal velký rozvoj v této oblasti spojený se všemi klady a zápory, které
provázejí každé horečné konání. Vznikaly soubory o různé kvalitě staveb i pojetí
z hlediska etnografického i stavebního. Na jedné straně jsou tu vysoce kultivované
skanzeny, vytvářené nejlepšími odborníky. Mezi tato muzea patří i tzv. ekoskanzeny,
kde jsou až úzkostlivě dodržovány zemědělské i výrobní postupy a dobře připravení
pracovníci seznamují návštěvníky se všemi podrobnostmi. Na druhé straně stojí
soubory vytvořené spíše nadšenci, kteří této myšlence obětují doslova celý život.
Ovšem jejich pojetí je do značné míry romantizované a od skutečné autentičnosti
vzdálené, kdy opravdu cenné údaje jsou ponechány bez povšimnutí a celkové
vyznění je orientováno na efekt. [1]
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3 Zachování autentičnosti
3.1 umístění
O odbornosti a kvalitě skanzenu hovoří také využití a údržba objektů v těchto
areálech umístěných. Prakticky už volba prostředí a způsob umísťování objektů má
velký vliv na dodržování autenticity a celkového dojmu.(obr.1, 2) Při umísťování
objektů tohoto typu bychom měli brát v úvahu genia loci původního místa a snažit se
ho uplatnit v maximální míře i na novém stanovišti. Výjimku mohou tvořit celonárodní
muzea v přírodě, kdy se tomuto problému nelze vyhnout. Příkladem může být
Múzeum Slovenskej dědiny u města Martin.

obr. 1 – Příklad vhodného umístění objektů v krajině, Múzeum Slovenskej dědiny, Martin

obr. 2 – Roubený kostel, Múzeum Oravskej dědiny, Zuberec
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Ztráta autentičnosti prostředí je problémem, se kterým se musí tvůrci
skanzenů vypořádat při převozu objektů.
Už sama volba pozemků pro areál muzea musí být vedena s ohledem na druh
a počet staveb. Proto musí mít tvůrci velmi pečlivě provedenou koncepci lokace
jednotlivých objektů, aby tato byla logická a srozumitelná i pro laiky. S dobrou
koncepcí souvisí i správná velikost areálu s ohledem na doplňování stavu a počtu
objektů.
3.2 Materiál a konstrukce
Při převozu objektů do muzeí je snaha o maximální zachování původního
materiálu. Ale i zde vlivem okolností nutně dochází k nahrazování poškozených částí
za nové.
S tímto nahrazováním souvisí i dodržování původních technologií a
pracovních postupů. Lze se setkat s roubenými objekty, u kterých byly tesařské spoje
prováděny motorovými pilami, slaměné došky převázány nevhodným materiálem
(obr.3), špatné provádění hliněných omítek, tedy absence podpůrné konstrukce,
která by zajistila lepší soudržnost s povrchem (např. utěsnění spár mechem a poté
přidání hlinitojílové směsi, zatloukání dřevěných kolíčků do spár mezi trámy – tzv.
ježkování)(obr. 5).

obr. 3 – Příklad nevhodného materiálu na převázání slaměných došků , Skanzen Řepora,
Řeporyje
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obr. 4 – Příklad dveří z tesaných prken , Skanzen Řepora, Řeporyje

obr. 5 – Příklad opadávání hliněné omítky , Skanzen Řepora, Řeporyje
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4

Současné využívání
Otázkou, jíž si lze položit, je, zda současné prezentované využívání
historických objektů odpovídá realitě a účelu, pro který byly stavěny. Na tomto místě
vyplývá problém prezentace využití pro muzeální účely (obytný objekt je prezentován
jako obytný), což je u většiny skutečných objektů splněno. Na druhé straně tyto
objekty přenesením do muzea ztrácí svou funkci danou každodenním životem.
Problém nastává u hypoteticky rekonstruovaného prostředí, kdy jde o novostavby
s ryze účelovým využitím. Jsou to areály relativně volně nahromaděných objektů bez
velké návaznosti na okolí. Stavby svým materiálem a způsobem provedení mohou
splňovat daná kritéria, ale návazností nikoli. Snahou tvůrců je tedy již zmiňovaný
efekt a snaha ohromit kvantitou, ale na úkor kvality, ať si pod tímto pojmem v této
souvislosti představíme cokoli.
Možným řešením by mohlo být co nejcitlivější spojení obou přístupů, neboť i
velice kvalitní a kultivované muzeum v přírodě musí zajistit svou finanční
soběstačnost. Stále tu je však nebezpečně blízko překročení hranice míry vkusu.
Extrémním případem je využití objektu typu roubené sýpky jako hygienického
zařízení v Múzeu liptovskej dědiny v Pribylině. V tomto případě šlo o novostavbu,
tvarem a materiálem zapadající do koncepce skanzenu. Na tomto místě však lze
uvažovat o oddělení takto funkčních objektů od slohové jednoty areálu a použít
architektonické pojetí dneška.
Závěr
Naplnění podstaty skanzenu má apriori vycházet z pravdivosti a autenticity
zde prezentovaných exponátů. Pro zprostředkování kontaktů s životem v minulosti
v porovnání s dnešním a pro uspokojení všech typů návštěvníků předpokládáme
snahu vyvázat se z komerční složky a mít edukativně kulturní aspekt. Míra
idealizace, či ojedinělé falzifikace je proto nemístná a zavádějící.
Obecně jsme spokojeni se stavem námi navštívených skanzenů, ač se
ojediněle můžeme setkat s uplatněním chyb, které patrně vznikly opomenutím, či
nedbalostí.
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Proměny památkové péče

Changes in heritage conservation
Ing. Ondřej Hnilica, Ing. Martin Klempíř
ABSTRACT:
The perception of historical buildings as monuments, the memory of these objects
are
witnessed,
in
different
historical
phases
are
very
different.
Valuation and ascription a value of these objects should, of course, analogous to
other human vicissitudes of the various steps. For their presentation, but there is risk
of their misuse and falsification of propaganda.
The paper presented the most significant milestones in the gradual development of
heritage conservation at us and abroad.

ABSTRAKT:
Vnímání historických staveb jako památek, kdy paměti těchto objektů jsou
přímými svědky, je v odlišných historických fázích velmi různý.
Ocenění a připsání hodnot těmto objektům mělo samozřejmě analogicky k jiným
lidským krokům různé peripetie. Při jejich prezentaci, však hrozí nebezpečí jejich
falzifikace a zneužití k propagandě.
V příspěvku jsou presentovány nejvýznamnější mezníky postupného vývoje
památkové péče u nás i v zahraničí.

1 Uvedení a vymezení
Památkovou péčí chápeme soubornou strukturu činností a prostředků, jejichž funkcí
je přístup pro zachování kulturních památek a dále jejich následné začlenění do
života dnešních společenství.
Obsahuje v sobě složky nutných premis, které se dále přímo aplikují na péči o
zachování kulturních památek, využití jejich potenciálu pro společnost a konečně
řešení vlastních vnitřních přístupů a teorii památkové péče.
Činnosti nutné k celkovému naplnění jsou zejména tyto :
Odborné a specializované průzkumy a dokumentace objektů, evidence, vyhodnocení
a to jak po stránce určení hodnoty, ale také určení přístupů a metodiky památkové
péče. Ta by měla spočívat v syntéze mezioborových stanovisek památkové péče
opírající se o dějiny umění a urbanisticko - architektonicko - stavební přístup.
Státní správa v oboru památkové péče zpracovává nutně také opory právně legislativní, jako nařízení a normy pro další provoz technický, ekonomický aj.
Odlišné metodické teorie památkové péče z nichž vycházejí jednotlivé přístupy
při ochraně, restaurování, konzervaci či odborné správě, jsou voleny vždy dle
individuálního objektu.
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Společnost následně těží z potenciálu památek, jež se díky aplikacím těchto
přístupů, může dále rozvíjet jejich uplatněním, aplikací historické, estetické a
v neposlední řadě vlastní užitkové hodnoty. Zejména pro kulturním a výchovném
uplatnění a to prakticky zpřístupněním veřejnosti s průvodcovskou službou nebo
různými instalacemi interiérů, ať původních či moderních dle možností jednotlivých
případů. Obecně příčinnou k zatraktivnění lokalit v rámci cestovního ruchu, ať
domácího či zahraničního.
Neodmyslitelnou součástí aktivit spojených s památkovou péčí jsou
samozřejmě také činnosti propagace- popularizace, edukace veřejnosti a´t laické či
odborné prostřednictvím publikací. Z toho vychází výměny informací a zkušeností
mezi generacemi odborníků, jak v rámci vědeckých pracovišť či škol nebo ve sféře
mezinárodní spolupráce. [6]
2 Výběrové dějiny památkové péče
Při situaci, kdy chceme stručně pojednat o dějinách památkové péče, jest nutné se
zmínit o pojmech, kterými lze tuto situaci charakterizovat. Obecně jde o změnu
chápání člověka o to co má hodnotu (ať se skrývá pod tímto označením větší
množství konotací, jde mi především o hodnotu věci- objektu). Dále chci zmínit pojmy
užívané v historiografii a filozofii dějin a to diskurz a paradigma či lépe důležitost
jejich zlomů. Za pomocí těchto nástrojů se nám ji lépe podaří pochopit .
2.1 Okruh formování
2.1.1 Od papežského ediktu k Osvícenství
Prvním legislativním památkovým textem byl edikt z roku 1462 vztahující se
k antickému dědictví, jež se pokoušel zabránit ničení a rozebírání antických
pozůstatků. Vydal ho papež Pius II. , jehož pontifikát byl v letech 1458 -1464, ovšem
dle jeho pohledu, šlo o zachování památek vztahující se zejména na antické počátky
křesťanství.
Vytvoření instituce, jež by měla dohled nad dodržováním předchozího ediku
Pia II. , ustanovil Pavel III. (1534-1549). Byl ustanoven úřad určitého „konzervátora“,
jenž za antické památky zodpovídal, měl dále rozvíjet jejich studium a prezentaci.
Důležitým mezníkem památkové péče bylo v roce 1738 objevení antického města
Herkulaneum a Pompeje 1748..
Epochou, která zrodila vlastní cit pro vidění hodnoty v památkách je
bezpochyby Osvícenství. Osobnosti a jejich literární práce, jako J.W. von Goethe ve
své stati o štrasburské katedrále z r. 1771. Dále přístupy pojící se v persóně J.J.
Winckelmanna, který jako velký znalec antického umění vydal v roce 1764 Dějiny
umění starověku, kde je psáno o tom, že na počátku evropského umění byla antika.
Tato práce je fundamentem k teorii klasicismu.
Geneze moderní památkové péče je bezprostředně spojena s průběhem
sekularizace v důsledku Francouzské revoluce a formování národních států.
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V důsledku zabírání církevních majetků a jejich následné dávání k užívání veřejným
institucím docházelo k jeho rozkrádání a ničení. Události byli kauzalitou k
významným přesunům památek a změn vlastníků nemovitostí. V průběhu revoluce
zazněla v konventu řeč abbého Gregorise roku 1794 svou kritiku vandalismu a A.
Lenoire stanovil nové Muzeum francouzských památek v bývalém klášteru malých
augustiniánů v Paříži.
Tento nový postoj k přiznání hodnot památkám a jejich veřejnému chránění
brzy vytvořil zavedení Komise pro veřejnou výchovu. V jazykovém odborném jazyce
začal být také současně s pojmem monument- památka pamětihodnost, také užíváno
slovo parimoine- národní dědictví.
Analogické na našich lokalitách ve spojitosti s reformami Josefa II. Kdy
zejména rušení klášterů, kdy kontemplativní řády jsou označeny za neužitečné a
fungování ponecháno pouze těm, které poskytují vzdělávaní nebo zajišťují péči o
nemocné či žebravé řády. Převážná část majetku předána k dispozici
Náboženskému fondů, který s nim dále má možnost nakládat. Klášterní knihovny se
staly majetkem fondu Památníku národního písemnictví.
Speciálně s mocenskou výsadou se zapsal do dějin, které se pojí
s památkami, také Napoleon Bonaparte. Ten měl při své armádě zvláštní jednotky se
specifickou funkcí, jíž byla zdokumentování historie objektů a jiných památek
v oblastech, kterými procházela jeho vojska. Umělecké sbírky, které byly označeny
jako cenné, pak převážel do Francie (např. expedice do Egypta).
Do prvního okruhu exkurzu do památkové péče je třeba také uvést důležité
archeologické objevy, ke kterým došlo v průběhu 19. století. Ty měly značný vliv na
formování duchovního i hmotného vědomí o návaznosti na dědictví předků. Jakožto
hmotné prameny, dovolují potvrzovat písemné prameny o kontinuitě civilizace. Zde
alespoň jedno jméno známého Heinricha Schilemanna, který původně jako laik
pomohl k odhalení vykopávek v Tróji či Mykénách. [6] [2]
2.1.2 Od prvních institucí k užití odborných zásad
Následující chápání a postupy při formování novodobé památkové péče vychází, jak
bylo výše uvedeno z Osvícenství a následného epistemologického a
metodologického přístupu.
V předchozím bodě bylo uvedeno zakotvení kořenů v prvních přístupech,
které se objevily ve Francii.
S velmi mírným časovým zpožděním se obdobné tendence objevovaly i
Německu. Tady se ve zdejším architektonickém prostředí začal objevovat názor, že
ze starých staveb je možné vyčíst dřívější mravy a utváření ducha národa.
Podle těchto myšlenek se uplatnila první památkově zákonná opatření
v Bádensku (1812) a v Hessen- Darmstadtu (1818). Největší podíl na těchto
stanovách měly architekti, jež si při své praktické činnosti pracovali s historickými
styly, za nejznámějšího z nich snad jen zmínit jméno K. F. von Schinkel.
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Prvotní snahy architektů a stavitelů ve Francii a Prusku se záhy doplnila o
osobnosti z řad učenců a politiků. Z těchto ukazatelů bylo patrno vidět zájem
intelektuální veřejnosti o ustanovení památkové péče. Pro Francii r. 1830 zřízení
ústavu generálního inspektora a r.1837 ustanovení Komise historických památek.
Která měla za prvního ředitele důležitou osobnost Ludovca Viteta, který hned
v počátku stal proti značnějšímu počtu umělců a architektů zastoupených u
rozhodování o památkách. Vyzdvihoval převážně odborníky specializované v tomto
oboru znajíci památky a jejich historii. Současně svým vlivem působil také i do
počátků rakouské památkové péče. Tzn. v roce 1850 ve Vídni zřízena instituce „K.k.
Centralkomission für Erforschung und Erhaltung von Baudenkmalen“ (tj. „pro
zkoumání a uchování stavebních památek“).
V lokalitě Pruska se r. 1843 se stal zodpovědným úředníkem za umělecké
záležitosti při Ministerstvu kultu, jeden z předních osobností „Berlínské školy umění“
Franz Kugler. Ve stejné době také vznikl institut pro centrálního berlínského
konzervátora.
Po pracovní cestě ve Francii, kde byl centralizovaný systém památkové péče
o něm vydal v Prusku zprávu. V Prusku ovšem byla památková péče organizována
regionálně, její pojetí na ní mělo navazovat a vyrůstat z místních sdružení a spolků.
Prosazoval také v té době nové pojetí „učinit památky srozumitelnými“ a interpretovat
je podle odborného uměnovědného hlediska, tedy oboru, který se v tomto období
formoval. Toto stanovisko bylo v přímé opozici s výklady romantického okouzlení, jež
se tak často užíval i zneužíval při formování národních států po celé Evropě. [1]
2.2 Okruh protikladu okouzlení a odkouzlení
2.2.1 Zření estetické stránky a formy jejího rázu
V 19. století, kdy se formovala, jak památková péče, tak i dějiny umění se vedla velká
diskuse o tom, zdali je, nebo není možné založit tyto obory na estetickém základu či
jen striktně historickém. Toto užití estetiky se pojilo s romantickými představami
mnohých intelektuálů tehdejší doby a otisklo se přístupu estetického vnímání
památek.
Z těchto předpokladů dobového diskurzu, vychází následující. Ve Francii byl r.
1837 novým generálním ředitelem ochrany památek spisovatel P.Mérimée. Zasloužil
se osobně o záchranu řady středověkých památek, jeho snaha a přístup se zakládaly
na myšlence obnovení stylové jednoty památky, kdy je třeba prezentovat památku
v jejím původním vzhledu. V případě restaurování původní chybějící části doplnit
atd. Podle této filozofie je zřejmé proč si velmi rozumně se významným architektem
té doby a restaurátorem středověkých památek E.E. Viollet- le- Ducem. Ten
restauroval mnoho francouzských středověkých památek do té míry, že se
v některých případech jen velmi těžko určuje co je originál a co restaurátorský zásah.
V jeho pojetí se památka a její autenticita nevymezovala na základě hlediska věku,
ale jen obrazu, struktury a materiálu.
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Tato filozofie se poté rozšířila do celé Evropy – Německo (katedrála v Kolíně
nad Rýnem), Velká Británie. Jakožto příklad jen zmíním z našeho prostředí,
novogotické restaurování pro Brno jméno Augusta Prokopa.
Proti tomuto obnovování památek se striktně vymezovali školy dějin uměníBerlínská a z počátku i Vídeňská. Z britského prostředí kritiky tohoto přístupu je třeba
vyzdvihnout osobnost J. Ruskina. Ten považoval restaurování památky za její
zničení, kdy dle něj hodnota památky nespočívá ve hmotě, ale v jejím věku.
Považoval „lásku k novosti“ za skryté sobectví, povrchnost a sebeklam.
Aplikace jeho určitých myšlenek dále se dále rozšířila a našla odezvu i v
rozličných sociálních hnutích, přesahující obor památkové péče, přes ochranu
venkova vlivem industrializace, zachování krojů, zvyků aj. [1]
2.2.2 Teorie památky z hlediska uměno-historického
Vnímání památek a jejich osudů v komplexnosti jejich dějin a ne v původním úmyslu
těch co je vytvářely. Proto v této oblasti proti sobě stály předchozí třecí plochy
konzervativního přístupu(školení uměnovědci) proti restaurátorskému(architekti).
Ožehavým problémem se také stala otázka, jak se vyrovnat s vrstvami na
památce a s proměnlivostí stylů, které může jeden objekt pojímat. Proti tzv.
puristickému přístupu, kdy tyto vrstvy mají být odstraněny do jednotné podoby
původního stylu, v němž objekt původně vznikl se postavil již jmenovaný F. Kugler.
Ten zastával názor, že památka je objekt historický a má nést všechny stopy dějin,
jimiž prošla. V opačném případě, kdy dojde ke smazání stop a úprav pozdějších dob,
jde o ztrácení kontinuity. Byl pro obnovení objektů, tak aby jen poškozené části byly
opravovány a to tak, aby byly co nejméně rozpoznatelné a zůstávala na nich
zachována proměnlivost stylů.
K dalšímu prohloubení se zapříčinil Hans Tietze, který uvedl do množiny
památek rozšíření a současné umění, samozřejmě se tím rozumí jeho doby. [1]
2.2.3 Teorie vnímání památky
Z dnešního pohledu nejaplikovanějším přístupem obecné koncepce památky je
stanovisko, jež zaujal Alois Riegel. Ve své práci Der moderne Denkmalkultus, sein
Wessen und seine Entstehung z roku 1903. Zakládá svůj přístup na receptivně –
funkční uměleckohistorickou teorii, v jeho době tím vyjadřoval zkoumání uměleckých
děl na základě receptivního vnímání pozorovatelem a následné vyvolání v něm
určitých pocitů či nálad.
Jeho přínos je dále v tom, že se zabýval vyjasněním kultu památky, jakožto
nového umělého konstruktu. Snažil se specifikovat co dělá památku památkou, jaké
jsou charakteristiky, které ji vytváří. Podle Riegra památka nevzniká z přesvědční, že
je památkou ani veřejné potřeby, ale podle jeho vyjádření podle tzv. neohraničeného
hermeneitetického procesu.
Dělí památky v dějinách na chtěné (gewollte) a nechtěné (unwollte). První jsou
nějak spojené s kultem, jejich četnost je relativně malá a jejich ochranou se zabývala
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určitá vrstva nobility či kněžstva. Druhé jsou funkcí různorodé a to že jsou dnes
pokládány za památky jsou procesem vzniklé, jejich kult je relativně mladý.
Povaha památek je tedy historická a relativní tzn. že jejich oceňování se proměnuje s
časem. Památka nemusí být za památku považována věčně a stejně tak i její
hodnoty.
Klasifikace a určení hodnot :
a) Hodnoty paměťové (Erinnerungswerte)
[1] Historická hodnota (historischer Wert)
[2] Hodnota stáří (Alterwert)
b) Hodnoty přítomnosti (Gegenwartswerte)
1 Užitková hodnota (Gebrauchswert)
2 Umělecká hodnota (Kunstwert) -skládá se ze složek, hodnota novosti
(Neuheitswert), relativní umělecká hodnota (relativer Kunstwert)
Na jednom památkovém objektu se obvykle setkáváme, že všechny aspekty
vedle sebe najednou. Pro stanovení památkou musíme stanovit hodnoty a jejich
vzájemný vztah.
Podle stanovení této hierarchie je také možné stanovit, jak s památkami
zacházet:
A) chtěné památky jsou občas obnovovány a stále restaurovány
B) péče o původně nechtěné památky je rozpolcená na přístup restaurování a
konzervování
C) je-li hodnota stáří na prvním místě, následně nelze do památky zasahovat
Význam Riegra spočívá v tom, že na rozdíl od přístupu 19.století, které památkám
přičítalo především hodnotu pamětní, namísto toho hodnotu stáří. Dále pak také
postřehnutím, že hodnota památky není dána už v době vzniku, ale vzniká v průběhu
recepce. Funkce památky spočívá pak, především ve stimulací pocitů. [1] [3]
Přezkoumáním předchozích přístupů Rieglových se vyslovil ve své přednášce
v roce 1905 G. Dehio, jenž vyzdvihoval u památek materiální „substrát“. Mínil, že
onou hlavní hodnotovou složkou je historická a národní tradice památky. Dle jeho
tezí by se měla zachovávat pamětihodnost ne pro krásu a požitek z ní, ale především
pro její součást bytí, pro pietu což je hodnota, která se nemění. V polemiku s ním
vystoupil opět Riegel s tím, že památka jakožto součást přírody neodmyslitelně také
spěje ke svému zániku a cenit proto nutno zejména stáří. V praktických přístupech se
však nerozcházeli, neboť oba byli příznivci aplikování konzervátorského postupu.
Liberálními přístupy proti nim vystoupil už jmenovaný H. Tietze, jež preferoval
namísto doplnění objektu zavádějící kopii, ale užití k doplnění určité soudobé
výtvarné formy. Odmítal také glorifikovat, jak stáří památek, tak tezi o památce,
jakožto národním dokumentu, ale především jejich vnitřní náboj síly. Jeho slovy:
„památky nás oslovují ne proto,že jsou staré, ale přesto, že jsou staré.“ [1]
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2.2.4 Pojem památky podle podobnosti s člověkem
M. Dvořák ve svém slavném díle Katechismus památkové péče z roku 1916, zastává
stanovisko antropomorfní analogie památky. Předně dva základní aspekty, jakožto
určité emocionální a to lásku k lokalitě a za druhé zasazení do kontextu (okolí,
souboru, města). Konzervování by mělo zpracovávat také vztahy, původní funkce
vzhledem k původnímu okolí a dnešní formy s uplývajícím časovým spektrem v rámci
jejího vzhledu. [1] [4]
2.3 Přístup restaurátorsko- konzervační
Moderní poměr střední cesty zaujal italský architekt C. Boito, jenž sice primárně
prosazoval konzervátorský, ale nevylučoval příležitostně ani restaurátorský postoj.
(rozlišoval restaurování podle formy architektonické, malířské a archeologické) Podle
něj však zásah restaurátora musí být přímo rozpoznatelný, aby nebylo možné ho
zaměnit za falzum. Je tedy možné dosáhnout estetické jednoty díla nemá však
falšovat jednotu stylovou. Z těchto názorů dále vycházela na přelomu 19. a 20. století
celá generace italské restaurátorské školy.
Dalším Italem o generaci starším byl, C. Brandi, jehož přednášky o ochraně a
ošetřování uměleckých děl se staly stěžejními v přístupu této střední cesty. Zakládá
jeho myšlenky na prvotním rozpoznání a vydělení uměleckého díla od ostatních
předmětů. Prostřednictvím fyzické matérie a její dvojí princip, tedy estetický a
historický. Pokud setřeme otisky historického díla v čase, pak se dopouštíme
falzifikace a padělání. Navrhuje, že musíme kriticky zhodnotit duální složky, které
jsou fyzickým medium neseny:
- památka objekt historicko- estetický
- dvojí čas památky (vznik a realizace v čase a přítomnost objektu)
- dva prostory (současný, a původní s návazností na okolí)
- dva mody bytí materiálu (převážně vzhledem či převážně strukturou)
Při vztahu, který se buduje mezi památkou a jejími ochránci zdůrazňoval
postup tzv.preventivního restaurování tj. zabránění nebezpečí poškození a zajištění
příznivých okolností pro jejich prostředí. Je také jedním z prvních osobností, která
dokázala naplno pracovat s torzem a fragmentem.
Osobnost, jež dále propojovala moderní postoje, konkrétně návaznost na
osvíceneckou historiografii umění a znalosti přírodovědných věd. Byl jím Belgičan P.
Philippont, který se projevil zejména v 60. letech 20. století. Ten celkovým
konceptem navázal na své předchůdce, za zmínění stojí jeho kritika nadměrnosti
konzervování ve formách čištění aj. [1]
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3. Rámec českého prostředí
Ozvěny myšlenkovým proudům evropským, které ovlivňovali osobnosti v našem
prostředí, ač s drobnými časovými posuny. Ocenění stáří se u nás také projevovalo
v prostředí šlechty zejména ve sběratelství kuriozit či rarit a vzniku na šlechtických
sídlech tzv. kunstkomor.
Kopírování společenských změn po Josefínských reformách, kdy byla
zaveden daň ze střech, docházelo ke stržení střech u objektů hospodářského zázemí
šlechtických sídel. K záchraně majetků po těchto reformách, byla v r. 1796 založena
Společnost vlasteneckých přátel umění, která měla ještě další cíle. A to vystavování
těchto zachráněných a zakoupených obrazů, založení školy reprodukce a
restaurování maleb a v neposlední řadě zpřístupňování památek. Pro zestručnění
celku, ještě uvedu známé aplikace purismu J. Mockerem, G. Merettou či A.
Prokopem. To se týkalo zejména jednotlivých staveb, i když kruciálních. Horší
dopady měly asanace měst kolem r. 1900, kdy např. Brno přišlo asi o osmdesát
procent vnitřního jádra, včetně šlechtických paláců, naštěstí se nedotklo chrámů.
Praha měla větší štěstí, kdy Klub za starou Prahu, ač složený zejména z intelektuálů
z řad spisovatelů, jejich iniciativou se podařilo důležité zachránit. [5] Zejména tolik
dnes ceněné části starého města. Mnoho dalších peripetii mělo svůj podíl na
formování památkové péče u nás až k dnešnímu stavu, přesahuje však zamýšlený
rozsah příspěvku.

4. Závěr
Okolnosti po druhé světové válce, která změnila tvář jader převážně starých
historických měst v Německu, ale i jinde. Byly impulzem pro novou výzvu a tam, kde
zůstali zachovány památky, nové ocenění kontinuity historie a jejich připomínky.
Torza staveb, jako mementa např. kostel Gedenkniskirche v Berlíně a současně
symbol znovuzrození jako Frauenkirche v Drážďanech. Pro vědomí společnosti, a to
nejen určité národnosti jsou nutné k nezapomínání a stále si připomínající, nejen
dějiny slavné, ale i takové na než by mnoho lidí rádo zapomnělo.
Dalším příkladem je ignorování historické paměti a falzifikace časové
kontinuity z různých zejména komerčních nebo důvodů propagačních. Pro ilustrování
i této skutečnosti uvedu jen příklad z Litvy ostrovního hradu Trakai (Trakų pili).
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obr. 1 – Frauenkirche, Drážďany (po spojeneckém náletu) [7]
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Metodika výběru náhradního stavebního kamene pro účely
rekonstrukce historických památek
Methodology of selection of replacement building stone for the purpose
of reconstruction of historical monuments
Mgr. Kateřina Kovářová, RNDr. M. Bednarik, PhD., Doc. RNDr. R. Holzer, PhD.,
RNDr. M. Laho, PhD.
ABSTRACT:
Natural building stone on historical monuments undergoes to weathering processes.
Preferably, it should be replaced eith the stone of the same lithological composition,
good durability and the same or similar appearance. If the quarrying of original stone
is not possible, then the quality of alternative rock is not only crucial condition, but
also the fact that its use will not change the facades character.
It is methodically necessary to assess petrography of the facades stone, if it is
possible, to perform complex laboratory tests to determine physical-mechanical
properties and durability, and to generate the plan of facade based on digital
photographic procedure and data processing in GIS.
Secondly, the detailed survey of the replacement building stone has to be
methodically identical with the research of facades material properties. The
comparative analysis of the appearance, properties and durability of stone is
necessary, as well.
We believe that this comprehensive assessment of original and alternative
natural building stone contributes to the protection against undesirable interventions
in the restoration of historical monuments.
ABSTRAKT:
Přírodní stavební kámen na historických památkách podléhá zvětrávání. Přednostně
by měl být nahrazován horninami stejného litologického složení, s dobrou trvanlivostí
a stejného, či podobného vzhledu. Proto, když není těžba původního kamene možná,
je při výběru alternativního kamene rozhodující podmínkou nejen jeho kvalitativní
stránka, ale též či se jeho použitím nezmění charakter fasády.
Z pohledu dané problematiky je metodicky potřebné kámen fasády posoudit z
petrografického hlediska, v případě možnosti vykonat komplexní laboratorní zkoušky
na zjištění fyzikálně-mechanických vlastností a trvanlivosti a generovat plán fasády
založený na digitálním fotografickém postupu a zpracování dat v GIS.
V druhé řadě je nevyhnutelný detailní průzkum náhradního stavebního
kamene z předpokládaného místa těžby metodicky shodný s výzkumem vlastností
materiálu fasády, rovněž i komparativní analýza vzhledu, vlastností a odolnosti
kamene.
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Jsme přesvědčeni, že takto zvolené komplexní hodnocení původního a
alternativního přírodního kamene umožní předcházet nežádoucím rekonstručním
zásahům do historických památek.
1 Úvod
Hlavním motem příspěvku je povědomí geologa, že přírodní stavební kámen v
exteriérech historických památek porušovaný činiteli zvětrávání různého charakteru
je třeba přednostně nahradit varietami hornin stejného litologického složení, stejného
či podobného vzhledu a s dostatečnou trvanlivostí. V současnosti je prakticky
nemožné využívat zdroje původního materiálu používaného v historických obdobích,
proto do popředí vystupuje potřeba nalezení nových zdrojů vhodného náhradního
přírodního kamene. Berouc v úvahu tuto skutečnost, je při výběru alternativního
kamene rozhodující podmínkou nejen jeho kvalita, ale též zda jeho použití nezmění
vzhledový charakter (barvu, strukturu) fasády památky anebo ornamentálních prvků.
Časté otázky restaurátorů, architektů a památkářů kladené geologům se týkají
především a zásadně vhodnosti použití a kvality tradičních druhů kamene. Soubor
odpovědí na tyto otázky je však limitovaný nejen geologickými faktory, ale je rovněž
ovlyvněný státními požadavky a nařízeními, územním plánováním, ochranou přírody
a v neposlední řadě i cenovými relacemi.
2 Trvanlivost stavebního kamene
Horninový materiál použitý na stavbu mnoha historických památek podléhá
procesům zvětrávání, které nepříznivě ovlivňují jeho kvalitativní charakteristiky. Při
zvětrávání se uplatňují procesy fyzikálního porušení a procesy chemických přeměn
[1, 2]. Tyto dva základní procesy mohou mít jak přirozené, tak i umělé (člověkem
vyvolané) příčiny. Zvětrávací procesy způsobují fyzikální rozpad a chemické změny,
v jejichž důsledku se mění stavba horniny, tedy také její fyzikální vlastnosti.
Stanovení trvanlivosti přírodního kamene je založeno na předpovědi, resp. stanovení
změn petrografických, fyzikálních a estetických vlastností v daném prostředí.
Pro výzkum trvanlivosti stavebního kamene se v praxi používají laboratorní
zkoušky odolnosti vůči zvětrávacím vlivům. Jedná se o zrychlené zkušební postupy,
kdy pomocí cyklického působení vybraného jevu (např. zmrazování/rozmrazování)
jsou zkušební tělesa zatěžována po dobu dnů či týdnů. Teoreticky by mělo být
dosaženo obdobných jevů, které v přírodních podmínkách trvají roky [3]. Volba typu
laboratorní zkoušky, resp. kombinace zkoušek, by měla vždy vycházet ze znalosti
konkrétních procesů zvětrávání, které jsou očekávány nebo známy z místa umístění
kamene [4]. V praxi se však nejvíce používají zkoušky odolnosti vůči zmrazování a
vůči krystalizaci solí.
Pro účely vědeckých experimentů byly postupy praktického zkušebnictví
modifikovány tak, aby mohly být voleny např. různé podmínky zkoušek, uspořádání
zkušebních těles, kombinace typů zatěžování [5, 6, 7] kombinace různých typů solí
[8, 9], nebo způsobu vyhodnocení a měření vlastností [10, 11, 12, 13, 14]. Pro
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zkoušení různých stavebních materiálů včetně přírodního kamene jsou rovněž
používány velké klimatické komory, které umožňují simulovat různé povětrnostní
podmínky a více se tak přiblížit reálným podmínkám v místě stavby [15].
Studie Bortze a Wonnebergera [16] prokázala, že v rámci jedné petrografické
skupiny (mramory) lze pozorovat výrazné odchylky v dynamice změn, což v praxi
znamená, že z dlouhodobého chování jednoho komerčního typu horniny, nelze
odvodit chování ostatních hornin stejné petrografické skupiny. Na základě výsledků
této práce lze vyvodit důsledky pro praktické zkušebnictví, a to že je třeba zkoušet
horniny z různých lokalit, byť by patřily ke stejnému petrografickému typu.
Při volbě typu laboratorních zkoušek nelze slepě spoléhat na zavedené
standardní postupy, ale je třeba vycházet ze znalosti konkrétních podmínek (tedy
zvětrávacích procesů) v místě stavby [4]. Z tohoto důvodu se nelze omezit na
zkoušky trvanlivosti používané v běžném zkušebnictví (např. v dnes platných EN
normách).
3 Metodika výběru náhradního stavebního kamene
Jak bylo popsáno výše, je výzkumu stavebního kamene s ohledem na působení
procesů zvětrávání věnována značná pozornost, avšak komplexní a jednotná
metodika výběru náhradního stavebního kamene chybí. Kvalitní metodika může
velmi usnadnit celý proces rekonstrukce památky a zároveň přispět k eliminaci
možných škod zapříčiněných výběrem nevhodného náhradního materiálu.
Dle Pospíšila [17] je zapotřebí přistoupit k systémové analýze a syntéze
přírodního kamene. Tento proces se skládá z terénního průzkumu (vyhodnocení
terénních dat, archivace získaných dat) a laboratorního průzkumu (fyzikální analýzy,
mineralogicko-petrografické analýzy, chemické a mikrochemické analýzy).
Dle našeho názoru by se správná metodika výzkumu náhradního stavebního
kamene pro rekonstrukci historických objektů měla skládat z několika na sebe
navazujích etap.
3.1 Rešerše historických stavebních údajů
V první řadě je nezbytné detailně prostudovat dostupné archivní materiály o
konkrétním historickém objektu. Na tuto skutečnost rovněž poukazuje ve své práci
Pospíšil [17].
Např. vedle identifikace použitých stavebních slohů, je v rámci této etapy
nadmíru důležité věnovat pozornost dostupným písemným materiálům týkajících se
původních horninových zdrojů a provedených rekonsrukcích objektu. Vyhodnocení
těchto informací může pomoci při správném nasměrování v případě vytipování
náhradního zdroje kamene a při správné identifikaci částí objektů, které je zapotřebí
restaurovat. Zde je nutno podotknout, že v mnoha případech historické podklady o
provedených etapách nápravných opatření v státních nebo církevních archivech
bohužel chybí.
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3.2 Výzkum původního kamene fasády
Výzkum původního kamene fasády je nezbytný pro správné pochopení a identifikaci
změn vyvolaných působením procesů zvětrávání, a tím pádem také pro zdárný výběr
náhradního stavebního kamene. Tuto etapu lze rozdělit do tří dílčích kroků. Na
užitečnost zmapování a diagnózy poškození horninového materiálu na historických
objektech poukazují ve své práci Fitzner a Heinrichs [18].
3.2.1 Terénní výzkum
V případě terénního výzkumu je potřebné v prvé řadě stanovit litologické složení
horninových bloků a popsání vzhledu (barva, struktura) stavebních bloků (Obr. 1).

obr. 1 – Amfibolicko-biotitický andezit a tuf – najčastěji používaný stavební kámen v
historickém intravilánu Banské Štiavnice: vlevo: Starý Zámek (pilíř); vpravo - Rubigalův dům
(portál)

Součástí této etapy je detailní fotografická dokumentce fasády. Pokud je
možné provést odběr vzorků, měl by být tento krok uskutečněn co nejcitlivěji, aby byl
zásah do konstrukce co nejmenší. Odběr vzorků lze provést např. návrty o malém
průměru válečků u poškozených bloků vytipovaných na výměnu (Obr. 2).

obr. 2 – Jádrový odběr vzorků pomocí výkonné přenosné vrtačky s vrtnou korunkou.
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Pospíšil [17] poukazuje na fakt, že v mnoha případech může být odběr vzorků
z objektu velmi komplikovaný a v takových případech je nutné zvážit použití
nepřímých nedestruktivních metod posouzení stavu stavebního materiálu. Využití
těchto metod nemusí ale vždy znamenat absolutní vyloučení přímých zásahů do
samotné konstrukce.
3.2.2 Laboratorní výzkum
Pokud se v rámci terénního výzkumu zkoumaného historického objektu podaří
odebrat vzorky, tak je nezbytné tyto podrobit komplexu laboratorních zkoušek za
účelem zjištění fyzikálně-mechanických vlastností (např. pevnost v prostém tlaku,
objemová hmotnost, měrná hmotnost, nasákavost, otevřená pórovitost) a stanovení
odolnosti (např. stanovení koeficientů změkčení a vymrazení). Nedílnou součástí
laboratorního výzkumu by mělo být využití metod optické mikroskopie pro bližší
identifikaci horninového materiálu a jeho vnitřní struktury.
Pro studium vlastností pórového prostoru, který významným způsobem
ovlivňuje trvanlivost hornin, lze využít např. metodu Hg porozimetrie, která poskytuje
informace o velikostní distribuci pórů a celkové otevřené pórovitosti. Kovářová et al.
[19] poukazuje na možnost využití rentgenové mikrotomografie, která představuje
nedestruktivní metodu studia vnitřního prostoru horninového materiálu.
V mnoha případech je rovněž potřebné použít moderní laboratorní metody pro
zjištění chemického či fázového složení (např. RTG difrakce, DTA analýza,
mikrosonda).
Získané výsledky mohou být velmi důležité s ohledem na stanovení hlavních
činitelů zvětrávání a jejich vlivu na poškození materiálu. Na základě správné
interpretace výsledků je možné zvolit adekvátní konzervační postupy aletrnativního
materiálu za účelem snížení míry jeho poškození v budoucnosti.
3.2.3 Vygenerování plánů fasády
Na základě detailní fotodokumentace historického objektu v rámci terénního výzkumu
považujeme za velmi užitečné následné vygenerování plánů fasády s využitím GIS
(Obr. 3 až Obr. 5). Výstupem této etapy je detailní a přesný plán fasády, ve kterém je
zahrnuta architektonická charakteristika jednotlivých prvků, litologické složení
jednotlivých stavebních bloků, jejich vlastnosti (vč. vlastností stanovených v rámci
laboratorního výzkumu) a určení formy zvětrávání.
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obr. 3 – Zpracování v prostředí GIS na příkladu Dómu sv. Martina v Bratislavě: vlevo mapování a identifikace jednotlivých stavebních bloků na objektu; vpravo - existující plány
fasády v papírové formě - skenování a vektorizace jednotlivých bloků a konstrukčních prvků.

obr. 4 – Využití fotogrametrie: a) fotodokumentace, b) rektifikace, c) vektorizace.
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obr. 5 – Zpracování Pole 1 z Dómu sv. Martina v Bratislavě v prostředí ArcGIS: vpravo vizualizace zastoupení použitých litologických typů; vlevo - detailní pohled na jeden ze
stavebních bloků, jeho pozici ve vektorové polygonové formě a příslušné informace uložené
v atributové tabulce - databáze k tomuto konkrétnímu bloku.

3.3 Výzkum náhradního stavebního kamene
Jak již bylo v textu uvedeno dříve, náhradní stavební materiál by měl nejlépe
pocházet z původních zdrojů kamene. V mnoha případech toto však není možné a je
třeba přistoupit k výběru nového alternativního horninového materiálu. Při výzkumu
náhradního přírodního stavebního materiálu vycházíme předně z možnosti využití
místních zdrojů kamene. Toto je základní předpoklad pro cenově přijatelnou těžbu i
cenovou relaci týkající se transportních vzdáleností. Tuto etapu lze opět rozdělit do
několika dílčích kroků.
3.3.1 Archivní rešerše
Před samotným vytipováním a průzkumem potenciálně vhodných lokalit náhradního
stavebního kamene je nezbytné studium dostupných geologických zpráv (Geofond).
Na základě detailního prostudování "starých" zpráv je mnohdy možné vyloučit
některé lokality, které původně přicházely v ůvahu pro získání náhradního
stavebního kamene. Tento krok je velice důležitý z časového a finančního hlediska,
jelikož může předejít zbytečnému plýtvání při výzkumu nevhodného materiálu.
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3.3.2 Terénní výzkum
Terénní výzkum spočívá v komplexní charakteristice alternativního místa těžby i v
případě využití doposud zapomenutých a nevyužívaných lokalit, pokud to situace
dovolí (Obr. 6). Již v této fázi je důležité zaměřit se na popis a vyhodnocení vzhledu
(barvy, zvětrávacích forem) alternativního horninového materiálu. Pokud by hornina
vykazovala značnou vzhledovou odlišnost od horninového materiálu historického
objektu, měla by být tato lokalita z dalšího postupu vyloučena.

obr. 6 – Historické kamenolomy pro stavební kámen Banské Štiavnice: vlevo - Kysihýbeľ
(amfibolicko-biotitický andezit); vpravo - Prenčov (tuf).

Ložisko náhradního stavebního kamene by mělo být posouzeno s ohledem na
těžitelnost, blokovitost, hypergenní přeměny, poruchy apod. za využití běžně
používaných metod ložiskově-geologického průzkumu (např. geofyzikální metody).
Některé fyzikálně-mechanické vlastnosti lze určit in situ, jako např. pevnost použitím
Schmidtova kladiva, zkoušek point-load (obě metody stanovují bodové zatížení).
Pro vytipování nejlepšího místa těžby je nutné odebrat horninové vzorky
(návrty nebo výroba zkušebních tělísek z odebraného monolitu).
3.3.3 Laboratorní výzkum
Odebrané horninové vzorky je třeba podrobit komplexnímu laboratornímu výzkumu,
jaký je popsán v kapitole 3.2.2. Oproti laboratornímu výzkumu horninových vzorků z
fasády by mělo být stanovení odolnosti alternativního horninového materiálu
stěžejním bodem této etapy.
Odolnost hornin vůči zvětrávacím vlivům lze studovat pomocí normových
postupů (odolnost vůči krystalizaci solí, mrazuvzdornost, apod.), avšak
doporučujeme využít i alternativní postupy, které vycházejí ze znalostí a analýzy
klimatických a jiných podmínek v místě stavby.
Po provedení zkoušek odolnosti by mělo následovat stanovení fyzikálněmechanických vlastností, studium mikrostruktury, pórovitosti, chemického a fázového
složení apod. a získané výsledky by měly být porovnány s hodnotami a
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charakteristikami stanovenými na tělesech, která nebyla podrobena zkouškám
odolnosti. Na základě srovnání výsledků před a po zkouškách odolnosti je možné
určit nejodolnější alternativní horninový typ.
V neposlední řadě je nutné provést komparativní analýzu vzhledu a odolnosti
kamene na památce a z místa předpokládané těžby. Až po provedení tohoto kroku je
s konečnou platností možné určit nejvhodnější alternativní horninu pro rekonstrukci
dané historické památky.
4 Závěr
Jsme přesvědčeni, že takto zvolené a komplexní zhodnocení originálního a
alternativního přírodního stavebního kamene umožní předejít něžádoucím
architektonicko-rekonstrukčním zásahům do historických památek. Toto by měl být
hlavní příspěvek geologie a jejích disciplín při ochraně a záchraně kulturního
dědictví.
Závěrem lze jen upozornit na fakt, že celý proces památkové ochrany je
multidiciplinární záležitostí, kde je vyžadována spolupráce všech dotčených osob a
institucí (restaurátoři, památkáři, architekti, kameníci, geologové, atd.), a že samotný
výběr vhodného materiálu nezaručuje kvalitní rekonstrukci. Celý průběh rekonstrukce
má být pod bedlivým dozorem odborníků, včetně nezanedbatelné role geologa při
kontrole dodávaného materiálu z místa těžby.
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Ochrana přírody v dokumentech Církve

Nature and landscape protection in the Catholic Church documents
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
ABSTRACT:
Nature and landscape protection is currently a hot topic in many fields. It also deals
with contemporary theology (eco-theology or ecological theology) and ethics
(environmental ethics). Environmental issues and nature protection were not
reflected by the position of the Catholic Church in the past. The Church even has
been accused of a lot of these problems may itself, respectively Christianity as such.
This paper does not address the numerous ethical and theological views (often
radical, Catholic and non-Catholic). It focuses only on official Church documents. It
summarizes in a few propositions official attitude of the Catholic Church on issues of
conservation and landscape protection.
ABSTRAKT:
Ochrana přírody je v současnosti aktuálním tématem mnoha oborů. Zabývá se jí také
soudobá teologie (ekoteologie či ekologická teologie) a etika (ekologická etika).
Problémy životního prostředí a jeho ochrany dlouho nebyly z pozice katolické církve
reflektovány. Dokonce jí bylo kritiky vyčítáno, že za mnoho z těchto problémů může
ona, resp. křesťanství jako takové. Tento příspěvek se nezabývá četnými
teologickými či etickými názory (mnohdy radikálními), katolickými i nekatolickými.
Zaměřuje se pouze na oficiální dokumenty Církve z posledních desetiletí a shrnuje
v několika tezích úřední postoj katolické církve k otázkám ochrany přírody.
K napsání tohoto krátkého příspěvku mne inspirovala náhodně přečtená myšlenka o
zodpovědnosti křesťanství za současnou ekologickou krizi, která mě jako teologaamatéra nenechala klidným. Pohled na oficiální učení Církve k této otázce byl pro
mne zajímavým obohacením, a proto jej nyní předkládám i laskavému čtenáři tohoto
sborníku.
1 Církev a ekologie
Podobně jako o jiných problémech, které v současnosti musíme řešit, se přímo o
ekologii donedávna v Církvi příliš nemluvilo. Židé a křesťané někdy dokonce bývali
obviňováni, že z textu Bible o stvoření1 převzali a do naší kultury vnesli podnět, aby
lidé zemi dominovali – aby ji ovládali bezohledným pánovitým způsobem, podmanili
si ji a drancovali, jak se jim to hodí. Biblického textu, vytrženého zcela ze souvislostí,
se nejednou užívalo k tomu, aby se jím ospravedlňovalo lidské pustošení přírody
(teologicky řečeno stvoření).2 Je faktem, že téma lásky ke zvířatům a úcta
k podlidskému životu je v křesťanství ve srovnání s hinduistickou nebo indiánskou
tradicí probíráno jen velmi málo.3 Podle Lynna Whitea4 se právě v křesťanské
kulturní oblasti zrodila představa, že vědění znamená moc (jak prohlásili Francis
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Bacon a Thomas Hobbes) a že smyslem vědy je podmanit si přírodu. Jiní historikové
však poukazují na to, že k dalekosáhlému ničení přírody v Evropě nedochází
s nástupem křesťanství, nýbrž až v 17. století, s počátky průmyslové revoluce.5
Teprve novověký subjekt se ve vztahu k přírodě chápe jako pán, snaží se ji stále více
vědecky poznávat, aby ji mohl technicky ovládat a ekonomicky využívat. V této triádě
věda – technika – ekonomie se příroda jeví jako volně použitelný materiál a
neomezeně využitelný zdroj pro otevřený systém lidských potřeb.6 Teze, že
křesťanství je příčinou ekologické krize, dnes již neobstojí a diskuze o ní se obecně
považuje za uzavřenou.7 Přesto někteří autoři soudí, že katolické tradici scházejí
podklady pro vypracování solidní ekologické etiky, jelikož katolická tradice vnímá
člověka jako esenciálně nadřazeného přírodě.8
Souběžně se vznikem všeobecného zájmu o ochranu životního prostředí se v
60. a 70. letech 20. století začaly vynořovat první zmínky o environmentálních
tématech i v dokumentech různých církví, v katolické církvi většinou v kontextu
sociálního učení.9 Ekologické krizi od té doby věnuje magisterium (termín užívaný pro
učitelský úřad Církve) stále větší pozornost. K těmto novým otázkám musí dle řady
vyjádření magisteria křesťané obrátit svou pozornost, aby spolu s ostatními lidmi
převzali odpovědnost za společný osud.10
V průběhu vzniku nového ekologického vědomí se začala mimo jiné vyvíjet
silná citlivost nejen pro ochranu přírody, ale začal se vytvářet nový status
nehumánních živých bytostí, především zvířat. Tradiční pojetí zvláštního místa
člověka ve vztahu k ostatním tvorům začalo být chápáno jako nespravedlivý
antropocentrismus. Nové alternativy pohledu, a to i v teologii, vycházejí od zájmů
všech cítících bytostí (pathocentrismus), všech živých bytostí (biocentrismus11) nebo
celé přírody (fysiocentrismus). Personalizující povyšování zvířat a redukování
personality na animální schopnost cítění (sentientismus) však logicky odporuje
intencím křesťanské sociální etiky. V posledních desetiletích se tedy v církevních
dokumentech objevují jak nové ekologické důrazy, kdy je představa člověka pána a
dobyvatele přírody nahrazena představou člověka povolaného Bohem k úloze
pastýře stvoření, aby je vzdělával a střežil,12 tak stanoviska nutně korigující nové
radikální pohledy na místo člověka v rámci přírody (i v rámci různých teologických
proudů).
2 Významné dokumenty k tématu ekologie
Biblické poselství a učitelský úřad církve (magisterium) jsou základními opěrnými
body při následujícím popisu problémů, které existují v oblasti vztahu člověka a
životního prostředí. V církevních dokumentech lze identifikovat základní (oficiální)
postoje Církve k environmentálním otázkám, které jsou následně shrnuty v poslední
kapitole.
K dokumentům, ve kterých se Církev přihlásila ke stvořenému světu, patří dvě
nejvýznamnější konstituce II. vatikánského koncilu Lumen Gentium (LG) a
Gaudium et Spes (GS). Dogmatická konstituce Lumen gentium, dokument nejvyšší
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úrovně řádného učitelského úřadu a koncilu, přitakává tomuto světu a aktivní činnosti
v něm, vyzývá k uznání vnitřní povahy všeho stvořeného, jeho jednoty a zaměření k
oslavě Boha.13 Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes se
přihlašuje k myšlence spravedlivé správy světa. Člověk stvořený k Božímu obrazu
dostal příkaz podmanit si zemi se vším, co je na ní, a spravovat svět spravedlivě a
svatě. Koncil uznává hodnotu lidské aktivity ve světě, oceňuje ono nesmírné úsilí,
jímž se lidé snaží během staletí zlepšovat své životní podmínky, a vyzývá
k odpovědnosti při budování světa.14 K tématu se vyjadřuje také Katechismus
katolické církve.15 Vyjadřuje přesvědčení, že Bůh stvořil svět moudře a dobře, dal
stvoření řád a vše určil a zaměřil na člověka, který je vrcholem díla stvoření. Bůh
chtěl stvoření jako dar člověku, jako dědictví, které mu určil a svěřil. Bůh nedává
svým tvorům, z nichž každý je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý, jen
existenci, ale i důstojnost vlastního jednání, neboť různí tvorové jsou každý svým
způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty.
Kromě koncilu se k otázkám ekologické etiky vrací řada apoštolských listů a
encyklik. Již Jan XXIII. se ještě v předkoncilní encyklice Mater et Magistra16 z roku
1961 vrací k biblickým příkazům, které se navzájem doplňují: „Ploďte a množte se“, a
pak: „naplňte zemi a podmaňte si ji.“17 Podle papeže druhý příkaz neznamená
podmanění země ke zničení přírodního bohatství, nýbrž jeho využití k životu člověka.
Encyklika Pavla VI. z roku 1967 o rozvoji národů Populorum Progressio18
zdůrazňuje, že sociální otázka nabyla dnes světových rozměrů. Připomíná povinnosti
bohatých zemí: povinnost solidarity, sociální spravedlnosti a lásky vůči všem, neboť
Země patří všem, ne bohatým. V návaznosti na biblickou zprávu o stvoření19
opakuje, že všechno na světě bylo stvořeno pro člověka a že mu bylo svěřeno jako
úkol, aby svět svým rozumem a vlastním úsilím zdokonaloval a svou prací si jej
podmanil. Každý člověk má právo, aby na zemi našel to, co nutně potřebuje.
Myšlenku, že člověk je obrazem Boha mimo jiné proto, že dostal od Stvořitele příkaz,
aby si podmanil zemi, vyjadřuje i sociální encyklika Jana Pavla II. z roku 1981
Laborem exercens.20
Apoštolský list Pavla VI. z roku 1971 Octogesima Adveniens má dokonce již
kapitolu nazvanou „Životní prostředí“,21 ve které papež varuje, že neuváženým
vykořisťováním přírody lidé riskují, že ji zničí a že se sami stanou obětí tohoto
drancování. Křesťané musí podle papeže obrátit k těmto novým výhledům pozornost,
aby spolu s ostatními lidmi převzali odpovědnost za společný osud.
Jan Pavel II. ve své encyklice Sollicitudo rei socialis22 z roku 1987 vyjadřuje
přesvědčení, že nelze beztrestně využívat různých tvorů, ani živých, ani neživých –
rostlin, zvířat, živlů – libovolně, podle vlastních hospodářských potřeb. Morální
charakter rozvoje podle něj nemůže pomíjet mlčením respektování tvorů, z nichž
pozůstává viditelná příroda.
Papežova encyklika z roku 1991 Centesimus Annus23 vyjadřuje znepokojení
nad neuvážlivým a nesmyslným ničením přirozeného životního prostředí, které Jan
Pavel II. spojuje zejména s problémem konzumismu. Člověk je v zajetí touhy vlastnit
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věci, místo aby je poměřoval pravdou; není schopen nesobeckého, nezištného,
estetického postoje, který ve věcech viditelných umožňuje rozpoznat poselství
neviditelného Boha Stvořitele. V této souvislosti si musí být dnešní člověk vědom
svých povinností a úkolů vůči příštím generacím. Encyklika téhož papeže z roku
1995 Evangelium vitae24 k nadvládě člověka nad světem zdůrazňuje, že člověk je
povolán k tomu, aby pěstoval a spravoval zahradu světa.25 Má tedy zvláštní úkol
pečovat o místo života, tedy o celý svět, který Bůh přizpůsobil tak, aby sloužil osobní
důstojnosti a životu člověka, a to s ohledem nejen na ty, kdo jsou tu nyní, ale i na ty,
kteří se narodí později. Jedná se zde tedy podle papeže o ryze ekologickou otázku –
jednak o různé druhy zvířat, jejichž přirozená sídla a mnohotvárné formy života je
třeba zachovat, jednak o vlastní „lidskou ekologii“. Ve vztahu k viditelné přírodě je
tedy člověk podřízen nejen biologickým zákonům, ale také morálním, které není
možné beztrestně porušovat.
Z papežských dokumentů by bylo možné uvést další příklady, ve kterých se
objevují témata ekologické etiky. Problémy životního prostředí a nutnost reagovat na
ně si dnes uvědomuje i současný Svatý otec. Benedikt XVI. nezřídka připomíná
nutnost zodpovědnosti vůči životnímu prostředí i nelhostejnosti vůči bližním.
V prostředí české církve vzešel dokument Pokoj a dobro, který se dotýká i
problémů životního prostředí,26 bohužel nevzbudil zájem, který by si zasloužil. Přitom
právě v české postkomunistické, postmoderní a do značné míry postkřesťanské
společnosti chybí mnohým zřetelná a pevná východiska pro jakékoliv eticky zralejší
postoje.
3 Soudobé pojetí Církve v několika bodech
Ve výše uvedených dokumentech i další teologické literatuře se objevuje řada
podnětů k řešení otázky vztahu člověka k přírodě.
Teologie stvoření. K řešení ekologické krize přistupuje zejména křesťanská
teologie stvoření, když vyjadřuje základní pravdu spočívající v tom, že viditelné
stvoření je Božím darem. Správná křesťanská teologie ekologie tedy vyplývá
s aplikací teologie stvoření. Stručně ji lze vyjádřit tak, že materiální životní prostředí
je vnímáno jako „příbytek“ pro lidský život. Vtělení se pak chápe jako Boží úkon
solidarity, a to nejen se stvořenými osobami, nýbrž také s celým stvořeným světem.27
Privilegované postavení člověka. Nezpochybnitelným postojem Církve je
fakt, že v celém smyslově postižitelném světě zaujímá člověk zjevně první místo a
střed. Tak to spontánně cítí, ale tak to také téměř vždy vidí filozofická reflexe.28
Člověk je chápán jako nejdůležitější bod viditelného světa,29 vrchol díla stvoření,30
který svým rozumem převyšuje vesmír věcí,31 všechno na světě má být zaměřeno
k člověku jako svému středu a vyvrcholení.32 On je označen jako obraz Boha,33 jemu
je svěřeno dominium terrae, vláda nad zemí,34 a jemu jsou dány za pokrm rostliny a
zvířata.35
Respekt vůči stvoření. S tím není v rozporu, že má člověk respektovat jiné
živé skutečnosti a nesmí s nimi a s přírodou dělat, co chce. Zvířata jsou jistě cítící
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bytosti, nikoli neomezeně disponovatelné věci, mají svou vlastní ontologickou
hodnotu, kterou je nutné při všem užívání respektovat. Smyslově činná entelechie
zvířat (vnímající, afektivní, sensomotorická) přitom převyšuje co do vlastní hodnoty
pouze vegetativní entelechii rostlin.36 Úcta vůči zvířatům kvůli nim samým (zvířecí
život má vlastní cenu a i zvířata mají nárok na ohleduplné zacházení)37 a vůči ostatní
živé přírodě i kvůli ní samé (ne jen z utilitaristických důvodů) však nemůže znamenat
odmítnutí člověka jako středu a vrcholu stvoření. Člověka tedy nelze považovat už
jen za jednu hodnotu mezi jinými.38 Správné pojetí životního prostředí tedy nesmí na
jedné straně utilitaristicky redukovat přírodu na pouhý předmět manipulace, na straně
druhé ji však nesmí nadřazovat důstojnosti lidské osoby.39 Ekologická etika se tedy
musí vystříhat toho, aby pathocentricky nebo biocentricky nivelizovala princip
personality, eventuelně lidsko-právní status osoby, a tím ho podkopávala.40
Magisterium tedy důrazně odmítá ekocentrické41 či biocentrické pojetí životního
prostředí, neboť je v něm biosféra vnímána jako jeden biotický celek bez rozlišování
hodnoty jednotlivých bytostí a ontologického rozdílu mezi člověkem a ostatními
živými bytostmi. Tím eliminuje vyšší odpovědnost člověka ve prospěch
rovnostářského pojetí důstojnosti všech živých tvorů.42
Člověk jako správce stvoření. Lidské právo vládnout nad zemí není
libovolné ani despotické. Právo člověka disponovat má charakter zástupné správy a
péče o ostatní tvory,43 charakter obdělávání a střežení.44 Každý tvor je svým vlastním
způsobem dobrý a dokonalý, proto má člověk respektovat dobrotu, jež je každému
stvoření vlastní.45 Svědectví o spříznění člověka se stvořeným životním prostředím
již minulosti podala především františkánská a benediktinská spiritualita.46 Panství
člověka tedy není absolutní, nýbrž služebné, není to poslání velkého,
absolutistického a nekontrolovatelného vladaře, nýbrž poslání služebníka.47 Člověk
tedy nesmí svévolně nakládat se zemí a bezvýhradně ji podřizovat své vůli, jako by
neměla svou vlastní podobu a své určení propůjčené již dříve Bohem. Člověk je
může rozvíjet, nikoli však zrazovat. Nakládá-li svévolně se zemí, vyvolává tím
nakonec zákonitě vzpouru přírody, která je jím více tyranizována, než spravována.48
Trvá tedy představa, že Bůh stvořil svět pro lidský užitek a že lidé mohou oprávněně
zvířata a přírodu užívat, avšak jako dobří pastýři podle Kristova příkladu.49
Odpovědnost. Čím více roste moc lidí, tím více se rozšiřuje odpovědnost
jednotlivců i celého lidstva.50 Ochrana životního prostředí představuje výzvu pro celé
lidstvo, jde o společnou a univerzální povinnost respektovat kolektivní dobro.51
Lidská vláda nad světem je tedy esenciálně správou, z níž musí lidé Bohu, který
jediný je Pánem stvoření v pravém slova smyslu, skládat účty.52 S tím souvisí velká
odpovědnost člověka za zachování celistvého a zdravého životního prostředí, ale i za
život budoucích generací, odpovědnost, kterou mají dnešní generace vůči
budoucím.53 Křesťanský pohled je tedy veden vědomím, že veškeré přírodní zdroje
jsou vzácnými Božími dary, a to pro všechny lidi na celém světě; nejen pro naši
generaci, ale i pro generace, které přijdou po nás.54
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Změna životního stylu. Ohleduplnost vůči životnímu prostředí a skromnost ve
spotřebě statků patří k základním prvkům ekologické etiky.55 Řešení je spatřováno
zejména ve změně životního stylu, postojů lidí, jejich mentality.56 Namísto
výkonnostního, užitkového myšlení a vykořisťovatelské mentality oproti přírodě, musí
nastoupit láska ke krásnému stvoření, radost z přírody, úcta k životu, včetně toho,
který je nižší než lidský, i myšlenka snahy o nový životní styl, tj. odstranění
praktického materialismu, důrazu na kvantitativní růst, ocenění duchovních hodnot a
zaměření k transcendentnu, které přírodu nepoškozují a nezatěžují, zvýšení pocitu
odpovědnosti za příští generace.57
Vděčnost. Postoj, který má charakterizovat člověka v jeho vztahu ke stvoření,
spočívá podstatně ve vděčnosti a uznání. Svět totiž odkazuje na tajemství Boha, jenž
ho stvořil a udržuje, nabízí se člověku jako Boží stopa, jako místo, v němž se
odhaluje Jeho moc.58
Přírodní zdroje jsou omezené a některé jsou neobnovitelné, proto musí
plánování ekonomického rozvoje pozorně dbát o nezbytnost respektovat integritu
přírody a přírodní cykly.59 Ekologická otázka však nesmí a ani nemůže být řešena
kvůli otřesným perspektivám, jimiž hrozí úpadek životního prostředí. Musí především
silně motivovat lidi k opravdové solidaritě celosvětových rozměrů.60
Předcházející přehled představil jen zlomek názorů týkajících se ekologické
etiky se zaměřením na oficiální stanovisko Církve. Existuje řada dokumentů místních
církví, jednotlivých biskupských konferencí, ale i křesťanských církví jiných konfesí.
To by však vydalo na další článek.
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Vnímání sídel v CHKO turisty
Perception of settlements in PLAs by tourists
Ing. Jana Mikulec, Ing. Michaela Antoušková, Ph.D.
ABSTRACT:
The main purpose of protected landscape areas (PLAs) is protection and nature
conservation but also recreation is allowed. This means that the interrelationship
between tourism and a protected landscape area plays important role.
Nowadays, sustainable tourism development is required in whole territory of Czech
Republic, but the most requirements are logically demanded on protected landscape
areas. There are in total twenty-five protected landscape areas which occupy nearly
14% of total surface.
The purpose of this paper is to review legislative acts and limits regarding
settlements in PLAs and analyse tourist evaluation of settlements in four selected
PLAs. The research was based on sociological questionnaire. Data collection was
effectuated on the crossroads of tourist trails during summer 2010 and these data
were processed by statistic methods. The results are supposed to help to improve
economical, ecological and social conditions of those areas and can be used by
governmental or other authorities in studies focused on development of tourism in
selected areas. This study represents a part of more extensive project called
“Influence of the aesthetic values on the tourist trade in protected landscape areas”
(university grant CIGA no.20094209).
ABSTRAKT:
Hlavním účelem chráněných krajinných oblastí (CHKO) je ochrana a péče o přírodu.
Také rekreace je v těchto oblastech oblíbena, což znamená, že vzájemný vztah mezi
turismem a chráněnou krajinnou oblastí hraje důležitou roli.
V dnešní době je udržitelný cestovní ruch vyžadován na celém území České
republiky, ale samozřejmě největší požadavky jsou kladeny na chráněné krajinné
oblasti. V ČR se nachází celkem 25 CHKO, které zabírají 14% celkového území.
Účelem tohoto článku je poskytnout přehled zákonů a limit týkajících se sídel
v CHKO a zanalyzovat hodnocení sídel turisty ve čtyřech vybraných CHKO. Výzkum
je založen na výsledcích sociologického dotazování. Sběr dat proběhl na turistických
trasách během léta 2010 a tyto data byla statisticky zpracována. Získané výsledky
mohou pomoci zlepšit ekonomické, ekologické a sociální podmínky v daných
oblastech a mohou být využity státními či dalšími organizacemi při studiích
zabývajících se rozvojem turismu. Tato studie je součástí projektu „Vliv estetických
hodnot na cestovní ruch ve vybraných chráněných krajinných oblastech“ (univerzitní
grant CIGA č.20094209).
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1 Úvod
1.1 Krajina a její vnímání
Pod pojmem krajina lze nalézt několik výkladů a definic. V Evropské úmluvě o krajině
je definice následující: “Krajina znamená prostor, tak jak ho vnímají lidé, jejíž
charakter je výsledkem působení a interakcí přírodních a lidských faktorů (Evropská
Rada, 2000).“ V České republice je termín krajina definován v Zákoně č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v části § 3: „Krajina je část zemského povrchu
s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a
civilizačními prvky.“ V odborné literatuře lze najít řadu dalších definic, například
Zonneveld (1995) chápe krajinu jako „část prostoru na zemském povrchu, která
zahrnuje komplex systémů tvořených vzájemnou interakcí horniny, vody, vzduchu,
rostlin, živočichů a člověka (obr.1),“ Sklenička (2003) popisuje krajinu jako „dílo
přirody i člověka, náhody i úmyslu, neovladatelných sil i vědomé vůle.“

Obr.1 Krajina jako kombinace přírody a krajiny (Zonneveld, 1995)

Obecně lze vymezit dva základní přístupy k vnímání krajiny. Prvním z nich je
klasická představa, která zahrnuje vnímání využitelného prostoru, jako městských
oblastí a dalších civilizační prvků. Naopak romantický přístup vnímá krajinu s její
přirozeností a divokostí. (Holden, 2008)
Vztahem krajiny a cestovního ruchu se zabývá řada autorů např. Holden
(2008) či Urry (2002). Knudsen et al. (1995) uzavírá, že analýza krajiny by měla být
základním prvkem všech studií zabývající se cestovním ruchem. Minca and Oakes
(2006) dodávají, že krajina jako taková je výsledkem procesu, na němž se podílí stát,
místní samospráva, cestovní kanceláře a agentury i samotní turisté.
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1.2 Legislativa týkající se sídel v CHKO
Povinnosti dle zákonů týkajících se sídel v CHKO jsou obsaženy ve stavebním
zákonu č. 183/2006 Sb., správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákonu č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Stavby je možné umísťovat ve III. a IV. zóně odstupňované ochrany přírody
CHKO v zastavěném území sídel. Při umísťování staveb je nutno navazovat na
urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno brát ohled na stávající
okolní zástavbu, především na její výraz, hmotové a materiálové řešení a způsob
zasazení do krajiny , tak aby stavby nenarušovaly krajinný ráz.
Umístění stavby musí být v souladu s územním plánem a ke všem stavbám je
nutné stanovisko Správy CHKO. Obecně pro stavby v CHKO platí přísnější pravidla
než mimo CHKO. Posuzování umístění a povolování staveb je činností, jejíž výkon
ukládá správám CHKO zákon 114/92 Sb., v ustanovení § 12 a § 44.
Územní plán obsahuje limity, jež ve veřejném zájmu omezují využití území.
Zásadní limity pro výstavbu v CHKO jsou především: umístění stavby na parcele,
půdorys stavby, výška stavby, konstrukce, podezdívky - sokly, povrchové úpravy
fasád, okna – dveře (výplně otvorů), štíty a barevné řešení dřevěných konstrukcí,
střechy, střešní krytiny a prosvětlení podkroví, komíny, lodžie, terasy,
zádveří,zápraží, balkony, oplocení, komunikace,dlažby, opěrné zdi, doprovodné a
hospodářské stavby, drobné zahradní stavby, rekonstrukce a stavební úpravy
objektů lidové a historické architektury
2 Metodika
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou děleny dle stupně ochrany do jednotlivých
zón. Lesní pozemky jsou řazeny do tří zón a nelesní pozemky do čtyř zón. Do
nejvyššího stupně ochrany spadá první zóna neboli přírodní jádrová, jenž má za cíl
uchovat přirozené ekosystémy a vysokou biodiverzitu. Naopak čtvrtou zónu lze
definovat jako okrajovou sídelní, charakterizuje zastavěné území s cílem vybudovat
ekologicky stabilizované zemědělství, vytvářet prostředí pro podnikatelské aktivity,
rozvoj zástavby a pro bydlení.
Studie, zaměřená na vnímání sídel turisty, byla provedena ve čtyřech
chráněných krajinných oblastech v blízkosti hl.m.Prahy – CHKO Blaník, CHKO Český
Kras, CHKO Kokořínsko a CHKO Železné Hory (Mapa 1).
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Mapa 1 – Poloha CHKO a zonace

Potřebná data byla získána sběrem dat pomocí sociologického dotazníku
v létě 2010. Dotazovanými byli turisté, kteří procházeli turistickými trasami
v jednotlivých CHKO. Dotazovaní hodnotili vzhled sídel, krajiny a lesů v CHKO.
Turisté vyjádřili svůj názor stupnicí -3 (velice ošklivé) +3 (velice pěkné). Následné
analýzy byly provedeny v programu SPSS, pro analýzu vztahů mezi sídle a krajinou,
lesem či vybavením pro turismus byl použit spearmanův korelační koeficient.
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3 Výsledky a diskuze
3.1 Hodnocení sídel turisty
Na hodnotícím stupni byla sídla CHKO hodnocena převážně stupněm 2 a 3. Největší
diference mezi vnímáním sídel je možné sledovat v CHKO Kokořínsko (blíže graf 1).
V CHKO Kokořínsko hodnotilo 81, 2 % turistů sídla pozitivně a 6, 2 % negativně.
Pozitivní i negativní vnímání sídel právě v CHKO Kokořínsko je tak nejvýraznější ze
všech sledovaných CHKO. Vysoké pozitivní hodnocení je způsobeno vysokým
procentem hodnocení stupněm 3 (20, 5 % turistů), zatímco u ostatních CHKO
nejvyšším stupněm hodnotilo sídla průměrně 10 %. Stupněm 2 hodnotilo průměrně
sídla v CHKO 36,1 % turistů, stupněm 1 pak byla sídla hodnocena průměrně 29,1 %
turistů.
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Graf 1: Hodnocení sídel ve vybraných CHKO

3.2 Důvod návštěvy
Turisté navštěvovali CHKO převážně za účelem pobytu v přírodě (42 %) a návštěvy
kulturní nebo přírodní památky (22 %). V CHKO Blaník, turisté, kteří přijeli za účelem
pobytu v přírodě hodnotili sídla převážen stupněm 1 a 2 (celkem 64 %) turistů,
zatímco turisté přijíždějící za kulturní či přírodní památkou hodnotili sídla z 56%
stupněm 2. Obdobný jev lze sledovat také v CHKO Železné Hory, v nichž 41 %
turistů přejíždějících za přírodou hodnotilo sídla stupněm 1, kdežto 52 % turistů
mířících za kulturní nebo přírodní památkou hodnotilo stupněm 2. V CHKO
Kokořínsko a Český Kras je situace opačná. Turisté přijíždějící za kulturní či přírodní
památkou hodnotí sídla převážně stupněm 2 stejně jako turisté navštěvující CHKO
za účelem pobytu v přírodě.
Největší podíl turistů přijíždí do CHKO pouze na 1 den (59 %), avšak nebyla
prokázána žádná souvislost mezi délkou pobytu a vnímáním sídel.
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Převážná většina turistů měla vysokoškolské vzdělání (45 %),
středoškolského vzdělání dosáhlo 36 % turistů. Převážná část turistů působí v oblasti
průmyslu a stavebnictví (29 %), v oboru architekturyžýž pracuje 1,7 % turistů.
Významnou charakteristikou turistů je jejich život v městských oblastech. 49 % turistů
ve sledovaných CHKO prožilo dětství ve městě a v současné době tam žije 66 %
turistů. Naopak na venkově prožilo dětství 39 % turistů a v současné době tam žije
pouze 25 % turistů. Avšak nelze prokázat závislost mezi vnímání sídel a bydlištěm
v městských či venkovských oblastech.
3.3 Vnímání sídel a krajiny
Spearmanův koeficient prokázal závislost mezi vnímáním krajiny a vnímáním sídel ve
sledovaných CHKO, tato závislost má pozitivní charakter s koeficientem 0,36 na
hladině významnosti α = 1 %. (blíže tab. 1)
Korelace
sídlo
Spearman's
rho

sídlo Korelační koeficient 1,000

krajina
,360**

Sig. (2-tailed)

.

,000

N

478

477

krajina Korelační koeficient ,360**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

.

N

477

480

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tab. 1: Vztah vnímání sídel a krajiny

Zároveň lze prokázat závislost dalších zkoumaných veličin a hodnocením
sídel. Obecně lze říci, že turisté hodnotící pozitivně sídla, hodnotí pozitivně také lesy,
vybavenost pro turismus a cestovní ruch. Tato závislost je pozitivní na hladině
významnosti α = 1 %. (blíže tab. 2)
Korelace
Spearman's sídlo
rho

lesy

Sídlo

lesy

vybavenost

Korelační
koeficient

1,000

,353**

,381**

Sig. (2-tailed)

.

,000

,000

N

115

115

114

Korelační
koeficient

,353** 1,000

,381**

Sig. (2-tailed)

,000

,000
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.

N

115

vybavenost Korelační
koeficient

116

114

,381** ,381**

1,000

Sig. (2-tailed)

,000

,000

.

N

114

114

115

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Tab. 2: Vztah vnímání sídel a krajiny

4 Závěr
Dle Kajaly (2004) patří většina CHKO k zajímavým turistickým destinacím, které
přitahují návštěvníky, přestože prioritou těchto oblastí je ochrana přírody a krajiny
legislativa dovoluje v omezeném množství také rekreační aktivity.
Healy (1994) se domnívá, že schopnost vnímání přírodní a lidmi vytvořenou
krajinou je velmi důležitým determinantem cestovního ruchu a pravděpodobně
základní motivací mnohých turistů. Stejný názor mají i Macagno-Nunes-Loureiro
(2010), kteří se domnívají, že krajinné prvky hrají důležitou roli určující poptávku
turistů.
Hlavním cílem této studie byla analýza vnímání sídel turisty v CHKO, důvod
návštěvy a analýza vztahů mezi sídly a krajinou, lesy či vybavením pro turismus. Ve
všech zkoumaných CHKO bylo hodnocení sídel turisty převážně pozitivní. Tento fakt
kladně přispívá k rozvoji ekonomických a sociálních podmínek v daných oblastech.
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Chráněné krajinné oblasti a přírodní parky – ochrana
krajiny a proces územního plánování v nich
Protected Landscape Areas and Natural Parks – the landscape
protection and the urban planning
Ing. Jitka Kubová
ABSTRACT:
The Protected Landscape Areas and the Natural Parks are the most important
instruments od landscape protection in the Czech republic. The Protected Landscape
Areas as a one of the Specially Protected Areas are proclaimed for harmoniously
formed landscape. The Natural Parks are established for protecting the character of
a landscape. For the both of them (but especially for the Protected Landscape Areas)
are elaborated preventative analyse of landscape, used in the urban planning and
also in the evaluation of impact to landscape.
The urban planning is more fundamental for the landscape design as for
the landscape protection, but wrong project of landuse can definitely change the
positive values of landscape.
ABSTRAKT:
Cílem článku je porovnat ve dvou nejdůležitějších nástrojích ochrany krajiny (kterým
je v rámci zvláštní ochrany Chráněná krajinná oblast, dále jen CHKO a v rámci
obecné ochrany přírodní park) principy a kompetence územního plánování a
možnost jeho využití při konkrétní ochraně území.
Za CHKO lze vyhlásit rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, přírodní park
je možné vyhlásit k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými
estetickými a přírodními hodnotami (krajinný ráz je chráněn v rámci obecné ochrany
po celé České republice).
Územní plánování je proces, ve kterém je ochrana krajiny jedním z významných
limitů využití území. Proto je na území jednotlivých CHKO zpracováváno preventivní
hodnocení krajiny, využívané i pro posuzování konkrétních záměrů v území. Rovněž
některé přírodní parky mají podobné hodnocení zpracováno (především parky nově
vyhlášené).
Je třeba konstatovat, že územní plánování je z praktického hlediska významnější pro
tvorbu krajiny než pro její ochranu, ale i pro tu je důležité, neboť může, v rámci
návrhu využití území, krajinu zásadně přetvořit.
1 Úvod
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem
funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky a jako taková hraje
významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu (v oblasti kultury, ekologie, životního
prostředí, ale i v sociální oblasti). Každá krajina má navíc svůj charakter (množinu
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znaků), který je v souvislosti se vstupními podmínkami (geologie, geomorfologie,
klima, vegetace) proměnlivý, může být různě čitelný a různě výrazný.
Kompetence v ochraně krajiny byly svěřeny především orgánům ochrany přírody, ale
jedná se o záležitost interdisciplinární a jako podstatná složka prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti je ochrana krajiny i jedním z cílů územního
plánování.
Hlavním cílem územního plánování je však utvářet předpoklady pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území. Praxe sice ukazuje, že stav a rozvoj území záleží na
vlastnících pozemků, ti ale mohou být územním plánováním a jeho nástroji značně
omezeni. Proto je třeba zjistit, jak vstupuje ochrana krajiny do procesu územního
plánování a jaké jeho nástroje jsou k ochraně krajiny využitelné.
2 Legislativa
CHKO a přírodní parky jsou jako nástroje ochrany přírody a krajiny řešeny zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a
k němu patřičnou prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění (kterou se
provádějí některá ustanovení zákona). Tomuto zákonu, v současné době platnému
po mnoha novelizacích, předcházel zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.
Ochrana krajiny a jejího charakteru je ale legislativně řešena již od roku 1920
zákonem č. 81 (tzv. přídělový zákon), kde je v ust. § 20 uvedeno „Při sdělávání plánu
přihlížej pozemkový úřad k tomu, aby přídělem nebyly rušeny krásy přírodní a ráz
krajinný a aby nevzaly újmy památky přírodní, historické a umělecké. Pozemkový
úřad může k tomu cíli svoliti, aby plochy, které jsou věnovány parkům, přírodním
parkům, které slouží jinak k okrase krajiny, nebo jejichž účelem jest zachovati ukázku
původního rázu krajinného, nebo zajistiti a ochrániti historické památky a jejich okolí
s nimi úzce souvisící, vlastníku byly ponechány vedle výměry půdy, která podle § 11
zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., může býti propuštěna dosavadnímu
vlastníku ze záboru, jestliže vlastník podrobí se podmínkám stanoveným
pozemkovým úřadem v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, pokud se týká
přístupnosti oněch míst obecenstvu, pracovníkům vědeckým a uměleckým, nebo
používání jejich k účelům lidumilným.“
Dále byla ochrana krajiny řešena i zákonem č. 47/1948 Sb., o některých
technicko – hospodářských úpravách pozemků (tzv. scelovací zákon), kde je
v ust. § 30 pod názvem ochrana památek, přírodních krás a krajinného rázu
uvedeno: „Při pozemkových úpravách podle tohoto zákona buď zajištěna ochrana
památek všeho druhu, přírodních krás a krajinného rázu, přičemž orgány uvedené
v ust. § 2 a § 9 přihlédnou k návrhům úřadů příslušných k jejich ochraně.“
Z vývoje legislativy je patrné, že krajina je velmi zásadní složkou života lidí. Proto
mají lidé potřebu ji chránit zákonem.
Z hlediska územního plánování je zásadní zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), včetně
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prováděcích vyhlášek (zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně
plánovací činnosti).
Se stavebním zákonem souvisí zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů
souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Jedním z takto
změněných zákonů je i zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
3 Chráněné krajinné oblasti
Chráněné krajinné oblasti lze, jako jednu z kategorií zvláště chráněných území,
vyhlásit z následujících důvodů: rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou,
území s charakteristicky vyvinutým reliéfem, s významným podílem přirozených
ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin,
popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.
Předmětem ochrany v CHKO je tedy charakter (ráz) krajiny a jejím cílem je udržování
stavu lokality (stejně jako v ostatních zvláště chráněných územích).
CHKO vyhlašuje svým nařízením vláda, spolu s předmětem ochrany a
specifikací bližších ochranných podmínek, zatímco ty základní ochranné podmínky
jsou s ohledem na odstupňování (zonaci) ochrany (zpravidla 4 zóny, nejméně 3),
uvedeny v ust. § 26 zákona.

obr. 1 – CHKO České středohoří – vrch Oblík
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CHKO se evidují (v souladu s ust. § 42 zákona a vyhláškou č. 60/2008 Sb., o
plánech péče, označování a evidenci chráněných území) v Ústředním seznamu
ochrany přírody, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
Z hlediska výstavby a územního plánování je dle ust. § 26 odst. 1) písm. f) zákona na
celém území CHKO zakázáno stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály
(přitom výkladem pojmu sídelní útvar se velmi podrobně zabývá rozsudek Nejvyššího
správního soudu čj. 5 As 48/2006 ze dne 29. srpna 2008, který mu přiznává
charakter neurčitého právního pojmu a umožňuje za předpokladu patřičné
argumentace správního orgánu využít historickou definici, uvedenou v ust. § 14
starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb: „každá jednotka osídlení, která tvoří
uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar“, dále rozsudek NSS
přirovnává k pojmu sídelní útvar pojem platný dle nového stavebního zákona
souvisle zastavěné území obce).
Navíc v první zóně je zakázáno umisťovat a povolovat nové stavby, dále povolovat a
měnit využití území a měnit současnou skladbu a plochy kultur (pokud tak nevyplývá
z plánu péče).
Státní správu v ochraně přírody a krajiny na území CHKO vykonávají Správy
chráněných krajinných oblastí (dále jen Správy). Jejich seznam, sídla a správní
obvody jsou uvedeny v příloze zákona. Kromě jiných pravomocí plní Správy úkoly
odborných organizací ochrany přírody (provádějí potřebné inventarizační a
přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, spolupracují
s výzkumnými a vědeckými pracovišti) a dále navrhují plány péče o CHKO (plán
péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který navrhuje opatření na
zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany), jakožto podklady pro jiné druhy
plánovacích dokumentů – např. územně plánovací podklady a dokumenty. Plán péče
není závazný pro fyzické ani právnické osoby.
Z hlediska vztahu ke stavebnímu zákonu je zásadní především kompetence Správy
dle ust. § 78 ost. 2) písm. m) zákona: „Správy vydávají závazné stanovisko potřebné
k ohlášení stavby, k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, k vydání
stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání staveb či kolaudačního souhlasu,
je-li spojen se změnou stavby, dále povolení k odstranění stavby či k provedení
terénních úprav podle stavebního zákona“.
Toto závazné stanovisko požadované dle ust. § 44 odst. 1) zákona není třeba, jde-li
o stavby v souvisle zastavěném území obce ve čtvrté zóně CHKO a pokud má obec
schválenou územně plánovací dokumentaci se zapracovaným stanoviskem orgánů
ochrany přírody k této dokumentaci.
K vydávání těchto stanovisek k územně plánovací dokumentaci jsou rovněž příslušné
Správy CHKO, podle ust. § 78 odst. 1) zákona jsou pověřeny uplatňováním
stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a dále uplatňují stanoviska
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k zásadám územního rozvoje. K politice územního rozvoje se z hlediska zájmů
ochrany přírody a krajiny vyjadřuje v souladu s ust. § 79 odst. 3) písm q) Ministerstvo
životního prostředí ČR.
Tak aby Správy mohly vydávat a uplatňovat tato stanoviska (ať už ke stavbám nebo
k nástrojům územního plánování) nechávají si zpracovávat odborný podklad, který
hodnotí stav krajiny a jejího rázu. Jedná se o preventivní hodnocení celého území
CHKO, jehož výsledkem je (kromě shrnutí stavu území) doporučení a návrhy
k udržení stavu hodnotných území (v souladu s cílem ochrany o zvláště chráněná
území). Preventivní hodnocení je obvykle zpracováno jako krajinářsko-analytický
dokument s odstupňovanou ochranou (rozčlenění území podle hodnot je zásadní
z důvodu omezení plošné regulace, která by byla na spoustě míst zbytečná).

obr. 2 – CHKO Český ráj – Prachovské skály

V souvislosti s novým stavebním zákonem a k němu prováděcí vyhláškou
č. 500/2006 Sb., vznikla povinnost poskytovat údaje o území pořizovatelům územně
analytických podkladů. V oblasti CHKO je pověřena Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky (organizační složka státu s působností na území celé České
republiky), která čerpá data s Ústředního seznamu ochrany přírody a poskytuje
v souladu s § 27 odst. 2 stavebního zákona údaje o stavu území CHKO, právech,
povinnostech a omezeních v území, ale i o záměrech na provedení změn v území
CHKO. Údaje o území obsahují též data o jejich vzniku, zpracování a schválení (pro
tuto povinnost je zřízena samostatná aplikace přístupná na http://uap.nature.cz/).
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Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., je ochrana přírody a krajiny řešena jako jeden
z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a údaje o CHKO byly stanoveny
v její příloze č.1 jako jev č. 26.
4 Přírodní parky
Přírodní park patří, na rozdíl od CHKO, do obecné ochrany a je možné ho zřídit
k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami (za podmínky že lokalita není zvláště chráněna).
Důvodem vyhlášení přírodního parku je tedy podobně jako u CHKO ochrana rázu
krajiny. Přírodní park je institut pro lokality, které nedosahují na zvláštní ochranu, ale
přesto je třeba využití v těchto územích regulovat s ohledem na stávající stav krajiny,
byť krajiny kulturní.
Přírodní park je zřizován obecně závazným právním předpisem, v kterém je možno
stanovit omezení využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení
stavu tohoto území.
Přírodní park vyhlašuje (v souladu s ust. § 77a odst. 2) zákona) svým nařízením kraj.
V tomto nařízení definuje kromě přesného vymezení a poslání přírodního parku i
podmínky ochrany (tedy omezení využití území).
Jako omezení využití území jsou stanoveny zejména podmínky pro výstavbu
(především pro výstavbu mimo zastavěná území sídel a na územích bez projednané
územně plánovací dokumentace), např.: „umisťovat nové stavby a zařízení mimo
zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou v rozporu s řádně projednanými
a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice a rychlostní
komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové a
obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní
tábory trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s
intenzivním chovem zvěře, telekomunikační zařízení apod“. (Nařízení Jihočeského
kraje č. 1/2004, ze dne 6.4.2004 o přírodním parku Česká Kanada).
Tyto podmínky se velmi často shodují s omezením stanoveným pro zvláště chráněné
území - CHKO v ust. § 26 odst. 1) písm. f) zákona („na celém území CHKO je
zakázáno stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály“).
Krajinným rázem (definovaným stejně jako přírodní park v ust. § 12 zákona) je
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti a jako
takový je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb (ke kterým pokud by
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody)
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků
(obecná ochrana), zvláště chráněných území (zvláštní ochrana – kam patří i CHKO),
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
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Souhlasy se zásahy (tedy především souhlasy potřebné k ohlášení stavby, k vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, k vydání stavebního povolení,
rozhodnutí o změně užívání staveb či kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou
stavby, dále povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle
stavebního zákona) do krajinného rázu vydává obecní úřad obce s rozšířenou
působností na území mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma a mimo
vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu (v souladu s ust. § 77 odst. 1)
písm. j) zákona). V přírodních památkách a přírodních rezervacích (mimo CHKO a
Národní parky, mimo Národní přírodní rezervace a Národní přírodní památky a jejich
ochranná pásma a mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu) vydává
souhlasy krajský úřad (v souladu s ust. § 77a odst. 3) zákona).
Tento souhlas vydávaný dle ust. § 12 odst. 2) zákona je vydáván formou závazného
stanoviska (ve smyslu ust. § 149 správního řádu) a je pro následná řízení zásadní.
V souvislosti s platností nového stavebního zákona byl přidán do ust. § 12 zákona
nový odstavec řešící v jakých lokalitách a za jakých podmínek se krajinný ráz
neposuzuje: „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných
plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a
prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem
ochrany přírody.“ Z tohoto odstavce je patrné jak silný nástroj má územní plánování
být pro ochranu krajiny a jejího rázu. V praxi pokud ale nebudou podmínky ochrany
krajinného rázu s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty, dál bude
posuzován krajinný ráz na celém území (vzhledem k tomu, že jde o obecnou
ochranu), tedy i v zastavěných a v zastavitelných plochách.

obr. 3 – Přírodní park – Šárka – Lysolaje (hl.m.Praha)

Pro přírodní parky nejsou zpracovávány žádné zákonem požadované dokumenty
typu plánu péče, ale zpravidla je vypracován dokument mapující stávající hodnoty
(zejména významné soustředěné estetické a přírodní hodnoty) na jehož podkladě je
následně přírodní park vyhlášen a především určen způsob ochrany (stanovení
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takového omezení využití, které nenaruší stávající hodnoty). Takovýto dokument se
obsahově podobá preventivnímu hodnocení krajinného rázu.
Ve vztahu k územnímu plánování a stavebnímu zákonu uplatňují stanoviska
k územním plánům a regulačním plánům obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(dle ust. § 77 odst. 1) písm. q) zákona), nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich
ochranná pásma.
Krajský úřad (dle ust. § 77a odst. 4) písm. x) zákona) uplatňuje stanoviska (nejde-li o
území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních
památek a národních přírodních rezervací anebo o vojenské újezdy) k zásadám
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností a dále
k ostatním územním plánům a regulačním plánům (na území přírodních památek a
přírodních rezervací).
V souvislosti s novým stavebním zákonem a k němu prováděcí vyhláškou
č. 500/2006 Sb., vznikla povinnost poskytovat údaje o území pořizovatelům územně
analytických podkladů. O územích přírodních parků předává informace pořizovateli
územně analytických podkladů příslušný krajský úřad (vždy pro své území kraje).
Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., je ochrana přírody a krajiny řešena jako jeden
z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území a údaje o přírodním parku byly
stanoveny v její příloze č.1 jako jev č. 30.
V souvislosti s přírodním parkem, jehož cílem je ochrana krajinného rázu, je třeba
uvézt, že jako jev č. 17 byla stanovena Oblast krajinného rázu a její charakteristika a
jako Jev č. 18 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika.

obr. 4 – Přírodní park – Drahaň – Troja (hl.m.Praha)

5 Závěr
Ochrana krajiny a jejího rázu vychází jednak z národní legislativy, ale i
z mezinárodních dohod (Evropská úmluva o krajině). Cílem těchto regulací je na
jedné straně vytvořit prostor pro krajinné plánování a na straně druhé zajistit
dostatečnou ochranu stávajících krajin a jejich hodnot. Oba tyto cíle lze řešit pomocí
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plánování území (což vychází rovněž z Evropské úmluvy o krajině, podle které je
třeba krajinné plánování a ochranu krajiny zahrnout do územního a urbánního
plánování).
Orgány ochrany přírody, které jsou kompetentní k ochraně krajiny (v CHKO – Správy
CHKO, k zásahům do krajinného rázu – obecní úřady obce s rozšířenou působností,
případně krajský úřad pro přírodní památky a přírodní rezervace) mají dle zákona
dostatečné možnosti zapojit se jako dotčené orgány státní správy do procesu
územního plánování a výstavby vůbec.
V poslední době je zřejmé, že hodnocení krajiny je stále složitější záležitostí a orgány
ochrany přírody jsou napadány z neobjektivnosti. Nejen z těchto důvodů jsou
pořizovány analytické dokumenty (zároveň se pořizují jako podklad pro vyhodnocení
trvale udržitelného rozvoje v Územně analytických podkladech – jev č. 17 a 18, jev
č.26 a č.30), které jsou podkladem pro stanoviska příslušných orgánů.
CHKO vzhledem k tomu, že jde o zvláštní ochranu, má silnější pozici při ochraně
krajiny. Tato pozice je ale využitelná právě pouze na území CHKO, na rozdíl od
krajinného rázu, který je v rámci obecné ochrany chráněn na celém území České
republiky. Navíc zásahy do krajiny a jejího rázu dle ust. § 12 zákona smějí být pouze
s ohledem na zákonná kritéria, mezi jedno z nich patří zvláště chráněná území (tedy
právě i CHKO). Je tedy zřejmé, jak moc je v legislativě ochrana krajiny provázána.
V CHKO (jako zvláštní ochrana) jsou stanoveny základní ochranné podmínky a dále
bližší ochranné podmínky. U přírodního parku mohou být stanovena omezení využití
území (která se právě často podobají základním a bližších ochranným podmínkám,
stále častěji jsou ale tvořená na základě vyhodnocení dokumentu krajinného rázu
přesně na podmínky té dané lokality a jdou do větších podrobností).
V případě, že je kvalitně zpracován podklad, na základě kterého orgán ochrany
přírody rozhoduje o zásazích a poskytuje stanoviska k územním plánům, je pozice
CHKO a přírodního parku podobná.
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vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území
chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o plánech péče, označování a
evidenci chráněných území).
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Tvorba krajiny a její vliv na udržitelný rozvoj

Landscaping and its impact on sustainable development
Ing. Karel Sedlecký
ABSTRACT:
Landscaping is a targeted chase in the landscape structure, which should be
consistent with sustainable development. The definitiv of sustainable development in
accordance WCED: „Sustainable development is development that mens the Leeds
of present generations without compromising the ability to meet the future
generations“. WCED report also specifik that the term „needs“ are always think the
basic Leeds of the poorest people on the planet. In the context of landscaping and its
impact on sustainable development is meant primarily landscaping anthropogenic
activities.
ABSTRAKT:
Tvorba krajiny je cílená změna struktury krajiny, která by měla být v souladu
s udržitelným rozvojem. Definice udržitelného rozvoje podle WCED: „Udržitelný
rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil
schopnost naplňovat je i generacím budoucím.“ Zpráva WCED dále upřesňuje, že
termínem „potřeby“ se myslí základní potřeby vždy těch nejchudších obyvatel
planety. V kontextu tvorby krajiny a jejího vlivu na udržitelný rozvoj je myšleno
především tvorba krajiny antropogenní činností.

obr. 1 – CHKO Jeseníky
dostupný z http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/Jeseniky/index.htm

1 Tvorba krajiny
Tvorba krajiny je systém společenských opatření k plánovitému zachování,
zpřístupnění a zvelebení přírodních zdrojů. Snaží se o dosažení a zachování
optimálního využití kulturní krajiny cestou hledání rovnováhy mezi nejefektivnějším
využitím krajiny za současného respektování jejích přírodně-biologických vlastností.
Od tvorby krajiny už není daleko k termínu krajinné plánování. Krajinné plánování se
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dá definovat jako záměrná příprava, koordinace a řízení lidské činnosti
ve vymezeném krajinném prostoru. Krajinné plánování není čistě empirickou
disciplínou – zahrnuje aspekt teorie i praxe. Vychází z vlastní metodiky, ale svým
řešením cílevědomě ovlivňuje průběh procesů a jevů v konkrétním území. Hlavním
cílem tvorby krajiny a krajinného plánování je ochrana životního prostředí ve všech
jeho složkách a zabezpečení udržitelného rozvoje krajiny.
Mezi hlavní úkoly patří:
• stanovení limitů a potenciálů krajiny z hlediska jejího využívání člověkem
• stanovení zásad prostorové organizace krajiny na základě vlastností její
struktury a potenciálů
• komplexní řešení funkčního využívání krajiny v souladu s rozvojem lidské
společnosti
• určení věcné a časové koordinace činností, které ovlivňují rozvoj krajinného
prostoru
• vytváření podkladů pro ostatní plánovací činnosti, které se uplatňují
v koordinaci územního plánování
• vymezuje základní směry výhledového rozvoje krajiny, stanoví územní
diferenciaci krajiny
• na základě prostorové a funkční diferenciace řeší optimální uspořádání
krajiny, určuje rozvržení a rozsah ploch pro určité využití a stanoví jejich
organizaci
• vymezuje území, která z hlediska přírodních nebo kulturně-historických kvalit
vyžadují zvláštní ochranu, stanoví jejich ochranná pásma a navrhuje způsoby
ochrany a využití
• vymezuje území narušená přírodními pochody nebo antropogenní činností
a navrhuje nutné asanační a rekultivační zásahy
1.1 Územní plánování
Dalším důležitým nástrojem při tvorbě krajiny je územní plánování. Stavební zákon
definuje cíle územního plánování následovně: Cílem územního plánování je vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Druhá část definice jednoho
z hlavních cílů územního plánování jasně vychází z definice udržitelného rozvoje ze
zprávy WCED. Územní plánování dále zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejným
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský
a hospodářský potenciál rozvoje.
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Mezi hlavní úkoly patří:
• zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
• stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podmínky území
• prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání
• regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
• určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
• uplatňovat poznatky především z oborů architektury, urbanismu, územního
plánování a ekologie a památkové péče
• stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
Výčet obsahuje jen některé úkoly a cíle stanovené stavebním zákonem.
V připravované novele stavebního zákona se objevuje, že úkolem územního
plánování je posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje
a územního plánu na udržitelný rozvoj území. V současné době v platném stavebním
zákoně je formulováno, vliv na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území (dále jen vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). Nástroje územního
plánování přímo korespondují s trvale udržitelným rozvojem.
1.1.1 Územně analytické podklady
V územně analytických podkladech můžeme nalézt zjištění a vyhodnocení stavu
území a vyhodnocení udržitelného rozvoje – rozbor udržitelného rozvoje území.
Rozbor udržitelného rozvoje území má tři části ekonomickou, sociální
a environmentální.
1.1.2 Politika územního rozvoje
V politice územního rozvoje se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území. Ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí se identifikují zjištěné
a předpokládané závažné vlivy Politiky územního rozvoje na životní prostředí.
1.1.3 Zásady územního rozvoje
Součástí návrhu zásad územního rozvoje jednotlivých krajů je také vyhodnocení vlivů
těchto zásad na udržitelný rozvoj území , zpracovávané v rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí respektive vyhodnocení návrhu zásad územního rozvoje na
životní prostředí.
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1.1.4 Územní plán
V územním plánu se zpracovává vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě
požadavku krajských úřadů nebo na základě požadavku dotčených orgánů.
1.1.5 Regulační plán a územní rozhodnutí
U regulačního plánu a územního rozhodnutí se zpracovává posouzení vlivů na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, pokud to okolnosti vyžadují.
1.2 ÚSES
Koncepce územního systému ekologické stability, byla rozpracována již
v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století v bývalém Československu.
Tato koncepce je jednou z vůbec prvních na světě. Koncepce ÚSES zdůrazňuje, že
při vytváření ekologických sítí v krajině nevystačíme pouze s chráněnými územími.
Jako její základní prvky totiž nezřídka fungují výseky krajiny ne proto, že je osídluje
určitý kriticky chráněný druh či rostlina, nebo že zahrnují člověkem málo porušenou
přírodu, ale proto, že díky své struktuře, tvaru a povaze napomáhají při udržení
a migraci živočichů a rostlin v krajině.
V současné době rozpoznáváme tři typy ÚSES místního, regionálního
a nadregionálního významu, přičemž všechny typy jsou vzájemně a funkčně
propojeny. Zajímavá je i to, že při tvorbě územního systému ekologické stability byli
přítomni odborníci z mnoha odvětví např. odborníci z územního plánování, krajinní
ekologové, urbanisté, lesníci, zoologové a botanici.
1.3 Zemědělství
Zemědělství je jedním z důležitých krajinotvorných faktorů a hraje zásadní roli
pro udržitelný rozvoj. Zemědělská a lesozemědělská krajina pokrývá až 70 procent
povrchu v ČR. Mezi lesozemědělskou krajinu řadíme polohy zemědělsky méně
úrodné, či stanoviště abnormálně pestré. Tvoří ho mozaika lesních a zemědělských
ploch vzájemně propojených.
Probíhá zde mnoho krajinotvorných programů, kterým však bude věnována
samotná kapitola. Velkou roli zde hraje Ministerstvo zemědělství, které poskytuje
finanční zdroje na posílení ekologické funkce krajiny, především v oblasti změn
ve způsobu obhospodařování krajiny směrem k posilování jejích ekologických
a dalších mimoprodukčních funkcí. Zajímavé jsou agroenvironmentální programy,
které mají skloubit produkci potravin se zájmy o zachování současných přírodních
hodnot krajiny.
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obr. 2 – zemědělská krajina
dostupný z http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=42

Elzakker ve své knize uvádí svoji vizi o udržitelném hospodaření:
• v ČR je málo oblastí pro intenzivní zemědělství, ačkoli v některých regionech
je produkční potenciál stále dobrý
• zemědělská produkce by měla být založena na technologiích zabraňujících
znečištění
• EU přináší českému zemědělství omezení z důvodu ochrany životního
prostředí
• je třeba brát vážně trend nižší spotřeby masa a tuků moderními lidmi a
respektovat jej při plánování zemědělské výroby
• nelze podceňovat potenciál nepotravinářské produkce a produkce pro průmysl
• konkurenceschopnost spočívá nejen v nízkých cenách, ale i ve struktuře
nabídky
• ČR má dobrou úroveň pracovních sil a dobré vědce
Z hlediska vlivu zemědělství na udržitelný rozvoj můžeme říci, že největší vliv bude
má na environmentální a ekonomický pilíř. Environmentální pilíř je ovlivňován
především přetvářením krajiny a jejím využíváním pro potřeby produkce, což úzce
souvisí s pilířem ekonomickým. Zemědělství obecně vytváří bohatší životní prostředí,
které při respektování agrotechnických pravidel (např. fragmentace v minulosti
scelených bloků zemědělské půdy) podporuje větší biodiverzitu a tím i posilovat
environmentální pilíř udržitelného rozvoje.

1.4 Krajinotvorné programy
Ve tvorbě krajiny hrají výraznou roli také krajinotvorné programy. Programy
zabezpečuje Ministerstvo zemědělství a také Ministerstvo životního prostředí. Mezi
nejdůležitější krajinotvorné programy patří Program péče o krajinu.
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Cílem péče o krajinu je především ochrana krajiny proti erozi (asanace
a stabilizace eroze), tvorba biologických protierozních opatření, realizace
vymezených prvků územních systémů ekologické stability. Pro udržení kulturního
stavu krajiny jsou vytvářeny podmínky pro zachování nebo obnovu významných
biotopů, dále kosení travních porostů a rákosin, obnova skladby lučních pastvin
a likvidace náletových dřevin.

obr. 3 – realizace poldru Žichlínek na Moravské Sázavě
dostupný z http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=152

Dalším důležitým program je Program revitalizace říčních systémů. Jeho
náplní je hlavně revitalizace vodních toků, zvyšování retenční schopnosti krajiny
a stabilizace hydroekosystémů. Tento program je v současné době transformován
do nového programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Ten bude doplňovat
Operační program Životní prostředí.
2 Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je definován třemi pilíři udržitelnosti. Jsou jimi environmentální,
ekonomický a sociální. Tyto pilíře a jejich naplnění by mělo být ve vzájemném
souladu a měli by mít společný cíl, což je udržitelný rozvoj. Avšak naplnění jednoho
pilíře se často dostává do konfliktu s jiným pilířem. Jedním s příkladů je naplnění
ekonomického pilíře a současné respektování environmentálního. Z ekonomického
hlediska je krajina chápána jako území pro ekonomické činnosti (produkce,
distribuce, spotřebu). Oproti tomu v environmentálním pojetí se krajina využívá pro
spotřebovávání přírodních zdrojů. V sociálním smyslu je území prostředím
mezilidských vztahů. Důležitou roli v tomto ohledu hrají urbanisté, kteří jsou
pomyslnými rozhodčími mezi jednotlivými pilíři a měli by hledat kompromis
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a naplnění každého z nich bez omezení ostatních. S tvorbou krajiny v tomto ohledu
nejvíce souvisí environmentální oblast udržitelného rozvoje. Co se týče ostatních
oblastí, určitě souvisí i s ekonomickou oblastí méně potom ovlivňuje oblast sociální, i
když pokud vezmeme v úvahu pouze urbanizovanou krajinu, bude hrát roli i sociální
pilíř.
Pokud slyšíme diskuze o udržitelném rozvoji, největší podíl má právě
environmentální pilíř. Je nejvíce diskutovaný a má i největší podporu v legislativě
a v institucích zřizovaných ve státní samosprávě. Historie udržitelného rozvoje není
nijak dlouhá a celkové pojetí se stále vyvíjí.
Máme několik principů, které by se měli naplňovat pro udržitelný rozvoj. Jsou
jimi princip soudržnosti a integrace politik a řízení, princip předběžné opatrnosti,
princip generační a mezigenerační odpovědnosti, princip rovných příležitostí, princip
partnerství a princip mezinárodní odpovědnosti.
Pro monitorování udržitelného rozvoje je navržena řada indikátorů. Jednotlivé
oblasti se vzájemně prolínají a ovlivňují se, ale s tvorbou krajiny nejvíce souvisí
Prioritní osa 4 : Krajina, ekosystémy a biodiverzita.
• index změn území a ekosystémů
• index běžných druhů volně žijících ptáků
• výdaje na ochranu životního prostředí a veřejné výdajem ochranu životního
prostředí
• spotřeba základních živin v minerálních hnojivech
• podíl ekologického zemědělství
• defoliace
• intenzita těžby dřeva
Závěr
Tvorba krajiny má nejvýraznější vliv na environmentální pilíř udržitelného rozvoje.
Provázanost tvorby krajiny a udržitelného rozvoje je těžko posouditelná vzhledem
ke kontinuálnímu názorovému vývoji a k dosavadnímu trvání existence pojmu
udržitelného rozvoje.
„Nové pojetí pokroku – obytná krajina budoucnosti
Prací samočinných strojů k volnému času, ke kultuře hmotné i duševní, k lidskému
zdokonalení, ozdravění, uklidnění, zvnitřnění a oproštění v osvobozené, zachráněné,
obnovené a nově vytvořené přírodě renaturalisovaných krajin.“
(Ing. Arch. L. Žák – Obytná krajina 1944)
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Preventivní hodnocení území CHKO Broumovsko
z hlediska krajinného rázu
(podle §12 zák. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny)
Preventive evaluation of the PLA Broumovsko from a landscape
perspective
Ing.arch. et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská
ABSTRACT:
The rural settlement, rural buildings and traditional architecture problems in
relationship with landscape character and importance of folk architecture for
landscape shape are described mainly in particular statements – so called
“Preventive classification of landscape character in landscape protected areas”.
These materials are dedicated to a different types of landscape and to a different
regions of a folk architecture.
The study of preventive evaluation of the PLA Broumovsko was elaborated in
November 2010 (AtelierV). The study concurs to the current evaluation from years
2001-2002 (Jitka Brychtová) and presents the actualization of this material.
ABSTRAKT:
Problematice vztahu venkovského osídlení, staveb a lidové architektury ke
krajinnému rámci a významu lidové architektury pro charakter krajiny jsou věnovány
zejména konkrétní hodnotící práce – tzv. „preventivní hodnocení krajinného rázu
chráněných krajinných oblastí“. Tyto materiály jsou věnovány různým typům krajiny a
různým regionům lidové architektury.
V listopadu 2010 byla zpracována studie preventivního hodnocení pro CHKO
Broumovsko (Atelier V), která navazuje na stávající hodnocení z let 2001-2002 (Jitka
Brychtová ) a představuje v této souvislosti aktualizaci tohoto materiálu.

1 Cíle a specifika řešeného území
Preventivní hodnocení je zpracováno jako krajinářsko-analytický dokument
s návrhovou částí věnovanou odstupňované ochraně krajinného rázu na řešeném
území. Výsledky hodnocení jsou určeny především pro činnost Správy CHKO
Broumovsko 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 měla tato studie v případě, že by se
nejednalo o ZCHÚ.
Hodnocení však zároveň představuje materiál, 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, je hodnocení věnováno hlavním aspektům charakteru a rázu krajiny –
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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 materiálu je návrh ochrany
krajinného rázu včetně stanovení ochranných podmínek. Zpracování rozborů sídel
(lokalit se zástavbou) ležících uvnitř CHKO Broumovsko a vyhodnocení jejich kvalit
včetně stanovení omezujících podmínek pro výstavbu bylo velmi důležitou částí
zadání, protože jejich území představují v řešeném území, s lokalitami přírodních a
přírodě blízkých ploch, enklávy potenciální možné zástavby.
1.1 Hranice hodnoceného území
Hranice hodnoceného území jsou vymezeny hranicemi CHKO Broumovsko, jak byly
stanoveny Vyhláškou ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.
března 1991, o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

obr. 1,2 – Hranice CHKO Broumovsko, Struktura řešeného území na ortofotomapě.

1.2 Krajinný ráz a jeho hodnocení
1.2.1 Identifikace rysů, znaků a hodnot KR a jejich ochrana
Správa CHKO ve své činnosti často rozhoduje podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny. Z roviny exaktních a jasně definovaných hodnot
přírodovědných se dostává do rovin neměřitelných, těžko uchopitelných a
zdůvodnitelných hodnot krajinného obrazu a estetického působení. V takové rovině
se pohybuje hodnocení krajinného rázu, které pracuje s pojmy přírodních a
estetických hodnot, harmonickým měřítkem a vztahy, s pojmem kulturní dominanty.
Zkušenosti z jiných CHKO ukazují výhody vyhodnocení celého území CHKO
z hlediska krajinného rázu metodou, která zužuje prostor subjektivního přístupu a
použitím kritérií uplatňovaných i na jiných CHKO dosahuje srovnatelného přístupu
k identifikaci a oceňování hodnot krajinného rázu.
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1.2.2 Identifikace stop osídlení, regulace výstavby a průmět do nástrojů územního
plánování
Preventivní hodnocení se zabývá pohledem na vesnické osídlení podle významu
sídel v obrazu krajiny a podle přítomnosti hodnot urbanistické struktury a lidové
architektury. Byly navrženy regulativy výstavby, které rámcovým způsobem usměrní
charakter a rozsah rozvoje obce. Je využitelné 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.).
1.2.3 Evropská úmluva o krajině
Rázovitost krajiny s výrazně se projevujícími stopami kulturního a historického vývoje
může být významná z hlediska identity kulturní krajiny, z hlediska obecného
kulturního vývoje a duchovního významu míst v krajině. Vymezení charakterově
specifických oblastí a míst krajinného rázu koresponduje s požadavky Evropské
úmluvy o krajině z roku 2000, která byla Českou republikou ratifikována v roce 2004.
Závazky vyplývající z Evropské úmluvy o krajině se promítají jak do zájmů
památkové péče, tak i ochrany přírody a krajiny a musí být koordinovány nástroji
územního plánování.
1.2.4 Metodické přínosy
Neposledním cílem úkolu je vyjasnění teoretických východisek odpovídajících
specifikám území Broumovska a pojmové a metodické upřesnění postupu hodnocení
ve spojení uplatnění vlastní metody autorů, metodiky SCHKO a metodiky AOPK ČR.
1.3 Charakteristika území CHKO Broumovsko
CHKO Broumovsko je v celostátním kontextu chráněných krajinných oblastí
jedinečná svou geologickou stavbou a typickým reliéfem, rozsáhlými skalními městy
a svérázným urbanismem a lidovou architekturou uchovanou v krajině, která byla po
staletí citlivě obhospodařována. Tato „barokní kulturní krajina“ má v rámci ČR
jedinečný krajinný ráz. Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem
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vrchovinného typu. Je to malebná krajina s ostrůvky divoké přírody. Krajina, pod
kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je zabydlená a
obhospodařovaná. Má bohatou historii – zdejší církevní i lidové stavby jsou v
architektuře pojmem.

obr. 3,4 – Schéma krajiny s harmonickými vztahy a vizuální atraktivností, Schéma krajiny
s harmonickým měřítkem.

1.4 Rozdíly v původním a novém hodnocení
Odstup osmi let mezi jednotlivými hodnoceními území CHKO přináší rozdíly dané
jednak vývojem území a jeho aktuálním stavem a jednak vývojem názorů na
hodnocení krajinného rázu. Je možno konstatovat, že v území CHKO, ve kterém je
kontinuálně a systematicky uplatňována ochrana krajiny a zároveň v území, které
nemá výraznou dynamiku ekonomického rozvoje, se základní charakteristiky
krajinného rázu mění málo nebo vůbec. Týká se to samozřejmě trvalých
(permanentních) krajinných struktur (georeliéf, vodoteče), ale také vegetačního krytu.
Čitelnější jsou stopy vývoje u sídel, i když v tomto regionu nejsou problémem
urbanizační či suburbanizační tendence jako v ekonomických centrech kraje či
republiky. Rozdíly dané vývojem území jsou proto malé a identifikace hodnot území a
jeho vizuálních vlastností provedená v letech 2001-2000 je do značné míry
využitelná. Rozdíl tkví v metodickém přístupu, kde původní hodnocení pracuje se
třemi úrovněmi ochranných podmínek – regulativy pro krajinné prostory, regulativy
pro jednotlivá sídla a pásma odstupňované ochrany pro území, která nejsou jiným
způsobem plošně vymezena (nejedná se ani o krajinné celky ani o krajinné prostory).
Nové – aktualizované – hodnocení pracuje s třístupňovou ochranou krajinného rázu
– na úrovni krajinných celků, na úrovni krajinných prostorů, které jsou zařazeny do
pásem odstupňované ochrany a na úrovni lokalit se zástavbou vymezených buď
vizuálními hranicemi, nebo pásmy 500 m od okrajů zástavby. Ve vymezení pásem a
jejich přiřazení krajinným prostorům spočívá největší rozdíl mezi oběma materiály,
přičemž nový materiál vytváří přesnější a jasněji definovaný podklad pro
rozhodování.

214

2 Prostorová a charakterová diferenciace území CHKO
Na území CHKO Broumovsko jsou v rámci prostorové a charakterové diferenciace
vymezeny krajinné celky (KC) na úrovni oblastí krajinného rázu a krajinné prostory
(KP) na úrovni míst (souboru míst) krajinného rázu. Členění je odvozeno od
charakterových odlišností pozorovatelných vizuálně v obrazu krajiny, zejména od
georeliéfu, vegetačního krytu a charakteru osídlení.
2.1 Úrovně ochrany krajinného rázu
CHKO Broumovsko
ZKC Broumovsko
Prostorová a charakterová diferenciace krajiny
„KC“
Vymezení krajinných celků (oblastí krajinného rázu)
„KP“
Vymezení krajinných prostorů (míst krajinného rázu)
Kategorizace sídel a lokalit se zástavbou
„LOsZ“
Vymezení a kategorizace LOsZ
ZKC
KC
KP
LOsZ

základní krajinný celek (nadřazený segment krajiny na úrovni oblasti KR)
krajinný celek (oblast KR)
krajinný prostor (místo nebo soubor míst KR)
Lokalita se zástavbou

2.1.1 První nejobecnější úroveň ochrany
Je definována pro jednotlivé krajinné celky, ve kterých byly identifikovány a
klasifikovány dominantní znaky krajinného rázu (znaky přírodní charakteristiky vč.
přírodních hodnot, významných krajinných prvků a zvláště chráněných území, znaky
kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant, estetické hodnoty vč.
harmonického měřítka a vztahů v krajině)
Na základě této analýzy byly stanoveny obecné podmínky ochrany pro každý ze tří
krajinných celků vymezených na území CHKO (A, B, C). Jedná se o individuální
ochranná opatření pro každý celek vycházející z přítomnosti konkrétních znaků KR.

obr. 5,6 – Schéma členění krajiny na krajinné celky (KC) a krajinné prostory (KP).
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2.1.2 Druhá úroveň ochrany
Na území CHKO Broumovsko bylo vymezeno 31 krajinných prostorů (KP), které jsou
segmenty krajiny na úrovni míst, resp. souborů míst krajinného rázu. Jedná se o
segmenty krajiny se zřetelnou charakterovou odlišností od jiných prostorů nebo o
segmenty zřetelně prostorově ohraničené a vymezené, které jsou vizuálně
rozpoznatelné – tzv. konvizuální segmenty krajiny.
Vymezené krajinné prostory byly rozděleny do pásem odstupňované ochrany
krajinného rázu na základě identifikace a klasifikace znaků jednotlivých charakteristik
a soustředění znaků a hodnot krajinného rázu.
Za základ ochrany krajinného rázu je třeba brát skutečnost, že na území CHKO jsou
soustředěny přírodní, kulturní a historické hodnoty, koncentrované v určitých
lokalitách a rozprostřené též po většině území CHKO. Tyto hodnoty se vizuálně
projevují působivostí a vizuální atraktivností krajiny, jejích celků a detailů. Krajina
venkovského prostoru, ve které se dochovala harmonie struktury osídlení, zástavby a
krajinného rámce, ve které jsou patrné znaky přírodní, kulturní a historické
charakteristiky a která vyniká vizuální atraktivností, je předmětem zvýšené ochrany
krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Ochranné podmínky na úrovni krajinných prostorů mají proto za cíl přispět
k zachování charakteru krajiny a charakteristických vztahů mezi strukturou osídlení,
strukturou jednotlivých sídel, zástavbou a krajinným rámcem a to jak ve vizuální
scéně vnímané v panoramatických pohledech, tak i v dílčích scenériích.
3. Ochranné podmínky pro úroveň krajinných prostorů
Z hlediska ochrany krajinného rázu nelze v krajině CHKO Broumovsko umisťovat
stavby a stavební soubory mimo území sídel do volné krajiny, plošně rozšiřovat
zástavbu v rozporu s charakteristickými a dochovanými rysy urbanistické struktury
sídel, ovlivňovat siluety sídel stavbami nebo změnou využití území, které by
zasahovaly do tradičního měřítka zástavby a do harmonického měřítka krajiny.
Ochranné podmínky pro úroveň krajinných prostorů (KP), které představují druhou
úroveň ochrany, se vztahují i k míře vlivu konkrétních záměrů na krajinný ráz zjištěné
v konkrétním (případovém) posouzení záměru z hlediska ochrany krajinného rázu.

obr. 7,8,9 – I., II. a III. pásmo odstupňované ochrany na území CHKO Broumovsko.
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3.1 Pásmo I. – území s nejvyšším stupněm ochrany krajinného rázu
V pásmu I. nelze novou výstavbou, přestavbou nebo změnou využití území měnit
existující charakteristické a cenné vizuální vztahy zástavby a krajinného rámce
včetně existujícího vztahu zastavěných a nezastavěných ploch. Nelze tudíž vytvářet
nové plochy či skupiny zástavby – nová zástavba dotváří urbanistickou strukturu na
volných plochách uvnitř zastavěného území bez vlivu na vizuální obraz sídla. Není
možná výstavba v okrajových částech existující zástavby, v pohledově
exponovaných polohách a v polohách, kde by došlo ke změně existující siluety
zástavby a přechodu zástavby do krajiny. Nová výstavba nebo změna využití území
nesmí snížit význam přírodních prvků a struktur krajiny v krajinné scéně.
3.2 Pásmo II. – území s vysokým stupněm ochrany krajinného rázu
V pásmu II. je nutné novou výstavbou, přestavbou nebo změnou využití území
respektovat existující charakteristické a cenné vizuální vztahy zástavby a krajinného
rámce včetně existujícího vztahu zastavěných a nezastavěných ploch. Nová
zástavba dotváří urbanistickou strukturu na volných plochách uvnitř zastavěného
území mimo lokality s typickými znaky tradiční zástavby a urbanistické struktury.
Výstavba je možná v okrajových částech existující zástavby, zejména v kontextu
s existujícími lokalitami novodobé zástavby. Nesmí přitom dojít k negativní změně
existující siluety zástavby nebo výraznému narušení přechodu zástavby do krajiny.
Nová výstavba nebo změna využití území nesmí výrazněji snížit význam přírodních
prvků a struktur krajiny v krajinné scéně. Při hodnocení vlivu záměrů na krajinný ráz
nelze v pásmu II připustit silný zásah do některého z pozitivních znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu, zejména do přírodních a estetických hodnot, do
ZCHÚ, kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů. V pásmu II nelze
připustit takové zásahy, které jsou v souhrnu z hlediska míry zásahu do hodnot
krajinného rázu na hranici přijatelnosti.
3.3 Pásmo III. – území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu
V pásmu III. je možná výstavba a změny ve využití území, které výrazně nemění
specifické rysy regionální identity krajiny a které přispívají k nápravě konfliktů a
problémů v obrazu sídla a krajiny. Výstavba bude respektovat znaky dochovanosti
urbanistické struktury sídel a dochovaného měřítka a forem staveb. Lze připustit i
takový vliv navrhovaného záměru, který zasahuje do několika znaků krajinného rázu
současně, nesmí se však jednat o zásahy silné nebo takové, které stírají znaky
krajinného rázu. Může se jednat nejvýše o slabé zásahy do znaků jedinečného
významu nebo o zásahy středně silné do znaků jiného významu než jedinečného.
4. Kategorizace sídel a lokalit se zástavbou
Třetí úrovní ochrany krajinného rázu je kategorizace sídel a lokalit se zástavbou.
Případné změny ve využití území a stavební akce budou totiž směřovány v naprosté
většině mimo lesní porosty – do enkláv bezlesí, do rozptýlené zástavby, do
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zemědělských ploch, do existujících sídel a do jejich okolí. Proto musí být ochrana
krajinného rázu směřována především do těchto území a je třeba se vyjádřit obecně
k usměrnění takových záměrů. Přehledné plochy bezlesí – enklávy v lesní krajině,
segmenty zemědělské krajiny nebo segmenty více či méně urbanizované krajiny jsou
tzv. „vizuálně otevřenými segmenty krajiny“. Ty mohou být tvořeny převážně
zemědělskými plochami, ornou půdou, loukami a pastvinami eventuelně s
rozptýlenou nelesní zelení, ale také mohou zahrnovat rozptýlenou zástavbu se zelení
zahrad nebo dokonce soustředěnou zástavbu vesnických sídel. Vizuálně otevřené
segmenty zahrnující zástavbu a její prvky se ve studii nazývají „lokalitami se
zástavbou“ (LOsZ). Požadavky ochrany krajinného rázu jsou proto soustředěny
zejména do těchto lokalit, které jsou vymezeny v rámci míst krajinného rázu (MKR) –
krajinných prostorů (KP). Lokality se zástavbou a sídla v nich ležící – zpravidla
vizuálně otevřené segmenty krajiny se zástavbou sídel nebo s prvky osídlení, ve
kterých se zástavba výrazně uplatňuje v krajinné scéně a ovlivňuje ráz krajiny a které
jsou vymezené v rámci jednotlivých krajinných prostorů – jsou rozděleny do čtyř
kategorií, a to zejména v závislosti na dochovanosti urbanistické struktury a
možnostech změn v této struktuře, dochovanosti architektonických hodnot a
typického charakteru zástavby. Pro jednotlivé kategorie lokalit se zástavbou jsou
stanoveny poměrně podrobné podmínky ochrany krajinného rázu (regulativy) k účelu
ochrany struktury zástavby a ochrany charakteru zástavby.

obr. 10 – Kategorizace sídel LOsZ na území CHKO Broumovsko.
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4.1 Sídlo a LOsZ I.kategorie (LOsZ-I)
Jedná se zpravidla o vizuálně otevřený segment krajiny, v jehož obraze se sídlo
projevuje. Zahrnuje území, ve kterých má zástavba mimořádně silný vliv na vznik
výrazného rázu krajiny a kde přírodní rámec (morfologie terénu a vegetační kryt)
dotváří estetické hodnoty a harmonii krajiny. Zejména zahrnuje území se zástavbou,
která má dochované tradiční formy, zřetelný architektonický výraz, architektonické a
památkové hodnoty. Též se jedná o krajinné segmenty, kde výrazně dochovaná
historická struktura zástavby je zcela typická, dokládá způsob osídlení území,
obhospodařování zemědělských ploch a spoluvytváří typickou krajinnou scénu.
K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány podmínky ohledně zachování
historické struktury zástavby, zpravidla bez možnosti jejího rozšíření (tzn. rozvoj obce
je ukončen a bude dále směřovat k přestavbě a obnově existujících objektů a nová
výstavba je možná pouze výjimečně). Nutná je ochrana dochované siluety sídla a
jeho vizuální projev v krajině (je třeba vyloučit stavby, které by měřítkem, formou,
materiálem nebo barevností vytvářely nový znak vizuálního projevu sídla v krajině).
K účelu ochrany charakteru zástavby byly definovány následující podmínky:
Při přestavbách, obnově nebo nové výstavbě bude chráněn charakter zástavby při
využití tradičních architektonických forem, prvků a materiálů (zejména v kontextu s
objekty a soubory se zřetelnými architektonickými hodnotami a s kulturními
památkami), nová výstavba se bude podřizovat formám a výrazu tradičních objektů –
půdorysný tvar, výška, tvar střechy, materiály a barevnost.

obr. 11 – Dědov (LOsZ A4/3a) – Údolní zástavba, roubené chalupy podkrkonošského typu.

obr. 12 – Pustiny (LOsZ B4/3b) – Osada Pustiny v pozadí s vrcholem Malý Turov a Turov.
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4.2 Sídlo a LOsZ II.kategorie (LOsZ-II)
Tato venkovská sídla a lokality se zástavbou se zpravidla projevují ve vizuálně
otevřených segmentech krajiny. Zahrnují území, ve kterých je doposud dochovaná
rázovitá struktura zástavby nebo taková zástavba, která výrazně dotváří hodnoty
krajinné scény. Samotná zástavba v těchto případech nemusí vynikat významnými
architektonickými nebo památkovými hodnotami, ale spoluvytváří harmonii prostředí
po stránce měřítkové i estetické. K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány
podmínky, při kterých bude respektována historická struktura zástavby s možností
jejího úměrného doplnění, zejména na starých stavebních parcelách. Nová výstavba
bude situována do kontaktu s existující zástavbou, jiné řešení je možné pouze u
specifických typů rozptýlené zástavby. Je třeba omezit zásahy ovlivňující siluetu sídla
a vyloučit stavby, které by vytvářely nový výrazný znak siluety existující zástavby. a
přizpůsobit hmotové a materiálové řešení charakteru zástavby a to i mimo přímý
kontakt s dochovanými objekty lidové architektury. Podmínky pro ochranu charakteru
zástavby zahrnují nutnost ochrany charakteru zástavby (zejména měřítko a hmoty)
při architektonickém výrazu korespondujícím s dochovanou architekturou. Nová
výstavba se bude podřizovat formám a výrazu objektů – měřítko, hmoty, půdorysný
tvar, výška, tvar střechy.

obr. 13 – Vysoká Srbská (LOsZ A13/2) – Pohled na jižní část Vysoké Srbské, v pozadí vrch
Borek (vlevo) a Bartoňova hora (uprostřed).

obr. 14 – Šonov (LOsZ C5/3) – zástavba v blízkosti hřbitovní kaple P. Marie.
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4.3 Sídlo a LOsZ III.kategorie (LOsZ-III)
Do této kategorie spadají venkovská sídla a lokality se zástavbou, které nevynikají
významnými urbanistickými ani architektonickými či památkovými hodnotami, jejich
projev v obrazu krajiny je však do značné míry harmonický.
K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány podmínky, při nichž může být
urbanistická struktura sídla upravena a doplněna v souladu s dochovanými znaky
vývoje urbanistické struktury sídla, rozvoj sídla je možný pouze v návaznosti na
existující zástavbu sídla. Nová výstavba na okrajích existující zástavby bude
navržena s cílem vytvoření harmonického přechodu sídla do krajiny. Při doplňování
a přestaveb struktury sídla musí být směrováno k vytvoření nových hodnot harmonie
měřítka a vztahů v krajině. Při ochraně charakteru zástavby bude zachován charakter
zástavby (zejména měřítko a hmoty) při individuálním architektonickém výrazu.
Dále budou respektovány architektonické hodnoty stávajících objektů ležících ve
vizuálním kontextu a to řešením hmot, objemů a použitých materiálů ve vnějším
výrazu navrhovaných staveb.

obr. 15 – Janovičky (LOsZ C4/2) – Pohled z lokality Na Vyhlídce ve vsi Janovičky přes Javoří
hory, na pozadí panorama Broumovských stěn.

obr. 16 – Žďárky (LOsZ B2/2a).

4.4 Sídlo a LOsZ IV.kategorie (LOsZ-IV)
Jedná se o sídla, která se projevují v krajině siluetou s rušivými prvky – měřítkově a
tvarově cizorodými stavbami či se setřenou historickou urbanistickou strukturou a s
převážně různorodou výstavbou bez zřetelných architektonických hodnot a bez
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jednotících rysů, Dále se jedná o sídla v přetvořené, esteticky neatraktivní agrární
krajině se setřenými stopami historické kultivace.
K účelu ochrany struktury zástavby se nestanovují specifická omezení v zásahu do
struktury sídla. Doplnění a přestavba struktury sídla musí být směrována k vytvoření
nových hodnot harmonie měřítka a vztahů v krajině. Nová výstavba a přestavby
stávajících objektů nebudou vytvářet prvky měřítkově, hmotově a barevně cizorodé
venkovskému prostředí. Formy a architektonický výraz staveb budou posuzovány
individuálně vzhledem k vizuálnímu projevu v krajině a ke kontextu s okolní
zástavbou
Na území CHKO Broumovsko nebylo žádné sídlo a LOsZ zařazeno do IV. kategorie
(LOsZ-IV)
4.5 SUK (segment urbanizované krajiny)
Urbanizované plochy větších sídel – území malých měst v CHKO zahrnující
historické jádro, okrajové partie zástavby, výrobní a dopravní stavby a zařízení, kde
v obrazu krajiny převládají civilizační (antropogenní) prvky a struktury – byly
zařazeny do zvláštního pásma „silně urbanizované krajiny“ (SUK). V tomto pásmu je
třeba uplatňovat ochranu krajinného rázu na základní (nikoliv zvýšené) úrovni,
specifickým způsobem s ohledem na dané krajinné podmínky a na specifický
charakter zástavby. V segmentech urbanizované krajiny je třeba zejména věnovat
pozornost negativním dopadům výstavby na krajinná panoramata a na změny
v siluetě měst a podporovat opatření odstraňující nebo minimalizující existující
negativní projevy zástavby a využití území v krajinné scéně (negativní dominanty a
negativní dominantní rysy krajiny).
Ochrana krajinného rázu se řeší především v rámci projednání územních plánů,
event. jejich změn. Důraz se klade na zapojení zástavby do krajinného rámce a na
uplatnění siluety zástavby v krajinných panoramatech.
Na území CHKO Broumovsko bylo vymezeno 5 segmentů SUK – Teplice nad Metují,
Police nad Metují, Hronov, Meziměstí, Broumov.
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Biologická hodnocení –
důležitý podklad pro územní plánování

Biological Assessment –
a Relevant Component of the Town and Country Planning
Ing. Adam Záruba, Ph.D.
ABSTRACT:
Loss of biodiversity is one of the most serious present day problems related to our
environment. In the Czech Republic there this problem is usually joined by
destruction or damage of many biologically valuable habitats. In many cases there
the high value of these habitats is not evident at the first sight and many of them were
destroyed by building activities (or other destructive movements) in conformity with
community and local plans. This article shows a few examples of injury to valuable
habitats and refers to the neccesity of implementation of biological assessments as a
background material of community and local plans adjustment.
ABSTRAKT:
Jedním z hlavních současných světových problémů životního prostředí je drastický
úbytek biodiverzity. V České republice je tento jev spojen se zánikem či
poškozováním mnoha cenných lokalit, které poskytují útočiště ohroženým druhům
rostlin a živočichů. V řadě případů se přitom jedná o lokality, jejichž význam pro
biologickou rozmanitost nemusí být na první pohled zřejmý. Mnoho takových území
bylo zničeno tím, že je územní plány určily k zástavbě či jinému využití, které se
neslučuje se zachováním přírodovědných hodnot. Příspěvek ukazuje několik
aktuálních příkladů a poukazuje na nutnost provádění přírodovědných průzkumů jako
podkladu pro tvorbu a úpravy územních plánů i dalších typů ÚPD.

1 Úbytek biodiverzity a poškozování biotopů jako jeden z hlavních současných
problémů životního prostředí
Ztráta biologické rozmanitosti je vnímána jako jeden z nezávažnějších
celosvětových problémů životního prostředí v současnosti. Dokladem toho je mj. i to,
že rok 2010 byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen
Mezinárodním rokem biodiverzity [1]. Ochuzování biologické rozmanitosti je
nepochybně problém nejen environmentální, ale také kulturní a etický, neboť tím
ztrácíme charakter svého domova, zdroje poznání o svém prostředí, ochuzujeme
budoucí generace o možnost poznání toho, s čím jsme se mohli setkávat sami atd., o
základní etické otázce, zda máme právo hubit jiné druhy ani nemluvě. Tento problém
se samozřejmě nevyhýbá ani České republice, což jednoznačně dokládá zejm.
Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR vydaná v roce 2009 [2]. Z této zprávy vyplývá, že
stav krajiny je zhoršován na jedné straně intenzifikací využívání území (zastavěním
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či intenzívním zemědělským obděláváním), na straně druhé pak opouštěním
tradičních postupů obdělávání krajiny a jejím ponecháváním ladem (tj. tzv.
extenzifikací). Obojí má vedle jiných důsledků také velký dopad na biodiverzitu území
ČR, neboť mizí značné rozlohy cenných přírodních či polopřírodních (tj. člověkem
ovlivněných či vytvořených, ale přírodě blízkých) lokalit. Tato přírodní či
polopřírodní stanoviště v současné době zabírají cca 17% rozlohy ČR. Jejich
stav je však hodnocen ze 75% jako nepříznivý: „Snížená kvalita, způsobená
především tlaky okolního prostředí, nepříznivě ovlivňuje jejich schopnost odolávat
vnějším vlivům a dostatečně rychle na ně reagovat. … Zánikem nebo ústupem jsou
nejvíce ohrožena stanoviště vzácná, která se zachovala na malých rozlohách, často
vázaná na specifické místní podmínky. Naopak stanoviště běžná mají díky svým
nízkým nárokům na prostředí tendenci se rozšiřovat. Dochází tak k unifikaci přírody,
ve které mizí různorodost a stoupá rozloha několika málo běžných, z hlediska kvality
průměrných až podprůměrných přírodních stanovišť.“ [2]. Jedinou výjimkou jsou lesní
stanoviště, v jejichž vývoji Zpráva spatřuje pozitivní trendy.
Specifickým problémem je potom také fragmentace krajiny působená zejména
výstavbou technické a dopravní (ve většině případů zejména silniční) infrastruktury i
zvyšováním rozlohy zastavěných území, jejíž vlivy na biodiverzitu území jsou rovněž
všeobecně známé: „Fragmentace krajiny je z hlediska přírody a krajiny nebezpečným
fenoménem především proto, že negativní dopady nejsou okamžité, zato jsou
dlouhodobé a často nevratné. Krajina plná bariér nemůže plnohodnotně zajišťovat
potřeby populací a ztrácí svou přirozenou kvalitu souvislého a funkčního celku.“ [2].
Podle Zprávy o stavu přírody a krajiny ČR došlo mezi lety 1980 až 2005
k poklesu podílu nefragmentované krajiny z 81% na 64% rozlohy ČR. Podle
prognóz se však bude tento negativní trend i nadále zhoršovat a je očekáváno,
že v roce 2040 bude podíl nefragmentované krajiny činit pouhých 53%!
Pokud se jedná o vlastní druhové bohatství ČR (uváděno celkem cca
80.000 druhů), tak 1/3 druhů je hodnocena jako ohrožená, stovky druhů pak
patří mezi vyhynulé: „Mezi vymírajícími nebo vymřelými druhy jsou především
druhy náročné na prostředí; trendy poklesu je však možné sledovat i u druhů dříve
běžných.“ [2]. Podstatná část druhů je závislá na lidské činnosti a stav jejich
populace je tedy závislý na stavu krajiny a způsobech jejího obdělávání a využívání.
Specifickým faktorem ohrožujícím biologickou rozmanitost je ovšem také výskyt a
šíření nepůvodních invazních druhů.
2 Význam územního plánování při ochraně biologické rozmanitosti území
Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, klíčovým faktorem ovlivňujícím biodiverzitu
území je způsob, jakým je dané území využíváno. Jedním z nejdůležitějších nástrojů
k ovlivňování způsobů využití území je přirozeně územní plánování a zejména
územní plány obcí. Právě jimi můžeme ovlivňovat to, zda konkrétní cenné části
krajiny budou zastavěny či využity jiným nevhodným způsobem či zda budou
ovlivněny nevhodným využitím sousedních ploch. V tomto směru je nejdůležitější
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promyšlené a z hlediska ochrany cenných lokalit důsledně ze všech hledisek
prověřované vymezování zastavitelných území či trasování liniových staveb, ale také
změn ve využívání volné krajiny (např. zalesňování zemědělské půdy, které je
zpravidla v územních plánech navrhováno jako opatření ke zlepšování životního
prostředí, často se jím však napáchá více škod než užitku). Zatímco některé typy
přírodních a polopřírodních stanovišť podléhají již v současné době poměrně účinné
ochraně – zejména lesní stanoviště, významnější celky mimolesní zeleně či nivy
vodních toků, jiné typy stanovišť, jejichž vysoká přírodovědná hodnota nemusí být na
první pohled patrná (a to často ani orgánům ochrany přírody a krajiny), jsou i nadále
velmi ohrožené.
Mezi typická stanoviště ohrožovaná návrhem na zástavbu či jiné nevhodné
využití v územních plánech patří zejména lokality označované souhrnně jako tzv.
bezlesí:
 Travní porosty – suché a vlhké louky, bývalé (i současné) pastviny, stepní
stanoviště, travnaté stráně a jiné podobné plochy – často dlouhodobě ležící
ladem a neudržované. Ohrožené jsou nejen zástavbou, ale např. i
zalesňováním či dalšími úpravami a rekultivacemi či intenzifikací
zemědělského využití.
 V minulosti i současnosti narušované plochy – vojenská cvičiště,
pískovny, lomy, odvaly a skládky, plochy s trvale narušovaným povrchem
apod.. Na první pohled mohou mít často charakter devastovaného území,
které svým vzhledem vybízí k návrhům nejrůznějších rekultivačních opatření,
nicméně velmi často se jedná o ekologicky mimořádně cenná stanoviště
poskytující útočiště mnoha druhům, které již v běžné krajině nenacházejí
vhodné životní podmínky. Nejčastějším typem ohrožení jsou právě nevhodné
rekultivace, ale v řadě případů i zástavba.
 Staré sady a zahrady – mohou být genofondem starých a krajových odrůd
ovocných dřevin (a znakem kulturní charakteristiky místa). Jejich součástí
mohou být i hodnotné travní porosty. Staré dožívající ovocné stromy (typicky
např. třešně) jsou navíc často biotopem vzácných druhů hmyzu. Právě staré
nevyužívané sady a zahrady jsou v územních plánech velmi oblíbenou
plochou pro umisťování nové zástavby.
Řada cenných lokalit může splňovat i podmínky pro zařazení do ploch tzv.
brownfields, jejichž přestavby a přednostní využití se právem stávají stále větší
prioritou v územním plánování. Je proto důležité při zvažování nového využití
hodnotit i biologickou hodnotu těchto území a v některých případech se může ukázat
jako nezbytné ponechání plochy, popř. jejích dílčích částí, v současném stavu (s
odpovídajícím typem managementu) jako plochy s funkcí přírodního stanoviště.
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3 Územní plán města Hradec Králové z roku 2000 a jeho změny – příklady
konfliktních situací
V této kapitole si ukážeme několik příkladů z praxe na území města Hradec
Králové, kdy dochází ke konfliktům mezi funkčním využitím území daným
v současnosti platným územním plánem z roku 2000 a přírodovědnou hodnotou
konkrétních lokalit. Tyto střety jsou následkem nedostatečného prověření a
zohlednění hodnoty daných lokalit při přípravě územního plánu koncem 90. let
minulého století a jeho následných změn.
1.1 Případ lokality Plachta na Novém Hradci Králové
Nejvýznamnější střet mezi platným územním plánem a ekologickou hodnotou
konkrétní lokality je možné pozorovat bezesporu v lokalitě Na Plachtě nebo též
Plachta na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Tento případ byl rovněž bohatě
medializován na celostátní úrovni. Jedná se o plochu bývalého vojenského cvičiště
(od středověku se jednalo o obecní pastviny, vojenským účelům začala lokalita
sloužit cca na počátku 20. století). Tento specifický způsob využívání území vedl
k vytvoření unikátních a velmi pestrých společenstev rostlin a živočichů, který je
považován za unikátní v rámci celé střední Evropy [3]. Bohužel již v 60. letech se
objevily první návrhy v územních plánech na zástavbu tohoto území. K realizaci
těchto plánů mělo dojít koncem 80. let 20. století. V této době však již začaly být
rozpoznávány přírodovědné hodnoty lokality a objevil se první nesouhlas se
zástavbou ze strany přírodovědců a části občanů. Nakonec změny po roce 1989 plán
na výstavbu panelového sídliště pro 19.000 obyvatel ukončily a začalo se jednat o
ochraně lokality formou zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a
krajiny. Vyhlašování přírodních památek Na Plachtě 1 a 2 bylo velmi vleklé a skončilo
až v roce 1998, ovšem s tím, že část ekologicky cenných ploch nebyla do
chráněného území začleněna a posléze byla nově vytvořeným územním plánem
města opět zahrnuta mezi zastavitelná území. To se stalo i přes upozorňování
přírodovědců na cennost území a přes nesouhlasnou petici občanů. Ostrý střet
nastal až v době, kdy se v území objevily první stavební záměry. Ty vyvolaly značnou
nevoli široké i odborné veřejnosti. Potřebné výjimky z ochrany zvláště chráněných
druhů nebyly povoleny. V posledním období proběhla řada doplňujících biologických
průzkumů, které potvrdily mimořádný význam tohoto zastavitelného území z hlediska
ochrany přírody a potvrdily rovněž závislost biotopů ve vlastních přírodních
památkách Na Plachtě 1 a 2 na těchto sousedních zastavitelných plochách – např.
obojživelníci a plazi žijící v přírodní památce využívají přilehlé zastavitelné plochy
jako svá zimoviště (v navážkách stavební suti) či loviště potravy. Zástavba části
území by tedy mohla výrazně narušit ekologické vazby a poškodit tak i vlastní
chráněné území. V roce 2009 byl podán návrh na vyhlášení přírodní památky Na
Plachtě 3 zahrnující právě plochy určené k zástavbě. Počátkem roku 2011 byla
přírodní památka vyhlášena krajským úřadem (v současné době – duben 2011 – běží
odvolací řízení). Dochází tak ke značně problematické situaci, kdy zástavba území
navržená územním plánem je z důvodů mimořádných přírodovědných hodnot a jejich
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ochrany prakticky vyloučena, na straně města není přílišná vůle územní plán změnit
z obavy před nároky na odškodnění ze strany vlastníků stavebních pozemků a
někteří z vlastníků se zoufale snaží o prolomení ochrany lokality legálními i
nelegálními prostředky. Je evidentní, že vyřešení nastalé situace bude velmi složité a
nepochybně i finančně náročné pro veřejné rozpočty. Celou situaci přitom zavinila
nedostatečná ochota respektovat při tvorbě územního plánu již tehdy známé
přírodovědné hodnoty dané lokality.

Obr. 1 - Situace sporných ploch při severním okraji přírodních památek Na Plachtě 1 a 2
vytvářejících přechod mezi přírodními památkami a navazující stávající zástavbou [4]

1.2 Případ lokality Březhradské písčiny v Hradci Králové – Březhradě
Podobným a přesto mírně odlišným příkladem je střet mezi územním plánem
a ochranou přírodních hodnot v lokalitě pracovně zvané Březhradské písčiny na jihu
Hradce Králové. Jedná se o bývalé pásmo hygienické ochrany vodního zdroje, ve
kterém bylo v minulosti značně omezeno jakékoliv hospodaření. Díky této
dlouhodobé ochraně a vzhledem k písčitému a suchému charakteru lokality se zde
vytvořila velmi vzácná suchomilná a pískomilná společenstva (včetně naturového
stanoviště typu 2330 „Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a
psinečkem“) s výskytem řady druhů zvláště chráněných živočichů zejm. z kategorie
bezobratlých. Tato lokalita však nebyla, na rozdíl od lokality Na Plachtě, z hlediska
přírodních hodnot donedávna nijak prozkoumána, právě z toho důvodu, že na území
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byl stanoven přísný režim hygienického ochranného pásma I. stupně a zákaz vstupu,
který museli respektovat i přírodovědci. Původní vodní zdroj sloužil sousednímu
potravinářskému závodu a patrně z toho důvodu bylo v územním plánu celé území
souvisle vymezeno jako plocha výroby a služeb. Cca kolem roku 2007 však byly
ochranné pásmo i vlastní vodní zdroj zrušeny a na jejich místě se objevil záměr
výstavby rozsáhlého logistického centra nadnárodní ocelářské firmy. Vzhledem
k těsné blízkosti obytné zástavby vyvolal tento záměr vlnu nevole u místních
obyvatel. Následovalo velmi podrobné hodnocení v rámci procesu EIA. Teprve
biologickými průzkumy provedenými v rámci EIA byla zjištěna mimořádná ekologická
hodnota dané lokality (např. se jedná o jediné místo výskytu vzácné vosičky žahalky
šestiskvrnné na území Čech) [5]. Nyní se tak jedná o situaci analogickou se situací
v lokalitě Plachta. Hlavní rozdíl je v tom, že v případě Březhradských písčin byla
situace zaviněna úplnou absencí jakýchkoliv údajů o hodnotě lokality při přípravě
územního plánu – nebyl tak stanoven zvláštní režim pro využívání území a po
zrušení jediné ochrany formou hygienického ochranného pásma vodního zdroje se
lokalita stala běžným zastavitelným územím, jehož zástavba je však v ostrém
rozporu s ochranou přírodních fenoménů. Řešení nastalé situace bude nepochybně
stejně složité a bolestivé jako v případě lokality Plachta.

Obr. 2 – Ekologicky nejcennější součástí lokality v Březhradu jsou obnažené písčiny
indikované charakteristickými trsy paličkovce šedavého (Corynephorus canescens)
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1.3 Případ lokality Okrouhlík v Hradci Králové – Pileticích
Třetí případ reprezentuje situaci, kdy původně dobře míněná snaha o zlepšení
stavu krajiny přinesla značnou škodu na jejích přírodních hodnotách. Lokalita vrchu
Okrouhlík na severovýchodním okraji Hradce Králové byla původně obecní pastvinou
a i dlouho po ukončení tohoto způsobu využití si udržovala svůj charakter stepního
trávníku s výskytem řady vzácných druhů bezobratlých živočichů a dotvářela svým
vzhledem krajinný ráz území. Tato hodnota lokality byla bohužel známa pouze
několika přírodovědcům a nedostala se do obecnějšího povědomí [6]. V původním
územním plánu z roku 2000 byla plocha vymezena jako plocha luk a pastvin, tedy
jednalo se o funkci bez problémů slučitelnou s možnou ochranou lokality. Po roce
2000 se objevil záměr Městských lesů Hradec Králové na zalesnění vrchu Okrouhlík
a byla provedena jedna z prvních změn územního plánu ve prospěch zalesnění
lokality, které bylo provedeno záhy po té, navíc s dotací z fondů EU. Zdůvodněním
bylo zlepšení životního prostředí a mj. i zlepšení krajinného rázu území. Teprve po té
zazněl nesouhlas ze strany přírodovědců, vlastní změna územního plánu proběhla
bez povšimnutí. Možnost nápravy je nyní z řady důvodů velmi problematická až
nereálná. Příklad ukazuje na nutnost konzultovat i takové záměry jako je např.
zalesňování zemědělské půdy z hlediska možných přírodovědných hodnot. Rovněž
ukazuje na nutnost důsledného veřejného publikování výsledků přírodovědných
průzkumů (nikoliv jen v úzce odborných publikacích a periodikách) a jejich včasného
předávání jak orgánům ochrany přírody, tak orgánům územního plánování.
4 Biologická hodnocení jako možné východisko
Výše uvedené příklady bohužel nejsou ojedinělé a to ani v samotném Hradci
Králové. Z nich jednoznačně vyplývá, že nezbytným podkladem pro přípravu
územních plánů obcí (ale i ostatních typů územně plánovací dokumentace) by mělo
být kvalitní biologické hodnocení řešeného území. Zejména by mělo dojít k vytipování
potenciálních ekologicky hodnotných lokalit a provedení jejich podrobného
biologického průzkumu a zhodnocení. V žádném případě není možné se spolehnout
pouze na přehledy zvláště chráněných území, soupisy významných krajinných prvků
(ve kterých někdy ani samotné orgány ochrany přírody nemají úplně jasno) a generel
ÚSES, ale v rámci procesu tvorby územního plánu je třeba se přírodovědným
hodnotám území aktivně věnovat. Výsledky těchto hodnocení je nutné
bezpodmínečně respektovat, i když se to může někdy jevit jako politicky kontroverzní
a pro zpracovatele či pořizovatele nepříjemné (z důvodu tlaků vlastníků pozemků či
místních politiků). Nerespektování přírodovědných hodnot vede nejen ke škodám na
těchto hodnotách samých, ale často se stává zdrojem velkých a vleklých problémů v
budoucnu ve fázi, kdy dochází k pokusům o realizaci záměrů v takovém území (viz
předchozí kapitola). Výsledkem mohou být i soudní spory a finanční ztráty ve
veřejných rozpočtech.
V případě Hradce Králové je velkou nadějí příprava nového územního plánu,
která započala koncem roku 2010. Po trpkých zkušenostech, které byly popsány
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v předchozí kapitole již je počítáno s provedením biologických průzkumů, které se
také stanou podkladem pro hodnocení SEA. V tomto případě se jedná o provádění
průzkumů v období celého roku. Pro kvalitní provedení biologického průzkumu je
nutné právě jeho provádění po celý rok, aby byla zaznamenána všechna roční
období, neboť aktivita jednotlivých druhů probíhá v různých obdobích roku. Objektivní
biologický průzkum by však měl zohlednit i pozorování z minulých let. V tomto směru
je potřeba co nejvíce zapojit odborné instituce jako je zejm. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, která udržuje databázi biologických nálezů, dále např. přírodovědná
oddělení muzeí, která mohou mít rozsáhlé informace o výskytu druhů, často
shromažďované po období celých desetiletí. Velice prospěšná je však i práce
s ostatními profesionálními i amatérskými přírodovědci, v jejichž databázích a
archívech se rovněž mohou nacházet cenné údaje.

Obr. 3 – Biologické průzkumy jsou součástí harmonogramu prací na novém územním plánu
Hradce Králové. Předcházet budou hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) [7].

Nepochybně by bylo mimořádně přínosné zpracování metodiky pro
zpracovatele a pořizovatele územních plánů, která by jednoznačně stanovila a
doporučila postupy při provádění biologických průzkumů jako podkladu pro
tvorbu územních plánů, případně dalších typů územně plánovací dokumentace.
5 Závěr
Správně prováděné územní plánování může být jedním z nejúčinnějších
nástrojů k ochraně přírodních hodnot v území a může významně přispět k omezení
katastrofálního úbytku biologické rozmanitosti naší krajiny, na kterém se podílí
významnou měrou také zánik cenných biotopů působený jejich zástavbou nebo
jinými nevhodnými zásahy. K tomu jsou však nutné kvalitní odborné podklady –
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zejména při tvorbě nových územních plánů by měla být samozřejmou součástí
biologická hodnocení lokalit nově navrhovaných k zástavbě či jiným změnám využití.
Takovýto postup nejenže přispěje k zachování pestrosti naší přírody, ale zároveň je
prevencí budoucích problémů a konfliktů, které často působí značné komplikace,
včetně finančních ztrát, všem zúčastněným stranám (investorům, obcím, ochraně
přírody i občanům). Zcela klíčové je, aby si tyto skutečnosti uvědomili odpovědní lidé
– zejména v pozicích pořizovatelů a zpracovatelů územních plánů a rovněž
představitelé měst a obcí – a přizpůsobili jim dosavadní praxi, která je vůči hodnotám
naší přírody a krajiny ne vždy zcela korektní.
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Překonat fragmentaci
Overcome Fragmentation
Ing. Pavel Holubec
ABSTRACT:
Modernization of the society is ever more intense and in ever more global scale
inscribed into the territory. The result is fragmentation of society and of territory. The
fragmentation is socially, economically and environmentally unsustaineble. Public
support of private car transportation and of free market with land and real estate is
only worsening these problems. Overcoming the multifaceted fragmentation is key
issue of contemporary times. The necessary first step is the fundamental
reconstruction of public space as a focus of social events and as a place of the
resolution of social conflicts as well.
ABSTRAKT:
Modernizace společnosti se stále výrazněji a ve stále globálnějším měřítku vepisuje
do území. Výsledkem modernizace je fragmentace společnosti i území. Tato
fragmentace je neudržitelná společensky, ekonomicky i environmentálně. Veřejná
podpora individuální automobilové dopravy a volného trhu s půdou i s nemovitostmi
tyto problémy výrazně zhoršuje. Překonání mnohorozměrné fragmentace je klíčovým
úkolem dnešní doby. Nezbytným prvním krokem je fundamentální obnova veřejného
prostoru jakožto ohniska společenského dění, které bude i místem řešení
společenských rozporů.

Úvod: společnost a území
Člověk a příroda, společnost a území: souvislost a vzájemnou provázanost těchto
dvou komplexně strukturovaných celků chápeme přinejmenším intuitivně. Taktéž si
uvědomujeme, že vztah moderního člověka k přírodě je zprostředkovaný: přírodu (tj.
daný svět) vnímáme brýlemi vzdělání a vědy, využíváme skrze složité systémy
extrakce a distribuce zdrojů a měníme pomocí strojů, nástrojů a komplexních
technologií tak, že mezi moderní společností a přírodou se rozkládá svět umělý, lidmi
vytvořený, jehož ohniskem je moderní město. Moderní společnost je společností
městskou a společenské vztahy se zhmotňují v prostorové struktuře území [1].
Pro další diskusi si ujasněme pojmy: společností a její strukturou máme na mysli to,
co je z různých úhlů pohledu předmětem sociologie, politologie, ekonomie,
antropologie či historie. Reálně je sice nemožné tyto aspekty společnosti oddělit,
analyticky to ale smysl má. Moderní společností máme na mysli společenskou
strukturu, která se ustavila na počátku novověku v Evropě a která se v následujících
stoletích rozšířila po celé Zeměkouli. Struktura území zahrnuje síť lidských sídel a
jejich vnitřní členění, na něž navazuje struktura lidmi využívané krajiny. Příroda je
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lidmi nevyužívaná danost (tj. příroda, která prostě je, existuje bez lidského přičinění),
ať už živá či neživá. Zatímco osidlování je proces přeměny přírody na území,
výstavba je proces přeměny území: změna jeho struktury.
Následující diskuse vychází z teze o provázanosti struktury moderní společnosti se
strukturou území. Zkoumáním území se tak dozvídáme cosi podstatného o
společnosti. Ale i naopak, zkoumáním společnosti se dozvídáme mnohé o struktuře
území, o jeho využití a jeho přetváření.
Proces modernity: dlouhodobě stabilní rysy
Pro pochopení současné struktury využívání území a v něm probíhajících procesů
výstavby začněme od charakteristiky současné společnosti. Vyjděme od autorů, kteří
se pokoušejí o syntetizaci širokého spektra empirických i teoretických poznatků a
kteří se zároveň nějakým způsobem dotýkají problematiky území.
Pro Gilberta Rista je klíčovým pojmem rozvoj (angl. development), který definuje
takto:
„'Rozvoj' sestává ze sady praktik, jevících se občas jako vzájemně
rozporné, které vyžadují – pro reprodukci společnosti – všeobecnou
transformaci a destrukci přírodního prostředí a sociálních vztahů. Jeho
cílem je zvýšení produkce komodit (zboží a služeb), poháněné
prostřednictvím směny k uspokojení efektivní poptávky.“ [2, p.13]
„Po zhruba dvě století, jak jsme viděli v širokém náčrtu, vedl
charakteristický proces jednu část světa po cestě 'rozvoje'. Během
posledních padesáti let se tento proces snažil zachovat svůj postup tím,
že do toho zapojit zbytek lidstva. Výše uvedená definice má tu výhodu, že
popisuje historický fenomén, syntetizuje to, co spojuje množství rozličných
praktik, a zároveň ukazuje, jak obtížně jiné formy společenské organizace
přežívají na okrajích dominantního systému.“ [2, p.18]
Velice obdobně zní Harveyho pojetí kapitálu:
„Kapitál je proces, nikoli předmět. Je to proces reprodukce sociálního
života prostřednictvím produkce komodit, do kterého jsme ve světě
pokročilého kapitalismu všichni intenzivně zahrnuti. Pravidla jeho vnitřního
fungování zajišťují, že jde o dynamický a revoluční způsob společenské
organizace, neustále a bez odpočinku přetvářející společnost, v níž je
zakotven.“ [3, p.343]
První důležitý závěr zní: moderní společnost, rozšířená dnes po celém světě, se
reprodukuje skrze produkci komodit. Toto je jedna z jejich základních charakteristik, s
níž přišel Karel Marx už před zhruba 150 lety, a která stále platí. Druhý důležitý
poznatek, je, že „reprodukce moderní společnosti vede k transformaci a destrukci
přírodního prostředí a sociálních vztahů“.
Základní vlastnosti moderní společnosti, které jí odlišují od společností tradičních,
uvádí Keller [4, p.60-64]. Jde o čtyři procesy: vysoký stupeň generalizace
společenských vztahů (společenské vztahy se stále méně váží vážou na konkrétní
233

lidi a situace), proces individualizace (nárůst významu jednotlivce), funkční
diferenciace společnosti a relativně vysoký stupeň racionalizace (takové uspořádání
skutečnosti, jež zvyšuje předpověditelnost a ovladatelnost jejího vývoje). Tyto čtyři
procesy, jejich vzájemné posilování a umocňování vedou k tomu, že je moderní
společnost stále abstraktnější, nesourodější, specializovanější a účelovější. Tyto
charakteristiky jsou jsou vnitřně ambivalentní až konfliktní a také mohou být
interpretovány značně odlišným způsobem – což vede, v souladu s Harveyho
názorem, k velké dynamice moderní společnosti. Moderní společnost tak paradoxně,
kromě strukturní stability, charakterizuje i permanentní změna, neustálá
modernizace. Pro adekvátní pojmové zachycení tak může být vhodnější hovořit o
procesu modernity.
Na základě nejrůznějších aspektů tak různí autoři rozlišují společnost moderní a
postmoderní, industriální a postindustriální, modernitu klasickou a reflexivní atd. Bez
toho, abychom zabíhali do velkých detailů, budeme nadále odlišovat pouze tyto
druhy společenských uspořádání: společnosti předmoderní od moderních a rámci
modernity její první a druhou fázi. První rozlišení velmi podnětným způsobem
přibližuje Wallerstein: „kdykoli došlo v předmoderních systémech ke skutečné změně,
byla ospravedlňována tím, že žádná změna nenastala. Kdežto v moderním světě,
kdykoli k žádné opravdové změně nedojde, je to ospravedlňováno tvrzením, že ke
změně došlo“ [5]. Rozlišení dvou fází v rámci modernity se snaží poukázat na fakt, že
i v rámci značně stabilní společenské struktury došlo během posledních desetiletí k
dalekosáhlým změnám, takže starší teoretické i praktické poznatky je nutno
přinejmenším kriticky přehodnotit.
Proces modernity: charakter současných společenských změn
Když už jsme stručně načrtli to, co se v moderní společnosti nemění, pokusme se na
tomto základě zodpovědět také na otázku: co se v současné společnosti vlastně
děje? Které změny charakterizují dnešní dobu? Analyticky budeme postupovat ze
dvou směrů, které se následně pokusíme propojit. Nejprve načrtneme změny
probíhající ve společnosti a následně budeme analyzovat to, co se v poslední době
buduje: kde a proč dochází k nějaké výstavbě, a tedy i ke změnám ve struktuře
území.
Jan Keller píše: „Opouštíme společnost spojitě odstupňované nerovnosti a
zapadáme stále hlouběji do naprosté majetkové, mocenské a sociální
nesouměřitelnosti“ [6, p.9]. Svým způsobem to není nic nového, neboť
nesouměřitelnost sociálních pozic „byla charakteristickým rysem společností
tradičních a stála i na počátku modernity“. „Až do poměrně nedávné doby byl ovšem
vývoj moderní společnosti nesen snahou překlenout propastné výchozí
nesouměřitelnosti a nahradit je pouhou jemně odstupňovanou nerovností“ [6, p.10].
To, k čemu společenský vývoj ve světovém měřítku směřuje, lze podle Kellera
jednoduše znázornit obrazem
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„tří sociálních světů, které se od sebe oddělily a žijí každý v jiné sociální
realitě. Zcela nahoře vidíme elitu vykazující všechny znaky nejen třídy o
sobě, ale také třídy pro sebe. Ve svých nejvyšších a nejprivilegovanějších
patrech silně připomíná kastu, která se uzavřela ve své exkluzivitě.
Naopak zcela dole, v jakémsi suterénu společnosti, směřují rostoucí počty
lidí každý sám a odděleně do jakési nestrukturované podtřídy. Padají do ní
naprosto individualisticky všichni ti, kdo v podmínkách globalizované
ekonomiky nejsou dost dobří ani k vykořisťování. A uprostřed mezi oběma
póly zahlédneme pestrou směs více či méně vyprofilovaných statusových
skupin středních vrstev, které soupeří o místo na slunci, i když pomalu
začínají chápat, že ti nahoře se jim budou vzdalovat do výšin stále
nepředstavitelnějších, zatímco k těm zcela dole mohou mít už brzy oni
sami a zvláště jejich potomci až nepříjemně blízko.“ [6, p.174]
„Základem veškeré logiky tří sociálních světů je rozdělení na ty, kdo jsou v
rámci systému skutečnými držiteli moci a vlivu, dále na ty, kdo jsou z
hlediska potřeb mocných a celého systému jakkoliv využitelní, a konečně
na ty, které ti nahoře, ani ti uprostřed prakticky k ničemu nepotřebují.“ [6,
p.196]
Podle Kellera se v sociologii už dlouhou dobu vedou spory týkající se různých
aspektů povahy a fungování tohoto systému, např. zda má systém své vlastní
potřeby, či zda jen naplňuje potřeby mocných a rezonuje s nimi; zda systém přináší
svým členům obecně více komfortu a blahobytu, či zda pro ně znamená především
více závislosti a manipulace; a zda má pro fungování tržního systému nějaký význam
existence vyloučených. Vcelku však prý panuje shoda na tom, že pro hladké
fungování moderní společnosti musejí být splněny minimálně tři podmínky: 1) „pozice
horních vrstev musí být legitimní, musí být přijatelně zdůvodněna v očích zbytku
společnosti“, 2) „střední vrstvy by měly mít pocit, že jsou za své služby mocným
adekvátně odměňovány a že jim systém přináší více výhod než nevýhod. Musejí mít
důvěru v to, že do budoucna budou tyto výhody spíše stoupat, takže jejich potomci
na tom budou lépe než oni“, 3) „dolní vrstvy musí mít šanci, že nebudou trvale
přebytečné, nýbrž budou do systému integrovány“ [6, p.166-8]. Prakticky všechny tři
podmínky jsou v současnosti stále méně naplňovány. Rozhodující pro další vývoj
bude situace a postoj středních vrstev.
„Dosavadní reakce středních vrstev, teď směs individualistické
zahleděnosti do sebe a snahy bezohledně si polepšit na úkor těch, kdo
stojí níže než ony, sice naprosto vyhovuje vrstvám horním, střední vrstvy
však sráží morálně i materiálně stále hlouběji.
Pokud se statusové skupiny středních vrstev (od odborářů přes státní
zaměstnance až po nezávislé profese a drobné podnikatele) nedohodnou
na společném postupu, půjde s velkou pravděpodobností vývoj zpět k
modelu sociální polarizace třídní společnosti. Součástí takového
společného postupu by muselo být zachování sociálního státu a posílení
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veřejného sektoru, bez něhož si střední vrstvy nemohou udržet důstojný
status a ti pod nimi ho nemohou opět získat. Pokud nenajdou střední
vrstvy způsob, jak postupovat v této věci společně s ostatními, dovede to
společnost do stavu, na který doplatí všichni společně.“ [6, p.198-9]
Moderní společnost tak (nejen) podle Kellera stojí na významném rozcestí. Situace si
žádá změnu, protože na pasivitu a pouhou setrvačnost doplatí ve výsledku všichni.
Problém je v nesouměřitelné moci dobře organizovaných vyšších vrstev na jedné
straně a ve fragmentaci středních a nižších vrstev na straně druhé: je nutné najít
společnou řeč, zorganizovat se a provést racionální společenské změny.
Proces modernity: výstavba v posledních desetiletích
Tolik stručně ke směřování a rozporům ve společnosti. Nyní pohlédněme na
komplementární stránku téhož procesu modernity, totiž na změny ve struktuře území.
Co se v posledních několika desetiletích postavilo a co se staví dnes? Do jakých
projektů jsou investovány soukromé či veřejné peníze, tj. lidská práce a invence?
Celosvětově je nejvýznamnější výstavba globálních metropolí [7, 8]. Tato výstavba
má ale charakter nerovnoměrného geografického rozvoje [9] a to jak v měřítku
globálním, regionálním tak i lokálním. Prostředky investované do území v různě
vyspělých zemích jsou nesrovnatelné. V rámci jednotlivých zemí jsou obvykle značné
peníze alokovány do rozvoje hlavních měst a do míst intenzivně zapojených do
globální ekonomiky (výrobní a exportní zóny, extrakce surovin, dopravní
infrastruktura). V rámci jednotlivých metropolí, metropolitních regionů i menších měst
jsou stále k častěji k vidění 'ostrovy bohatství' (gentrifikovaná centra měst, turistické
zóny, obchodní distrikty, uzavřené komunity), ale i 'kapsy chudoby' a vyloučené
regiony (segregovaná gheta, deindustrializované regiony, slumy, chátrající městské
čtvrti).
V návaznosti na předchozí kapitolu tak lze konstatovat, že v globálním měřítku je
budován jeden svět, dostupný především pro elity: jsou to pečlivě udržovaná a od
mnoha rušivých vlivů odstíněná městská centra, parky, čtvrtě a letoviska, intenzivně
propojená dopravní a telekomunikační infrastrukturou (mezinárodní letiště,
rychlovlaky a dálnice), vybavená luxusními obchody, specializovanými službami,
hotely, kulturními institucemi. Celá řada staveb je unikátní a navrhovaná
světoznámými architekty, velmi často jde o význačné stavby, umožňující zároveň
snadno odlišit jednu metropoli od druhé. Je to prostor blízkosti: pokud si to můžete
finančně dovolit, přelétávání mezi zeměmi a kontinenty se snadno stane vaším
denním chlebem – ba co víc, je to i vnějším atributem příslušnosti k elitě (kterou se
často alespoň vnějškově, např. dovolenou na exotických místech, snaží napodobit i
vrstvy střední).
V pozadí tohoto mediálně všudypřítomného jednoho světa je anonymní a snadno
zaměnitelný svět předměstí a suburbií, sloužící k zajištění 24-hodinového fungování
světa elit. Tyto rozsáhlé městské oblasti jsou domovem lidí a sídlem institucí, firem a
korporací, které slouží k implementaci záměrů a rozhodnutí elit, stejně jako k
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zajištění každodenního fungování moderního města i společnosti jako celku.
Samostatnou kapitolou je výstavba a údržba sítí, které zásobují globální metropole a
potažmo i jeden svět vším potřebným: energií, surovinami, výrobky, lidmi, službami,
informacemi. Je třeba mít na paměti, že síť, to není jen infrastruktura a další
materiální vybavení, to je především síť sociálních vztahů. Manuel Castells [10, 7]
toto velmi podrobně rozebírá a mluví právě o vynořující se společnosti sítí, jež pro něj
představuje klíčový pojem pro pochopení současných změn území i společnosti.
Jakákoli síť je definována 1) pravidly, jimiž se řídí, a 2) topologií: polohou uzlových
bodů a strukturou jejich spojnic. Pravidla sociální sítě jsou v jistém smyslu kulturou
dané sítě. Přístup do sítě, v níž se pohybují elity tak např. vyžaduje nejen náležité
bohatství, ale také osvojení příslušné kultury – kulturní kapitál v původnímm pojetí
Pierra Bourdieu [11, p. 176-8]. Pokud Castells popisuje společenskou strukturu jako
síťovou adekvátně, rýsuje se před námi podle Kellera „refeudalizace“ společnosti,
barbarizace a regres modernity [4, p.149].
Indikátorem takovéto barbarizace je skutečnost, že stále více zásadních
společenských rozhodnutí se děje netransparentně za zavřenými dveřmi v úzkém
okruhu vyvolených či mocných. Význam veřejného prostoru klesá, neboť parlamenty,
veřejná prostranství i nejrůznější média jsou stále méně těmi místy, kde se rozhoduje
o osudu společnosti. Veřejná prostranství jsou zastavována zařízeními pro komerční
i politickou reklamu, média slouží spíše jako nástroje propagandy. Pokud se ve
veřejném prostoru opravdu o něčem rozhoduje, mají do něj přístup pouze někteří
'vyvolení' – a to bez ohledu na výsledky voleb. Občané mají ve stále větších počtech
oprávněný pocit, že jejich hlas není v rozhodujících debatách slyšet, natož aby byl
respektován.
Jak to ovšem souvisí s výstavbou? Se stavěním v onom materiálním smyslu, kdy
dochází k přesunu cihel, betonu, skla a oceli? Tak, že veřejný prostor je privatizován,
zastavován a zaplňován budovami, zařízeními a činnostmi, které slouží zájmům
úzkých skupin obyvatel. Jedním z nejvýznamnějších jevů v tomto duchu, relativně
málo vnímaným – snad kvůli své všudypřítomnosti – je zábor veřejných prostranství
a alokace veřejných prostředků pro individuální automobilovou dopravu. Ačkoli je
používání osobního automobilu, přinejmenším v ekonomicky rozvinutých zemích,
široce rozšířené, přeci jen si ho ne každý, z nejrůznějších důvodů, může či chce
dovolit. Přesto jsou ale z veřejných rozpočtů vynakládány enormní částky na rozvoj
automobilismu (výstavbu a údržbu silnic, dálnic, parkovišť, nehledě na onu skrytou
infrastrukturu ropovodů a rafinérií, či vojensko-politické intervence v zemích
vyvážejících ropu), před nimiž obvykle blednou prostředky vynakládané jak na rozvoj
hromadné dopravy, tak na infrastrukturu pro cyklisty a pěší. Mnoho urbanistů má
oprávněný pocit, že města nejsou stavěna pro lidi, ale pro auta.
Americký model poválečného ekonomického rozvoje, založený na kombinaci
výstavby dálnic z veřejných prostředků a státní podpoře suburbánního bydlení, byl
naklonován po celém světě. Automobilky byly dlouhá léta tahounem ekonomického
rozvoje, nejprve v USA, pak v Německu a Japonsku, a ještě později v celé řadě
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dalších zemí. Spotřeba domácností, od nábytku po elektroniku a hračky, po čase
pouze převzala štafetu. Není těžké vysledovat, jak postupující individualizace vede
ke stále větší spotřebě (a tedy i růstu hrubého domácího produktu): nejprve auto do
rodiny, později pro každého jejího člena. A stejný příběh lze v poslední době
vysledovat třeba u telefonů a osobních počítačů. Jakmile je saturována poptávka po
jednom typu zboží (např. proto, že auto už má prakticky každý dospělý pracující
Američan), jsou hledány nové produktové řady.
Systémově důležitý atribut výstavby v posledních desetiletích je fakt, že nemovitosti
se staly snadno obchodovatelnou komoditou. A to nejen budovy, ale i pozemky.
Stavebnictví, developerská činnost a obchod s nemovitostmi se velmi rychle staly
důležitým tahounem ekonomiky. Zlomový okamžik nastal tehdy, kdy produkce domů
přestala uspokojovat pouze potřebu lidí po bydlení, ale kdy se nemovitosti staly také
investicí, která se navíc každoročně nadprůměrně zhodnocovala. Bylo zkrátka
zaděláno na realitní bublinu a následnou finanční krizi.
Moderní podoba území zosobňuje tendence v moderní společnosti
Vraťme se nyní k tomu, co jsme se dozvěděli o společnosti a území. Co se v
současném době ve společnosti i v území vlastně děje?
Zdá se, že proces modernity už do svého fungování zapojil celou zeměkouli: za
účelem nastolení a udržení moderních společenských vztahů, jež vyžadují zvyšování
produkce komodit, došlo k mobilizaci ohromných lidských i Zemských zdrojů, které
vedlo k dosud historicky nevídanému přetvoření zemského povrchu. Atributy
přisuzované moderní společnosti lze ve stále větší míře vyčíst i v území, které je
stále komodifikovanější, abstraktnější, nesourodější, specializovanější a účelovější.
Proberme si tyto atributy jeden po druhém. Zezbožnění území lze pozorovat v tom,
že ho stále snadněji bereme jako volně obchodovatelnou nemovitost. Osobní vztah k
půdě, kořeny, city, tradice, specifické, či komerčně nevýdělečné využití – to vše je
zezbožnění území na překážku. Abstrakce se projevuje např. v tom, že vymýšlíme a
zavádíme stále sofistikovanější způsoby evidence a správy území: hraniční kameny
a meze nahradily pozemkové mapy a ty zase elektronický GIS a ortofotomapy.
Nesourodost území lze nejlépe hledat v globálních metropolích, kde díky jejich
překotnému společensko-ekonomickému rozvoji nalezneme jak stopy většiny
historických epoch (historická jádra měst – ať už ve formě turistického disneylandu,
zakonzervovaných památek, anebo chátrajících budov – různá uliční schémata,
stavební slohy i současné využití budov), tak stopy kultur z nejrůznějších částí světa
(zakonzervované v muzeích, chované v zoologických zahradách, ale i aktuálně žité i
nejrůznějších etnických a národních komunitách), tak prvky nejroztodivnějších
institucí, firem, infrastruktury a společenských subsystémů. Specializace území je
taktéž patrná ve zmiňovaných metropolích, ale lze ji pozorovat i v mezinárodní dělbě
práce, monokulturní produkci hospodářsky významných plodin či vydělování stále
dalších subsystémů, zajišťujících chod společnosti (např. doprava: už to nejsou jen
ulice, po nichž se původně přepravovali jak lidi, tak většina zboží, ale silnice,
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železnice, metro, letiště, přístavy, trubní vedení …). Účelovost, racionalita využití
území má velmi často ekonomickou dimenzi: co nejlepší zhodnocení území,
nemovitosti se projevuje v odsunu nejrůznějších prostorově náročných činností na
periferii měst, např. minimalizaci skladových prostor v obchodech v centru měst a
budování logistických center u dálničních křižovatek; přizpůsobování produkce plodin
aktuálním dotacím a světové poptávce spíš než vlastnostem půd.
Kromě těchto „tradičně moderních“ atributů, však v území stále snadněji objevíme i
Kellerem tematizovanou nesouměřitelnost a oddělené světy. Obojí je přitom mnoha
důmyslnými způsoby maskováno. Společným výsledkem nesourodosti, specializace,
účelovosti a komodifikace je tendence k fragmentaci území. Tento fakt potvrzuje i
publikace OSN Stav světových měst 2010/2011 – Města pro všechny: přemostění
urbánních trhlin:
„Ve většině městských oblastí rozvinutého světa je segmentace prostoru
po různé účely poměrně viditelná, a to i přesto, že sociální různorodost a
smíšené využití zůstávají široce rozšířené. S tím kontrastuje mnoho měst
v rozvojovém světě, kde je oddělení využití a stupňů prosperity tak
zřetelné, že zatímco bohatí žijí v dobře obsloužených sousedstvích,
uzavřených komunitách a dobře postavených a úředně schválených
sídlech, tak chudí jsou uzavřeni do vnitroměstských či mimoměstských,
úředně nelegálních, sídel a slumů.“ [12, p.4]
Specifický způsob propojení jednotlivých fragmentů – pomocí nejrůznějších
dopravních a komunikačních sítí – konstituuje právě ony oddělené světy. Spolehlivé
mapy těchto světů neexistují. Jedním příkladem za všechny budiž turistický průvodce
Lonely Planet, ukazující svět a jeho zákoutí z pohledu turisty. Jak ale vidí svět např.
akademičtí pracovníci? Mezinárodně migrující pracovníci v různých oborech?
Internetové komunity? Jaká je mapa světa pro různé druhy zboží? Jak vypadá
Castellsův prostor toků [10]? Zde ani zdaleka nevystačíme s politickou mapou světa
a pravděpodobně ani s klasickými 2D mapami. Lze se také ptát, které mapy nám o
struktuře moderního světa něco podstatného odhalují a které naopak cosi zakrývají?
Překonat fragmentaci: zaměřit se na tvorbu veřejného prostoru
Výše zmiňovaná publikace OSN [12] ukazuje mnoho způsobů, jak překonat urbánní
a společenskou fragmentaci. Rist [2, p. 162] sice namítá, že OSN z řady důvodů
postupně resignovala na víru v to, že zásadní obrat k lepšímu je dosažitelný, a dala
se především na zmírňování těch nejpalčivějších problémů, leč souhrn aktuálních
doporučení přinejmenším ukazuje cestu. A tou je podpora společenských „hnutí
zdola“, opřená o lidská práva, „právo na město“ a synergické provázávání čtyř
základních dimenzí inkluzivního města: oblasti sociální, politické, ekonomické a
kulturní.
Pokud tento přístup spojíme s Kellerovým voláním po zachování (či vytvoření) jemně
odstupňované společenské nerovnosti, namísto naposté nesouměřitelnosti, lze se
dobrat k tomu, že v oblasti výstavby a organizace území je nutno se zasadit o
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fundamentální obnovu (či vytvoření) veřejného prostoru. Skutečný veřejný prostor je
totiž místem, kde se mohou všichni členové společnosti setkávat jako rovní a který
zároveň (dopravně, komunikačně i sociálně) propojuje ony oddělené fragmenty
území i společnosti. Dvě základní formy veřejného prostoru jsou veřejná prostranství
(ulice, náměstí, parky) a prostor v médiích (televize, noviny, webové portály). Je
třeba se zasadit o to, aby se veřejný prostor stal ohniskem společenského dění,
diskuse a rozhodování. A také o to, aby byl skutečně přístupný všem. O toto
zpřístupnění je potřeba se snažit ve všech společensky relevantních rozměrech: jak
těch, které jsou jmenovitou součástí listiny základních práv a svobod (která zakazuje
diskriminaci-vyloučení na základě pohlaví, rasy, jazyka, víry …), tak těch, které jsou
specifické pro příslušný formy veřejného prostoru (odstranění bariér, které komplikují
přístup dětí, starších lidí, či lidí se zdravotním postižením na veřejná prostranství;
zvyšování jazykových, komunikačních či statusových kompetencí, které brání
přístupu do médií).
Prostupnost území a neexkluzivní dostupnost veřejného prostoru se jeví jako dva
základní požadavky pro orientaci společenských snah v územní problematice. Jeden
svět pro všechny, namísto jednoho světa pro vyvolené a všehoschopné, to by mělo
být oním dohledným cílem. Nesmírně důležitá je přitom otázka po struktuře tohoto
inkluzivního světa-veřejného prostoru. Lze předpokládat jeho rozmanitost v různých
měřítkách (lokální, regionální, globální) i územních kontextech. V rámci měst a
městských aglomerací by mělo jít o prostor souvislý, spojitý, primárně orientovaný na
chodce, poté na cyklisty, hromadnou dopravu a až na posledním místě na dopravu
individuální. Důvodem tohoto pořadí je společenská přínosnost a environmentální
udržitelnost. Chodci mají největší možnosti vzájemného sociálního kontaktu, s řidiči
automobilů naprosto nesrovnatelnou. A obdobně ekologická stopa – ta je nejmenší u
cyklistické dopravy (která je oproti chůzi znatelně rychlejší a umožňuje překonání
násobně větších vzdáleností).
V závěrečném pokusu o shrnutí zdůrazněme, že je třeba se aktivně a společně
postavit růstu, rychlosti a moci. Nahraďme nefunkční mantru rozvoje důrazem na
vzájemně provázané základní lidské potřeby (např. v podání Manfreda Max-Neefa
[13, 14]) – jejichž uspokojení, překonání různých typů frustrace, s přednostním
využitím místně dostupných zdrojů, se jeví jako mnohem schůdnější cesta k
uskutečnění lidského potenciálu, nežli bezhlavé kopírování specifický rozvojových
modelů některých západních zemí.
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Niektoré aktuálne otázky urbanizmu
a územného plánovania

Current Issues of Urban Design and Land-Use Planning
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
ABSTRACT:
Architects – urban planners have always considered the issues of arranging functions
and space in a certain setting to be the main focus of urban design and land-use
planning. Apart from this task it’s inevitable to draw attention to certain current issues
in settlements. The problem of holding water in the country and in built-up areas is
one of them. It is closely connected to the theme of green areas. The article refers to
implementation possibilities of new regulation elements such as eco-index or
impermeability coefficient.
ABSTRAKT:
Z pohľadu architektov – urbanistov sa urbanistická tvorba a územné plánovanie
venovali najmä otázkam funkčného, priestorového a prevádzkového usporiadania
územia. Pri zachovaní týchto úloh však musí reagovať na niektoré aktuálne javy
v území. Jednou z nich je otázka zadržiavania vody v krajine a v zastavanom území
sídiel. S touto otázkou súvisí aj problematika zelene. Článok poukazuje na možnosti
uplatnenia nových regulačních prvkov ako je ekoindex alebo koeficient
nepriepustnosti.

1. Úvod
Otázka
vegetačných
prvkov
v urbanizovanom
území
je
jednou
z najfrekventovanejších a najdiskutovanejších pri tvorbe urbanistických koncepcií a
pri následnej regulácii územia. Je o to citlivejšia, že verejnosť má pocit absencie
„zastúpenia zelene“ v území. Je to dané napr. skutočnosťou, že napriek pomerne
veľkým voľným plochám v lokalitách panelovej bytovej výstavby vníma verejnosť
nedostatok zelene. Je to však často iba dôsledok fázového posunu v dorastaní
zelene oproti času výstavby. Druhým dôvodom je skutočnosť, že mnohé investície sa
realizujú spôsobom, ktorý často aj zbytočne zasahuje do existujúcich plôch zelene.
Znova a znova sa otvára otázka podielu vegetačných plôch v urbanizovanom území.
Téma „zelene“, keďže sa dotýka kvality prostredia, sa tak stáva vecou verejnou.
2. Štandardy zelene
V minulosti boli v našich podmienkach uplatňované štandardy a normatívy, ktorých
základom je kategorizácia zelene podľa urbanistickej funkcie ku ktorej sa zeleň viaže.
Normatív najčastejšie predstavuje požadovanú mieru zelene na bilančnú jednotku,
ktorou je buď plocha alebo obyvateľ. Normatívy zelene boli rozčlenené do piatich
kategórií (lit.č.5):
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1. Verejné parky - predstavujú plochy verejných parkov vrátane menších
upravených plôch. Normatív sa pohybuje v rozmedzí 4-18m² na obyvateľa Základná
hodnota normatívu je 9m²/obyv. a platí pre mestá v podhorskej polohe veľkosti 20–50
tisíc obyvateľov, so zastúpením 30-50% vegetačných prvkov v katastrálnom území
mesta a za predpokladu ovzdušia neznečisteného nad normatívne hodnoty. Každá
iná veľkosť mesta, geografická poloha, krajinná hodnota katastrálneho územia a stav
znečistenia ovzdušia znamenajú diferenciáciu základnej hodnoty.
2. Vegetácia v obytnom území zahŕňa vegetačné plochy pri bytových domoch
a plochy nezastavaných častí pozemkov rodinných domov bez hospodárskych
záhrad. Základná hodnota normatívu pri málopodlažnej zástavbe je 11m²/obyv. Táto
hodnota klesá so vzrastajúcou podlažnosťou a kompaktnosťou zástavby až na
hodnotu 7m²/obyv. a to z dôvodu že sa zvyšuje hustota obyvateľov.
3. Vegetácia pri občianskej vybavenosti - základná hodnota normatívu je
12m²/obyv. Pozostáva z plôch vegetácie na pozemkoch základnej vybavenosti
(najmä predškolská a školská výchova) – 6m²/obyv., ihrísk – 2m²/obyv. a cintorínov
– 4m²/obyv. Hodnota platí pre najmenšie mestá, od miest nad 10tisíc obyvateľov sa
zvyšuje úmerne ku rastu množstva vybavenosti vyššieho významu až na hodnotu
19m²/obyv.
4. Vegetačné plochy ochranných pásiem výroby, technickej infraštruktúry
a dopravy sú diferencované podobne ako parky v rozsahu orientačne od 4 do
33m²/obyv. Vegetačné plochy vo vnútri výrobných areálov nie sú do týchto plôch
započítané.
5. Vegetačné hospodárske plochy predstavujú hospodársku časť pozemkov
rodinných domov a rekreačno – hospodárske záhradky. Požiadavky obyvateľov na
plochy pre záhradkárčenie sa predpokladali v rozsahu 45m²/obyv., ale v zastavanom
území mesta sa rátalo s možnosťou umiestniť cca 15m²/obyv.
VÚVA (lit.8 str.13) považovala za primeraný rozsah zelene v rozmedzí 5075m²/obyv., z toho zastúpenie verejnej zelene 8-12m²/obyv., zeleň obytných území
14-19m², zeleň občianskej vybavenosti 6-9m²/obyv., a ostatná zeleň 22-35m²/obyv.
Tento požadovaný podiel vegetačných plôch sa v územnoplánovacej dokumentácii
vyjadruje najmä pomocou indexov, t.j. podielu vegetačných plôch k celkovej výmere
bilančnej plochy, niekedy aj požiadavkou na minimálne percentuálne zastúpenie
vegetačných plôch. Z toho sa často vyčleňuje osobitná požiadavka na podiel
„vysokej zelene“.
K problematike normatívov J. Komrska uvádza, že „ normatívy zelene môžu
poslúžiť pri koncipovaní generelu zelene v meste, ktorý následne môže ovplyvniť
tvorbu územného plánu mesta a územné plány jeho častí. Operovanie s
normatívmi jednotlivých kategórií, alebo dokonca ich neodborné spájanie nemá
žiaden význam a slúži len pre voluntaristické a populistické hodnotenia, ktorými je
možné obhajovať aj napádať akékoľvek rozhodnutie vo vzťahu ku zeleni“.
Výsledky urbanistickej praxe však ukazujú, že aj napriek dodržaniu či niekde
aj prekročeniu vyššie uvedených ukazovateľov vníma verejnosť deficit vegetačných
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plôch (nedostatok zelene). Okrem vyššie uvedenej skutočnosti že novozaložené
vegetačné plochy potrebujú na dosiahnutie svojej kapacity aj niekoľko desaťročí je
ďalším dôsledkom tohto stavu aj skutočnosť, že uvedené normatívy vyjadrujú
kvantitatívne a nie kvalitatívne aspekty.

3. Nové ukazovatele regulácie vegetačných plôch
Fakulta architektúry STU sa zapojila do medzinárodného výskumného a rozvojového
projektu Ecocity, ktorý bol zameraný na problematiku udržateľného rozvoja miest.
V rámci tejto témy sa o.i. zaoberal aj problematikou miery zastúpenia vegetačných
plôch v sídlach. Podľa J. Komrsku „základnou dilemou je skutočnosť, že človek je
súčasne úzko zviazaný s prírodným prostredím a súčasne potrebuje pre svoju
existenciu prostredie umelé“.
Ako základný normatív určil projekt dostupnosť parku ako verejnej plochy so
špeciálnou údržbou vegetácie, s vybavením pre krátkodobý oddych a športovorekreačné aktivity užívateľov, s výmerou min. 0,5 ha. Túto veľkosť potvrdili aj niektoré
iné domáce práce (lit.3, s.40). Z hľadiska priestorotvorného by však nemala byť
plocha parku užší ako 25m. Ukazovateľom dostupnosti je vzdialenosť 300m medzi
bydliskom a parkom. Za štandard sa považuje, ak je park takto dostupný 65-80%
obyvateľom v území.
3.1. Ekoindex a ekofaktor
Projekt Ecocity okrem vyhradených vegetačných plôch (parky, záhrady...), ktoré
predstavujú v územnoplánovacej dokumentácii samostatne vymedzenú plochu,
pracoval aj s vegetáciou, ktorá nebýva súčasťou bilancií zastavaného územia.
Namiesto frekventovaného „indexu zelene“ zaviedol projekt pojem ekoindex, ktorý
vyjadruje kvalitatívne aspekty zastúpenia vegetačných prvkov v zastavanom území.
Ekoindex je hodnota, ktorá vyjadruje vzťah ekologickej kvality plôch nezastavaných
(nadzemnými objektmi), vodopriepustnosti ich povrchov a množstva biomasy
a napokon ekologickú kvalitu zastavaných plôch, ktoré sú vybavené vegetačnou
pokrývkou.
Ecoindex vyjadrujúci vodopriepustnosť povrchov s množstvom biomasy
vychádza z diferenciácie nezastavaných plôch pomocou ekofaktora. Podľa výskumov
Dánskeho výskumného inštitútu výstavby a urbanizmu najvyššiu hodnotu ekofaktora
2,0 majú plochy so vzrastlou stromovou a vyššou krovinatou vegetáciou. Hodnotu
ekofaktora 1,0 majú vodné plochy, nekosené trávnaté plochy s prípadným výskytom
drobných drevín. Hodnotu ekofaktora 0,5 majú kosené trávnaté plochy a plochy
príležitostne zaliate vodou /inundácia, suché poldre/. Hodnotu ekofaktora 0,0 majú
spevnené plochy. Skutočná výmera jednotlivých druhov plôch sa vynásobením
príslušným ekofaktorom premení na akúsi fiktívnu váženú ekoplochu. Pomer súčtu
ekoplôch ku súčtu skutočných plôch nám dáva hodnotu základného ekoindexu
daného riešeného územia. Okrem základného ekoindexu sa používa ešte pomocný
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ekoindex. Odhadnutá plocha koruny jednotlivých stromov vynásobená ekofaktorom s
hodnotou 2,0 a plocha zelených striech a fasád
vynásobená ekofaktorom
s hodnotou 0,5 dávajú v súčte pomocnú váženú ekoplochu. Pomer tejto ekoplochy
a súčtu skutočných plôch dáva pomocný ecoindex. Súčtom základného
a pomocného ekoindexu dostaneme výsledný ecoindex. Teoretická maximálna
hodnota ekoindexu je 2,0, čo zodpovedá ploche s lesným porastom bez spevnených
plôch. Najlepšie riešenia v meste môžu dosiahnuť hodnotu ekoindexu okolo 1,0
a dobrým štandardom je hodnota 0,6 a v mestských centrách 0,4.
J. Komrska konštatuje, že „metodika hodnotenia zastúpenia zelene v
urbanistickej štruktúre použitá v projekte Ecocity sa ukazuje ako vhodná pre
používanie v územných plánoch pre svoju jednoduchosť a relatívne jednoznačnú
aplikáciu a interpretáciu. Je zrejme vhodnejšia ako doteraz používané (a zneužívané)
vzťahovanie rozsahu plôch zelene ku počtu obyvateľov. Hodnotenie uplatnenia
zelene dvoma ukazovateľmi z ktorých jeden (dostupnosť parku) má najmä sociálny
rozmer a druhý (ekoindex) zasa vyjadruje ekostabilitu urbanizovaného územia má
výhodu v tom, že sa dá aplikovať na ľubovoľný segment územia a dá sa vcelku
dobre predkladať aj laickej verejnosti“.
V územnoplánovacej praxi Slovenska bol ekoindex experimentálne použitý
v urbanistickej štúdii rekreačnej zóny Bratislava – Zlaté piesky (lit.6), keď bol
uplatnený ako regulačný prvok namiesto indexov zelene. Jeho hodnota sa vťahovala
na bilančné jednotky urbanistických blokov. Pomocou ekoindexu dokázala štúdia
diferencovať voľné rekreačné plochy ako aj hustejšie zastavané v centre zóny.
V hustejšie zastavaných blokoch hodnoty ekoindexu v praxi znamená aplikáciu
vegetačných konštrukcií (zelené strechy, popínavé vegetačné fasády a pod.), čím sa
kompenzuje nižší podieli zastúpenia vegetačných plôch na povrchu. Súčasne boli
pre jednotlivé bloky definované podmienky na zadržanie dažďovej vody
(požiadavkami na dizajn terénnych úprav a pod).
3.2. Zdaržiavanie vody v zastavanom území
Problematika zadržiavania vody sa stáva aktuálnou nielen vo voľnej krajine, ale aj
v zastavanom území sídiel. V USA sa v niektorých mestách aplikuje limit –
maximálny podiel nepriepustného povrchu pozemku (ISR - Impervious surface ratio).
Je definovaný ako pomer povrchu pozemku, ktorý je pokrytý konštrukciami nebo
materiálom podstatne znižujúcim alebo zabraňujúcim infiltráciu (strechy, vozovky,
chodníky, bazény, parkoviská s nepriepustným povrchom) najmä od prívalového
dažďa, k celkovej ploche pozemku. Tento index v sebe zohľadňuje o.i. aj geologické
zloženie podložia a sklonitosť pozemku. Stáva sa tak významným nástrojom
regulácie stability svahov zastavaných území (podrobnosti pozri lit.č.7). J. Moučka (7)
ešte uvádza aj tzv. podiel plôch potenciálnej vegetácie v zástavbe. Vyjadruje vzťah
vodopriepustnej časti pozemku k celkovej ploche. Potenciálna plocha vegetácie
značí plochu, ktorá môže ale nemusí mať vegetačný kryt, dôležitá je ale
vodopriepustnosť povrchu. Ak je všetka dažďová voda „zlikvidovaná“ vsakovaním
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na vlastním pozemku, vyjadruje CN i miestny príspevok pozemku k bilancii
podpovrchových vôd. Pri odvode dažďovej vody do kanalizácie je príspevok nižší o
plochu striech a dlažieb.
V odvedení dažďovej vody kanalizáciou môže byť významným aj fakt, či sa
jedná o splaškovú alebo delenú kanalizáciu. Samozrejme vodou je potrebné
saturovať aj splaškovú kanalizáciu, v prípade delenej je však možné dažďovú vodu
zbierať a využívať ako úžitkovú vodu. Na sídlisku Kronsberg v Hannoveri (lit.9)
postavenom pri príležitosti Expo 2000 je časť takejto vody zbieraná do poldrov, ktoré
sú súčasťou dizajnu krajinných a parkových úprav. Odtiaľ postupne vsakuje do
podložia. Druhá časť (zo strešných konštrukcií) je zbieraná do zemníkov, kde je
pomocou kolektorov umiestnených na strechách okolitých budov vyhrievaná a slúži
ak teplá užitková voda pre potreby vykurovania sídliska. Voda z komunikácií z
vsakuje cez paralené priekopy (jarky) do podložia, pričom konštrukcia priekopy
obsahuje z dôvodu rizika znečistenia ropnými produktami špeciálne filtračné vrstvy.
Koncepcia sídliska vzišla z architektonicko-urbanistickej súťaže v roku 1993, ktorú
vyhral architekt Hendrik Welp.
Vyššie uvedené príklady nás presviedčajú o potrebe prelomenia niektorých
stereotypov pri regulácii území v prospech jeho ekologických parametrov Zavedenie
nových parametrov regulácie na základné uvedených výsledkov vedy a výskumu.

Obr. 1 - Hannover, sídlisko Kronsberg,
zadržiavanie vody do krajinársky stvárneného poldra
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Obr. 2 - Bratislava Zlaté piesky, urbanistická štúdia zóny, autori: Kováč,B.,
Komrska,J., Polgáry, J., ocenené cenou Zduženia pre urbanizmus a ÚP Slovenska 2009,
štúdia reprezentovalôa SR na prehliadke urbanistických prác ECTP 2010, komplexný
urbanistický náver a diferenciácia územia podľa hodnoty ekoindexu.
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Hospodaření se srážkovými vodami na stavebním pozemku a jeho
důsledky pro územní plánování
Stromwater management at the ground plot and its consequences for city
planning
Ing. David Stránský, Ph.D. a Dr. Ing. Ivana Kabelková
ABSTRACT:
The article acquaints with principles and advantages of sustainable storm water
management (SWM) at the ground plot. It summarizes the supporting legislative
framework in the Czech Republic and suggests how the necessary rules should be
implemented in the City Development Plan. Examples of key parameters of SWM
and boundary conditions for the selection of the drainage system are shown in a
case study.
ABSTRAKT:
Text seznamuje s principy a přínosy přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou
(HDV) na stavebním pozemku. Shrnuje legislativní rámec pro HDV v České republice
a uvádí, jak by se tyto zásady měly promítnout v územním plánování. Konkrétní
příklady klíčových ukazatelů odvodnění zastavěných povodí a okrajových podmínek
pro volbu způsobu odvodnění jsou ukázány v případové studii.

1 Úvod
Urbanizovaná území jsou specifická vysokým podílem nepropustných ploch (např.
komunikace, střechy budov), který v centrech městských aglomerací dosahuje 70% i
více. Voda dopadající za dešťové situace na povrch povodí nemůže přirozeně
infiltrovat do kolektoru podzemních vod (obr. 1). Rovněž úroveň evapotranspirace je
oproti přirozeným podmínkám snížena [1]. Větší část objemu dešťové vody odtéká
po zpevněném povrchu povodí do dešťových vpustí a stokovou sítí je odváděna z
urbanizovaných povodí. Kromě zvýšení objemu dochází i k podstatnému urychlení
povrchového odtoku a snížení schopnosti transformace kulminačního průtoku.
Důsledkem zvýšeného objemu povrchového odtoku a jeho rychlosti je změna
hydrologického režimu vodního toku [3], který se projevuje častějším výskytem
lokálních povodní. To je významné zejména v situacích, kdy větší urbanizovaný celek
leží na malém vodním toku. Náhlé zvýšení průtoku může způsobit škody na
hmotném majetku v okolí toku, případně i zdraví, obdobně jako při klasické povodni.
Negativně zde působí i morfologické změny toku (napřímení, zpevnění koryta), které
snižují schopnost toku transformovat povodňovou vlnu. Vzhledem k vyšší četnosti
lokálních povodní v důsledku urbanizace jsou podstatné i dopady na vodní tok. Jde
zejména o hydraulický stres a vnos znečišťujících látek. Oba jevy ovlivňují vodní
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faunu a flóru [4]. Hydraulický stres působí erozi dna/břehů vodního toku a odplavuje
organismy žijící ve vodním prostředí [5]. Tok ztrácí estetickou i ekologickou funkci.

obr. 1 - V povodích s přirozeným vegetačním krytem infiltruje až 50% objemu dešťové vody
dopadající na povrch území (z toho přibližně polovina dotuje kolektory podzemních vod),
pouze 10% reprezentuje povrchový odtok. V centrálních částech městských aglomerací tvoří
povrchový odtok až 55% objemu dešťové srážky [2]

Dalším důsledkem může být překročení kapacity samotného stokového systému,
přechod do tlakového režimu proudění s vystoupáním vody do úrovně sklepních
prostorů či přímo výtoku na terén prostřednictvím revizních šachet či uličních vpustí a
rozliv do okolního prostoru. Obvyklé je rovněž zahlcení uličních vpustí s následným
zaplavením okolního území. Vzhledem k velmi rychlému průběhu dešťového odtoku
(desítky minut) je včasná informovanost o povodňovém nebezpečí omezená. Četnost
výskytu je individuální, k podobným situacím dochází většinou v době jarních
přívalových dešťů a letních bouřek. Vzhledem k velké plošné variabilitě takových
srážek není zpravidla postiženo celé urbanizované povodí, ale pouze jeho část.
Rostoucí hodnoty intenzity a periodicity výskytu dešťů [6] vedou k vyšší
náchylnosti systémů odvodnění k jejich selhání (přetížení). V praxi to znamená, že
hydraulická spolehlivost stávajících či dnes navrhovaných systémů odvodnění se
bude v čase snižovat (tzn. častější výskyt tlakového proudění a výtoku odpadní vody
na terén povodí), což je podstatný fakt při plánování odvodňovacích systémů, jejichž
životnost se pohybuje v desítkách let [7].
Kromě lokálních povodní má změna koloběhu vody v důsledku urbanizace
negativní vliv i na dotaci podzemních vod, jejichž hladina se snižuje. To působí
problémy v suché části roku, kdy by průtok ve vodních tocích měl být dotován právě
podzemní vodou.
Narušení přirozeného hydrologického režimu ohrožuje životní prostředí i
narušením energetického režimu v prostředí velkých měst. Pokud sluneční energie
dopadá na vegetaci nedostatečně zásobenou vodou, nemůže se největší podíl této
energie spotřebovávat pro transpiraci jako u vegetace vodou dobře zásobené (cca
3–4 l/m2 za den). Městská zeleň tak nemůže plnit úlohu nejlevnějšího a
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nejprogresivnějšího klimatického zařízení s celkovým příznivým dopadem na kvalitu
života v urbanizovaném území [8].
Na nepropustných plochách jsou za bezdeštného období deponovány polutanty z
různých zdrojů a aktivit (např. atmosférické depozice, doprava, zvířecí trus apod.). Při
dešťových událostech jsou tyto polutanty smývány do systému odvodnění, jehož
prostřednictvím se dostávají do povrchových vod. Nejdůležitějšími znečišťujícími
látkami jsou nerozpuštěné látky, organické látky, živiny a toxické sloučeniny včetně
ropných látek a těžkých kovů. Úroveň znečištění v povrchovém odtoku závisí na řadě
faktorů, zejména typu povodí (průmyslová povodí mají většinou více znečištěný
povrchový odtok), délce bezdeštného období (tzn. době akumulace zněčištění na
povrchu) a době trvání a intenzitě samotné dešťové srážky. V případě jednotné
stokové sítě hraje roli i vyplavení sedimentů usazených ve stoce během bezdeštného
období a míšení dešťové vody s vodou splaškovou.
Při intenzivních dešťových událostech s vyšší periodicitou opakování dochází
k vysokému odnosu znečištění v počátečních stádiích deště. Tento jev se nazývá
první splach a projevuje se především na menších povodích s velkým podílem
nepropustných ploch.
V důsledku znečištění povrchového odtoku vzniká ve vodním toku riziko akutní
a chronické toxicity pro přítomné organismy [9], které se prostřednictvím potravního
řetězce může propagovat dále, v extrémním případě až ke člověku. Škody způsobné
na ekosystému jsou individuální a mohou se plně projevit až s odstupem času. Při
nesplnění environmentálních cílů stanovených evropskou legislativou [10], které
obsahují i požadavky na chemický a ekologický stav vodních toků, hrozí sankce.
2 Hospodaření se srážkovými vodami
Základním principem koncepce přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami
(HDV) v urbanizovaném povodí je v maximální možné míře napodobit přirozené
odtokové charakteristiky lokality před urbanizací. Základem HDV je tzv.
decentralizovaný způsob odvodnění, jehož podstatou je zabývat se srážkovým
odtokem v místě jeho vzniku a vracet ho do přirozeného koloběhu vody. V nejužším
slova smyslu jsou přírodě blízká opatření a zařízení HDV taková, která podporují
výpar, vsakování a pomalý odtok do lokálního koloběhu vody. V širším slova smyslu
sem patří i zařízení, která alespoň určitým způsobem přispívají k zachování
přirozeného koloběhu vody a k ochraně vodních toků, např. akumulací a užíváním
dešťové vody nebo retencí a regulovaným (opožděným) odtokem do stokové sítě.
Při HDV je nutno důsledně oddělovat mírně znečištěné a silně znečištěné
srážkové vody (z důvodu ochrany povrchových a podzemních vod a půdních
horizontů). Silně znečištěné srážkové vody je nutné čistit.
Hospodaření s dešťovou vodou zahrnuje široké spektrum technologií.
V důsledku je řešení každé lokality individuální, co nejlépe přizpůsobené místně
specifickým podmínkám. Systém HDV je tvořen jedním nebo více technickými
opatřeními, které se realizují v různých úrovních (preference i místa). HDV opatření
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jsou často kombinována tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu. Pro efektivní
hospodaření s dešťovým odtokem v urbanizovaném prostředí je vhodné použít HDV
sousledně ve čtyřech úrovních tak, jak jsou znázorněny na obr. 2. Preference
opatření odpovídá souslednosti jednotlivých úrovní (tj. zleva doprava). Obecně lze
říci, že podél řetězce HDV roste množství transportované vody a koncentrace
znečištění, stejně tak jako konstrukční velikost HDV opatření.

evapotranspirace

prevence povrchového
odtoku a jeho znečištění

evapotranspirace
evapotranspirace
transport
OPATŘENÍ
U ZDROJE

transport
MÍSTNÍ
OPATŘENÍ
REGIONÁLNÍ
OPATŘENÍ

odtok do
vodního toku
podz. vod
přímé využití

odtok do
vodního toku
podz. vod

odtok do
vodního toku
podz. vod

obr. 2 - Návaznost způsobu odvodnění od lokálního (opatření u zdroje) až po regionální [11]

Principy HDV nejlépe naplňují objekty tzv. decentralizovaného systému odvodnění
(DSO). Patří sem tyto základními typy objektů pro hospodaření s vodou: plošné
zasakování, zasakovací průleh, prvek zasakovací průleh a rýha, zasakovací rýha,
zasakovací nádrž (poldr), zasakovací šachta, systém prvků průleh-rýha, retenční
objekt, mokřad, rybník.
Přírodě blízké HDV má pro území řadu ekologických i ekonomických přínosů:
• zadržováním a vsakováním dešťových vod se snižuje objem i maxima
povrchového odtoku, a tím se snižuje hydraulické a látkové zatížení toků (ať
již z odlehčovacích komor jednotné kanalizace nebo z dešťové kanalizace),
• vsakováním do podzemí se obnovuje zásoba podzemních vod a zásobování
recipientů v době sucha,
• snížené množství dešťových vod (DV) umožňuje navrhovat menší profily stok
a objemy dešťových nádrží a zatěžuje méně ČOV, čímž se zvyšuje účinnost
čištění odpadních vod,
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•
•
•

zadržením DV v terénu se zvýší výpar a zlepší mikroklima v urbanizovaných
oblastech,
zařízení HDV jsou často součástí ploch veřejné zeleně a estetickým přínosem
pro urbanizované území,
při využívání akumulované DV v nemovitostech jako vody užitkové (WC,
závlaha, praní, úklid) se snižuje potřeba pitné vody.

3 Legislativní rámec hospodaření se srážkovými vodami
Český právní rámec položil základ pro HDV v roce 2007, kdy se v Plánu hlavních
povodí ČR [12] objevily formulace zdůrazňující nutnost snižovat množství srážkových
vod odváděných kanalizací a zlepšit podmínky pro jejich přímé vsakování do půdního
prostředí, příp. požadavek na uplatnění koncepce nakládání s DV, umožňující jejich
zadržování, vsakování i přímé využívání v urbanizovaných územích.
V roce 2009 byla vydána nová Politika územního rozvoje ČR [13] jako
základní nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro
konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování s
ohledem na udržitelný rozvoj území. V kapitole 2.2, odst 25 nazvané Republikové
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, je mj. uvedeno:
Politika územního rozvoje ČR, kapitola 2.2, odst. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a
pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní.
Politika územního rozvoje [13] tak navazuje na Plán hlavních povodí [12].
Novinkou z hlediska hospodaření se srážkovými vodami je novelizovaný vodní
zákon [14], který obsahuje definici srážkových vod a stanovuje i podmínky obecného
nakládání se srážkovými vodami. Vodní zákon však nepožaduje aplikaci stavebního
zákona a souvisejících právních předpisů pouze pro novostavby, ale též při
provádění změn staveb a změn jejich užívání.
254/2001 Sb., §5, odst. (3)
• Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou
stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit
zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním
odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo
zadržování
a
odvádění
povrchových
vod
vzniklých
dopadem
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atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu
se stavebním zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat
stavební povolení nebo rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo
rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením, popřípadě kolaudační
souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.
V roce 2009 proběhla i novelizace Vyhlášky o obecných požadavcích na využívání
území č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. [15], do které se nově
dostaly požadavky na řešení srážkových vod.
501/2006 Sb., §20, odst. (5), písm. c)
Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
…
c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
• 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované
vypouštění do jednotné kanalizace.
Výše uvedené povinnosti jsou formulovány obecně a pro technický návrh odvodnění
konkrétní lokality musí být doplněny o klíčové ukazatele a jejich limitní hodnoty. Tyto
klíčové ukazatele jsou nyní stanoveny pouze pro pozemky staveb pro bydlení a
rodinnou rekreaci, kde v §21, odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. [15] je uvedeno:
501/2006 Sb., §21, odst. (3)
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20, odst.
(5) písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové
vody k celkové výměře pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci min. 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Klíčovým ukazatelem je tedy poměr výměry části pozemku schopné vsakování
dešťové vody k celkové výměře pozemku a limitní hodnotou tohoto klíčového
ukazatele je 0,3 resp. 0,4. Takto definované podmínky ovšem nejsou relevantní,
protože např. v případě odtoku srážkové vody ze sklonitého pozemku bude objem
vsáknuté vody na pozemku nevýznamný. Navíc je klíčový ukazatel vztažen pouze
k požadavku na vsakování (bod 1 v §20, odst. 5), další body nejsou řešeny.
Jiné pozemky než pro stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci nemají definovány
žádné klíčové ukazatele.
Ze současného právního rámce ČR vyplývá konkrétní postup při volbě
způsobu odvodnění stavby, které preferuje principy HDV. Toto se netýká stávající
zástavby (s výjimkou změn stavby a změn využití stavby), kde tento způsob může být
podpořen zavedením ekonomické motivace, tj. zpoplatněním odváděných DV.
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Na schématu (obr. 3) jsou vyhodnoceny a převedeny právní předpisy ČR do
technického závěru, který má podobu algoritmu pro volbu způsobu odvodnění.
Problémem pro návrh a realizaci vybraného způsobu odvodnění ve smyslu HDV je
absence technického předpisu. V současné době je zpracovávána nová ČSN 75
9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, jejíž dokončení
se předpokládá v druhé polovině roku 2011 [16]. Tato norma se však vztahuje pouze
na problematiku vsakování, nikoliv na komplexní návrh odvodnění pozemku dle
požadavků vyhlášky 501/2006 Sb. [15].

obr. 3 - Algoritmus volby odvodnění stavby [17]

4 Zásady územního plánování z pohledu HDV
Územní plánování by mělo probíhat v souladu s požadavky Politiky územního rozvoje
ČR [13]. Zásady [13] však v současné době nejsou podrobně rozpracovány.
Především by měly být vyjádřeny požadavky obecně stanovené
novelizovaným vodním zákonem a vyhláškou č. 501/2006 Sb. [15] pomocí limitních
hodnot klíčových ukazatelů platných pro novou zástavbu. Při stanovení pravidel
odvodnění nové zástavby a limitních hodnot klíčových ukazatelů musí být dodrženy
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zásady, že odtokové podmínky z původně přirozeného povodí musí být po urbanizaci
zachovány a že nesmí být ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
4.1 Klíčové ukazatele odvodnění zastavěných povodí
Pro zachování přirozených odtokových podmínek ze zastavěného území musí být
stanoveno:
1. Maximální povolené množství odtoku srážkových vod ze zastavovaného území
jako hodnota specifického odtoku z pozemku odvodňované stavby, tj. odtoku
vztaženého na ha plochy pozemku.
2. Bezpečnost retenčních objektů zařízení k zasakování, resp. zadržování srážkové
vody jako přípustná četnost překročení objemové kapacity každého zařízení (1x
za určitý počet let). Po překročení kapacity retenčního objektu zařízení se uvede
do provozu bezpečnostní přeliv, který stavbu a její okolí ochrání před záplavou a
DV odvede přípojkou do přilehlého recipientu.
4.2 Okrajové podmínky pro volbu způsobu odvodnění
Volba způsobu odvodnění konkrétní stavby či rozvojového území závisí na dvou
základních okrajových podmínkách:
1. Dostupnosti recipientu pro srážkové vody, tj. buď podzemní voda (vsakování),
nebo povrchové vody (event. prostřednictvím dešťové kanalizace), nebo stoková
síť (jednotná)
2. Míře znečištění srážkového odtoku
Prioritním recipientem pro odvádění srážkových vod je podzemí. Využití tohoto
prostoru je však limitováno hydrogeologií území, tj.
• je-li dostatečně propustné podloží,
• existuje-li dostatečná nenasycená zóna, do které lze vody zasáknout,
• není-li vysoká hladina podzemní vody (min. 1 m pod vsakovacím objektem),
• nejsou-li v lokalitě ekologické zátěže,
• neohrozí-li vsakování v dotčené lokalitě jiné lokality ve směru proudění
podzemní vody.
V územně plánovacích podkladech by měly být indikativně vymezeny oblasti, kde je
vsakování z hydrogeologických důvodů možné, podmínečně možné, nemožné či
zakázané. Tuto informaci je však před zahájením stavby nutné prokázat geologickým
průzkumem.
V případě nemožnosti vsakování je druhou volbou recipientu povrchová voda
(po zdržení srážkové vody na pozemku). Zde hraje největší roli, zda je vodní tok
v dostupné vzdálenosti od realizované zástavby. V územně plánovacích podkladech
by měla být stanovena vzdálenost, do jaké se vodní tok považuje za dostupný, resp.
pro jednotlivé rozvojové plochy definováno, zda mají vhodný povrchový recipient.
Až v případě, že ani tato možnost není realizovatelná, lze přistoupit k zaústění
srážkových vod do jednotné kanalizace (po zdržení srážkové vody na pozemku).
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V případě, že vsakování srážkových vod je realizovatelné, je nutno zohlednit
jeho přípustnost z hlediska míry znečištění srážkového odtoku, tak, aby nebyla
ohrožena jakost podzemní vody. Klasifikace míry znečištění srážkového odtoku
zpravidla neprobíhá přímým měřením kvality srážkového odtoku, ale dělením
povrchů do několika kategorií, pro něž je doporučen či zakázán určitý způsob
nakládání. Příkladem může být německá směrnice DWA-A138 [18] (tab. 1).
Pokud kvalita odtoku není dostačující, je potřeba aplikovat zařízení na předčištění
odtoku a v určitých případech od vsakování upustit a orientovat se „pouze“ na retenci
a regulaci odtoku. V územním plánu by proto mohl být předepsán přípustný typ
zástavby (vč. použitých materiálů – např. zákaz střech s možným výluhem
nebezpečných látek) z hlediska očekávané míry znečištění DV.
5 Pilotní projekt
Jako vodítko, jakým způsobem by územní plánování mělo probíhat, může sloužit
příklad pilotního projektu, zpracovaného na území Hradce Králové.
Podobu města Hradec Králové (96,000 obyvatel v 2010) do značné míry určil
architekt Josef Gočár před 2. světovou válkou, který ho naplánoval jako zelené
město s dodnes inspirujícím radiálně okružním principem výstavby. Odvádění
srážkových vod bylo vyřešeno prioritně ještě před zahájením výstavby. Gočár navrhl
odvodňovací systém kombinující přirozené vodní toky a umělé svodnice. V některých
oblastech byla dokonce vybudována vsakovací zařízení. V posledních desetiletích
byl však tento unikátní systém narušen a masivní urbanizace vedla k přetížení
přirozených i umělých recipientů i stokové sítě.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo města v r. 2008 zadalo vypracování Studie
odtokových poměrů (SOP HK) zaměřenou na trvale udržitelné hospodaření se
srážkovými vodami a jeho provázání s územním plánem [20]. Tento projekt jde nad
rámec požadavků současné české legislativy. SOP HK spojuje hydrodynamické
modelování stokové sítě, drobných vodních toků a svodnic, prvků HDV a podzemní
vody [21]. Kritéria (limity) pro novou zástavbu byla stanovena:
1. definováním území přirozené retence vod (z důvodu vysoké hladiny podzemní
vody) a záplavových území, kde výstavba není povolena,
2. stanovením maximálního specifického regulovaného odtoku 3 l/s/ha při dešťové
události s dobou opakování 1x za 5 let pro individuální (roztroušenou) výstavbu,
3. individuálním stanovením hodnot dle bodů 1 a 2, a to přepočtem (simulací)
vodního režimu (hydraulické kapacity stokové sítě, drobných vodních toků a
svodnic a změn hladiny podzemní vody) pro velké projekty (obr. 4).
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střešní plochy s krytinami z neošetřených kovů; silně
znečištěné komunikace a plochy (zem., doprava, tržnice)

+
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-
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+
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(+)

-

-

(-)

(-)

(-)

-

-

-

-

-

-

-

střechy s obvyklým podílem neošetřených kovů
cykl. stezky/chodníky v obytných oblastech mimo dosah
kropení při čištění ulic; zóny s rychlost. omezením (30 km/h)
hosp. plochy a parkoviště pro osobní automobily bez časté
výměny vozidel, málo frekv. dopr. plochy (< 300 voz./den) v
obytných a srovnatelných komerčních oblastech
silnice s 300 – 5000 vozidel/den vozidel; např. obslužné
komunikace, přístupové silnice, okresní silnice
rolovací, startovací a přistávací dráhy menších letišť, rolovací
dráhy velkých letišť (1)
střešní plochy v komerčních a průmyslových zónách s
výrazným znečištěním ovzduší
silnice s 5000 - 15000 vozidel/den, např. hlavní dopravní
tepny, startovní a přistávací dráhy velkých letišť (1)

Silnice s nad 15 000 vozidel/den; např. hlavní tahy
nadregionálního významu, dálnice
hospodářské plochy a komunikace v komerčních a
průmyslových oblastech se silným znečištěním ovzduší
zvláštní plochy - např. parkoviště pro nákladní vozidla,
odstavné plochy, odstavné letištní plochy

neškodné
tolerovatelné

zelené střechy, louky a obdělávané plochy s možným
odtokem dešťů do odvodňovacího systému
střechy z inertních materiálů a bez instalací z neošetřených
kovů (měď, zinek, olovo); terasy v obydlených a
srovnatelných komerčních oblastech

netolerovat.

LEGENDA:
+
zpravidla přípustné
(+) zpravidla přípustné, po odstranění škodlivin
předčištěním, např. podle ATV-DVWK-M 153 [19]
(-)
pouze výjimečně přípustné
nepřípustné
(1) v rámci zimního provozu je nutný individuální přístup

kvalitativní zařazení
Au : AS ≤ 5
zpravidla širokoploché zasakování

Au : AS > 15
zpravidla centrál. zasakování v
průlezích a nádržích

podz.
zasak.
zařízení

5< Au : AS ≤ 15
zpravidla decentral. plošné zasak.
a zasak. v průlezích,prvek průleh-rýha

Plocha

tab. 1 - Znečištění dešťového odtoku a přípustný způsob vsakování dle DWA-A138 [18]
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obr. 4 - vlevo: změny v lokální hladině podzemní vody po zasakování návrhové srážky
v navrhované zástavbě (červené body: místa vsakování); vpravo: simulovaná změna hladiny
podzemní vody ve směru jejího proudění [21]

Uvedená pravidla budou zahrnuta v připravovaném novém územním plánu a budou
vyžadována stavebním úřadem při administraci nových projektů zástavby.
Pro potřeby územního plánu jsou v SOP HK stanoveny i vhodné recipienty pro
odvodnění nové zástavby.
Oblasti s možným, podmínečně možným, nemožným či zakázaným
zasakováním do podzemní vody byly stanoveny na základě tří kritérií:
1. úroveň hladiny podzemní vody (< 2 m; 2 až 5 m; > 5 m pod terénem),
2. vsakovací schopnost (koeficient filtrace < 1 x 10-6 m/s; ≥ 1 x 10-6 m/s),
3. indikace ekologické zátěže (indikována; neindikována).
Povrchový vodní tok či dešťová kanalizace jsou považovány za dostupné do
vzdálenosti 500 m. SOP HK identifikuje přímo i možné toky či stoky. Identifikovány
jsou také dostupné stoky v případě nutnosti odvodnění do jednotné kanalizace.
Město chce navíc jít příkladem a má v úmyslu odpojit od stokové sítě i vybrané
plochy ve stávající zástavbě, které byly vybrány terénním průzkumem podle kritérií:
• území musí mít potenciál pro vsakování nebo opoždění odtoku srážkové vody
(dostatek zelených ploch, vhodnou hydrogeologii),
• tento potenciál musí být dostupný (zpravidla ve vlastnictví města).
• Během 30 let je doporučeno odpojit plochy o celkové výměře 43 ha.
6 Závěry
Udržitelné hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích je jednou
z kritických podmínek jejich rozvoje. Prudký růst urbanizace v posledních letech tento
fakt ještě umocňuje. Toto nebezpečí zachytil již český právní rámec a definoval
základní principy udržitelného hospodaření se srážkovou vodou.
Jedná se však o obecné požadavky, jejichž konkrétní plnění je v současnosti
obtížné díky absenci konkrétních technických požadavků ve smyslu stanovených
klíčových ukazatelů a jejich limitních hodnot. Zároveň chybí metodika zapracování
těchto nových požadavků do územně plánovacích dokumentací. Důležitou
podmínkou pro naplnění smyslu DSO v duchu současné legislativy je též důsledné
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dodržování pravidla, podle kterého jsou objekty DSO nedílnou součástí
odvodňovaných staveb, evidovaných v katastru nemovitostí s jedním vlastníkem.
Změna přístupu ke srážkové vodě se netýká jenom oboru vodního
hospodářství, ale naopak ji lze označit jako změnu celospolečenskou. Z toho vyplývá
i potřeba spolupráce všech odborníků spojených s výstavbou (tj. urbanistů,
architektů, inženýrů dopravních, technického zařízení budov, vodohospodářů ad.).
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Regulácia urbánnej vegetácie na zonálnej úrovni vo
vybraných európskych krajinách

Regulation of urban vegetation at zonal level in selected European
countries
Ing.arch. Ivan Nemeth
ABSTRACT:
The urban vegetation has received great attention in the global climate change
context in recent years. It is the most effective spatial, protective, healing and
decorative element, and the only component that can gradually improve
environmental quality at minimum cost compared to all the technical options.
Achieving the positive effects requires modification of Slovak regulation tools of
vegetation areas from quantitative to qualitative standards. The aim of this article is to
propose requirements for a new methodology of regulation urban vegetation by
contrasting regulation tool applied in Slovakia and selected European countries. The
success of the research can significantly contribute to the quality of decision making
processes at planning new and rehabilitating the existing green areas.
ABSTRAKT:
Urbánna vegetácia v posledných rokoch získava čoraz väčšiu pozornosť v kontexte
globálnych klimatických zmien. Zeleň je najefektívnejším priestorovým, ochranným,
ozdravujúcim i skrášľujúcim prvkom mestského prostredia a jedinou zložkou, ktorá
dokáže postupne prispievať k zvýšeniu kvality prostredia za minimálne náklady v
porovnaní s technickými opatreniami. Dosiahnutie pozitívnych účinkov vegetácie
vyžaduje zmenu v metodike regulácie vegetácie používanej na Slovensku z
kvantitatívnych štandardov na kvalitatívne. Cieľom tohoto príspevku je definovanie
požiadaviek novej metodiky regulácie vegetačných plôch v prostredí mestského sídla
na základe komparácie regulačných prvkov používaných na Slovensku a vo
vybraných krajinách Európy. Úspešná aplikácia záverov výskumu v procese
územného plánovania tak môže výrazne pomôcť k ekologickej stabilite celého sídla.

1 Najefektívnejší prvok v meste.
Vegetácia je zdrojom vitality pre každé sídlo. Pre vznik a rozvoj mesta je síce zeleň
iba doplnkovou časťou urbanistickej štruktúry, ale jej nedostatok, či absencia sú
neakceptovateľné. Mestské prostredie, charakteristické zvýšeným tlakom na kvalitu
životného prostredia, je vyvažované aj pozitívnymi účinkami vegetácie a vody.
Urbánna vegetácia je najefektívnejším priestorovým, ochranným, ozdravujúcim i
skrášľujúcim prvkom a jedinou zložkou, ktorá môže postupne kvalitu prostredia
vylepšovať za minimálne náklady v porovnaní s technickými opatreniami. [5]
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V štruktúre sídla je dôležité predovšetkým uplatnenie jej funkcií ekologického a
sociálneho charakteru. Pôsobí na zlepšovanie klímy, produkuje kyslík, ktorý má
hlavne fytoncídny a regeneratívny význam, absorbuje škodlivé cudzorodé látky
z ovzdušia, znižuje hladiny hluku, prašných a plynných imisií, ionizovaním ovzdušia
pozitívne ovplyvňuje jeho fyzikálny stav, poskytuje priestor a vhodné podmienky na
rekreáciu a zotavenie ľudí, kompozične a esteticky dotvára obec, pôsobí na
fyziologický a psychický stav človeka.
Jej pozitívne pôsobenie sa nekončí na hraniciach pozemku, pričom niekedy
má pre obyvateľov vyššiu hodnotu zeleň na cudzích pozemkoch než na vlastnom
(vegetácia na vlastnom pozemku môže nežiadúco tieniť, vyžaduje starostlivosť a
pod.), čo možno považovať za jednu hlavných príčin nedostatku zelene
v mestách. [4]
Spomínané účinky sa však plne prejavia len v prípade, že sa jedná o
strategicky plánovanú, ochraňovanú a ošetrovanú vegetáciu. Veď aj pôvodne
„betónové džungle“ v mnohých slovenských mestách majú na svojom území vysoký
podiel vegetácie, ale jej funkcia je minimálna, práve kvôli nekvalite zeleného fondu.
2 Vplyv vegetácie na kvalitu prostredia
Zlepšenie životného prostredia v mestách možno vo všeobecnosti dosiahnuť
prostredníctvom zvýšenia kvaliy verejných priestorov. Zvýšenie kvality verejných
priestorov vieme dosiahnuť aj pomocou zvýšenia kvality vegetácie v nich existujúcej,
či navrhovanej. Vegetácia zvyšuje kvalitu okolitého prostredia iba vtedy, ak účinne
plní svoje funkcie, t. j. je funkčná. Podmienkou funkčnosti je okrem koncepčného
návrhu aj vhodný výber typu zelene, druhov drevín, ich umiestnenie, ochrana a
pravidelné ošetrovanie. Vegetácia zvyšuje kvalitu mestského prostredia ak:
- zabezpečuje vhodnú mikroklímu prostredia
Táto požiadavka priamo súvisí s jej ekostabilizačnou funkciou. Osobitný význam
začína mať zeleň v mestskom sídle v súvislosti s globálnym otepľovaním a
klimatickými zmenami, aj keď dominantne len vo vegetačnom období.
- je časovo dostupná pre krátkodobú rekreáciu a dostupná pre všetky vrstvy a vekové
supiny obyvateľov
Prírodné prostredie sídla vôbec, ako protiklad k umelému (vytvorenému prostrediu),
podporuje komunitný život a zlepšujú celkovú kvalitu života. Svojím psychologickým
účinkom sa stáva významným kompenzačným faktorom negatívnych vplyvov
súčasnej doby na človeka. Môže zabezpečiť priestory priaznivé pre komplexnú
kvalitu existencie človeka a spoločnosti a reagovať tak na celú škálu aktuálnych
potrieb a očakávaní jednotlivca i rôznych sociálnych skupín.
- zvyšuje retenčnú schopnosť územia (hospodárenie s vodou)
Verejné priestory s priepustným povrchom umožňujú priamu infiltráciu zrážok do
pôdy a znižujú tak požiadavky na tradičné kanalizačné systémy. Vegetácia súčasne
svojím povrchom zachytáva ďalšie výrazné množstvá zrážok, ktoré sa môžu
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následne vypariť do atmosféry, čím sa zvýši atmosférická vlhkosť, alebo môžu
pomaly vsakovať do pôdy.
- spĺňa esteticko – kompozičný aspekt
Koncepčne navrhovaná a vizuálne atraktívna vegetácia umožňuje vnímanie
jednotlivých priestorov, určuje identitu priestoru, informáciu o priestore, vytvára
nadväznosť prostredí.
3 Plánovanie urbánnej vegetácie
Poslanie vegetácie v sídlach súvisí predovšetkým s veľkou variabilitou zelených
plôch v mestách. Plochy vegetácie vytvárajú na území obce sústavu (sústavu plôch
zelene), ktorá je v závislosti na štruktúre obce a na jej veľkosti a na charaktere
prírodných podmienok rôzne diverzifikovaná.
Pre účely územného plánovania sa tieto plochy zelene sa systematizujú v potrebnom
plošnom rozmedzí podľa veľkostnej kategórie miest. Kategórie zelene sa odlišujú
možnosťami využitia, veľkosťou, charakterom, kvalitou a vzájomnou priestorovou
polohou. Katgorizácia vegetačných plôch sa v legislatívnom procese prezentuje
formou normatívov tvorby vegetácie, ktoré v sídlach stanovujú z urbanistického
hľadiska potrebnú rozlohu zelených plôch v sídelných útvaroch v prepočte na
jedného obyvateľa. Územné plánovanie tak ako systém riadenia a regulácie
územného rozvoja vychádza práve z normatívov tvorby sídla a realizovateľnosti
zámerov (pretože sleduje verejný záujem, ktorý sa v trhovom prostredí realizuje
najmä s pomocou investorov stavebníkov a developerov).
3.1 Plánovanie vegetácie na úrovni sídla
Normatívy sa nevzťahujú priamo na novú výstavbu obytných štvrtí, uvádzajú sa len
pre celé mesto, resp. obec v závislosti od veľkostnej kategórie. Naplnenie normatívov
tvorby zelene v riešenom sídle zaručuje minimálnu dostatočnú kvantitu (a kvalitu?)
vegetácie slúžiacej a napĺňajúcej potreby jeho obyvateľov.
V súčasnosti používané normatívy tvorby zelene sú však definované tak široko, že vo
funkcii regulatívov strácajú zmysel. Súvislosť medzi počtom obyvateľov a potrebnou
výmerou zelene totiž závisí od množstva rôznych okolností, ktoré tu nie sú
uvažované.
V druhej polovici roku 2010 boli na Slovensku vydané aktualizované Štandardy
minimálnej vybavenosti obcí, kde navrhnutá kategorizácia vegetačných plôch v
sídlach rôznych veľkostí je prevzatá z úspešných zahraničných projektov a taktiež
zohľadňuje všetky indikátory a princípy (trvalej) udržateľnosti miest a potrieb
obyvateľov. Tieto aktualizované štandardy sú užitočnou pomôckou pre plánovanie
vegetácie pre celé sídlo, hoci majú iba orientačný charakter.
Problémom zostáva plánovanie vegetácie na nižšej, zonálnej úrovni.
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3.2 Plánovanie vegetácie na úrovni zóny
Územný plán zóny na základe notrmatívov definuje zonálne intenzity využitia územia,
a to formou regulatívov. Na tejto úrovni sa na Slovensku v územnom plánovaní
používaný jediný záväzný regulatív vegetácie (Koeficient zelene) popisujúci plochu
anonymnej zelene premietnutú na veľkosť pozemku. Princíp kvantitatívneho
normovania zelene pre sídlo ako celok sa tak používa aj pre územia menšej mierky
vyžadujúce väčšiu špecifikáciu vegetačných plôch vyplývajúcu z charakteru zóny a
dôraz na kvalitu vegetácie (forma, druh). Navyše, iba kvantitatívne predpisovanie
plôch zelene v zóne automaticky neprispieva k zvyšovaniu kvality prostredia a pre
svoj extenzívny charakter je často veľmi náročne naplniteľné.
Mimoriadne aktuálne je preto hľadanie spôsobu regulácie vegetácie v mestských
sídlach na úrovni zóny, ktorý by čo najvhodnejšie aplikoval ukazovatele a princípy
udržateľnosti miest a kvalitu vegetácie v územno-plánovacom procese s cieľom
zvyšovania kvality prostredia priamo na pozemku, ale aj v jeho okolí.
3.3 Základé pojmy
Urbánna vegetácia – tu vegetácia verejných priestorov a poloverejná vegetácia
vnútroblokov, parkovísk a pod., ale aj súkromná vegetácia v rodinnodomovej
zástavbe, ktorá je vnímaná ako súčasť uličného priestoru.
Ukazovatele intenzity využitia územia - regulujú v územnom plánovaní využívanie
územia a zdrojov územia s cieľom dosiahnuť adekvátny úžitok z každého pozemku –
optimálne využiť existujúci potenciál územia.
Ukzovatele intenzity využitia územia delíme na ukazovatele vyhodnocovacie
a ukazovatele návrhové (forma regulatív)
Verejný priestor (vo význame „open space“) - v tomto zmysle zahŕňa mestský
otvorený priestor všetky exteriérové priestory vrátane ulíc a námestí, lesných a
poľnohospodárskych pozemkov, ako aj tradičné parky a sídliskovú zeleň. V širšom
ponímaní zahŕňa mestský otvorený priestor verejné aj súkromné pozemky, ale aj
vodné plochy. V poslednom čase sa tento koncept rozšíril o otvorené, respektíve
nezastrešené časti zastavaných štruktúr, vrátane striech, terás, balkónov a fasád
budov, ktoré možno pokryť vegetáciou. [3]
Územný plán zóny - spracúva sa pre územie vymedzené v územnom pláne obce
alebo rozhodnutí príslušnej obce, ak sa zistí potreba jeho obstarania. Obsahuje
regulačné prvky stanovujúce funkčné využitie pozemkov, prevádzkové využitie
pozemkov, urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch, intenzitu využitia
pozemkov, regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a
udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene a architektonicko-stavebné
stvárnenie zástavby na pozemku. Územný plán zóny nahrádza v schválenom
rozsahu územné rozhodnutia a je záväzný pre územné rozhodovanie. [9]
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4 STAV PROBLEMATIKY NA SLOVENSKU
Hodnoty normatívov a štandardov používaných na Slovensku sa pre úroveň zóny
vyjadrujú formou regulatívov, ktoré určujú intenzity využitia územia.
4.1 Kz - Koeficient zelene (kvantitatívne štandardy)
Pri regulácii urbánnej vegetácie sa na Slovensku záväzne používa Koeficient zelene
(Kz). Koeficient definuje mieru intenzity využitia územia z hľadiska formovania
priestorovej štruktúry. Vyjadruje pomer plôch zelene nedefinovaného druhu k ploche
pozemku. Stanovenie hodnôt Kz pre zonálnu úroveň je jednou z podmienok
schválenia každého územného plánu.
Na rozdiel od ostatných regulatívov, ktoré definujú maximálnu mieru využitia územia
(Koeficient zastavanosti, Index podlažných plôch, Podiel spevnených plôch),
Koeficient zelene percentuálne určuje minimálnu plošnú výmeru zelene na pozemku.
Tento reulatív však nerozlišuje vzrastlú zeleň od plošnej, či zeleň na konštrukciách
(strechy, fasády, loggie a balkóny), nezohľadňuje zadržiavanie vody v území, jej
dostupnosť pre obyvateľov ani kompozično-estetickú hodnotu. Jeho naplnenie
(splnenie) má za následok extenzívne vyčleňovanie plôch pre vegetáciu .
4.2 Eix - ECOINDEX (kvalitatívne štandardy)
Ecoindex je odlišný spôsob normovania rozsahu vegetácie. Na rozdiel od koeficientu
zelene je založený na zabezpečení saturácie potreby obyvateľov mať v prijateľnej
dostupnosti park a v stanovení ekologickej kvality zastavaného územia.
Používa sa iba vo forme hodnotiaceho ukazovateľa zastavaného územia. Hodnotí
dostupnosť parku obyvateľmi, ekologickú kvalitu plôch nezastavanych nadzemnými
objektmi vyjadrujúcu vodopriepustnosť povrchov s množstvom biomasy a ekologickú
kvalitu zastavaných plôch, vybavených vegetačnou pokrývkou.
Dostupnosť parku je ukazovateľ, ktorý dopĺňa ecoindex o sociálny rozmer a nahrádza
tradičný, dnes už menej používaný ukazovateľ výmery zelene na obyvateľa. Za park
sa tu považuje súvislá plocha zelene o výmere 5000m2 a minimálnej šírke 25m,
ktorá je verejne prístupná a je vybavená pre oddych návštevníkov. Hodnotí sa
percentom obyvateľov bývajúcich vo vzdialenosti do 300m od parku.
Druhým ukazovateľom je tzv. Eko-index (Eix). Vyjadruje sa ním diferenciácia
nezastavaných plôch pomocou ekofaktora, ktorý je vyjadrením príspevku plochy ku
ekostabilite a napomáha pri zadržiavaní zrážkovej vody v území.
Na výpočet ecoindexu potrebujeme poznať výmeru nezastavaných plôch a ich
členenie na plochy spevnené a nespevnené. Každý druh plochy má určenú hodnotu
ecofaktora. Najvyššiu hodnotu (2,0) ekofaktora má vysoká zeleň, trávnaté plochy má
0,5 a spevnené plochy 0,0. Ekoindex takto kvantifikuje hodnoty územia z hľadiska
ekologickej kvality a má dve zložky. Základny ekoindex hodnotí voľné časti územia
mimo plôch ktoré sú zastavané stavbami a doplnkový ekoindex hodnotí uplatnenie
plôch zelene na stavebných konštrukciách (strechy, steny) a aplikáciu solitérnych
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stromov na spevnených plochách (napr. parkoviskách). Doplnkový ekoindex má
motivovať investorov ozeleňovať spevnené plochy, strechy a steny budov.
Zmyslom ecoindexu je motivácia zlepšovať mikroklímu a zvyšovať mieru
zadržiavania dažďových vôd v území výsadbou zelene na spevnených plochách
(najmä parkoviskách) a na strechách a stenách budov.
Regulatív predpisujúci minimálnu hodnotu ekoindexu sa zatiaľ v ÚPN praxi u nás nepoužíva,
ale jeho uplatnenie v územného plánovania môže prispieť k zvýšeniu kvality prostredia a k
jeho stabilite.

obr. 1 - Porovnanie popisných schopností Koeficientu zelene (vľavo) a Ecoindexu (vpravo)

5 Stav problematiky v zahraničí (európsky kontext)
Väčšina európskych štátov uplatňuje v plánovaní plošnú reguláciu vegetácie na
základe kvantitatívnych štandardov. Objavujú sa však aj nové spôsoby regulácie
zelene na úrovni zóny, ktoré zohľadňujú princípy trvalej udržateľnosti miest, a ktorých
aplikácia v praxi významne prispieva k zvyšovaniu kvality verejných priestorov.
5.1 Koeficient zeleně
Nám pravdepodobne najbližší prístup je používaný v Českej Republike. Regulujúcim
prvkom je „Koeficient zeleně“. Na rozdiel od Koeficientu zelene používaného na
Slovensku čiastočne zohľadňuje vegetácie delí započítavané plochy zelene
vzťahované na veľkosť pozemku na:
1. zeleň na rastlom teréne – musí tvoriť min. 75% započítavanej plochy
2. ostatná zeleň (zeleň na umelých povrchoch – stavebných konštrukciách) – môže
tvoriť max. 25% započítavanej plochy. [7]
5.2 Dostupnosť zelených plôch
Princíp dostupnosti zelených plôch slúžiacich rôznemu účelu používajú
predovšetkým vo Veľkej Británii - “Six Acre Standard” definuje potrebné rekreačné
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plochy na obyvateľa . ANGSt (Accessible Natural Green Space Standards in Towns
and Cities) model určuje maximálnu vzdialenosť alebo čas pešej dochádzky k
plochám zelene, alebo k ploche na krátkodobú rekreáciu. [8]
Ako doplňujúci regulatív uplatňuje dostupnosť zelených plôch Dánsko, Švédsko,
Francúzsko a Švajčiarsko.
5.3 Biotope Area Factor
V Nemecku bol od roku 1984 v severnej časti Západného Berlína zavádzaný nový
Landscape Programme, ktorý v rámci regulácie zelene na zonálnej úrovni obsahoval
nový koeficient BAF - Biotope Area Factor.
Vyjadruje pomer ekologicky efektínej plochy k celkovej ploche riešeného územia.
Všetky potenciálne zelené plochy ako dvory, strechy a steny sú v tomto koeficiente
zahrnuté. Rôzne typy zelených plôch majú priradené rôzne hodnoty vzhľadom na ich
schopnosť vyparovania vlhkosti, zadržiavania vody v území, vytvárať prirodzené
prostredie pre iné rastlinstvo a živočíchy. Minimálna hodnota BAF závisí od podielu
zelenej pokrývky na pozemku a stanovuje sa v rozmedzí od 0,3 po 0,6. [1]
5.4 Green Space Factor
Vo Švédskom meste Malmö bol pri výstavbe novej štvrte Vastra Hamnen aplikovaný
tzv. „Green Space Factor“(GSF). Vychádza z BAF.
GSF hodnotí ekologicky efektívnu plochu v riešenom území. Pod pojmom ekologicky
efektívna plocha je každá plocha, ktorá pozitívne prispieva k fungovaniu ekosystému.
Povrchy ako tráva, štrk, vzrastlá vegetácia a zelené strechy majú priradenú hodnoty
práve podľa vplyvu na ekosystém. Betónové a asfaltové povrchy majú priradenú
hodnotu 0.0, zelené strechy 0.7. Najvyššiu hodnotu 0.8 má plocha so vzrastlou
zeleňou. Hodnota GSF určuje pomer ekologicky efektívnych povrchov k celkovej
ploche riešeného územia. V Malmö bola stanovená minimálna hodnota GSF 0.5. [2]
5.5 Index nepriepustnosti
V súčasnosti má veľký význam plánovanie vegetačných plôch s ohľadom na
manažment dažďovej vody v urbanizovanom prostredí. Schopnosť jednotlivých typov
povrchov zadržiavať dažďovú vodu percentuálne vyjadruje index nepriepustných
povrchov „Impervious Surface Ratio“ (ISR) používaný v USA alebo „Index
nepriepustnosti“ (Koeffizient der Impermeabilität) požitý v rakúskom meste Graz.
Jednotlivým typom povrchov sú priradené rôzne percentuálne hodnoty, kde hodnotu
100% predstavuje plocha pokrytá asfaltom a úplnú priepustnosť (0%) predstavujú
vegetačné plochy na rastlom teréne.
6. ZÁVERY
Porovnanie uvedených zahraničných príkladov s metodikou regulácie vegetácie
používanou na Slovensku poukazuje na mnohé jej nedostatky. Koeficient zelene
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predpisuje podiel vegetácie príliš anonymne, má extenzívny charakter a
predovšetkým neumožňuje dostatočne využiť jej potenciál v meste.
Riešenie predpokladá zmenu používanej regulácie zelene na úrovni zóny na
regulatív, ktorý umožní zohľadniť všetky aspekty uplatnenia zelene. Nový spôsob
regulácie by mal pozostávať z viacerých návrhových ukazovateľov (regulatívov).
Hodnotenie uplatnenia zelene viacerými ukazovateľmi, ktoré zahŕňajúcich viacero
rozmerov (napr. sociálny rozmer a ekostabilitu urbanizovaného územia) má výhodu v
tom, že sa dá aplikovať na ľubovoľný segment územia a dá sa vcelku dobre
predkladať aj laickej verejnosti. [4]
Ukazovatele, ktoré je vhodné implementovať do návrhu nového spôsobu regulácie
urbánnej vegetácie v rámci územného plánovania na úrovni zóny:
1. Hodnotenie a regulácia zastúpenia vegetácie v urbanistickej štruktúre formou
hodnoty ecoindexu, BAF alebo GSF. Táto metodika sa ukazuje ako vhodná pre
používanie v územných plánoch pre svoju jednoduchosf a relatívne jednoznačnú
aplikaciu a interpretáciu. Požadovanie naplnenia plôch vegetácie cez regulatív typu
ecoindex vhodné aj pre investora. Na ploche samotného pozemku nie je limitovaný
predpísaným vyhradením plôch pre vegetáciu, na jeho uvážení je, akým spôsobom
zrealizuje predpísané „zelené“ plochy – či už na samotnej ploche pozemku alebo na
konštrukciách.
V rámci územného plánu pri stanovovaní minimálneho podielu vegetácie v území
musí byť uvažovaná reálnosť, resp. uskutočniteľnosť naplnenia tohoto regulatívu.
Tento regulatív by mal byť schopný definovať potrebu vegetácie adekvátne pre každý
typ zóny, ako aj predvídať vývoj mestskej štruktúry, do ktorej sa zeleň navrhuje.
2. Regulatívy typu ecoindex definujú vegetáciu v územiach so zástavbou. Pre
potreby územného plánovania by takýto regulatív mal definovať vegetáciu aj bez
určenia zastavaných plôch. Cieľom takéhoto ukazovateľa je schopnosť zaregulovať
napríklad parcelu parku.
3. Ďalším prvkom by mal byť ukazovateľ dostupnosti parku, ktorý zahŕňa najmä
sociálny rozmer urbánnej vegetácie. V prípade, že tento ukazovateľ nie je naplnený
alebo je nemožné ho plniť (zastavanosť územia, nemožnosť lokalizácie parku s
požadovanou výmerou), mal by určiť, akými „zelenými zariadeniami“ (plochami
vegtácie) je možné ich nahradiť. Ide o udržiavané menšie plochy zelene, s ktorými sa
obyvatelia môžu identifikovať, ako so „svojou“ verejnou zeleňou.
4. Poslednou súčasťou regulácie urbánnej vegetácie na úrovni zóny by mal byť
koeficient vyjadrujúci nepriepustnosť, resp. priemernú priepustnosť povrchov na
pozemku. Tá sa v percentuálnom vyjadrení určuje súčtom priepustnosti plôch podľa
jednotlivých typov povrchov na danej ploche.
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Nízkoemisní zóny jako opatření ke zlepšení kvality ovzduší
(novela zákona o ochraně ovzduší)
Low emission zones as a measure to improve air quality
(The Amendment to the Air Protection Act)
RNDr. Linda Vonásková
ABSTRACT:
Last year was on initiative of Members of the Chamber of Deputies prepared an
Amendment to the Air Protection Act (86/2002 Coll.). This Amendment concerns
mainly with the Proposal of the Government for low-emission zones, setting of
emission ceilings for specified groups of air pollution sources located in the areas
with deteriorated air quality and for the exemption of highways and by-pass highways
from the charge during smog situations.
The introduction of low emission zones is related to the great improvement of
the air quality in the places where there is a significant traffic impact (major cities,
transit areas, etc.) and to the reduction of the exposition (nevim co to slovo ma
presne znamenat v CJ) of citizens to the pollutants (NOx, CO, CO2, dust, benzene).
The low emission zones system successfully operates in many European
cities, mainly in Sweden, Germany, Italy and Great Britain. These foreign systems
will be briefly presented in this text followed by a further information on how the
introduction of low emission zones in the Czech Republic in connection with the
above-mentioned Amendment which was authorized by Parliament few days ago.

ABSTRAKT:
V minulém roce byla na základě poslanecké iniciativy připravena novela zákona
o ochraně ovzduší (86/2002 Sb.). Tato novela se týká především návrhu nařízení
vlády k nízkoemisním zónám, stanovení emisních stropů pro vymezené skupiny
zdrojů na územích se zhoršenou kvalitou ovzduší a možnosti osvobození dálnic
a obchvatů od poplatku při smogových situacích.
Zavedení nízkoemisních zón značně souvisí se zlepšením kvality ovzduší
v místech, kde je významný vliv dopravy (větší města, průjezdní oblasti, apod.) a se
snížením expozice obyvatel znečišťujícím látkám (NOx, CO, CO2, prachové částice,
benzen).
Systém nízkoemisních zón již několik let úspěšně funguje v několika
evropských městech, jako ve Švédsku, Německu, Itálii nebo Velké Británii. V textu
budou souhrnně představeny tyto zahraniční systémy a poté bude podrobněji
uvedena informace o způsobech zavedení nízkoemisních zón v České republice
v souvislosti s výše uvedenou novelou zákona, která byla v těchto dnech schválena
Sněmovnou.
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1 Vývoj kvality ovzduší v ČR
Kvalita ovzduší v České republice i celé Evropské unii pro nás představuje
stále větší problém. Na počátku 90. let minulého století došlo k řadě politických
i ekonomických změn a v jejich důsledku pak v průběhu konce minulého století
proběhlo značné zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z tehdy nejvýznamnějších
zdrojů znečišťování. V letech 1990 – 1999 došlo k prudkému poklesu koncentrací
oxidu siřičitého (odsíření většiny zdrojů, změna výroby). Také emise ostatních
znečišťujících látek (TZL, NOx, VOC, CO) se v letech 1990 – 2007 několikanásobně
snížily. Nejstrmější pokles emisí byl evidován do roku 2000, poté již dochází ke
stagnaci. Se zrušením používání olovnatých benzínů se velmi snížila také
koncentrace olova v ovzduší.
Pro ČR jsou v současné době největším problémem prachové částice (PM10
a PM2,5), jejichž vliv na imisní situaci je často ovlivňován také meteorologickými
podmínkami. Znečištění jemnými prachovými částicemi, jehož zdrojem jsou právě
také emise z dopravy, může způsobovat dlouhodobé kardiovaskulární a respirační
obtíže. Jemné prachové částice společně s přízemním ozonem tedy patří
k nejvýznamnějším činitelům, pokud se jedná o zdravotní dopady znečištěného
ovzduší.
Kvalita ovzduší v České republice je v současnosti řešena komplexně
legislativními, koncepčními a ekonomickými nástroji a řadou opatření na národní
úrovni s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém
časovém horizontu. Proto byla na konci minulého roku, na základě poslanecké
iniciativy poslanců Pavla Drobila, Kristýny Kočí a Pavla Lukši, připravena novela
zákona o ochraně ovzduší, která spadá do oboru legislativních nástrojů.
Podíl zdrojů na znečišťování ovzduší
Z emisních inventur Evropské agentury pro životní prostøedí vyplývá, že
celoevropsky se na zneèištìném ovzduší prachovými èásticemi podílí doprava z 15 %
(mnohem významnìjším zdrojem jsou však stále lokální topeništì), také se podílí na
emisích dalších zneèiš ujících látek jako NOx a CO.
Pro informaci jsou níže v grafech (Obr. 1 – Obr. 5) uvedeny podíly jednotlivých
sektorù (veøejná energetika, prùmyslová energetika, doprava, služby, domácnosti
a zemìdìlství, atd.) na celkových emisích jednotlivých zneèiš ujících látek pro rok
2008.
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Obr. 1 – Graf emisí oxidů dusíku – podíl zdrojů

Obr. 2 – Graf emisí oxidu siřičitého – podíl zdrojů
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Obr. 3 – Graf emisí těkavých organických látek – podíl zdrojů

Obr. 4 – Graf emisí amoniaku – podíl zdrojů
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Obr. 5 – Graf emisí jemných prachových částic – podíl zdrojů

2 Novela zákona o ochraně ovzduší – poslanecká iniciativa
Novela zákona si klade za cíl zlepšit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde
se potýkáme se špatně řešitelným problémem dlouhodobě překračovaných imisních
limitů. Důsledkem právní úpravy by mělo dojít k výraznému snížení emisí polétavého
prachu z největších průmyslových závodů a částečně také z dopravy v centru obcí
a měst, a tím ke snížení zátěže občanů vystavovaných zdravotním rizikům
v důsledku nadměrného znečištění ovzduší.
Novela se konkrétně zaměřuje na tyto aktivity, z nichž se později zaměřím
v bodu 4 na aktivitu b):
a) Umožní stanovit emisní stropy pro území nadměrně zatížená znečištěným
ovzduším. Tyto územní emisní stropy budou stanoveny pro vytipované
významné skupiny stacionárních zdrojů, resp. významné průmyslové sektory.
b)

Umožní obcím v případech překročení některého z imisních limitů stanovit
tzv. nízkoemisní zóny; do těchto zón bude (prostřednictvím emisních známek)
omezen vjezd vozidel s horšími emisními parametry;

c)

Umožní v rámci povolení zdroje k provozu stanovit i podmínky pro související
činnosti a provoz technologií, které sice nejsou součástí zdroje, ale s jeho
provozem souvisí a mají vliv na úroveň znečištění ovzduší (např. doprava
materiálu, surovin či výrobků, skládky, přesypy atd.).

3 Nízkoemisní zóny ve světě
Dle nejnovějších údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je od roku
1997 až 50 % obyvatel měst vystaveno koncentracím částic nad hranicí EU
stanovenou na ochranu lidského zdraví a až 61 % je vystaveno koncentracím ozonu
překračujícím cíl stanovený EU. EEA dále uvádí, že každý čtvrtý obyvatel EU žije ve
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vzdálenosti menší než 500 m od silnice, po které projede více než 3 miliony aut
ročně.
Problém znečištěného ovzduší způsobeného převážně dopravou se dotýká
řady evropských měst, které se pokouší tuto problematiku řešit. V posledních letech
se v právních předpisech těchto zemí objevil regulační nástroj v podobě omezení
dopravy v nejvíce postižených oblastech a těmi jsou hlavně hustě osídlená evropská
města. S výše uvedeným souvisí přijímání právních předpisů zaměřených na
vymezování tzv. nízkoemisních zón (z angl. Low emission zones), v jejichž rámci je
stanoven absolutní nebo relativní zákaz provozu nejvíce znečišťujících vozidel. Tento
krok by měl pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v obcích a aglomeracích a snížit tak
expozici obyvatel nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek.
Nízkoemisní zóny byly zavedeny v cca 200 městech v přibližně 11 evropských
zemích. Mezi hlavní průkopníky této myšlenky lze zařadit Švédsko, Itálii, Německo,
Dánsko nebo Velkou Británii.
Nejznámějším legislativním nástrojem EU jsou emisní limity EURO, které pro
automobily stanovují maximální přípustné koncentrace vypouštěných škodlivin. Tyto
limity byly zavedeny pro automobily s rokem výroby 1992 a postupně se snižují a tím
vytváří tlak na snižování emisí z automobilové dopravy. Nízkoemisní zóny vznikají
v silně urbanizovaných oblastech a omezují postupně vjezd vozidlům s vysokými
emisemi dle plnění těchto emisních norem.
Pro ilustraci níže v Tab. 1 a Tab. 2 uvádím srovnání jednotlivých požadavků na
EURO třídy v jednotlivých letech pro osobní automobily s naftovými nebo
benzínovými motory.
Diesel
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EURO 6
(návrh)

Platnost
1993
1996
2000
2005
2009
2014

CO
2,72
1,0
0,64
0,5
0,5
0,5

VOC

NOx
0,97
0,9
0,56
0,3
0,23
0,17

PM
0,14
0,10
0,05
0,025
0,005
0,005

Tab. 1 – Tabulka emisních norem v g/km
Benzín
EURO 1

Platnost
1993

CO
2,72

VOC

NOx
0,97

EURO 2

1996

2,2

EURO 3

2000

1,3

0,2

0,15

EURO 4

2005

1,0

0,1

0,08

EURO 5

2009

1,0

0,075

0,06

0,5

Tab. 2 – Tabulka emisních norem v g/km
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3.1 Švédsko
Ve Švédsku zavedla nízkoemisní zóny zatím 4 města (Göteborg, Stockholm, Lund
a Malmö) s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v rezidentních oblastech. Omezuje se vjezd
těžkých vozidel s vysokými emisemi. Omezení se týká všech vozidel nad 3,5 t.
Vozidla s normou EURO 4 mohou vjíždět do měst pouze do roku 2016 s EURO 5 až
do roku 2020.
V roce 1996 zavedli průkopnicky LZE ve městě Göteborg s přínosem snížení
emisí prachových částic, ale i hluku. Vzhledem k příznivému přijetí veřejností a
úspěchům se plánuje plocha ekologických zón ve městě dále rozšiřovat.
Ve stejném roce byla zavedena nízkoemisní zóna také ve Stockholmu, ale
týkala se pouze těžkých nákladních vozidel s naftovými motory, další rozšíření je
nyní v diskuzi. Výsledky ze Stockholmu byly uspokojivé nejen pro prachové částice,
ale také pro emise těkavých organických látek (VOC).
3.2 Itálie
Itálie patří mezi státy s největším počtem automobilů v přepočtu na obyvatele a i zde
je doprava velmi závažným problémem. Nízkoemisní zóny se v Itálii nazývají zóny
s omezenou dopravou a jsou vyhlašovány dle aktuální situace v ovzduší. Jako
i v jiných městech je doprava omezována hlavně v hustě obydlených centrech měst
(Milán, Řím, Palermo). V současné době jsou tyto zóny zavedeny ve více než 100
italských městech a obcích. Pro vozidla nesplňující emisní třídy je v nevhodném
období buď zcela zakázáno vjíždět do oblasti centra, nebo povoleno po zaplacení
poplatku. Stejně jako u jiných států, je i zde stanovena řada výjimek, na které se
zákaz vjezdu nevztahuje („k ovzduší přátelská“ vozidla, policie, hasiči, vozidla
přepravující alespoň 3 osoby, apod.).
3.3 Německo – Umwelt Zone
V současné době patří Německo spolu s Itálií k zemím s nejvyšším počtem měst, kde
jsou zavedeny nízkoemisní zóny. Dopravní omezení se dnes týká více jak 40 měst
a další jsou ve fázi příprav. Mezi první města s vyhlášenými zónami patřily např.
Berlín, Mnichov, Kolín n. Rýnem, Frankfurt n. Mohanem, Dortmund nebo Hannover.
Auta zde jsou rozdělena do 4 kategorií, z nichž každá má svou různobarevnou
plaketu (podobný systém bude i u nás). Automobily s kategorií EURO 1 již do měst
vjíždět nesmí, postupně se bude tento požadavek zvyšovat. Řidiči však mohou získat
„vyšší“ plaketu pokud vybaví automobil zařízením snižujícím emise.
3.4 Dánsko
První ekologické zóny byly zavedeny v hlavním městě Kodani a ve Frederiksbergu
a to v roce 2008. Poté se připojilo také město Aalborg a zavedení připravují také
další dánská města (Aarhus a Odense). Také kodaňská zóna se rozšiřuje a její
rozšiřování bude dále pokračovat. Kontrolu plnění pravidel pro vjezd kontroluje
policie a tzv. městští inspektoři.
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3.5 Velká Británie
Ve Velké Británii byly zavedeny dva typy oblastí s omezenou dopravou, tzv. Low
Emission Zone a Congestion Charge Zone. Obě jsou zavedeny v hlavním městě
Londýně, avšak je snaha zavádět zóny i v dalších městech, ale zde dochází
k odmítání ze strany občanů.
Londýn je jedno z prvních evropských měst, kde došlo k zavedení určitých
omezení v dopravě a to formou zmiňovaných London Congestion Charge Zones,
které byly zavedeny již v roce 2003 a jejichž smyslem bylo zavedení poplatku za
vjezd do centra Londýna. Cílem bylo snížit počet vozidel v centru a získat prostředky
pro zkvalitnění MHD a rozvoj dopravní infrastruktury. Obdobný způsob placení
mýtného za vjezd nebo vstup do vyhrazeného území města je historicky ověřené
opatření a je uplatňováno i v dalších městech (Singapur, Stockholm, Milán).
Od roku 2008 zde byly zavedeny také Low Emission Zones, které se týkají
širších částí města, a které doplňují již výše zmíněný systém zpoplatnění vjezdu.
Týkají se automobilů nad 12 t s naftovými motory.
4 Nízkoemisní zóny v ČR – návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám
Doprava je po energetice uváděna jako druhý nejvýznamnější zdroj znečištění
ovzduší. Evropská komise se zabývala kvalitou ovzduší ve městech v tzv. Zelené
knize a jako jeden z nástrojů zlepšení současné situace se jeví systematické
omezování dopravy v centrech měst. Problematickými se zdají být hlavně dieslové
motory automobilů, které nemají katalyzátor a výfukové plyny obsahují vysoký podíl
jemných prachových částic, které jsou pro zdraví obyvatel nejnebezpečnější.
Z návrhu nařízení vyplývá, že obce budou mít možnost vyhlásit nízkoemisní
zóny na celém svém území, nebo v jeho části, kam bude omezen vjezd vozidel, která
nesplňují dané požadavky, a tedy výrazně znečišťují ovzduší. Možnost vyhlásit
nízkoemisní zónu budou mít obce, na jejichž území jsou v současné době
překračovány imisní limity a jejichž centru je možné se vyvarovat a použít objízdnou
trasu.
Nízkoemisní zóny budou označeny dopravní značkou a doplňkovou značkou,
která bude zpřesňovat povolení a zákaz vjezdu. Dále budou využívány tzv. emisní
plakety, které budou sloužit jako doklad k prokázání zařazení vozidla do určité emisní
třídy (dle EURO standardů). V ČR se nepočítá se zvýhodněním vozidel, která mají
instalována dodatečná zařízení na snižování pevných částic (neexistuje zde jednotná
kategorizace tohoto typu zařízení).
Na Obr. 6 jsou znázorněny vzory emisních plaket, které se rozlišují barevným
provedením dle emisní kategorie (kategorie 1 – žádná plaketa).
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Obr. 6 – Vzory emisních plaket (bílé místo je pro vyplnění SPZ)

Bude možno udělit případné výjimky, které bude povolovat příslušný dopravní úřad,
výjimka se bude prokazovat zvláštní emisní plaketou (zelená s názvem obce a datem
platnosti). Předpokládá se, že se vjezd do center měst může postupem času
zpřísňovat a omezovat se nakonec například pouze na možnost vjezdu s emisní
plaketou č. 4 (dle emisní kategorie automobilu).
Distribučními místy plaket budou pověřené obecní úřady, do jejichž působnosti
spadá registrace vozidel a také stanice technické kontroly. Následně bude možné
zasílat emisní plakety také korespondenčně např. do zahraničí.
Českou republikou nastavený systém je obdobně nastaven jako současně
fungující systém v Německu, včetně jednotnému zařazování vozidel do emisních tříd
a označování vozidel emisními plaketami, který je pro uživatele jednoduchý
a jednoznačně „čitelný“. Také se předpokládá zavedení uznatelnosti emisních plaket
z Německa v ČR.
5 Závěr
Základním cílem celé novely zákona je zlepšení imisní situace ve velmi znečištěných
oblastech a tato opatření jsou také součástí návrhu nového zákona o ochraně
ovzduší. Výše zmiňovaná novela byla předložena z důvodu rychlejšího řešení
závažné situace v oblasti kvality ovzduší.
V České republice jsou na některých místech dlouhodobě překračovány imisní
limity pro prachové částice a z tohoto důvodu je nutné situaci nějakým způsobem
řešit. Od opatření zavádění nízkoemisních zón ve městech se může očekávat
snížení emisní i imisní zátěže v těchto oblastech, avšak stále je vhodnější
upřednostňovat alternativní druhy přepravy a minimalizovat tak znečištění v hustě
obydlených místech. Jedná se například o zajištění efektivní a moderní městské
hromadné dopravy, posílení cyklodopravy (cyklostezky), městské půjčování kol,
apod.
Jak vyplývá z výše uvedeného, nízkoemisní zóny již byly zavedeny v řadě
evropských měst, nyní je otázkou, jak bude systém těchto zón zaveden v České
republice a jaké bude mít efekty na zlepšení kvality ovzduší.
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Závěrem stojí za zmínku, že prachem znečištěné ovzduší způsobuje dlouhodobé
zdravotní komplikace a to respiračního nebo kardiovaskulárního charakteru a
dlouhodobé vystavení těmto látkám může vést k nejrůznějším negativním účinkům
na lidské zdraví od drobného podráždění dýchacího ústrojí až po předčasnou smrt.

Tento text vznikl za podpory grantového projektu č. SGS10/125/OHK1/2T/11.
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Možnosti ovplyvňovania zvukového prostredia verejného priestoru
Possibilities of influencing of the sound environment of public space
Ing. arch. Matej Kamenický
ABSTRACT:
Awareness and adoption of environmental perception and experience of the
particular "place" is an essential dimension of urban design. Sensual perceptions are
the basis for shaping the image and impression of a particular architectural space.
Hearing provides less information than the eye, but it produces a more emotional
response. In the last two decades there has been a significant shift in the evaluation
of sound environment of the city. In addition to extensive development of application
software packages for modeling macroscopic noise maps, there have been
investigated and developed different methods for prediction of sound distribution in
micro-and meso-scale urban areas. This contribution brings the factors that affect the
area in the street distribution of sound quality and sound environment. Focuses on
particular construction and urban development measures. As an example, the
contribution of research by J. Kang conducted at the University of Sheffield, School of
Architecture.
ABSTRAKT:
Povedomie a prijímanie percepcie prostredia a hlavne zážitok z „miesta“ je
podstatnou dimenziou urbanistického navrhovania. Vnemy sú základom formovania
obrazu a dojmu z konkrétneho architektonického priestoru. Sluch prináša menej
informácií ako zrak, ale o to viac produkuje emocionálne odozvy. V posledných
dvoch desaťročiach bol zaznamenaný významný posun vo vyhodnocovaní
zvukového prostredia mesta. Popri vývoji extenzívnom uplatňovaní softwarových
balíkov na makroskopické hlukové modelovanie máp sa skúmali a vyvinuli rôznorodé
metódy predikcie zvukovej distribúcie v mikro- a meso- mierkach mestských
priestorov. Príspevok približuje faktory, ktoré v uličnom priestore ovplyvňujú šírenie
zvuku a kvalitu zvukového prostredia. Zameriava sa na konkrétne stavebné
a urbanistické opatrenia. Ako príklad príspevok predkladá výskum J. Kanga
uskutočneného na University of Sheffield, School of Architecture.

1 Fenomenologický význam zvuku v urbanistickej tvorbe
V súčasnosti aktuálna téma v urbanizme je verejný priestor. Zvýšená pozornosť
v tvorbe architektov na dobrý mestský priestor prinavrátil ľudí do centra miest.
Urbanizmus ako umenie stavby miest má v stredobode tvorbu vnútorného priestoru
mesta. Verejný priestor v meste musí dávať ľuďom možnosť komunikovať, relaxovať,
vidieť a byť videný. Musí poskytovať pocit bezpečia a pohody, byť plný podnetov
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a artikulovaný. Verejnosť – obyvatelia mesta si musia vytvoriť k priestoru vzťah. Ten
sa utvára aj cez vnímanie zvukovej kvality daného miesta.
Od 60-tych rokov 20. storočia sa vyvíjajú medziodborové práce zaoberajúce sa
vnímaním a chápaním symbolov, obrazov a prisudzovaním významov v mestskom
prostredí, ktoré formujú obraz miesta, identitu. Tieto sa práve v posledných
desaťročiach začali uplatňovať popri odborných akustických prácach zaoberajúcimi
sa výhradne potláčaním hluku ako negatívnej zložke verejného prostredia. K týmto
„zvukovým, nehlučným“ štúdiám patria aj práce zaoberajúce sa sluchovou
architektúrou, zvukovým prostredím mesta. Podľa najnovších výskumov [2] zvuk
rovnako prispieva k hodnoteniu a dojmu s komponovaného prostredia ako zrak.
Prináša ale iný typ informácií a rovnako ako niektoré vizuálne elementy, aj zvuk
môže pôsobiť rušivo, až negatívne (hluková mrzutosť). Zvuk naopak je aj činiteľom
ekonomickým, sociálnym a estetickým [3]. Význam zvuku ako zložky prostredia
mesta potvrdzuje fakt, že v r. 1993 vzniklo celosvetové Fórum pre akustickú ekológiu
(WFAE), zaoberajúce sa Sonosférou [3], [4] a štúdiom vedeckých, spoločenských
a kultúrnych aspektov prírodných a umelých zvukových prostredí. Zvuk je teda nutné
chápať ako potenciálne prínosný faktor v architektonickej tvorbe mestského
prostredia, nielen ako potenciálny hluk.
1.1 Zvuk ako fyzikálna zložka životného prostredia
Zvuk je mechanické vlnenie, ktorý sa prejavuje ako kmitanie nejakého pružného
média vo vlnách (vzduch, voda...) alebo ako vibrácia pevných ale pružných telies. Dá
sa tiež popísať ako zmeny v tlaku (oproti atmosférickému nepatrné) vzduchu.
Energiu si častice média odovzdávajú mechanicky, pohybom. Prenos zvukovej
energie a šírenie vĺn popisujeme pomocou niekoľkých parametrov :
• Frekvencie (Hz) - oscilácia častíc za dobu jednej sekundy
• Vlnovej dĺžky (λ) – vzdialenosť medzi regiónmi s rovnakým oscilačným stavom
častíc, teda vzdialenosť za akú vlna prejde počas jedného cyklu oscilácie.
• Fázy – Odsadenie vlny od jedného referenčného bodu
• SPL: Hladina intenzity zvuku (dB) – logaritmická jednotka vyjadrujúca pomer
danej intenzitu zvuku (I) a hodnoty akustického tlaku (p) k dohodnutým
referenčným hodnotám I0 a p0. Logaritmovanie je nutné z dôvodu
nerovnomerného vnímania tlaku ľudským sluchom.
• EDT: Štandardná doba dozvuku – Hlavný ukazovateľ akustickej kvality
priestorov. Doba za ktorú SPL klesne o 60 dB.
• Frekvenčné pásmo – frekvenčný interval medzi dohodnutými hodnotami,
rozdelený na oktávové a 1/3 oktávové pásma.
• Zvukové spektrum - zobrazenie vzťahu medzi frekvenciou a zvukovou
hladinou.
Frekvenčný rozsah, v ktorom človek zvuk vníma sa pohybuje medzi 16 – 20 Hz až do
16 – 20 kHz. Najcitlivejšie na SPL je ucho v blízkosti kmitočtu 1 kHz. Zvuk nižšieho
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kmitočtu ako 16 Hz je Infrazvukom (zdrojom sú rozmerné kmitajúce konštrukcie,
pulzácia plynov, či turbulencie, SPL klesá zo vzdialenosťou pomaly, zložité clonenie).
Zvuk vyššieho kmitočtu než 20kHz je Ultrazvukom (zdrojom sú rôzne prístroje, SPL
zo vzdialenosťou rýchle klesá, jednoduché clonenie).
1.2 Faktory ovplyvňujúce hodnotenie zvukového prostredia
Mrzutosť z hluku a iné negatívne účinky zvukov nezávisia len na akustických
faktoroch. Podľa viacerých výskumov otravovanie hlukom závisí na akustických
parametroch len z cca 1/3. ( Guski 1998 , Berglund 1998 ) Podľa týchto výskumov
celkového prijímania zvuku ovplyvňujú aj spoločenské/kultúrne/ekonomické faktory.
Z hľadiska postoja k hluku máme 6 aspektov ovplyvňujúcich výslednú mrzutosť /
otravu [2]:
a. Strach – zvuky môžu symbolizovať nebezpečenstvo
b. Charakter pôvodu hluku – záleží
c. či je zdroj hluku človekom vnímaný ako nevyhnutný ekonomicky, či sú
možnosti jeho odstavenia, atď...
d. Citlivosť na hluk - pre niektoré zdroje hluku sú niektorí ľudia citlivejší od
ostatných.
e. Aktivity – záleží na druhu aktivity, pri ktorej je zvuk vnímaný ako hluk
f. Vnímanie susedstva – mrzutosť sa môže zvyšovať podľa hodnotenia susedov
g. Celkové vnímanie prostredia – stav okolia, kvalita vizuálneho vnemu,
fyzikálne faktory klímy
Demografické faktory hrajú istú rolu pri hodnotení zvukov. Podľa J. Kanga [8], vek
a rodinný stav sú tie najdôležitejšie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri hodnotení
stavu zvukového prostredia určitého verejného priestoru je potrebné uvažovať aj so
sociálnym profilom užívateľov, typom prostredia, aktivít obsiahnutých v priestore.
1.3 Najčastejšie zdroje hluku vo verejnom priestore
Prostredie mesta je najrozmanitejším stavebným prostredím pri jeho hodnotení
z akéhokoľvek hľadiska. Neexistuje priestor , kde by sa vyskytovalo len zopár zdrojov
zvukov s ktorých jeden by bol zdrojom hluku. Sonosféra [3] verejného priestoru je
zložitá zmiešaná sústava zvukov rôzneho pôvodu a časového trvania.
1.3.1 Základné formy
Zdroje zvukov sa rozdeľujú na gumové, bodové (kohúty, ventilátory..), líniové
(vlakové trate, spojitá dopravná tepna...) a plošné zdroje (detské ihrisko, strecha /
fasáda obvešaná TZB..)
1.3.2 Mestské zdroje zvuku
Široké spektrum zdrojov : od dopravy po oddychové aktivity. Oproti základným
formám sú zdroje zvuku v meste komplexnejšie. Rozdeľujú sa do 4 kategórií :
vibrujúce pevné telesá, vibrujúce vzduchové stĺpce ( nástroje dychové ), formy
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mechanického alebo elektrického výkonu ( hrom, búchanie..) a zvuky rýchlo
expandujúcich plynov ( prúdové lietadlá..).
Zdroje zvukov môžeme vymenovať podľa typov, zoradených podľa významu
prispievania na celkovej akustickej situácií vo verejnom priestore podľa [5]:
a. Prírodné zvuky
b. Ľudské zvuky
c. Zdroje spoločenskej interakcie a zábavy
d. Mechanické zvuky
e. Ticho
f. Upozornenia / signály
Zdroje skupiny c. a d. sú najčastejšími zdrojmi nežiaducich zvukov a hluku. Všetky
skupiny naopak môžu byť zdrojmi priaznivých a chcených zvukov
1.3.3 Príklad využitia poznatkov o zdroji zvuku
Uvedomenie si kategorizácie a typu zdroja hluku / zvuku do skupín má praktický
význam, pretože ich znalosť dovolí zvoliť primerané výpočtové postupy a riešenie
stavu. Zvuk automobilu pochádza z viacerých zdrojov – motoru, kolies a turbulencie,
každý patriaci do inej kategórie zdrojov zvuku. Teda zvuk automobilu môžeme
ovplyvniť tromi spôsobmi – poklesom výkonu motora ( rýchlosti ), upravením povrchu
vozovky, vyradením vozidiel určitých tvarov a veľkostí s prevádzky v danom
priestore.
2 Možnosti zmierňovania hluku a zmeny zvuku prostredia mesta
Zmierňovanie hluku zahŕňa celý rad opatrení od designu tichších vozidiel cez
vylepšenie cestných povrchov až po navrhovanie obvodových plášťov budov. Mieru
hluku a charakter zvukového prostredia určujú tieto hlavné faktory :
• Štruktúra
zástavby
–
usporiadanie
budov,
proporcie
priestoru
(pôdorysné, priečne)
• Forma obal. plášťa budov – použité materiály, konštrukcie, miera členenia
• Tvar budov – veľkosť jednoliatych plôch, mierka, proporcie vzhľadom
na verejný priestor.
• Vegetácia – hustota a výška stromov, vegetačné fasády
• Intenzita dopravy – miera skľudnenia a typ komunikácie
• Kvalita komunikácií – povrchy
• Funkcie v urbanistickom parteri – spoločensky prijateľné (žiaduce) zvuky
prevádzok verzus prevádzkový hluk výrobných a zábavných funkcií.
2.1 Základné princípy
Pri úprave verejného priestoru s cieľom zlepšiť kvalitu zvukovej zložky životného
prostredia musíme mať na pamäti, že okrem znižovania hluku je architektovou
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povinnosťou dbať na zachovanie a vyzdvihovanie žiaducich zvukov. Sonosféru [4],[5]
určitého miesta teda ovplyvňujeme 2 prístupmi :
• Hlukový prístup - izolácia hluku, používanie takých materiálov a geometrií,
ktoré zvuk: pohlcujú, odrážajú, rozptyľujú a filtrujú.
• Aktívny „sluchový“ prístup – vedomé vnášanie materiálov, interakčných prvkov
a komponovanie hmoty priestoru tak, aby bola sonosféra priestoru pozitívne
ovplyvnená
V porovnaní s ostatným znečistením je hluk špecifický tím, že v priestore sa jeho
miera môže meniť aj pri veľmi malých vzdialenostiach. Príčinou je rozloženie budov (
štruktúry zástavby ) a dopravnej infraštruktúry. Je teda nevyhnutné už
v konceptuálnej fáze urbanistického (mestského) plánovania uvažovať ho dopadoch
kompozície budov a tvarov ich fasád (hraníc verejného priestoru) na celkovú
akustickú kvalitu utváraného prostredia.
Hlučnosť prostredia zmierňujeme
znižovaním celkovej SPL, upravovaním doby dozvuku a EDT (materiálmi,
tvarovaním, štruktúrou). Sonosféru [5] naopak obohacujeme zámerným vkladaním
chcených zdrojov zvuku [8] (vtáci, halas kaviarní, ľudský hovor, šumenie lístia atď,
kroky). V tomto smere sú zatiaľ nejasné metodológie ani efekty jednotlivých prvkov
sonosféry. Zameriam sa preto na znižovanie hlučnosti a zlepšovanie celkovej
akustickej kvality priestoru.
2.1.1 Význam mestskej zelene
Väčšina výskumov a skúseností so zeleňou ohľadom znižovania hluku sa týka
krajinného plánovania a otvorených priestorov (izolačné pásma zelene). Niekoľko
pokusov preukázalo, že v otvorených priestoroch môžeme dosiahnuť zníženie SPL
o 6 - 8 dB pri nízkych a vysokých frekvenciách a zníženie až 15 dB ak sú stromy
(neopadavé) rozmiestnené podľa určitého vzorca. Dôležité sú biomasa, pohltovosť
listov a ich orientácia. Najnovšie však bolo preukázané, že vegetácia má značný
význam pri útlme SPL v urbanizovaných územiach :
• Pri odraze vín od listov dochádza k pohlcovaniu a difúzií zvuku. (čím hustejšie
listy, tým lepšie)
• Pri prestupe víl cez listy dochádza k zníženiu SPL.
Vysoká zeleň a hustá nízka zeleň zvyšujú pohltivosť a difúznu odrazivosť hrán
verejných priestorov (fasád, stien). Tým dochádza k zníženiu SPL napriek relatívne
malému difúznemu koeficientu.
• Pridaním vegetácie priamo na fasádu (vertikálne záhrady) zvyšujeme jej
koeficient difúzie.
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Obr. 1 - Príklad zelenej fasády v Paríži

Efekt zelene spočíva vo zvýšených viacnásobných odrazoch, ktoré vznikajú medzi
listami a celkovo medzi korunami stromov a fasádami. Tým dochádza k väčšej strate
akustickej energie. V porovnaní s vegetáciou v otvorených priestoroch, účinnosť nie
je podmienená hustotou výsadby jednotlivých stromov. [2]
2.1.2 Materiály a bariéry
Základné charakteristiky určujúce vplyv materiálov na šírenie zvukových vĺn sú
koeficienty pohlitvosti, odrazivosti a prenosu, pričom platí zákon odrazu [9]. V zásade
platí :
• Hmotnosť určuje mieru pohltivosti a prenosu vibrácie.
• Štruktúra (členenie, pórovistosť) určuje mieru a typ odrazu a mieru pohltivosti
• Pružnosť určuje mieru odrazu a prenosu
Uvedené vlastnosti sa navzájom ovplyvňujú a nie je možné ich chápať ako
samostatné! Toto rozdelenie určuje hlavné podiely charakteristík materiálu na jeho
akustické vlastnosti. Koeficienty sú rozdielne pre rôzne frekvenčné pásma zvuku.
Absorbéry sa rozdeľujú na pórovité absorbéry, jednoduché rezonátory,
perforované panely a membránové panely. Ich kombinovaním uvedených sa dá
zvýšiť šírka frekvenčného pásma, v ktorom absorbér pôsobí. Väčšinou sa medzi
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panely vkladá porézny absorbér. Zemský povrch môže byť efektívnym absorbérom,
ak na povrchu rastie tráva a nízke rastliny.
Na základe zákona odrazu [9] môže na štruktúrovaných plochách vznikať rozptýlený
odraz. Na hladkých plochách dochádza k smerovému, geometrickému odrazu
dopadajúcej vlny. Rozptyl zvuku tlmí celkovú SPL a znižuje dobu dozvuku. Dochádza
k všesmerovej distribúcií akustickej energie, ktorej časť je pohltená prvkom. Difúzne
plochy pozostávajú s reliéfneho povrchu, napríklad v tvare ihlanov a hemisfér a mix
pohltivých a odrazových plôch. Jednotlivé rozmery priehlbín (hĺbka a šírka) určujú
frekvenčné pásmo účinnosti difúzora. Schroederov difúzor (tzv. RPG prvok) je
sústava rovnako širokých, ale rôzne hlbokých šachiet, oddelených tenkými pierkami
(obr. 4). V dôsledku toho majú odrazené vlny pri povrchu panelu rôzne vlnové fázy.
Dochádza k difrakcií. RPG panely sú veľmi účinne pri rozptyle zvuku v širších
frekvenčných pásmach.

Obr. 2 - RPG Difúzor, prebraté z [2]

Bariérou je každá hmotná prekážka medzi zdrojom hluku a prijímačom, vytvárajúca
zvukový tieň. Výskum účinkov bariér je veľmi obšírny a extenzívny. Bariéry môžu
pozostávať s rôznych materiálov vrátane dreva, plechu, betónu, tehál, PVC, plexiskla
a tvrdeného skla. Hlukové bariéry môžu byť kombinované so solárnymi panelmi. Pre
špeciálne účely sa používajú bariéry naplnené héliom, fungujúce na báze refrakcie.
Ich prednosťou je nízka hmotnosť pri zachovaní pohltivosti. Na obr. 3 uvádzam
základné typy bariér.
Odrazy od protihlukových bariér sú vážnym problémom, keďže spätne môžu vyvolať
zvýšenie celkovej SPL v priestore zdroja hluku a tým znížiť účinok bariéry. Zároveň
dochádza k ozvenám. Táto skutočnosť na mnohým miestach negatívne ovplyvnila
akustickú kvalitu priestorov susediacich s bariérou. Môže sa stať, že bariéra, aj keď
tlmiaca zvuk zo zdroja za stenou, znásobuje celkovú SPL odrazmi zdrojom pred
stenou. (situácia clonenej diaľnice v meste). Riešením je sklopenie bariér, rozptylové
a pohltivé plochy na bariérach.
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Obr, 3 - Typy hlukových bariér, prebraté z [2]

2.2 Stavebné proti hlukové opatrenia
Obvodové plášte budov v značnej miere ovplyvňujú kvalitu sonosféry verejného
priestoru, ktorý vymedzujú. Okrem toho, tvar a konfigurácia hmoty samotnej budovy
môže vyvolať útlm alebo nežiaduce odrazy zvuku a tým zvyšovanie celkovej SPL
v uličnom kaňone [2]. Pri tvarovaní budovy je dobré uvažovať :
•
Vysunuté spodné podlažia fungujú ako bariéry šírenia akustického
vlnenia. Kaskádovité usporiadanie chráni horné podlažia vďaka tieniacemu
efektu nižších vysunutejších podlaží, a takisto vďaka väčšej vzdialenosti od
zdroja hluku
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•

•
•
•

Vysunuté balkóny ochránia okná a dvere pred priamymi vlnami zo
zdroja hluku. V prípade veľkých budov so zapustenými balkónmi ( loggie ) je
pre zníženie celkovej SPL účinné upraviť zadnú stenu balkóna alebo strop
pohltivími materiálmi, alebo zabezpečiť geometrickú difúziu.
Oplotenia dvorov môžu slúžiť ako hlukové bariéry (viď nižšie)
Konkávne zakrivenie fasád spôsobuje koncentráciu odrazených vĺn /
zvýšenie SPL, konvexné zakrivenie zvyšuje difúziu vĺn.
Miera rozčlenenia fasády a počet a hĺbka okien ovplyvňujú difúznu
obrazivosť fasády. Hladké fasády bez štruktúry sú geometricky odrazové.
Vplyv na tlmenie SPL je obzvlášť silný pri úzkych profiloch verejných
priestorov, kde mnohonásobnými odrazmi dochádza k zvyšovaniu celkovej
SPL a doby dozvuku.

Obr. 4 - Príklady tvarovania budov pre clonenie od zdroja hluku

Budovy často samy môžu byť zdrojom hluku. Prvky TZB ako je ventilácia a výfuky
alebo otvory do hlučnej prevádzky vyžadujú správne odizolovanie, prípadne
umiestnenie a orientáciu. Pre takéto otvory je nutné navrhovať akustické tlmiče :
• Absorpčné – využívajúce tlmiace efekty poréznych materiálov. Sú účinne pre
širokopásmové zvuky hlavne vysokých frekvencií. Existuje rôzne geometrické
usporiadanie vývodného kanála
• Reaktívne – využívajúce mnohonásobné odrazy na zníženie akustickej
energie. Tieto sú najúčinnejšie pre hluk obsahujúci diskrétne (nespojité) tóny
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•

Pre dverné otvory do hlučných prevádzok je vhodné vytvárať akustické zámky
– zádveria s ťažkých materiálov obložené ľahkými poréznymi rohožami,
s vystriedanými dvernými otvormi (nie v jednej osi)
Pre okenné otvory je navrhovať „akustické okná“ – v princípe využívajú
akustické zámky, pre prívod vzduchu. Krídla okien sú neotváravé. Najnovší
vývoj smeruje k využívaniu transparentných mikroperforovaných absorbérov
medzi dvoma plátmi skla. Tieto tvoria vzduchový kanál v ráme okna pre prívod
vzduchu. [2] Tento systém odstraňuje problémy spojené zo staršími
akustickými oknami, ktoré využívali nepriehľadné absorbéry obložené
potenciálne zdraviu škodlivými vláknitými rohožami. Takéto okná dokážu
stlmiť odchádzajúci / prichádzajúci zvuk o 30 dB.

Pri orientácií a pozícií týchto otvorov venovať pozornosť átriám a dvorom.
Umiestnenie v dvoroch a átriách vytvára komínový efekt, kde celé átrium alebo dvor
sa stáva veľkým rezonátorom. Je nutné zvážiť vhodnosť riešenia, ak do priestoru
ústia obytné priestory, alebo verejný priestor vyžadujúci pokoj. Navyše tunely malých
rozmerov prepájajúce tieto priestory s ulicou môžu fungovať ako zosilňujúce
zvukovody, ktoré potom zvyšujú celkovú SPL ulice vo svojom okolí.
2.3 Urbanistické ( plánovacie ) protihlukové opatrenia
Na základe výskumov J. Kanga [2] sa dá odvodiť nasledovný súbor princípov pre
navrhovanie dlhých verejných priestorov s napojením menších, ako sú napr. hlavné
ulice :
• Pri zmene pomerov šírky a výšky prierezu ulice na ktorú sa napájajú vedľajšie
priestory, z 0,3 na 3, zmena v priemernom SPL je 3-8 dB.
• Diera (prieluka) medzi budovami môže zvýšiť útlm SPL o 2-3 dB pozdĺž celej
ulice. Tento efekt je najciteľnejší v blízkosti týchto prieluk
• Pri zdroji hluku vo vedľajšej ulici(priestore) je možné priemernú SPL
v náprotivnej vedľajšej ulici (priestore) znížiť o 5 – 15 dB ak sú tieto vzhľadom
na hlavnú ulicu vystriedané. (nenapájajú sa v jednej osi)
• Dodatočné zníženie SPL pozdĺž hlavnej ulice je možné jej rozšírením. Záleží
však na množstve pripojených vedľajších ulíc (priestorov).
• Rozloženie zvuku je rovnomerné v rámci celého prierezu ulice, s výnimkou
prierezov v blízkosti zdroja hluku. Toto platí pre ako pre geometrický, tak aj
pre difúzny typ hraníc.
• Priemerný útlm SPL pri hrane vedľajšej ulice je 9 dB, ak je v hlavnom priestore
(ulici) zdrojov hluku viac, alebo ak sú pohyblivé. Celkovo v čase je SPL
vo vedľajších uliciach o 15 – 17 dB nižšia.
• Akustická energia odrazená s vedľajších ulíc (priestorov) je pri pohyblivých
zdrojoch hluku v hlavnej ulici zanedbateľná. Na hranách vedľajších ulíc je
variácia SPL len 1dB.
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Pohltivosť fasád (a iných plôch) v mestských priestoroch tiež vplýva na
celkový útlm SPL v priestoroch zo zdrojmi hluku. Možnosti zníženia SPL
účinkami pohltivých plôch pri navrhovaní. Pokusy v reálnom prostredí
a simulácie preukázali nasledovné [2] :
Zníženie priemernej SPL o 3 – 4 dB v jednoduchej ulici je možné zvýšením
koeficientu pohltivosti fasád z 0,1 na 0,5 alebo odobratím časti jednej strany
uličnej fronty. Rovnaký útlm nastáva ak je vodorovný povrch úplne pohltivý
(nedochádza k odrazu akustickej energie).
Účinnosť pohltivých fasád na znížení priemernej SPL je 6 – 18 dB v hlavnej
ulici s postranným napojením vedľajších.
Vodorovné plochy s vysokou pohlitovsťou sú na zníženie priemernej SPL
v ulici efektívnejšie ak zvislé fasády sú akusticky tvrdé.
Okrem miery zníženia priemernej SPL sú pre akustickú pohodu dôležité aj
doby dozvuku (miera ozveny). Táto podľa výskumov silne závisí na tvare
a konfigurácií hodnoteného priestoru :
Pri hraniciach priestoru s koeficientom pohltivosti 0,1 sa doby dozvuku
v jednoduchej ulici a v hlavnej ulici s napojením menších ulíc líšia v zásade
o 50 percent.
Doba dozvuku v urbánnom kaňone sa zväčšuje pri väčšej výške jeho profilu
a znižuje pri zväčšovaní šírky kaňonu, ak jeho hranice sú difúzne odrazové.
Pre priamo odrazové aj difúzne odrazové hranice platí, že ozvena sa zväčšuje
so zväčšovaním vzdialenosti od zdroja.
Pri zdroji zvuku v hlavnom kaňone (ulici) je ozvena vo vedľajších kaňonoch
(uliciach) vždy dlhšia oproti hlavnému priestoru. To obzvlášť platí pre EDT
EDT je rovnaká v priečnych rezoch priestoru len po určitú vzdialenosť od
zdroja.

Uvedené hodnoty platia pre prípady s jedným bodovým alebo líniovým zdrojom
hluku. Všetky uvedené úpravy pri plánovaní majú významný dopad na celkový útlm
SPL aj pri viacerých zdrojoch hluku v priestore! [6]
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Obr. 5 - Vplyv štruktúry zástavby na výslednú celkovú SPL (prebraté z [2])

3 Možnosti priblíženia poznatkov do architektonickej praxe
Najlepšia doba, kedy vniesť uvedené skutočnosti do povedomia tvoriacich
architektov a urbanistov je počas štúdia. Tak sa vedomosti o vplyve zvukovej stránky
miesta a jej ovplyvňovaní najlepšie previažu s ostatnou študovanou látkou. Okrem
výuky na cvičeniach a prednáškach predmetov zameraných na problematiku, sa
naskytuje možnosť čerpať znalosti aj z študijnej pomôcky - webového informačného
systému, ktorý by mal byť zameraný na architektúru a urbanizmus. Ten ma oproti
cvičeniam tú výhodu, že nie je len úzko a "slepo" zameraný na daný odbor alebo
tému, ale dokáže prehľadne prepojiť hlavné odbory so súvisiacimi.
3.1 Webový informačný systém ako študijná pomôcka
V súčasnej dobe prebieha rozširovanie a aktualizácia webového informačného
systému na FSv, zameraného hlavne pre študentov oborov Architektura a stavitelství
a geodézie a kartografie. Jeho hlavnou témou je medziodborový land management.
Tento informačný systém, nazvaný La-Ma (= land management), zahŕňa informácie
súvisiace s odbormi územné plánovanie, urbanizmus a urbanistická tvorba,
pozemkové úpravy, zememeračstvo, kataster nehnuteľností, oceňovanie
nehnuteľností a ochrana životného prostredia. Články sú prehľadne rozdelené do
logických odborovo rozdelených celkov. Sú medzi sebou prepojené pomocou
odkazov v texte, čím sa zaisťuje ich prehľadná náväznosť. Odkazy smerujú na
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priamo aj nepriamo nadväzujúce témy v rámci oborov, medzi odbormi i mimo lama.cz na iné webové systémy (viď. Obr. 6). [9]

Obr. 6 – Prostredie študijnej pomôcky La-Ma

4 Záver
Implementovanie uvedených zásad a zásad zvukového designu a vedomostí
o sonosfére [1] 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. Príkladom hodným
nasledovania je napríklad projekt Acoustic City (Hörstadt), ktorého princípy boli
implementované do legislatívy rakúskeho mesta Linz (Linz Charter [7]).
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Vývoj hlavního veřejného vesnického prostoru - Popis a
zhodnocení změn v období od 1. pol. 19. století do
součastnosti na příkladech vybraných obcí na Příbramsku
Development of main public village space - Description and evaluation of
changes in the period from the first half of 19th century to the present in
selected villages of Příbram region
Ing. arch. Jan Kašpar
ABSTRACT:
Since the early 20th century we have witnessed the gradual conversion of the
country, which tries to get closer to urban environment. This process seems to be
very positive, but on the other hand it is also one of the primal causes of the loss of
identity and character of the original villages. In this work there are described and
categorized major changes in village public spaces between the first half of the 19th
century to the present and there are depictured causes and consequences of these
changes.
ABSTRAKT:
Od počátku 20. století jsme svědky postupné přestavby venkova, který se snaží více
přiblížit městskému prostředí. Tento proces můžeme chápat velmi pozitivně, přesto je
významně zastíněn ztrátou identity a charakteru původních vesnic. Tato práce se
zabývá popisem a systematizováním zásadních změn v hlavních vesnických
veřejných prostorech v období od 1.pol. 19. stol. do současnosti a popisem příčin a
důsledků těchto změn.
1 Úvod
Několik století utváření českého venkova zanechalo na našem území mnoho
rozličných urbanistických a architektonických struktur, které se navzájem liší
v závislosti na období svého vzniku. Tato sídla prošla do současnosti mnohými
změnami, které můžeme vnímat v kontextu s historickými mapami, dobovými obrazy,
fotografiemi případně zápisy.
Předmětem této práce je identifikace a zhodnocení změn, které se uskutečnily
v jejich hlavních veřejných prostorech v období od 1.pol. 19. století do současnosti.
Jedná se o časový interval, ve kterém prošly veřejné prostory, a venkov obecně,
nejradikálnějšími proměnami v porovnání s dřívějšími obdobími. Zároveň se jedná o
období, ze kterého máme dostatečné množství pramenů, které jsou výchozí pro
posuzování těchto změn. Jedná se zejména o mapové podklady, které byly
vytvořeny v 1.pol. 19. století (tzv. císařské povinné otisky stabilního katastru).
Proměny prostor budou ukázány na příkladech vybraných vsí středních Čech
– okresu Příbram (Hlubyně, Hvožďany, Milín, Nepomuk, Rosovice, Zalužany,
Zbenice).
2 Hlavní vesnický veřejný prostor
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Jako hlavní vesnický veřejný prostor chápeme centrální prostor vesnice, jehož
parametry jsou dány především jeho historickým založením. Tento prostor se
nachází v původní historické struktuře sídla, označované jako „historické jádro“.
Přímo v historickém jádru či vazbě na něj se nachází nejstarší, často důležité,
historické objekty (kostel, zámek, aj.). Prostor je vymezen čelními fasádami budov,
orientovaných do tohoto prostoru. Objekty na sebe mohou těsně navazovat, ale
návaznost může být porušena jinými prostorotvornými prvky (např. vyzrostlou zelení,
vodními plochami, apod.).
Základní příklady veřejných prostorů:
a) náves
Náves je nejtypičtějším příkladem veřejného prostoru. Může mít pravidelné
(obdelníkové, oválné, aj.) nebo nepravidelné uspořádání. Součástí návsí
mohly být kostely, případně jiné stavby, které v prostoru vznikly v pozdějších
obdobích po založení vsí (např. hostinece, nové chalupy apod.). Mluvíme o
zastavěných, či částečně zastavěných návsích. V prosoru se dále mohl
nacházet rybník, stromová alej nebo drobná architektura (sochy, pomníky).
b) ulice
Ulice je dalším typickým příkladem veřejného prostoru. Na rozdíl od návsi
však neumožňuje veškeré funkce požadované od veřejného prostoru,
zejména pořádání společenských a kulturních akcí (trhy, vesnické slavnosti
apod.). Ulice se liší v závislosti na velikosti uličního prostoru. Pokud se tento
prostor svou šířkou přibližuje rozměru návsi, mluvíme o tzv. návesní ulicovce.
c) nekompaktní veřejný prostor
Velmi častou formou uspořádání vsí, především ve starých sídelních
oblastech na našem území, je uspořádání shlukové. Jde o velmi
nepravidelnou zástavbu s centrem například v křížení hlavních cest, při
vodních tocích či rybnících. V centru vsi se často nachází kostel, statek nebo
panství. V prostoru se může obvykle nacházet také kaple, pomník nebo
významný strom. Centrum sídla lze identifikovat především podle zvýšené
hustoty zástavby. Tímto prostorem může být pouze rozšířená část ulice. Velmi
často je zde situována autobusová zastávka.
Tyto základní popisy jednotlivých typů hlavních vesnických veřejných prostorů
jsou základem pro lokalizaci těchto míst v rámci intravilánu obcí. V některých vsích
však může být identifikace tohoto prostoru na první pohled velmi komplikovaná
vzhledem k stavebně-historickému vývoji. V tomto případě je nutné vyjít nejen
z místních průzkumů, ale i podrobnějšího zkoumání historických pramenů, map či
obrazových záznamů.
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obr. 1 - Zákres hlavních veřejných prostorů řešených obcí v mapách KN a SK
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Při porovnání současného stavu hlavních veřejných prostorů se stavem v 1.
pol. 19. století (na mapách stabilního katastru) je patrno, že hlavní veřejný prostor
jednotlivých obcí nezaznamenal během daného období zásadních urbanistických
proměn (obr. 1).
3 Výchozí podklady pro porovnání změn
Jak již bylo zmíněno v úvodu, zajímají nás proměny hlavního veřejného venkovského
prostoru od 1. pol. 19. století po současnost. Z toho se odvíjí i zvolené výchozí
podklady pro zpracování.
Pro zpracování byly použity následující podklady:
a) rekognoskace řešených prostorů
b) Císařské povinné otisky stabilního katastru
(Císařské povinné otisky jsou souborem celkem 11 732 kolorovaných
katastrálních map Čech, Moravy a Slezska. Byly zpracovány na základě
patentu Františka I. a měly být podkladem pro jednoduché a spravedlivé
vyměření pozemkových daní v celé rakouské monarchii).
c) dochované historické fotografie a jiné obrazové záznamy řešených prostor
d) současné fotografie řešených prostor
e) mapy katastru nemovitostí
f) ortofoto mapy území
4 Kategorizace a příklady změn v hlavních vesnických veřejných prostorech
Až do 60. let 20. století probíhal vývoj na vesnicích téměř kontinuálně v závislosti na
historickém pozadí (pod vlivem politickým, kulturním, náboženským a sociálním,
současně architektonickým). Výrazných proměn dosahuje venkov (současně s ním i
hlavní veřejné prostory) v 2. pol. 20. století. V tzv. procesu „poměšťování“ venkova
dochází k jeho nešťastné postupné přeměně, která ovlivňuje jak stránku
architektonickou a urbanistickou, tak stránku kulturně-sociální. Budování dopravní a
technické infrastruktury můžeme chápat jako jeden z mála kladných aspektů
procesu.
V období do roku 1989 bylo do venkovského prostředí včleněno formou
vzorových projektů velké množství rušivých staveb městského charakteru (družstevní
bytová výstavba, nové typy rodinných a řadových domů určených pro venkov,
zemědělské a průmyslové provozy), které zcela přebyly charakteristické rysy obcí.
Současně docházelo k přestavbám stávajících objektů. Některé, často významné
stavby, byly ponechány ladem a chátraly (např. kostely a jiné historické objekty).
Ani v současnosti není situace nijak příznivá. Přestože obce mají možnost
zajistit potřebnou ochranu jednotlivým stavbám i urbanistickým útvarům
(prostřednictvím územních plánů, regulačních plánů, formou ochrany vyhlášením
kulturní památkou apod.), ustupují soukromým zájmům spekulantů nebo
developerských společností na úkor zkvalitnění vesnického obytného prostředí.
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Pro potřeby této práce jsou změny v hlavním vesnickém veřejném prostoru
kategorizovány následovně:
- změny spojené s budováním dopravní a technické infrastruktury a úpravy
veřejných ploch
- úpravy / regulace vodních ploch / toků
- výstavby nových objektů, stavební úpravy stávajících objektů
- zeleň
4.1 Změny spojené s budováním dopravní a technické infrastruktury a úpravou
veřejných ploch
V období po 2. světové válce došlo k postupnému nárůstu automobilové
dopravy, krerá byla jedním z významných kroků pro integraci venkovských obyvatel.
Do většiny českých vesnic byly zavedeny autobusové linky a automobily byly hojně
používány v oblasti zemědělství a nákladní přepravy. Postupně výrazně narůstal
podíl osobních automobilů. To vše mělo zásadní vliv na rozvoj dopravní
infrastruktury.
Pro hlavní veřejné prostory to znamenalo především tyto změny:
- úpravy povrchů a konstrukcí pozemních komunikací
- změny uličních profilů
- vznik míst pro parkování vozidel a odstavných ploch (volná i krytá stání,
garáže)
- budování autobusových zastávek, přístřešků
Přesto, že automobilová doprava se může pro vesnice jevit jako značné pozitivum,
její významné navýšení až převýšení, přineslo pro vesnice i zásadní negativa.
Výrazně se zvýšila prašnost (především kvůli velkému podílu nákladních automobilů
a zěmědělských strojů), hlučnost a vibrace, které mají významný podíl na současném
špatném stavebně-technickém stavu některých původních staveb (např. kostelů
apod.).
Kvalita bydlení ve vesnických sídlech je dnes posuzována také podle úrovně
technické infrastruktury. Ta se obvykle liší dle polohy vesnice v rámci ČR (vsi
v příměstských nebo odlehlých polohách).
Do technické infrastruktury řadíme především:
- zásobování elektrickou energií
- zásobování vodou
- odvádění a likvidace (čištění) odpadních vod
- zásobování plynem
- likvidace komunálního odpadu
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Zasobování elektrickou energií je podmínkou pro stavební rozvoj jakékoliv lokality.
Naopak zásobování vodou, plynem a přítomnost kanalizace není v řadě českých
vesnic samozřejmostí.
Jednotlivé trasy sítí technické infrastruktury májí dle svého uspořádání
v podzemí zásadní vliv na prostorovou koncepci příslušného veřejného prostoru.
Jejich návrh prostorového uspořádání se promítá ve velikosti a profilu uličního
prostoru, šíři komunikace nebo uspořádání uliční zeleně. Do vzhledu celého prostoru
promlouvá i forma navrženého uličního osvětlení (jeho velikost a tvar). Na vesnicích
stále převažuje nadzemní elektrické kabelové vedení, které zde na rozdíl od
podzemního působí jako rušivý element.

obr. 2,3 - Pohled do hlavního veřejného prostoru obce Milín
Z pohledů je patrná předimenzovaná šířka vozovky a množství odstavných zpevněných
ploch na úkor liniové zeleně. Tvar autobusové zastávky a vysoké lampy veřejného osvětlení
působí spíše rušivě.

4.2 úprava a regulace vodních ploch a toků
Vodní plochy jsou jedním z hlavních prvků utvářejících hlavní veřejný vesnický
prostor. Návesní rybníky, které můžeme vidět v řadě českých vesnic, dodávají těmto
prostorům výrazný půvab. Ten však může být narušen různými nevhodnými
úpravami, které z malebné vodní plochy vytváří surové vodní dílo, vnímané mnohdy
pouze jako požární nádrž.
Proběhlé úpravy původních vodních ploch / toků:
- technické úpravy břehů (nevhodně použité materiály)
- instalace nových zábradlí
- zatrubnění případně betonáž koryt potoků, napřímení trajektorie potoka
- odstranění zeleně
- vybudovaní tvarově a materiálově nevhodných lávek a mostů
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obr. 4 - Vodní plocha na okraji návsi v Rosovicích
Rybníček působí spíše jako ryze funkční požární nádrž než vodní prvek dotvářící prostor
návsi. Betonové břehy a oplocení působí cizorodě a nepřívětivě.

4.3 Výstavba nových objektů a stavební úpravy stávajících objektů
Původní návsi, které byly charakteristické rytmickým střídáním čistých štítů
domů, zdí a bran, dnes potkáme zřídka. Stavby dokonale určovaly návesní prostor,
měly přirozené měřítko, střídmou výzdobu a dokonale proporční rozvržení prvků na
fasádách. Přesto, že výstavba nepodléhala žádným regulativům, stavebníci dokázali
zachovávat celkovou jednotu místa, měřítko i harmonii. Toto je patrno na mnohých
dochovaných dobových fotografiích a jiných obrazových záznamech.
V důsledku nedostatečné regulace výstavby, současně pod vlivem stavebních
tendencí (industrializace, typizace, aj.) a společenského smýšlení v 2. pol. 20. století,
došlo k zásadním a do jísté míry nevratným změnám v těchto prostorech. S citlivým
přístupem ve stavební činnosti v této oblasti se dnes setkáváme zřídka.
V hlavních veřejných prostorech vznikly zejména stavby, které nerespektují:
- výšku okolních staveb (okolní stavby převyšují nebo jsou naopak nízké)
- stavební čáru (linii staveb, která utváří hranici urbanistického prostoru – návsi)
- sklony a tvary střech (vznikly stavby s málo sklonitými, plochými nebo výrazně
členitými střechami, které nejsou pro dané prostředí typické)
- lokální / regionální stavební prvky a architektonické motivy
- typické tvarové a hmotové řešení
Zároveň proběhly stavební úpravy stávajících objektů (přestavby, přístavby), které
poškodily původní architekturu:
- vložení novotvarů (nevhodné tvary vikýřů, markýz u vstupů apod.)
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-

přístavby narušující původní půdorysné a hmotové řešení (např. v důsledku
vestaveb do podkroví, rozšiřování půdorysu)
zásadní změny proporcí oken (okenní otvory byly rozšiřovány dle dostupných
typizovaných rámů)
změny na fasádách objektů (nevhodné barevné řešení, užití nevhodných
materiálů – obkladů apod.)

Kromě těchto změn docházelo k odstraňování staveb, které se podílely na utváření
hlavního veřejného prostoru. V těchto prolukách pak vznikaly stavby pro daný prostor
nevhodné.

Obr. 04: Příklad nevhodné novostavby ve veřejném prostoru obce Rosovice
Novostavba polyfunkčního objektu obecního úřadu s bytovými a komerčními prostory
jednoznačně nerespektuje daný prostor a okolní zástavbu.

obr. 5,6 - Příklad nevhodného pojednání fasád domů v obci Rosovice
Obklad plastovými palubkami nepůsobí na čelních fasádách domů příliš přirozeně. Tento
materiál, hojně používaný na konci 20. století, poznamemenal v této vsi nejednu stavbu.
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obr. 07: Příklad nevhodných úprav domu v obci Rosovice
Původní čistota vesnické architektury je zde skryta pod množstvím cizích prvků jako jsou
výrazné vikýře, zdobné zábradlí, markýzy apod. Místní obslužná komunikace je značně
předimenzovaná na úkor zeleně.

obr. 8,9 - Pohled do hlavního veřejného prostoru obce Nepomuk
Jeden z mála vhodných příkladů úprav veřejného vesnického prostoru. Pohled ruší snad jen
vzdušné kabelové vedení. Na objektech jsou patrné původní rysy architektury inspirované
šumavskými domy. Příkladné je i ztvárnění břehů potoka protékajícího v ose návsi.
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obr. 10 - Veřejný ulicový prostor ve Zbenicích
Stavba z 2. pol. 20. století viditelně narušuje daný prostor. Nedodržuje uliční čáru a orientaci,
nevhodné je i tvarové řešení, podlažnost nebo proporce oken.

4.4 Zeleň
Bílé štíty, jednoduché dřevěné ploty a kamenné zídky nebyly jedinými prvky,
které tvořily hlavní veřejný prostor. Nedílnou součástí venkovského prostředí byla
vždy i zeleň. Nacházela se v předzahrádkách, za ploty a zdmi v zahradách a dvorech
domů, a především na návsi. Zeleň byla vždy výrazným prostorotvorným prvkem.
Sloužila k vymezení prostoru nebo zdůraznění významu místa. Nelze opomenout i
její další funkce (izolační, estetickou, aj.). Je nutné zmínit, že návesní zeleň je
zpravidla jedinou veřenou zelení ve vesnici.
Současně s výstavbou komunikací a zpevňováním ploch v prostorách návsí
docházelo v posledních desetiletích minulého století i k úpravám zeleně. Zejména na
prostorných návsích vznikaly menší i větší parky (často v rámci akcí Z). Převažovaly
travnaté plochy, které byly chaoticky osázeny nesourodými druhy nižších a vyšších
dřevin, které byly rozptýleny i po celých plochách trávníků.

-

Na návsích vznikly zejména tyto problémy:
keře a stromy netvoří ucelené skupiny
zeleň celkově nerespektuje prostorové řešení návsi
nevhodně umístěná zeleň zakrývá zástavbu (významné stavby nebo průhledy
a pohledy)
nevhodná skladba dřevin (kombinace listnatých a jehličnatých stromů/keřů,
nevhodná nadměrná výsadba jehličnanů)
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obr. 11,12 - Pohled do centrálního prostoru obce Hlubyně (pohled současný a z počátku 20.
století) Původní vzrostlá zeleň byla částečně vykácena a v ose prostoru byl vystavěn
betonový pomník zvýrazněný tújemi. Vzdušné kabelové vedení VN rovněž nepůsobí
v prostoru přirozeně.

obr. 13, 14 - Pohled do prostoru částečně zastavěné návsi obce Rosovice (pohled současný
a z počátku 20. století) Původní dokonale řešený parter kostela s pěší zónou je dnes
nahrazen pouze nezpevněným parkovacím stáním. Nevzhledná vysoká zeleň zakrývá
pohled na průčelí kostela.

5 Závěr
Hlavní veřejný vesnický prostor, stejně jako celý venkov, prošel během
posuzovaného období velmi výrazným architektonickým a stavebním vývojem.
Přesto, že jeho přiblížení se městskému prostředí můžeme chápat v některých
ohledech jako pozitivní změnu, ztráta identity a původního charakteru je spíše
negativním důsledkem tohoto procesu.
V této práci byly popsány a systematizovány základní změny v hlavních vesnických
veřejných prostorech v řešeném období a stručně popsány příčiny a důsledky těchto
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změn. Celá problematika si však v kontextu dnešní doby zasluhuje daleko větší
prostor.
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Rozdělení veřejných prostorů v Evropě podle vnějších vlivů
působících při jejich vytváření
The dividing of public spaces in Europe by external factors used in its
creation
Ing.arch.Eva Lorinc Vokálová
ABSTRACT:
In my PhD thesis I solve The dividing of public spaces in Europe. The public space
can be divided not only by well-known form and function ,but also by many external
factors that aren´t defined objective reality as the aforementioned. They are based
on facts of every nation. It´s also subjective feeling of author. In my article I try to
show you my point of view.
ABSTRAKT:
Ve své disertační práci se zabývám rozdělením veřejných prostorů v Evropě. Ty lze
rozdělit nejen podle dobře známé formy a funkce, ale i podle spousty vnějších vlivů,
které nejsou tak jasně uchopitelné objektivní skutečnosti jako výše zmiňované, avšak
jsou založeny na skutečnostech odrážejících se v každém národu. Jedná se tedy i o
subjektivní pocity autora. Ve svém článku se vám je pokusím přiblížit.
1 Úvod
Ve svém článku se budu snažit podat návod na to, jak lze dělit veřejné prostory v
Evropě. Článek vychází z mojí disertační práce, která je zatím ve fázi
rozpracovanosti na úrovni doktorské studie. Proto můj výklad berte jako můj
subjektivní názor na danou problematiku. Některá nastíněná témata nejsou ještě
dopracována.
2 Metodika hodnocení
Veřejný prostor vznikal a měnil se během celého období vývoje měst. Pokud budu
hledat nějaké měřítko, z kterého bych chtěla vycházet, pak se nemůžu zaměřit pouze
na jedno. Je třeba si uvědomit, že při formování veřejných prostorů sehrálo úlohu
mnoho vnějších faktorů. Veřejný prostor nebudu rozdělovat v rámci jednoho státu.
Budu spíše hledat společný znak typický pro více států, kterým se odlišuje od
ostatních.
Na začátku bych se zastavila u minulosti/ dějin vývoje měst. Touto problematikou se
zabývalo již mnoho urbanistů. Vzpomeňme, v poslední době, třeba Doc.Ing.arch.
Vladimíru Šilhánkovou, Ph.D. a Doc.Ing.arch. Jana Koutného, CSc. Tito urbanisti se
tím však nezabírali natolik, aby nám podali informace o celkovém evropském vývoji
v makro měřítku.
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Historie však není jeden z faktorů, nýbrž je to určující směr mého pohledu na věc.
Stala se prvkem, podle kterého jsem postupovala při své vědecké práci. Je to jakási
množina všech faktorů, která na daný prostor působila a ovlivňovala ho.

obr. 1 – Schéma hodnocení

2 Hodnocení
Historický vznik a vývoj veřejného prostoru, potažmo měst, odpovídá řadě
indikátorů/faktorů, které se navzájem ovlivňují a je tedy velmi obtížné, je od sebe
přesně oddělit. Proto se můj výklad v některých částech prolíná, ale pro přesné
upřesnění je to podstatné.
Historický vývoj vymezují 3 základní faktory:
2.1 Společnost vládnoucí v Evropě
Jedná se o společnost, která je hospodářsky na vrcholu a chce se nějakým
způsobem reprezentovat a k tomu ji výborně poslouží právě kultura. Tato společnost
vznikla díky výborným přírodním podmínkám, osobnosti, nebo vojenským úspěchům.
Zpočátku formování měst vznikaly nejprve společenství, které z mnoha různých
důvodů, ale především přírodních, ovlivňovaly jen určitou část Evropy. Jejich veřejná
prostranství jsou téměř „endemitem“ Evropy, tzn. nenalezneme je jinde než na
svrchovaném území toho daného společenství.
2.1.1 Řecko
První z nich bylo starověké Řecko. Byla to vůbec první civilizace v Evropě, o které
můžeme říci, že vytvářela plnohodnotné veřejné prostory, které se zachovaly a my je
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můžeme vidět v dnešní struktuře měst. Řekové byli nábožensky založeni. Jejich
výstavba oslavovala duchovní svět a božský řád a odpovídala lidským potřebám a
spořádanému občanskému životu. Proto jejich prostranství sloužila k náboženským
účelům a veřejnému shromažďování. Byly to zpočátku volné plochy- agory- ve středu
města, později v klasickém období se na nich objevovaly různé architektonické
doplňky. Nejprve byly agory obestavěny z jedné strany zastřešenou kolonádou,
později celé[1], kde dominantní polohu měl chrám. Z původního čtvercového tvaru se
proměnili na obdélníkový nebo lichoběžníkový půdorys [3]. Řekové kolonizovali
postupně i Itálii, Sicílii, později severní Afriku a oblast podél Černého moře(viz.mapa).
Vytvářeli si zde nové obchodní stanice, které se postupně rozrostly do trvalých sídel.
Osidlování začalo kvůli nedostatku půdy a i kvůli nespokojeným obyvatelům
hledajících lepší život daleko od starého Řecka [4]. Většina řeckých kolonií mimo
Řecko se nedochovala. Byla zničena v důsledku římské expanze.

obr. 2 – Vliv starověkého Řecka

2.1.2 Řím
Dalším významným společenstvím, které zásadně ovlivnilo dlouhé období vývoje
měst, byl starověký Řím, který se inspiroval řeckou koncepcí, avšak originálnější
než oni. Římané se snažili návštěvníka identifikovat s daným místem a stavbou, na
rozdíl od Řeků zdobili i vnitřky svých staveb[1]. Jejich forum ( obdoba řecké agory)
bylo společenské a prostorové těžiště s původně tržní a shromažďovací funkcí.
V důsledku úspěšných mocenských výbojů přebíralo i politickou funkci vyjadřující
moc a význam státu a jeho vladařů- oslavovalo vítězství- vítězné oblouky a brány.
Fórum bylo doplněno celou řadou veřejných budov (baziliky, radnice, lázně, chrámy,
úřední budovy) a sousoší (vítězné oblouky, sloupy, sochy, kolonády)[2]. Vytvářelo síť
navzájem axiálně propojených náměstí podle návaznosti terénu s osovou orientací
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fóra[6]. Vedle fór plnily funkci veřejného života i široké ulice obklopené veřejnými
budovami (divadla, arény)dodávající ulici její ráz. Vedle těchto společenských ulic
existovaly ulice plnící náboženskou funkci pro účely procesí, tzv. svatá cesta, Via
Sacra v Římě.
Římské říši se během staletí dostalo velkého územního rozmachu
válečnými taženími, díky kterým získával římský lid hmotný prospěch v podobě
přílivu zboží a lidí z dobytých zemí a umělecká díla z Řecka[4]. Římané ovládli
většinu řeckých kolonií, podmanili si celou jižní a částečně střední Evropu, Arábii a
severní Afriku (viz.mapa). Tato část Evropy si zachovala podobu římského osídlení
vyskytující se i v podobě pravoúhlého systému ulic římských měst-caster.

obr. 3 – Vliv starověkého Říma

2.1.3 Město
Pak nastalo období, které nepřineslo žádnou dominantní společnost. Ve středověku
žádná velká kultura nevznikla. Bylo to období sužované hospodářským úpadkem a
morem. Ten, kdo chtěl ukázat svoji moc, byla města. Chtěla se zviditelnit a ukázat
své bohatství. Stabilní politické útvary ležící vně někdejší Římské říše- východně od
Rýna severně od Dunaje – v severní, střední a východní Evropě se objevovaly až
v období, kdy tyto země přijaly křesťanství[4]. Na jejich území se nacházeli na
východě slovanská hradiště nebo keltská oppida. Jelikož toto období bylo zmítáno
řadou nájezdů barbarů, vznikala města jako opevnění ohrazená městskými
hradbami. Pro obyvatele těchto měst se symbolem prostoru stalo ohraničené místo.
Tak vnímali i náměstí[6]. Bylo účelně a racionálně uspořádané „sledující konkrétní
podmínky a co nejvhodnější naplnění účelových požadavků a potřeb“. Náměstí mělo
hlavně obchodní a tržní funkci, a zároveň reprezentovalo bohatství města, resp.
nejbohatších měšťanů. Náměstí vznikala podél nebo na křížení obchodních cest, u
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brodů, na úpatí hradišť, u zdroje pitné vody. Jejich tvar byl pravidelný (u založených
měst) i nepravidelný (u rostlých měst). Stavěli se podél nich významné měšťanské
budovy ukazující na bohatství tamních měšťanů, radnice a hlavní farní chrámy. Vedle
těchto hlavních náměstí existovaly i menší tržiště specializující se na určitý druh
zboží. Náboženskou oddanost a pokoru k Bohu reprezentoval chrám tyčící se na
návrší [2] a viditelný ze všech stran.
Od období středověku se přestal objevovat veřejný prostor typický vždy jen pro určitý
region v Evropě. Celá Evropa již byla osídlena a díky obchodním stykům bylo šíření
určité myšlenky jednodušší a efektivnější.
2.1.4 Itálie
Díky středomořskému obchodu bohatla některé italská města. Byla to vertikála Řím Benátky – Florencie [1]. Jejich život se soustředil na pozemský život a dal vzniknout
renesanci. Renesanční veřejné prostory můžeme chápat jako první záměrné
koncipované kompozice prostorů navazujících na sebe[6]. Jsou v nich vidět první
geometrické principy jako je výtvarný řád, uspořádanost a změřitelnost[6]. Odkazují
na antiku, protože v ní viděli dokonalost duchovní, kultovní a uměleckou. Náměstí
mají různé tvary od obdélníků, přes kruhové tvary a ž k nepravidelným lichoběžníkům
a tvarům písmene „L“[3]. Jsou obklopeny důležitými veřejnými budovami s jednotnou
architekturou domů doprovázeny arkádami a renesančním zdobením.
Renesanční směr se z Itálie rozšířil s menším zpožděním i do zbytku Evropy. Ve
velkém se uplatnil v městech, která bohatla ať už z obchodu na moři nebo díky těžbě
rud. To lze říci o západní Evropě. Ve východní Evropě jsou náměstí spíše
doplňována renesanční výzdobou a arkádami.

obr. 4 – Vliv Itálie
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2.1.5 Francie
Během 17. století hledaly státní útvary řešení jak upevnit svoje postavení. Řešení
nalezly v církvi. Katolická církev se snažila navrátit věřícímu cestu duchovní obrody.
Podporovala proto sloh, jehož schopností bylo uchvacovat svou dramatičností
uměleckého sdělení[1]- baroko. Díky upevňování moci rostl význam rezidenčních
metropolí absolutistických monarchií. Řím se stal centrem duchovní moci, kam
přicházeli poutníci z jiných zemí. Tedy první impuls přišel opět z Itálie, kde vznikly
monumentální třídy spojující hlavní římské kostely, které byly cílem poutníků. Byly
ozdobeny fontánami, obelisky a dalšími uměleckými díly. Důležité pro návštěvníka
měly být vjemy, které získával při průchodu městem[2]. Itálie si však svůj hlavní vliv
na dění v Evropě nedokázala zachovat a tak novými mocnostmi se stávají
absolutistické monarchie- Francie, Anglie, Španělsko, Nizozemí, Švédsko, Dánsko,
Německo,Rakousko, a Rusko. Hlavní úlohu v této době sehrála Francie za Ludvíka
XIV., která se stala centrem baroka a klasicismu a její zámecké a parkové úpravy,
především Versailles. Polycentrická kompozice hlavních parkových os byla
obohacena budovami, které určují prostorové působení. Toho bylo docíleno gradací,
dynamičností, stupňováním dojmů a prostorovým komponováním v čase.
Neopomenutelný je i pařížský diametr, tj. osa vycházející z bývalého královského
paláce v Louvru spojující několik unikátních prostorů. Charakteristickým znakem
tohoto uličního prostoru jsou víceřadé aleje. Tyto prostory vnášejí do interiéru města
reprezentativnost a monumentalitu[6]. Baroko se uplatnilo jen v katolických zemích.
Protestantské země ho odmítají (Nizozemí, Německo, Anglie, Rusko)[1].

obr. 5 – Vliv Francie
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2.1.6 Francie, Anglie
V 19. století úlohu vládnoucího společenství spolu s Francií přebírá i Anglie. Francie
díky osobnosti Napoleona a Haussmanna, a Anglie jako kolébka průmyslové
revoluce. Města bourají hradby a na jejich místech vznikají široké ulice- bulváry,
parkové okruhy a sady, a do nich pronikají veřejné prostory. Městské bulváry jsou po
vzoru Říma zkrášlovány triumfálními oblouky, sloupy, alegorickými sochami, paláci a
chrámy[2]. Do náměstí vstupuje zeleň. Potřeba obyvatele města se mění: po práci se
chtějí bavit. Do hry vstupují nové technologie a materiály – litina, ocel, beton a
železobeton. Vznikají výstavní areály, tržnice. Kultura 19. století pohlcuje celou
Evropu.

obr. 6 – Vliv Francie a Ruska

2.1.7 USA, Rusko
Ve 20. století ztratila Evropa svůj vliv ve světě. Sféru vlivu si rozdělily dvě světové
mocnosti a to USA a Rusko a rozdělily si i Evropu, a to na východní a západní, na
kapitalistickou a socialistickou.
Západní Evropa se spolu se zbylou částí světa snažila po staletích zahleděných do
minulosti vytvořit něco nové, něco co pro lidi bude účelné. Na scéně se objevil
automobil, kterému se město a tedy i veřejný prostor začali podřizovat. Z náměstí se
staly křižovatky a parkoviště. Kvůli kritice nevyhovujících hygienických podmínek
v blokové zástavbě se začaly objevovat prostory neuzavřené, ohraničené pouze
rozvolněnou zástavbou. Vyvrcholením byl pak neosobní sídlištní veřejný prostor.
Ve východním sektoru měla vliv bolševická revoluce. Sovětská avantgarda sloužila
k naplnění jejich cílů. Veřejné prostory byly prostory pro manifestaci, shromáždění a
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reprezentaci. Využívaly tradiční kompoziční principy z antiky jako je sloupový řád,
sochy, sokl s římsami apod. Zdůrazňovaly válečné vítězství a připomínaly oběti
války[2]. Historické veřejné prostory byly doplňovány monumenty osvoboditelů a
betonovány nebo vyasfaltovány. Vše bylo strohé- šedé- betonové.

obr. 7 – Rozdělení Evropy mezi SSSR a USA

2.1.8 USA
Po pádu železné opony byla i východní Evropa podrobena vlivu USA. Řada
veřejných prostor byla podrobena rehabilitaci. Vodní prvky a zeleň začali
zpříjemňovat klima náměstí. V současné době se automobilová doprava omezuje a
důraz je kladen na pěší. Hledáním různých nových náplní veřejného prostoru se
snažíme obyvatelé města přilákat zpět do centra dění- tedy na náměstí.
Můžeme si všimnout, že během vývoje měst dochází k posunu těžiště měst z jižní
Evropy do střední. To až na výjimku zůstává stále v klimaticky příhodném prostředí.
.
2.2 Náboženství
Dalším důležitým faktorem, který má značný vliv na rozdělení veřejných prostorů
v Evropě je náboženství. Chování lidí a jejich činy se díky odlišné svrchované
autoritě výrazně liší. Zpočátku byli všichni Evropané pohani, uznávali polycentrismustedy víru v několik bohů. Později se dominantním náboženstvím stala víra v jednoho
boha. Dominantní byly v Evropě dva náboženské směry: křesťanství a islám.
2.2.1 Křesťanství
Křesťanství se do vývoje Evropy zapisuje rokem 313, kdy byzantský vládce
Konstantin přijímá křesťanství. Křesťanství slibuje jednotlivcům spasení a
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panovníkům od 4. století novou vizi říše sjednocené pod křesťanským vládcem[4].
Podporuje především jednotu říše než jednotlivce a to rozmístěním paláců a chrámů
po městě. Vytváří pravoúhlé bloky vzájemně odlišené orientačními body v podobě
veřejných institucí. Jsou vytvářeny záměrně komponované celky pro podtržení dojmu
– osové pohledy[1]. Velký vliv křesťanství je vidět v Byzantské říši, baroku a
klasicismu, který upevňoval absolutistické monarchie a moc panovníka.
2.2.2 Islám
Na druhé straně do Evropy v 7. století a pak ještě mnohokrát proniká islám. Ten
podporuje vesnického pospolitého a komunitního ducha. Společnost o svém způsobu
života rozhoduje sama a nepotřebuje k tomu nějaký centrální kodex. Veřejná
shromaždiště fungují jako modlitebny. Jsou volné, případně zastřešené. Hlavní
budovou na náměstí jsou mešity, které jsou rozmístěny zcela náhodně. Velká veřejná
shromaždiště z období Říma postrádají v islámském společenství jakýkoliv význam a
jsou nahrazeny spletitou sítí uliček. Nejdůležitější je komunitní život a prostorové
vztahy k sousedovi. Důležitější je vnitřek budov než jejich zevnějšek, ten je strohý,
kamenný[1].
Islámský vliv se do Evropy dostává nejprve v 7. století díky nájezdu Arabů a pak od
13. do 16. století osmanskými Turky [4].

obr. 8 – Arabové v Evropě v 7.st.
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obr. 9 – Osmanští Turci v Evropě v 13.-16.st.
2.3 Přírodní podmínky
Přírodní podmínky jsou neměnným faktorem, který si zachovává stále stejný vliv už
po staletí a i nadále bude. Díky zeměpisné šířce můžeme Evropu rozdělit do 3
podnebných pásem: studený, mírný a subtropický [7] .
Ve městech horkého pásma je potřeba se bránit silnému slunci. Veřejné prostory se
zastiňují různými loubími a stromy nebo se naopak vytvářejí úzké uličky, kam se
slunce dostane jen velmi zřídka, ale kde cirkuluje čerstvý vzduch od moře. Tyto
prostory jsou většinou kamenné a bez zeleně. Stromy by bránily přirozenému
proudění vzduchu. Kámen jako tradiční materiál je vybrán proto, že kamenné stěny
domů brání teplu dostat se do interiéru. Rušný život zde začíná až ve večerních
hodinách, když je příjemně chladno a z vyhřátých kamenů naopak sálá příjemné
teplo. Lidé tráví večery na předzahrádkách. To formuje jižanský temperament a
veřejný život, který se odehrává venku. Zimy tu jsou mírné. Proto i první osídlení
Evropy začínalo v těchto oblastech a postupovalo dále do nepříznivějších podmínek.
V oblastech, kde je klima proměnlivější a chladnější – Seveřané, Anglie - se dává
přednost uzavřeným prostorám nabízející ochranu před nepohodou. Ulice se
překrývají arkádami, atrii. Obyvatelé se shromažďují ve společenských domech. To
zvyšuje společenské soužití obyvatel. I sem se však dostává zvyk z jihu a to
předzahrádky. Ty jsou na rozdíl od jižních sousedů doplněny dekami a plynovými
lampami.
Toto jsou jen 3 nejdůležitější faktory, které se zásadně projevily v charakteru
veřejných prostorů v Evropě. Dalšími faktory mohou být např. mentalita, národní
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uvědomění, tradice apod. Všechny faktory se vzájemně ovlivňují a vytvářejí rozdílnou
identitu různých oblastí Evropy.
3 Závěr
Jak bylo vidět, v minulosti existovalo mnoho vlivů, které výrazně odlišovali evropské
oblasti od sebe. Evropa byla různorodá. V současné době globalizace se tato
různorodost ztrácí. Evropská městská centra od sebe rozeznáme už jen díky
minulosti, díky výrazným historickým směrům, které podporovaly identitu jednotlivých
oblastí, díky rozdílným přírodním podmínkám. Měli bychom si uvědomit, že evropská
„regionalita“ se vytrácí. Pokud nechceme o tuto různorodost přijít, měli bychom se
snažit i přes globalizaci si zachovat regionální rysy.
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Pavilón ako súčasť imidžu mesta
Pavilion as the part of image of the city
Ing.arch.Katarína Boháčová
ABSTRACT:
The study deals with the effect of the pavilion in public areas. It illustrates the current
situation in the global context. It follows its role of a social, compositional and image
element in public aras of Urban structures.However, it preferentially examines a
pavilion and the impact on increasing identity of a place.
ABSTRAKT:
Téma sa zaoberá pôsobením pavilónu vo verejných priestoroch. Mapuje súčasný
stav v celosvetovom kontexte. Sleduje úlohu pavilónu ako socializačného,
kompozičného a imidžového prvku vo verejných priestoroch. Prioritne však skúma
pavilón a jeho dopad na zvyšovanie identity miesta.

Úvod do problematiky
Územný rozvoj miest si čoraz naliehavejšie vyžaduje stratégiu reflektujúcu na
požiadavky a potreby súčasnej spoločnosti.V súvislosti s celosvetovým trendom
globalizácie ekonomického rozvoja dochádza ku koncentrácií prevažnej časti
pracovných príležitostí do mestských aglomerácií, čo má za následok prudký nárast
obyvateľstva v mestách. V rámci uvedeného trendu, koncentrácie výroby
a obyvateľstva do mestských aglomerácií, začína vystupovať do popredia potreba
riešenia problematiky verejných priestorov ako základnej kostry transformácie
vnútromestskej štruktúry, respektíve jej nového rozvoja. Tendencie zahusťovania
urbánnych štruktúr v rámci miest vytvárajú často rozsiahle monofunkčné územia bez
impulzov podmieňujúcich aktivít, takže vzniká potreba integrácie doplnkových funkcií
verejných a poloverejných priestorov do týchto území. Verejné priestory v novom
kontexte rozvoja miest sa stávajú významným sociálnym fenoménom mesta.
V súčasnosti sa začína skloňovať téma tzv.„ temporary public spaces“ - dočasných
verejných priestorov ponúkajúcich rozmanitú škálu podnetov pre verejnosť ako napr.
mestské pláže, pikniky, zazelenané parkovacie miesta s mobiliárom, priestory pre
,,street performace“ - pouličné umenie, vystúpenia a v poslednej dobe s veľkou
obľubou často navrhované objekty pavilónov s variabilnou dispozíciou určené najmä
pre prezentáciu, edukáciu a relaxáciu. Tieto dočasné riešenia majú priniesť pozitívnu
transformáciu v rámci jeho pozície a okolia.
Pavilón, nositeľ impulzu, identity, informácií a orientácie, sa stáva obľúbeným prvkom v mestských štruktúrach. Zároveň je to objekt, ktorý môže determinovať ľudské
aktivity odohrávajúce sa v ňom a okolo neho nakoľko je súčasťou verejného
priestoru. Impulzy, ktoré pavilón častokrát prináša v rámci mestskej štruktúry sú
spojené so sociálnou interakciou.
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Pavilón má okrem prínosu sociálnej interakcie, danosť marketingového pôsobenia na
okolie. Architektúra dvadsiateho storočia sa čoraz častejšie dostala do polohy média
prezentujúceho identitu a životný štýl jednotlivých miest. V dôsledku globalizácie
nastáva snaha miest o odlíšenie sa a vytvorenie vlastnej identity, pričom v tejto
oblasti zohráva pavilón čoraz dôležitejšiu úlohu. Aktuálnym trendom je tzv. „globálna
ikonická architektúra“, ktorej cieľom je čo najviac reflektovať osobitosť miesta.
Pavilón možno zaradiť aj medzi marketingové nástroje určené k prezentovaniu
myšlienky a stratégie produkt širokému spektru ľudí. Táto prezentačná schopnosť
pomáha vytvárať celkový dojem - imidž daného miesta alebo mesta.
1.1Historický vývoj pavilónu vo svetovom kontexte
Podoba pavilónu tak, ako ho vidíme dnes musela prejsť dlhším historickým vývojom.
S predchodcom pavilónu sa stretávame už v renesancii a baroku. Súčasťou
šľachtických dvorov, palácov a parkov sa stala oranžéria. Bola to skleníková stavba
slúžiaca na pestovanie exotických rastlín a plodín. Vo väčšine prípadov bola
pripojená k stavbe, ale v dôsledku zvyšujúceho sa počtu exotických rastlín a nárokov
na priestor jej dimenzie narastali. Výsledkom tohto vývoja sa oranžéria začala
vyskytovať ako samostatný objekt slúžiaci na prezentáciu vegetácie v rámci
šľachtického sídla. V 17. storočí sa oranžéria stáva samostatnou skleníkovou
stavbou a začína sa uplatňovať v rámci botanických a zoologických záhrad. V období
vrcholného baroka 18. storočia sa južná stena zošikmila, presklila a tak vznikol ďalší
predchodca pavilónu - skleník. Skôr ako sa pavilón začal vyskytovať v Európe
stretávame sa sním na strednom východe, Indii, Thajsku, Číne a Japonsku. Význam
pochádza z latinského slova “ papilion ”( motýľ, stan). Objekt slúžil prevažne na
rozptýlenie, zábavu a posvätné rituály. V roku 1685 sa v Anglicku spopularizovali
tzv.“sharawadgi” záhrady s rondelmi v ktorých sa umiestňovali pavilóny alebo
sochy.V tomto období sa čínsky pavilón integroval do Európskych záhrad.
Postupným vývojom sa využiteľnosť pavilónov osvedčila natoľko, že sa začal
umiestňovať nielen v záhradách, ale aj v kúpeľoch a zoologických záhradách.
2.1Súčasný stav pavilónu vo svetovom kontexte
Súčasná téma pavilónu sa vo svete stáva veľmi aktuálnou, naráža však na
problémy, ktoré súvisia s jeho jasným kategorizovaním jednotlivých typov pavilónov
a ich vzťahom k urbánnym štruktúram.
Väčšina teoretických zdrojov sa zaoberá len pôvodným významom pavilónu, tento
typologický druh sa však v priebehu historického vývoja dostal z polohy
poloverejného priestoru v rámci šľachtických sídiel do dnešnej polohy, v ktorej
zohráva úlohu vo verejných priestoroch. V rámci praktického celosvetového meradla
sa v praxi tejto téme venujú niektoré architektonické kancelárie ako napr. Zaha Hadid
architect, UN studio alebo Tojo Ito. Spoločným znakom architektov je tendencia o
vytvorenie väzby a zaktivizovania priestoru medzi pavilónom a pozorovateľom,
návštevníkom alebo obyvateľom cez interaktivitu, atraktívnu konštrukciu a výslednú
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formu. Preukazuje sa, že súčasný stav navrhovania priestorovo predimenzovaných
námestí, ktoré sú vymedzené
jednotlivými blokmi či budovami už akoby
neposkytovali dostatočnú atraktivitu. Vzhľadom na veľkú mierku sa do týchto území
začínajú vkladať prvky drobnej architektúry s významnou úlohou pavilónu ako
interaktívneho, informatívneho a orientačného bodu. Pavilón ako súčasť verejného
priestoru môže pozitívne ovplyvňovať, dopĺňať, orientovať či navádzať peší pohyb
v území.
Vplyvom globalizácie si krajiny, mestá a mestské časti uvedomujú, že je
potrebné vytvárať vlastnú identitu, jedinečnosť a neopakovateľnosť v rámci verejných
priestorov, ktoré sa stávajú akousi vyhľadávanou súčasťou mesta. Čoraz
frekventovanejšie pavilón vníma ako nositeľa určitej predstavy . Predstavuje istú
značku - logo či dokonca ikonu daného územia.
3.1Súčasný stav pavilónu v Európskom kontexte
Téma pavilónu ako súčasti verejného priestoru je v rámci krajín Európskej únie
prioritne skúmaná v mestách s vyvinutým cestovným ruchom. Prevažná väčšina
európskych miest je každoročne navštevovaná veľkým množstvom turistov,
v dôsledku čoho vzniká prirodzená súťaživosť o najnavštevovanejšie mestá.
Základným atribútom úspešnosti a záujmu o mestá je ich výsledný dojem, pocit,
predstava, ktorú v návštevníkovi zanechajú. Dôraz sa kladie na vytváranie pozitívnej
identity mesta, ktorá sa odohráva v závislosti od vzťahu mesta ku konceptu verejných
priestorov. Ako príklad mesta, ktoré sa témou pavilónu zaoberá je Londýn.
Výskumu a problematike uplatnenia pavilónu v rozličných častiach mesta sa venujú
na akademickej pôde školy architektúry (Association School of Architecture in
London), kde každoročne zrealizujú jeden návrh študentského pavilónu a umiestnia
ho na Bedford square. Zároveň treba spomenúť projekt Serpentine gallery, ktorá
prezentuje nové koncepty architektonických kancelárií a ich vízií na tému letného
pavilónu. Okrem Londýna uplatňujú prvky pavilónu aj mestá ako Madrid, Kodaň
alebo Paríž.

4.1Súčasný stav uplatňovania pavilónu na Slovensku
Aktuálnosť témy pavilónov sa začína uplatňovať už aj na Slovensku ich dopĺňaním
do verejných priestorov situovaných hlavne v centrálnych mestských zónach.
Nutnosť doplnenia verejných priestorov si uvedomilo napr. mesto Martin, ktoré v roku
2003 zrekonštruovalo pešiu zónu. Autor Dušan Maňák navrhol koncept, ktorý v sebe
zahŕňal multimediálny pavilón Millénium. Objekt vniesol do
územia mierku,
orientačný systém a stal sa novým symbolom súčasného Martina. Pozitívne reakcie
a fungujúca sociálna interakcia
obyvateľov viedla mesto k realizácií druhého
kultúrneho pavilónu ″Mólo ″ od autorov Uniform architects.
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Obr.1- Príklad pavilónu Millénium Obr.2- Príklad pavilónu Mólo Obr.3- Príklad pavilónu Balík

Na Františkánskom námestí v Bratislave vznikla od autorov Vallo&Sadovsky
Realizácia pavilónu ″Balík ″. Pavilón bol navrhnutý ako univerzálny priestor
orientovaný hlavne na prezentáciu, koncerty a výstavy. Tento príklad preukázal, že
nie v každej polohe dokáže pavilón aktivizovať a humanizovať prostredie bez
prezentovania ďaľších doplnkových funkcií. Univerzálne priestory sa stavajú
závislými od programu bez ktorého sú pavilóny opustené. Po prvotnom zaujatí
formou stratia svoju atraktivitu z pohľadu obyvateľa a návštevníka..
Záujem o formovanie verejných priestorov sa postupne zvyšuje, ľudia začínajú byť
náročnejší, vyžadujú viac, majú záujem byť užívateľmi mesta. Počas stavebného
boomu v rokoch 2006 - 2009 stavebné spoločnosti, investori a architekti venovali
pozornosť hlavne kapacitám podlažných plôch, číslam a počtu bytov. V roku 2010 už
klienti
požadujú kvalitu nielen samotného objektu, ale aj jeho priľahlých
poloverejných a verejných priestorov. Predpokladáme, že v najbližšom období
nastane záujem o prvky zvyšujúce identitu miesta, dopĺňanie verejných priestorov a
dá sa očakávať častejšie integrovanie pavilónu do verejných priestorov ako
socializačného prvku.
5.1Pavilón a jeho sociálny význam vo verejných priestoroch
K určeniu významu pavilónu vo verejných priestoroch je potrebné uvedomiť si ich
úlohu v organizme mesta. Téme verejných priestorov a ich sociálneho významu sa
venuje napr. Ján Gehl v publikácií Life between buildings kde delí aktivity na :
A nevyhnutné aktivity
B voliteľné aktivity
C spoločenské aktivity
● Do skupiny nevyhnutných aktivít zaraďuje každodenné povinné činnosti ako napr.
chodenie do školy, nakupovanie, čakanie na autobus. Uvádza, že tieto aktivity sú
viac menej nezávislé na exteriéri, pretože aktivity spojené s týmito činnosťami sú
nevyhnutné.
● Medzi voliteľné aktivity zaraďuje také činnosti, ktoré si užívatelia vyberajú sami
a robia ich iba v pozitívne pôsobiacom prostredí. Tieto aktivity sú priamo závislé na
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exteriéri. Úroveň a kvalita verejných priestorov podmieňuje život v tomto mieste. Ak
je kvalita v tomto území nízka, udržia sa tam len nevyhnutné aktivity. Na rozdiel od
toho verejné priestory svojou zvýšenou kvalitou lákajú ľudí zastaviť sa, sadnúť si,
najesť sa.
● Spoločenské aktivity sú také aktivity, ktoré záležia na správaní sa a prítomnosti
ostatných ľudí vo verejnom priestore. Takéto aktivity sa dejú spontánne, ako priamy
dôsledok pohybu ľudí napr. komunikácia, počúvanie, pozorovanie iných ľudí, hra
detí.
Verejné priestory poskytujú možnosť voľného pohybu, je to priestor, ktorý patrí
každému obyvateľovi určitej urbanistickej štruktúry. Poskytuje množstvo informácií,
detailov ako napr. správanie iných ľudí, aktuálnosť módy, alebo príležitosť pre
inšpirovanie sa aktivitami iných ľudí.
Štúdia a analýza hlavnej pešej promenády Stroøget, ktorú vypracovali študenti
architektúry z Royal Danish Academy of Fine Arts sa zaoberala otázkou, ktoré miesta
ľudí zaujmú v rámci pešieho ťahu tak intenzívne, aby zastali na tomto mieste.
Výsledok prieskumu ukázal, že menej zastavení sa odohralo pred bankami, alebo
administratívnymi priestormi, ale veľké množstvo ľudí zaujali priestory pred obchodmi
s oblečením, výstavami s priamym vizuálnym napojením na ľudí, ako novinové
stánky, fotografické exhibície a exterierové divadlá. Z výskumu tiež vyplynulo, že
pouliční maliari a hudobníci zaujali len v momente, keď boli v tvorivom procese.
Pokiaľ sa predpokladá, že ak charakteristická vlastnosť ľudí je pozorovať niekoho,
niečoho, tak integrovanie objektu pavilónu prináša do územia novú vizuálnu scénu.
V tom prípade iniciuje záujem ľudí nachádzajúcich sa v pavilóne, ale aj ľudí ktorým
zvyšuje kvalitu prostredia už len tým, že majú nový podnet na pozorovanie.
K.Schmeidler tvrdí, že miesto by malo mať tzv ″ sociabilitu ″, vlastnosť, ktorá
podporuje združovanie, zhluky a komunikáciu jednotlivcov. Pavilón je objekt, ktorý
poskytuje socializáciu obyvateľov a iniciuje potrebu kolektívneho života. Umožňuje
pri navrhovaní priestoru dopredu odlíšiť minimálne dve až tri skupiny ľudí podľa ich
činnosti ktorú chcú v priestore vykonávať napr.( auditórium, amfiteáter, čitáreň,
prednáškový priestor, kníhkupectvo, dielňa na workshopy atď.) Formovanie priestoru
má mimoriadne veľký význam na vyvolanie akcie, skupiny nacházajúcej sa
v pavilóne.

Obr.4,5,6-Príklady zobytňovania priestoru pavilónu
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V niektorých prípadoch sa zaujímavým faktom stáva prístup užívateľov pavilónov po
istom čase. Do týchto priestorov sa opakovane vracia určitá rovnaká skupina ľudí.
Ich trvalý záujem prináša v niektorých prípadoch zvýšenú mieru zosobňovania sa
s priestorom formou vlastných detailov, ktoré akoby zobytňujú pavilón. Dalo by sa
povedať, že pavilón sa stáva hobby izbou pre verejnosť.
Hlavnou devízou pavilónu je jeho malá mierka a dočasnosť. Možno práve pre tieto
vlastnosti je nositeľom a iniciátorom zmeny kvality vo verejnom priestore. Aj oni môžu
podliehať tematizácii, módnosti a využívať objekt pavilónu ako imidžový zásah –
intervenciu do územia. Jednotná koncepcia solitéru alebo systému pavilónov je
pozitívom. Ľahké, napojenie, viditeľnosť navádzajú návštevníkov participovať na
aktivitách prebiehajúcich v ňom. Dôležitá vlastnosť objektu pavilónu, ktorý disponuje
určitou funkčnou náplňou je jeho schopnosť vniesť do priestoru bezpečnosť,
orientáciu a psychologický pocit, že verejný priestor má správcu. Jedinečnosť, nová
identita, tepelná pohoda prostredie môže pozitívne ovplyvňovať psychiku človeka,
jednanie a kvalitu prežívania v ňom.
6.1Pavilón a jeho kompozičný a orientačný prvok v mestskom priestore
Pavilón je objekt, ktorý môže svojou formou artikulovať polohou v rámci verejných
priestorov a ich kompozičných vzťahov. Jedným z hlavných faktorov je mierka
a proporcia objektu. V centrálnej mestskej zóne sa plocha pavilónu pohybuje
v rozmedzí od 100 do 400 m2. Dôležitú úlohu zohráva používanie odlišných
východiskových elementov foriem napr. guľa, kocka, kváder, valec atď. , ktoré
pôsobia odlišnou mierou uzavretosti alebo otvorenosti voči verejnému priestoru.
Vizuálna atraktívna forma je zase závislá na farebnom riešení, výbere materiálu
alebo textúry. Aktuálnym trendom je používanie neónových žiariacich odtieňov, ktoré
môžu pôsobiť až agresívne, ale na druhej strane spĺňajú funkciu pútača a zásadne
sa odlišujú od okolia a teda vytvárajú nový farebný orientačný bod v priestore.
V závislosti od umiestnenia a opakovateľnosti prvku v území môže pavilón vytvoriť
doslovne systematizáciu , orientačnú schému celého priestoru napr. Parc de la
villete, v Paríži od architekta Jean Tschumiho.

Obr.7,8,9- Príklad Parc de la villete, Paríž
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7.1Úloha imidžu
Téme imidžu sa venuje Vanda Lieskovská v publikácií Imidž v teórií a praxi. Hodnotí
úlohu imidžu z hľadiska a požiadaviek na:
A, reálny skutočný imidž
B, ideálny žiaduci imidž
Reálny imidž definuje ako skutočný, teda taký, ktorý pretrvá vo vedomí verejnosti.
Ideálny imidž je cieľový imidž, vzniká na základe dopredu určenej marketingovej
stratégie.
Objekt pavilónu väčšinou svojou mierkou a významom nedokáže vytvárať osobitý
charakter mesta, ale dokáže pôsobiť na imidž miesta v ktorom sa nachádza.
Pavilón môžeme vnímať ako určitý produkt, výrobok, ktorý svojim designom, formou,
konštrukciou prináša novú vizuálnu predstavu resp. obraz, ktorý často formuje nové
očakávania verejnosti.
Tvorba celkového imidžu zachytáva predstavy o meste ako celku. Atraktívna forma
pavilónu je nositeľom prvotného imidžu, ktorý pôsobí na miesto. Miesto sa viaže
k širokému spektru zážitkov, vnemov, impulzov, vizuálnych obrazov, skúsenosti
a názorov verejnosti spájajúcej sa s lokálnymi časťami mesta (napr. mestská štvrť,
pešia zóna, námestie, ulica, park, vnútroblok atď. ) a teda imidž miesta môže byť taký
silný, že podporí celkový imidž mesta.

Obr.14,15,16-Príklad pavilón v Grazi

Typický príklad pavilónu objektu, ktorý tvorí imidž mesta je viditeľný v meste Graz,
hlavnom meste kultúry v roku 2003. Pavilón v tvare mušle sa nachádza v strede rieky
Mur, prepája oba brehy a poskytuje možnosť plynulého pohybu. Architekt Vito
Acconci vytvoril komunikatívny priestor doplnený o sekundárne funkcie kaviarne
a amfiteáter. Dalo by sa polemizovať o externých faktoroch ktoré pozitívne vplývali
na názor verejnosti až do
takej miery, že sa stotožnili s pavilónom ako
reprezentantom nového imidžu mesta. Na rozdiel od ďalších príkladov potvrdil
pavilón v meste Graz ambíciu, keď predpokladané hodnoty ideálneho imidžu sa
potvrdili nadobudnutím pozitívnej hodnoty reálneho imidžu mesta.
Významným faktorom pôsobiacim na verejnosť je potreba identifikovať sa s novým
objektom. Pri tvorbe pavilónu by bolo vhodné keby autor zohľadňovať okrem kritérií
ideálneho imidžu aj predpokladaný vývoj reálneho imidžu miesta po integracii
pavilónu .
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8.1Poloha pavilónu v meste
S pavilónom sa stretávame vo vzťahu k urbánnym štruktúram v dvoch polohách :
● A. Pavilón ako súčasť špecifických funkčných komplexov zväčša na perifériách
mesta.Vystupuje v úlohe „tvorcu prostredia“ napríklad na svetových výstavách Expo, zoologických záhradách, botanických záhradách všade tam, kde pavilón zohráva úlohu
zostavovateľa určitej urbanistickej skladby.
● B. Pavilón doplňujúci urbánnu mestskú štruktúru
1 - v rámci vonkajšieho mesta
2 - vnútorného mesta a to v rámci všetkých verejných priestorov ktorými sú ulica,
námestie a parkové priestory
3 - centrálnej mestskej zóny
8.1.1 Poloha pavilónu vo vzťahu k námestiu
Priestory námestí sú charakteristické svojou čiastočnou uzavretosťou a
pevným ohraničením. Jan Gehl vo svojej publikácií Nové mestské priestory (Gehl,
lit.2) delí typy priestorov v závislosti od charakteru námestí na :
A. hlavné, centrálne priestory mesta
B. pobytové
C. dopravné
D. monumentálne
E. promenády
Účinok a význam pavilónu sa pravdepodobne bude odlišovať v závislosti od mierky,
charakteru, funkcie námestia a miery návštevnosti. Zaujímavé je sledovať význam
pavilónu v priestoroch s vysokou koncentráciou a cirkuláciou ľudí. Z tohto dôvodu
budú postupne analyzované aj pavilóny v predstaničných priestoroch ako aj verejné
priestory v tesnom kontakte s kultúrnymi inštitúciami ako napríklad opera, múzeum,
divadlo atď.
8.1.2 Poloha pavilónu vo vzťahu k ulici
Ulica je koridor vymedzený zástavbou s dopravnými a pešími komunikáciami.
Zároveň je to lineárny verejný priestor v rámci štruktúry mesta. Pavilón v rámci
vzťahu polohy k ulici môžeme vnímať v začiatočnej a koncovej polohe. Používa sa
hlavne v prípade charakterovej zmeny ulice napr. vyústenie do pešej promenády,
obytnej ulice, námestia. Pavilón by mal akceptovať charakteristický kmitavý uličný
pohyb, ale v takom prípade treba uvažovať nad prechodným pavilónom. Druhá
poloha s ktorou sa môžme stretnúť je dočasná prieluka. Pozitívom pri umiestnení
pavilónu do prieluky je doplnenie uličného profilu avšak negatívom je strata
charakteristickej vlastnosti vizuálneho orientačného bodu.Tretia poloha pavilónu sa
môže vyskytovať v nástupných a výstupných plochách mestskej hromadnej dopravy
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napr. metro. V takejto polohe môže pavilón vytvárať rytmus a orientačný systém
v dôsledku určitého pravidelného kroku nástupných a výstupných plôch.
Vyššia mestská trieda alebo tzv. bulvár je mimoriadne frekventovaný priestor nielen
z dopravného hľadiska, ale hlavne pešieho hľadiska. Parter pozdĺž existujúcej
zástavby poskytuje prevažne služby, obchody, oddychové plochy doplnené
o vegetáciu a drobnú architektúru. Umiestnenie pavilónu sa tu môže sledovať ako
súčasť vegetačného pásu tiahnúceho sa stredom bulváru , alebo ako systému dvoch
a viacerých pavilónov nachádzajúcich sa v dopravných kríženiach a kruhových
objazdoch.
Záver
Predpokladáme ,že pôsobenie pavilónu vo verejných priestoroch a jeho miera
uplatnenia je závislá od parametrov, hierarchie a funkčnej náplne verejných
priestorov. Cielenou lokalizáciou pavilónov v systéme verejných priestorov je možné
zvýšiť ich účinok formou systému orientačných bodov ako aj zvyšovať ich identitu.
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Vplyv rozvoja nábrežných zón na štruktúru
verejných priestorov miest
The Impact of the Riverside Area Development
on the Structure of Urban Public Spaces
Ing. arch. Kamila Gejdošová
ABSTRACT:
The period in which towns „turned away their faces“ from rivers had an impact
not only on the embankment itself, it also negatively influenced the whole
compositional outline of the town. Therefore, today’s newfound interest in
embankments may have a great positive outcome - the re-formation of the
downtown’s spatial structure.
In this paper I present among other examples of public spaces in Slovak towns
and I try to determine if they are suitable for providing a full-value spatial cross-link
between an inner urban structure and a river.
ABSTRAKT:
Vzťah sídla a rieky nadobúdal počas histórie rôzne formy. Obdobie „odvracania sa“
mestskej štruktúry od rieky a nábreží sa nielen podpísalo na štruktúre a kompozícii
nábrežných priestorov, ale záporne ovplyvnilo i celú kompozičnú osnovu sídla.
Znovuobjavenie kvalít tohto územia má z toho dôvodu pozitívny dopad na
formovanie, resp. doformovanie vnútornej štruktúry mesta, t.j. i ťažiskových verejných
priestorov.
Aj na Slovensku badať trend zapojenia vodného toku do organizmu sídla. Napriek
tomu slovenské mestá na/pri rieke v súčasnej dobe ešte stále dostatočne
nevyužívajú kompozičný ani štrukturálny potenciál tohto vodného elementu pri
obnove svojich verejných priestorov. V príspevku predstavujem okrem iných i
príklady vybraných verejných priestorov v slovenských mestách a pokúšam sa určiť
ich význam z hľadiska zabezpečenia plnohodnotného priestorového prepojenia
vnútorného mesta a nábrežia.
1 Úvod
1.1 Situácia v 20. storočí
Pravdepodobne posledné najvýraznejšie zmeny vo vzťahu mesta k fenoménu
vodného prvku nastali v druhej polovici 20. storočia. Po priemyselnej revolúcii (19.
stor.)- ktorá urýchlila rast miest a zaviedla do ich štruktúry línie železnice a
priemyselné objekty - a éry moderny, ktorá svojím princípom funkčného zónovania
(Kongres CIAM IV a následne Aténska charta z r. 1943) viedla k vyčleneniu celých
priemyselných zón v pôdoryse mesta situovaných v bezprostrednej blízkosti riek, sa
od druhej pol. 20. storočia prístup mesta k rieke menil. Zmenou technológií, logistiky
a ekologického myslenia stratili priemyselné areály, ktoré sa medzičasom
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rozširovaním mestskej štruktúry dostali do relatívneho centra miest, svoje
opodstatnenie v danej lokalite a došlo k ich presunu alebo zániku.
Tento vývoj znamenal pre vzťah mesta a rieky zásadný posun v najmä v 2 rovinách:
1. zlepšil sa stav rieky a jej okolia z ekologického hľadiska a 2. Mestu sa otvorili nové
možnosti rozvoja štruktúry v nadväznosti na už existujúceho pôdorysu bez potreby
expanzie do okolitého územia Obdobie „odvracania sa“ mestskej štruktúry od rieky a
nábreží sa nielen podpísalo na štruktúre a kompozícii nábrežných priestorov, ale
záporne ovplyvnilo i celú kompozičnú osnovu sídla. Znovuobjavenie kvalít tohto
územia má z toho dôvodu pozitívny dopad na formovanie, resp. doformovanie
vnútornej štruktúry mesta, t.j. i ťažiskových verejných priestorov.
1.2 Súčasný vývoj
Ako sa už existujúca mestská štruktúra (z hľadiska verejných priestorov) stavia k
fenoménu vody (vo forme rieky a vodnej plochy) v súčasnosti a do akej miery
ovplyvňuje revitalizácia a regenerácia nábrežných zón existujúcu mestskú štruktúru?
Dôraz na ťažiskový verejný priestor „interakčné línie“, t.j. lineárne verejné priestory,
ktoré vytvárajú fyzické prepojenie medzi vnútorným mestom a prírodným fenoménom
rieky tým, že spájajú ťažiskové body vnútromestskej priestorovej štruktúry s
významnými bodmi na nábreží. V prípade miest na rieke, kedy mestská štruktúra je
lokalizovaná po oboch stranách rieky, vytvárajú prepojenie ťažiskových priestorov
(centier) aj lokálnych centier. Hmotové ohraničenie tohto verejného priestoru variuje,
možno konštatovať dva základné typy, a tými sú kompaktná zástavba (najmä v
mestskej štruktúre miest na rieke založenej do začiatku 20. storočia) a prechod od
kompaktnej do rozvoľnenej zástavby (u väčšiny slovenských miest). Tieto verejné
priestory majú v meste špecifické postavenie – kompozičné i funkčné nároky na ich
stvárnenie by mali byt vysoké (v súčasnosti nie sú). Ide o lineárne verejné priestory
s vysokým potenciálom pre ďalší rozvoj hmotovo - priestorovej štruktúry mesta.

obr. 1 – Interakčné línie v meste
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1.2.1 Svetový kontext
Vzťah mestskej štruktúry k vodnému toku a vodnej ploche je jasne odčítateľný z
povahy verejných priestorov, ktoré sú lokalizované v blízkosti nábreží. Mestá sa k
týmto priestorom stavali v minulom storočí rôznorodo, chápali ich buď ako polohy
ťažiskové (Ľubľana), oveľa častejšie však ako okrajové, a to i v prípadoch, keď išlo o
„mestá na rieke“ a nábrežná zóna prechádzala centrom (geometrickým) pôdorysnej
štruktúry sídla. Tento nelogický prístup k verejným priestorom bol dedičstvom
industrializácie a moderny. Snahy o opätovné prepojenie mestskej štruktúry s
elementom vody sa začali objavovať od poslednej štvrtiny 20. storočia. Súčasný
svetový trend revitalizácie a rozvoja nábrežných zón je neprehliadnuteľný, o čom
svedčia nie len mnohé publikácie a teoretické práce, ale i početné realizácie a to
najmä v prístavných zónach prímorských metropol (Barcelona), vo veľkých
vnútrozemských prístavoch (Hamburg) a v metropolách na riekach (Viedeň). Z
dostupných projektov a realizácií je badateľné, že v dnešnej dobe sa rieka stáva
nástrojom pre oživenie, ozdravenie verejných priestorov mesta. Revitalizácia
nábrežných zón má pritom pôsobiť ako impulz pre ďalší rozvoj hmotovo - priestorovej
štruktúry, ktorá sa musí vysporiadať s predchádzajúcim negatívnym prístupom mesta
k rieke. Tento impulz pre rozvoj je úspešný len v prípade správnej identifikácie
potenciálov v štruktúre mesta a je zabezpečené vhodné fyzické prepojenie medzi
lineárnym nábrežným priestorom a existujúcimi ťažiskovými priestormi vo
vnútromestskom území (napr. prostredníctvom ulice, bulváru, korza,...). Samotné
hodnotenie realizácií nábrežných priestorov z hľadiska prínosu pre mestskú štruktúru
je často sťažené tým, že nie sú presne stanovené hodnotiace kritéria. Pri väčšine
projektov sa totiž zdôrazňuje najmä ich funkčné využitie (ekonomické ukazovatele).
Odborníci poukazujú na fakt, že práve z tohto dôvodu je potrebné uskutočniť analýzy
dôsledkov a pôsobení realizovaných revitalizácií nábrežných zón na jestvujúcu
mestskú štruktúru. Jednou z možností zhodnotenia sa javí byt i hľadisko prínosu v
oblasti rozvoja verejných priestorov.
1.2.2 Slovenský kontext
Na území Slovenska sa nachádza 138 miest. Väčšina z nich je situovaná pri alebo
na vodnom toku. Rieka, potok a vodná plocha, či už vo väčšej alebo v menšej miere,
vplývali na vývoj pôdorysnej štruktúry jednotlivých sídel. I keď na Slovensku,
vzhľadom na charakter politického zriadenia, ktoré pretrvávalo od polovice
dvadsiateho storočia, prebehol odlišný urbanizačný proces ako v krajinách západnej
Európy, proces odklonu mestskej štruktúry od rieky sa nevyhol ani našim mestám. V
mnohých prípadoch sa prejavil ešte markantnejšie. V súčasnosti žije v mestách viac
než 50% obyvateľov Slovenska. Ozdravovacie tendencie a revitalizačné procesy
verejných priestorov v mestách sa sústreďujú najmä na mestské centrá. Na význam
ťažiskových verejných priestorov pre mesto a život obyvateľov poukazuje i nadácia
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EkoPolis a jej grantový program PrieStory a projekt UrbSpace. Spomínané programy
a projekty sa primárne sústreďujú na „zlepšenie životného prostredia v mestách vo
všeobecnosti, a to prostredníctvom zvýšenia kvality verejných priestorov.“ Projekt
UrbSpace poukazuje na „absenciu systémového prístupu v územno-plánovacom
procese s ohľadom na verejné priestory v zastavanom území obce“. [6]
Projekty revitalizácie nábreží v slovenskom kontexte sa zameriavajú prevažne na
vytváranie cyklotrás a priestorov pre vykonávanie voľnočasových aktivít, neuvažuje
sa zatiaľ o prepojení týchto lokalít s vnútorným mestom. Istým limitom pri navrhovaní
je i protipovodňová ochrana sídel, ktorá sa realizovala finančne nenáročnou formou
nábrežných valov/násypov. Tie vytvorili hradbu medzi mestskou štruktúrou
a prírodným vodným prvkom. V súčasnosti sa nevytvárajú celkové koncepcie
riešenia verejných priestorov v meste, ktoré by definovali hmotovo – priestorovú
štruktúru iným spôsobom, ako funkčným využitím a výškovou reguláciou zástavby.
2 Príklady miest s potenciálom rozvoja v nábrežných zónach
2.1 Slovensko
2.1.1 Mesto Trenčín
Mesto s bohatou históriou, ktorá sa odráža v štruktúre starého mesta (s výraznou
dominantou - Trenčianskym hradom), je domovom pre vyše 55 tisíc obyvateľov.
Trenčín patrí k tým slovenským sídlam, ktoré sú situované na rieke - jeho zastavané
územie sa rozprestiera po oboch stranách rieky Váh. Zároveň je i príkladom mesta,
ktoré aktívne hľadá možnosti ďalšieho rozvoja svojho nábrežného priestoru a to
najmä v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti k historickému centru
mesta.
Upravenie dopravnej situácie v meste je jedným z predpokladov rozvoja nábrežnej
zóny. Existujú plány na vybudovanie obchvatu a odľahčenie dopravnej situácie s výstavbou na to potrebného cestného preklenutia rieky sa začne na jeseň roku
2011, plánuje sa i výstavba nového železničného mostu. V najbližších rokoch by
malo dôjsť k zmene využitia starého železničného mosta na most pre čiastočne, príp.
úplne nemotoristickú dopravu – „promenádny most“. Všetky tieto zásahy budú mať
rozhodujúci vplyv na lepšie sprístupnenie priestoru nábrežia.
Mesto sa v súčasnosti nachádza v štádiu hľadania vhodného funkčného a hmotovo priestorového využitia tohto priestoru, ktorý je svojou rozlohou porovnateľný
s veľkosťou územia starého mesta Trenčína. Vhodné riešenia sa hľadajú
v spolupráci odbornej a laickej verejnosti. To, aký prístup bude nakoniec zvolený,
a aký bude jeho vplyv na existujúcu mestskú štruktúru sa ukáže až v budúcnosti. Už
teraz je však zjavné, že bez adekvátneho, nie len hmotového (odraz v siluete mesta),
ale najmä priestorového prepojenia pôvodnej a novo vzniknutej štruktúry, nebude
očakávané priblíženie sa mesta k rieke Váh uskutočniteľné.
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obr. 2 – Trenčín, výrez z územného plánu mesta [17]
zvýraznená časť – oblasť budúceho nábrežného rozvoja
2.1.2 Mesto Šaľa
Mesto Šala tvoria štyri miestne časti – Šaľa, Veča, Hetméň a Kilíč, pričom počet
obyvateľov posledných dvoch nie je viac než 70. Šaľa ako mestečko existovala už od
16. storočia, rozprestierala sa pri oboch brehoch rieky Váh, s centrom mesta na
pravom brehu. Po druhej svetovej vojne a nástupe socializmu bolo mesto vybrané
ako vhodná lokalita pre výstavbu významného chemického závodu. Tento fakt
podnietil územný rozvoj a pripojenie dovtedy samostatnej obce Veča k mestu. V 60.,
70. i 80. rokoch prebiehala výstavba bytových domov tak v Šali, ako aj vo Veči, ale
dopad zásahov nebol pre tieto mestské časti rovnaký. Mestská časť Šaľa, fungujúca
už niekoľko storočí ako mesto, mala svoje centrum pevne stanovené. Napriek tomu,
že sa vnútorné mesto nevyhlo stavebným zásahom, zostalo vo svojej podstate
funkčne nezmenené, ba naopak, došlo k posilneniu jeho významu pre mesto a
dodnes je vnímané ako stredisko verejného života. Na druhej strane obec Veča
nemala v dobe začiatku urbanizácie pravdepodobne tak silné centrum. Jeho
existencia pri novej výstavbe nebola zanedbaná, napriek tomu sa nové stavby
ukázali ako nepostačujúce, pretože výstavbou bytových domov v časti mesta bližšej
k rieke došlo k stavu prudkej nerovnováhy z hľadiska rozmiestnenia obyvateľov
a pôvodné námestie, hoci pôdorysne v centre mesta, sa v skutočnosti ocitlo na jeho
okraji. Život sa presunul bližšie k rieke, ale občianska vybavenosť v tejto časti bola
jednoznačne nepostačujúca pre potreby obyvateľov novej mestskej štvrte.
V súčasnosti žije v meste takmer 25 tis. obyvateľov, z toho len vo Veči cca. 8 tis., t.j.
jedna tretina. Súčasný stav verejných mestských priestorov mestskej časti Veča
nedokáže uspokojiť potreby obyvateľov a nevytvára v nich pocit prináležania k
332

určitému miestu. Problém nedostatočne artikulovaných lokálnych stredísk je
najvýraznejšie viditeľný na príklade Veče nielen preto, že je najobývanejšou
mestskou časťou. Dôležitú rolu zohráva i jej geografická poloha – od centra mesta ju
oddeľuje rieka Váh a lesopark okolo nej. Jediným spojením dvoch hlavných
mestských častí je cestný most, ktorý je zároveň i mostom pre peších. Je to i most,
cez ktorý vedie hlavná trasa tranzitnej dopravy, preto je častokrát pešími i cyklistami
vnímaný skôr ako bariéra a nie spojenie.
Aktuálny územný plán berie do úvahy potrebu vytvorenia lokálnych centier v meste,
ale nerieši žiadne nové pešie prepojenie cez rieku Váh. Je pravda, že ÚP
predpokladá odklonenie tranzitnej dopravy vybudovaním obchvatu mimo mesta, čo
by jednoznačne zlepšilo situáciu pre peších. Toto riešenie sa však javí ako
nepostačujúce, obyvatelia mesta potrebujú minimálne 1-2 nové pešie lávky na to,
aby bola v ich vnímaní posilnený obraz mesta ako celku tak isto, ako potrebujú svoje
lokálne mestské centrá na to, aby bola posilnená identita jednotlivých mestských
častí.
Územný plán mesta uvažuje i o rozšírení časti mestskej štruktúry do
medzihrádzového priestoru. Takýto rozvoj má potenciál podnietiť ďalšie úpravy
a revitalizáciu verejných priestorov v okolí vodného toku. Mohol by viesť i k
zhodnotneniu „zázemia“ , t.j. existujúcej štruktúry verejných priestorov a v konečnom
dôsledku k žiadúcemu prepojeniu ťažiskových verejných priestorov oboch mestských
častí.

obr. 3 – Šaľa, výrez z územného plánu mesta [18]
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2. 2 Príklady zo sveta
2.2.1 Seoul, Južná Kórea
Vzhľadom na nepomerne väčší plošný rozsah, neslúži vybraný príklad realizácie
nábrežia na porovnávanie s prostredím slovenských miest. Zámerom je prezentovať
čo možno najkomplexnejšie príklady vplyvu revitalizácie rieky na existujúcu mestskú
štruktúru. Význam revitalizačných procesov vodných tokov ako iniciátorov ďalšieho
rozvoja mestskej štruktúry je zjavný z realizácií v ázijských krajinách (Kórea, Čína),
kde sa enormný nárast počtu obyvateľov miest negatívne podpísal na vzhľade
verejných priestorov. Ako príklad môže slúžiť mesto Seoul, metropola Južnej Kórey.
Rieka Cheonggye, ktorá preteká historickým jadrom mesta, bola v 70. rokoch 20.
storočia prekrytá a na jej mieste bola vybudovaná viacprúdová rýchlostná
komunikácia. V priebehu nasledujúcich tridsiatich rokov sa postupne vyhrocoval
všeobecne negatívny dopad tohto zásahu. Odstránenie klasickej štruktúry verejných
priestorov vnútorného mesta spolu s ďalšími faktormi viedlo k znehodnocovaniu
územia. Počet obyvateľov v tejto mestskej časti sa znížil na polovicu. Začali sa tu
vytvárať slumy, čo malo negatívny sociálny i ekologický dôsledok. Na začiatku 21.
storočia sa stal problém takým závažným, že sa rozhodlo o opätovnom odkrytí a
revitalizácii rieky Cheonggye. Cieľom v súčasnosti realizovaného projektu je
prinavrátiť stratenú hodnotu historickému jadru mesta. Rieka je pritom chápaná ako
hlavná kompozičná os, od ktorej sa odvíjajú ďalšie projekty revitalizácie mestskej
hmotovo – priestorovej štruktúry.
2.3 Príklady z európskeho prostredia
2.3.1 Ľubľana, Slovinsko
Je príkladom mesta na rieke s už rozvinutou nábrežnou zónou. Vzťah mestskej
štruktúry a tým i verejných priestorov k lineárnemu fenoménu rieky bol definovaný už
začiatkom 20. storočia (architekt Jože Plečnik). Z toho dôvodu je štúdium verejných
mestských priestorov Ľubľany prínosné pre ozrejmenie dlhodobého pôsobenia
revitalizovaných nábrežných priestorov na štruktúru interakčných vzťahov a
interakčných línií v meste.

obr. 4 – Ľubľana, verejný priestor v historickom jadre mesta
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2.3.2 Viedeň, Rakúsko
Od 70. rokov 20. stor. sa vo Viedni presadilo otvorené plánovanie, ktoré vychádzalo z
princípu vývoja mesta ako dlhodobého, mnohovrstvového, kontinuálneho procesu. Z
toho vyplynula požiadavka ponechávania priestoru pre alternatívy, interdisciplinárnej
spolupráce a participácie obyvateľov na plánovaní mesta. V 80. rokoch prebehlo
plánovanie a postupná výstavba protipovodňovej ochrany a od polovice 90. rokov sa
realizovalo prekrytie paralelne s Dunajom vedenej diaľnice, čo malo za priamy
dôsledok sprístupnenie brehu. Pravý breh Dunaja zostáva však i dnes problémovým.
Revitalizačné projekty pre toto územie sa orientujú nielen na nutnú zmenu typológie
priestorov nábrežia, ale najmä na zvýšenie hodnoty okolitej urbánnej štruktúry. Dôraz
sa kladie na vytypované body nábrežného priestoru, ktoré majú dostatočný potenciál
na zabezpečenie viacvrstvového prepojenia s významným bodmi v štruktúre
zázemia. Vzhľadom na fakt, že pravý breh Dunaja je od historického centra mesta
vzdialený len približne 3 km, vytvára už spomínané zázemie prepojenie
vnútromestskej štruktúry a nábrežia rieky. Z tohto dôvodu je vhodné sledovať ďalší
vývoj verejných priestorov v území.

obr. 5 – Viedeň a voda

3 Záver
Urbánne prostredie, ktoré kladie dôraz na verejné priestory, prináša skvalitnenie
života jeho užívateľov. Príklady z iných krajín poukazujú na fakt, že ťažiskové ale i
iné verejné priestory môžu vzniknúť ešte pred výstavbou okolitej štruktúry a vysoká
kvalita týchto priestorov zabezpečí následný urbánny rozvoj v prostredí. Z tohto
dôvodu by mala byť tvorba hodnotných verejných priestorov tam, kde už na to
existuje vhodné funkčné zázemie i dostatok potenciálnych užívateľov,
samozrejmosťou.
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Inkluzivní mobilita handicapovaných osob
Inclusive mobility of disabled persons
Ing. Petr Šika
ABSTRACT:
Barrier free environment creates the conditions for successful integration of
disabled persons into normal life. Creating an accessible environment for people with
reduced mobility is supported by both public and private grants.
Inclusive mobility of disabled persons in public places and buildings to public facilities
was in physiotherapy and occupational therapy department of the University of West
Bohemia subject of student accessibility analysis of municipal building authorities.
ABSTRAKT:
Bezbariérové životní prostředí vytváří podmínky úspěšné integrace
handicapovaných osob do běžného života. Tvorba přístupného prostředí pro osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace je podporována veřejnými i privátními
dotacemi.
Inkluzivní mobilita handicapovaných osob na veřejných prostranstvích a v
budovách občanského vybavení byla na katedře fyzioterapie a ergoterapie
Západočeské univerzity v Plzni předmětem studentské analýzy přístupnosti budov
obecních úřadů.
1 Úvod
Inkluzivní mobilita handicapovaných osob vyžaduje existenci bezbariérového
životního prostředí. V této souvislosti se často setkáváme s pojmem architektonická
bariéra. Tento pojem je definován jako umělá překážka vytvořená člověkem v
procesu urbanizace životního prostředí.
Handicapované osoby jsou ve své mobilitě omezovány fyzickým či psychickým
znevýhodněním. Mezi osoby s omezenou schopností pohybu a orientace patří osoby
s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého
věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku a děti do tří let věku. [1]
Podle aktuálních odhadů Vládního výboru pro zdravotně postižené občany se tato
definice vztahuje na více než 1 000 000 obyvatel České republiky.
Po roce 1989 se odstraňování architektonických bariér stalo jedním z nových
parametrů urbanizace životního prostředí. Vývoj v tomto směru postupoval ve
městech a na vesnicích rozdílně. Ve městech relativně rychle zdomácněla myšlenka
integrace zdravotně postižených, záhy promítnutá do nových úprav budov občanské
vybavenosti a především úprav veřejných prostranství. Objevily se snížené
obrubníky, varovné a signální pásy.
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Venkov v té době začal řešit dobudování základní technické infrastruktury. Jeho
veřejná prostranství čekaly dramatické zásahy spojené s pokládáním sítí a do té
doby nebylo možno začít s povrchovými úpravami v duchu zásad bezbariérovosti.

obr. 1 – Bezbariérové úpravy

V prostředí venkova se i nyní idea tvorby inkluzivní mobility handicapovaných osob
prosazuje velmi pomalu. Naráží na řadu objektivních i subjektivních překážek, často
z neznalosti základních postulátů. Velmi častým argumentem proti budování
bezbariérového prostředí je například nízký počet zdravotně postižených v obci. To
ukazuje výrazně zúžený pohled komunální sféry na spektrum osob s omezenou
schopností pohybu a orientace. Proti tomu například Mgr. Valešová uvádí
prokazatelný růst významu péče o seniory jako součásti předmětné kategorie
handicapovaných obyvatel. [2]
Je to však právě venkov, kde se demografický vývoj stárnutí obyvatelstva projevuje
se vzrůstající intenzitou. Výsek skutečného stavu venkovského bezbariérového
prostředí se pokusil zmapovat krátký průzkum.
2. Analýza přístupnosti obecních úřadů
V letech 2010-2011 se na katedře fyzioterapie a ergoterapie FZS ZČU v Plzni
studenti věnovali analýze přístupnosti objektů obecních úřadů. Výběr lokalit byl
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proveden zcela náhodně a ve většině případů korespondoval s trvalým bydlištěm
zúčastněných studentů. Celkem bylo vyhodnoceno 50 objektů obecních úřadů.
2.1 Posuzování
Při posuzování konkrétní situace se vycházelo z požadavků prováděcí vyhlášky č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. [1] Podle § 2 (1) předmětné vyhlášky se postupuje při posuzování
užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností.
Budovy obecních úřadů patří mezi stavby občanského vybavení pro veřejnou správu
– viz. § (1)a). S ohledem na limitovaný rozsah analýzy se zkoumaly pouze základní
parametry přístupnosti:
A. bezbariérovost vstupu do budovy
B. možnost bezbariérového horizontálního a vertikálního pohybu po budově
C. přístupnost a vybavení toalet

obr. 2 – Obecní úřad po částečné rekonstrukci

Mezi posuzovanými objekty se nacházely tři základní typy:
- objekty, jejichž stavebně technické a dispoziční řešení vzniklo před desítkami let
bez pozdějších úprav [3]
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- starší objekty, které však prošly stavebními úpravami již v době platnosti vyhlášek
369/2001 Sb. nebo 398/2009 Sb. [4]
- novostavby, kolaudované v době platnosti vyhlášek 369/2001 Sb. nebo
398/2009 Sb.
2.2
Výsledek analýzy
2.2.1 A. bezbariérovost vstupu do budovy
Z celkového počtu 50-ti zkoumaných objektů nebyl bezbariérový vstup identifikován
ani v jednom případě. Nejčastěji nevyhovovala šířka dveřního křídla, schody a
chybějící madlo.
2.2.2 B. možnost bezbariérového horizontálního a vertikálního pohybu po budově
Bezbariérový vertikální pohyb nebyl identifikován ani v jednom případě. Toto zjištění
je znepokojující z toho důvodu, že úřadovny obecních úřadů jsou v drtivé většině
případů umisťovány do patra.
Bezbariérový horizontální pohyb byl identifikován ve třech případech. Pokaždé se
ovšem jednalo o stav, který nevznikl primárně z důvodů zajištění přístupnosti pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ale spíše následkem velkorysosti
původního dispozičního řešení.
2.2.3 C. přístupnost a vybavení toalet
Žádný ze zkoumaných objektů neměl bezbariérovou toaletu v částech určených pro
užívání veřejností. Průzkum toalet pro personál obecního úřadu nám byl v drtivé
většině zamítnut.
2.3
Zhodnocení analýzy
S ohledem na relativně malý počet objektů v tuto chvíli nelze vyvozovat dostatečně
kvalifikované závěry. Přesto se pokusím upozornit na několik zřetelných trendů.
Rozdíl mezi budováním bezbariérového veřejného prostředí ve městech a na
vesnicích je po dvaceti letech budování občanské společnosti propastný. Vedle
tradiční konzervativnosti venkova je důvodem i malý tlak veřejnosti a jistým faktorem
je nepochybně i omezenost obecních rozpočtů.
Významnou měrou se na nelichotivém stavu inkluzivní mobility u staveb obecních
úřadů podepisuje přístup celé veřejné správy. Stavební úřady postupují vůči
stavebníkům nedůsledně. Výsledkem je absence bezbariérových úprav v rámci
povolování změn staveb, nebo dokonce u novostaveb.
Neuspokojivý stav přístupnosti staveb se snaží Česká republika řešit poskytováním
dotací. V první řadě se jedná o Národní rozvojový program mobility pro všechny,
jehož účelem je podpora realizace komplexních bezbariérových tras ve městech a
obcích. Opatření zahrnují odstraňování bariér v budovách státních a veřejných
institucí a zpřístupňování dopravy. Tento program administruje sekretariát VVZPO.
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Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje tvorbu bezbariérového prostředí
prostřednictvím programu Bezbariérové obce. V rámci tohoto programu je
zajišťována podpora odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a
domů s pečovatelskou službou. V poslední době se jedná navíc o start projektu
Euroklíč. Bezbariérové úpravy menšího rozsahu podporuje i řada nevládních
organizací.

obr. 3 – Bezbariérové úpravy

Výraznější podporu tvorby inkluzivní mobility handicapovaných osob lze očekávat
rovněž od Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
orientace České republiky. [5] Tato organizace však momentálně zápasí s
existenčními problémy v důsledku restriktivních rozpočtových opatření MMR.
3. Závěr
Inkluzivní mobilita handicapovaných osob se u nás zatím prosadila pouze ve větších
urbanistických celcích. Venkovské prostředí na bezbariérové prostředí dosud čeká.
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Výsledek analýzy přístupnosti objektů obecních úřadů, provedený na fyzioterapie a
ergoterapie FZS ZČU v Plzni, odhalil naprosto nevyhovují stav bezbariérovosti.
Nedostatečné komunální rozpočty lze posílit dotačními tituly, ale zároveň je třeba
dosáhnout pozitivní i změny ve vnímání potřeb všech osob s omezenou schopností
pohybu a orientace. Teprve pak lze očekávat zřetelnější úspěchy v bezbariérové
urbanizaci venkovského životního prostředí.
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Venkovské školy - příklady z Rakovnicka

Rural Schools – Examples Near By Town Rakovník
Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
ABSTRACT:
Rural small class schools are "Cinderella"of the Czech education, which despite its
marginal position performs a significant role in the education system since the time of
Marie - Therese. While teaching in villages near by town Rakovník has been
documented since the Middle Ages, its expansion associated with the construction of
separate school buildings arrived in the 19th century. Currently are small class
schools often canceled. The school building is becoming brownfield sites in the
historical village center. The examples of the historical development of places of
education in selected municipalities near by town Rakovník, that share the same
urban structures and the period of foundation, are following the fate of school
buildings and keeping or losing their educational functions.
ABSTRAKT:
Venkovské malotřídní školy jsou „Popelkami“ českého školství, které přes svoje
okrajové postavení plní nezanedbatelnou roli ve vzdělávacím systému již od dob
Marie – Terezie. Přestože je výuka ve vesnicích na Rakovnicku doložena už
od středověku, její rozšíření spojené s výstavbou samostatných školních budov
nastalo až v 19. století. V současné době jsou často malotřídní školy rušeny. Jejich
budovy se tak stávají místy brownfieldů v historických jádrech obcí. Na příkladech
historického vývoje míst pro výuku ve vybraných obcích na Rakovnicku, které spojují
stejné urbanistické rysy a období založení, je sledován osud školních budov a
zachování či ztráta jejich vzdělávací funkce.

1 Přehled historického vývoje výuky na Rakovnicku do počátku 21. století
Venkovské školy, zejména ty málotřídní, jsou typologickým druhem poměrně
mladým. Ačkoli vzdělávání na venkově dokládají již středověké prameny, výuka ve
speciálních školních budovách je datována až do 19. století. Pojí se se zavedením
povinné školní docházky, a především sankcemi za její nedodržování. Toto je zřejmě
i důvod, proč se o venkovských školách - jako o samostatném typu staveb nezmiňuje základní literatura a prameny o lidové architektuře [1], [2], [3].
Mapovat historický vývoj venkovských škol lze díky venkovským učitelům.
Jedním z nich byl i Jan Renner, který za přispění svých kolegů z politického okresu
Rakovnického, podává poměrně vyčerpávající zprávu o venkovském školství v tomto
okrese kolem roku 1900 [4]. Renner předkládá relativně dobrý přehled o historickém
vývoji českého školství od dob pohanských po počátek 20. století, a to nejen na
Rakovnicku.
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Z počátku bylo školství spojeno zejména s náboženstvím a duchovním
stavem. Hlavními nositeli vědění byli kněží, kteří vzdělávali venkovský lid zejména ve
věcech náboženských, nikoli však ostatních disciplínách. Se založením biskupství
jsou zřizovány první skutečné školy při hlavních kostelech, kapitulách i klášterech, a
později i při kostelech farních. Tyto školy sloužily původně výhradně zájmům
duchovním, vychovávaly nové mnichy. Hlavním předmětem byla latina, učilo se zde i
gramatice, rétorice a dialektice. Později byla zřízena oddělení pro laiky, kde byli
vzděláváni synové urozených pánů. Největším zdrojem vzdělání byly kláštery, u
nichž byly zakládány klášterní školy. Ačkoli benediktýnský řád, jehož klášter byl
založen už v 70. létech 10. století, měl v majetku některé obce na Rakovnicku,
zůstával prostý venkovský lid stále bez vzdělání. Za Přemysla Otakara II. byly farní
školy nejen v Praze, ale i v královských městech. Ředitelem školního vyučování byl
správce školy – rector scholae, jemuž se podřizovali kantor (učitel zpěvu) a
sukcentor. Správce školy byl ustanovován farářem příslušné fary. Nejvyšším
představeným škol v celé diecézi byl scholastik pražské kapituly, u kterého se také
dokládala schopnost zastávat úřad správce školy. Správce školy byl jmenován
zpravidla na půl roku a mohl jím být jak duchovní, tak světský člověk. Roku 1348 byla
založena Univerzita Karlova, ale i zde však zpočátku převládal církevní vliv.
Rakovník byl jedním z měst, které se mohlo pyšnit školou již ve 14. století, zdejší
škola byla vyšší partikulární. Partikulární školy byly dvojího typu – nižší a vyšší. Nižší
měly tři třídy a vyučovalo se v nich čtení, psaní, základy počtů a základy latiny. Ve
vyšších školách, které byly pětitřídní, se vyučovalo kromě zmíněných předmětů i
rétorice, dialektice, základům fyziky, hvězdářství a měřičství. Náboženství se učilo
postupně, ve všech ročnících. Ze škol nižších šli žáci do škol vyšších a pak na školy
vysoké. Dohled nad školou byl svěřen místnímu duchovnímu. Dle počtu žáků se řídil
i počet tříd. Studenti se dělili na dvě skupiny – „expendisty“ – syny ze zámožných
rodin a „mendíky“ – žáky chudé, které vydržovala na studiích obec, či dobrodinci.
Rakovnická škola byla vyhlášená a v polovině 16. století měla stabilně 4 – 5 tříd.
Během 15. a 16. století zaniklo mnoho katolických škol. Ve druhé polovině 16.
století bylo v Čechách 18 škol triviálních a 82 škol městských nižších. V té době byly
již školy i ve větších vesnicích při farních kostelech, avšak ne o více než třech
třídách. Doloženy jsou školy v Mutějovicích, Újezdě, Slabcích, Křivoklátě a Zbečně.
V době pobělohorské byla pražská univerzita odevzdána jezuitům, kteří rušili
kostely a fary podobojí, i školy při nich zřízené. Nastal úpadek českého školství.
Rakovnická škola klesla na ústav dvojtřídní, na kterém učil kantor a subkantor. Ve
vesnických školách se učilo pouze náboženství a čtení. Rozvoj českého školství byl
opět nastartován až s nástupem Marie Terezie na trůn a s jejími reformami.
Na venkově byly ve velkém počtu zřizovány školy, zejména při farních
kostelech. Císařovna se snažila vnést do školství řád a dbala i na to, aby se
vyučovaly nové předměty jako například němčina. Roku 1760 byla zřízena dvorská
studijní komise, a tím bylo školství převedeno pod správu státu. Roku 1773 byl
zrušen jezuitský řád a do škol začali být dosazováni učitelé světští. O rok později
(1774) byl vydán školní řád, ve kterém je stanoveno, že ve všech farních vsích mají
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být zřízeny školy triviální, v nichž by se děti učily náboženství, čtení, psaní a počtům.
Pokud venkovským učitelům nestačily příjmy od vrchnosti a obcí, mohli provozovat i
některé počestné řemeslo. Každý učitel se musel prokázat složením zkoušky
v učitelském kurzu, který trval půl roku. Dozor nad školou triviální měl farář. Povinná
školní docházka byla pro děti od 6 do 12 let.
Roku 1781 (již za panování císaře Josefa II.) bylo vydáno nařízení, které
ukládalo farářům a starostům obcí, aby dbali povinné školní docházky a ostře
vystupovali proti rodičům, kteří své děti nechtěli posílat do školy. Vrchnosti bylo
uloženo zřizovat a udržovat školy všude tam, kde bylo v obvodu do půl hodiny cesty
alespoň 90 školou povinných dětí. Na oplátku mohla vrchnost dosazovat do škol
učitele. Upraveny byly i učitelské platy.
Od roku 1848 bylo zřízeno ministerstvo vyučování a byla vyslovena zásada
rovnosti zemských jazyků, takže se mohlo v českých školách vyučovat česky. Od
roku 1868 bylo veškeré vyučování převedeno pod státní dozor, církvím zůstávalo
právo vyučovat pouze své náboženství. Dozor nad školami přešel z farářů na místní
školní rady. Roku 1869 byl vydán zákon, který jasně stanovil pravidla vyučování na
obecných školách. Povinná školní docházka je rozšířena z 6 na 8 let, na místech
farních škol byly zřízeny školy obecné veřejné, až s 5ti třídami – smíšené i oddělené.
Vyučovat mohly také ženy. Nároky na kvalifikaci učitelů byly také zvýšeny, platy
upraveny. Tímto rokem bylo i do obecných škol zavedeno kreslení, dále povinně
tělocvik, který byl dosud vyučován pouze nepovinně na některých školách ve
městech, a pro dívky rovněž povinně ruční práce. Ze základních předmětů byl vedle
mateřského jazyka, počtů a měřičství vyučován také přírodopis a přírodozpyt,
zeměpis, dějepis, a konečně hudba a zpěv, o jejichž výuku pečovali zvláštní učitelé –
kantoři. [5] Od druhé poloviny 19. století se objevují i školy specializované
(hospodářské, lesnické, průmyslové, obchodní, apod.).
Vzhledem k počtu žáků, kteří venkovské školy navštěvovali, bylo vyučování
jednotlivých tříd sloučeno, a tak vznikly pro venkov zcela specifické málotřídní školy o
jedné, dvou, nebo třech třídách. [6]
1.1 Vybrané příklady škol na Rakovnicku
Vybrány byly příklady škol založených v sídlech s podobnou urbanistickou
strukturou. Jádro tvoří dlouhý protáhlý návesní obdélník velkorysých rozměrů.
Půdorysným schématem připomíná rakovnické náměstí. To však nebylo jejich
vzorem, ale integrální součástí kolonizační činnosti ve 14. století, během níž byly tyto
obce vysazeny. [7]
Většinou se začínalo vyučovat v obecní chalupě, která byla velmi často
nevyhovující jak svými prostorami, tak stavebním stavem. Proto se ve 30. letech 19.
století začínají stavět nové školní budovy. I když šlo o stavby bezesporu modernější
a pohodlnější, než byly původní školy v chalupách, nebyly navrženy pro další rozvoj
a nepočítaly s nárůstem počtu žáků, který byl vyvolán legislativním tlakem na
povinnost školní docházky a zejména postihy za její nedodržení. Často pak
docházelo k tomu, že se pro vyučování musely pronajímat další prostory, a školní
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budovy byly do konce 19. století přistavovány, nebo byla obec nucena ke stavbě
další nové školní budovy. Provoz školy byl rozdělen do dvou celků – části pro výuku
(odehrávala se v jedné, případně více místnostech) a z části bytu učitele. V podstatě
šlo z počátku dispozičně pouze o dvě místnosti, které se s rostoucími nároky a
potřebami jak žáků, tak především učitele a jeho rodiny, rozšiřovaly o další prostory a
funkčně se diferencovaly. Školní budovy bývaly přízemní i patrové – to pak tvořily
výrazné stavební objekty ve venkovské zástavbě. Fasáda byla historizující, obvykle
s nápisy. Na počátku 20. století byly budovy škol významnými venkovskými
veřejnými stavbami, často fotografované. Společně s kostelem a farou se staly
součástí společensko – vzdělávacího vybavení vesnice.
Ještě do první světové války jsou patrné rušné stavební aktivity ve spojitosti se
školními budovami. Objekty jsou přistavovány, výjimkou není ani stavba nových
školních budov dle plánů. Posléze stavební aktivity utichají a postupně se opět
ozývají ve druhé polovině 20. století s potřebou školy rozšířit, upravit, přidat k nim
další provozy (zejména jídelny a školní družiny). Časté a ekonomicky výhodné je i
sloučení základní školy a mateřské školy pod jednu střechu. Ke školním budovám
z počátku 20. století se přistavovala nová křídla. Důležitým bodem bylo napojení
budov na inženýrské sítě. Samozřejmě, že kromě úprav a dostaveb škol stávajících
nebylo ani ve 2. polovině 20. století výjimkou budování škol zcela nových, stavěných
podle typových projektů, které si v rámci trendu přiblížení venkova městu v ničem
nezadaly se školními budovami stavěnými ve městech.
1.1.1 Bratronice
V Bratronicích bylo pro školu roku 1794 zřízeno dřevěné stavení č. p. 58. Škola byla
jedno až dvou třídní. Vzhledem k tomu, že o nějakých 40 let později hrozilo toto
dřevěné stavení sesunutím, bylo roku 1837 vyhlídnuto místo pro novou školní
budovu a byly pořízeny i plány. Stavba byla realizována v letech 1840 – 1842.
Vyučovalo se v jedné třídě, až do roku 1867, kdy byla škola rozšířena o třídu druhou.
Roku 1882 již škola kapacitně nestačila a byla zřízena třetí třída v pronajaté
místnosti, mezitím se prováděla přístavba ke školní budově a od školního roku
1883/84 se vyučovalo ve třech třídách ve školních místnostech. [4] Roku 1911 byla
škola v Bratronicích rozšířena na čtyřtřídní a roku 1932 byla povolena další třída
postupná, vyučovalo se tedy v pěti třídách, z nichž jedna byla umístěna v pronajaté
místnosti v sokolovně. Škola sloužila i jiným účelům – z bytu řídícího učitele v přízemí
byla nejdříve kampelička, posléze úřadovna NV, v roce 1956 svatební místnost,
lidová škola hospodářská a lidová knihovna. Od roku 1949 byla škola dvoutřídní s
pěti postupnými ročníky. V letech 1962 – 63 byla třída posledního ročníku přesunuta
do Kamenných Žehrovic. Roku 1963 byla z bytu řídícího učitele zřízena školní
jídelna. Ve školním roce 2010/2011 je škola málotřídní – tři třídy o pěti postupných
ročnících s celkovou kapacitou 60 žáků. [8]
1.1.2 Hředle
Na počátku 19. století byla v Hředlích zřízena filiální škola, umístěná v obecní chatrči.
Tato budova se ukázala záhy nevyhovující a díky iniciativě patrimoniálního úřadu
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v Krušovicích byla obcí vystavěna roku 1840 nová školní budova o jedné třídě. Roku
1892 byla dřívější „kaplanka“ přestavěna na školní budovu o dvou třídách. [4] Škola
ve Hředlích je školou jednotřídní o třech postupných ročnících s 11 žáky, sloučena je
s jednotřídní mateřskou školou o kapacitě 21 dětí. V budově funguje školní jídelna.
[9]
1.1.3 Hudlice
Ačkoli v Hudlicích prý bývala škola „od nepaměti“, jisté datování je až u školní budovy
postavené roku 1825 nákladem knížete Fürstenberka. Škola měla 4 třídy, z nichž 2
byly v najatých místnostech. [4] V Hudlicích se nyní vyučuje ve dvou školních
budovách. Jednak v již zmíněné z roku 1825 a novější budově z roku 1904. Škola
má první stupeň – každý ročník samostatně, celkem 70 žáků. Součástí základní
školy je školní družina s kapacitou 25 dětí. Nachází se ve staré školní budově z roku
1825, která během let prošla celou řadou rekonstrukcí. V současné době je zde v
přízemí keramická dílna, počítačová učebna a jídelna na výdej svačin. V patře se
nachází místnost pro školní družinu a jedna učebna. Školní dvorek je upraven,
nedaleká sportovní plocha je využívána jako hřiště. Vzhled školních budov se
zachoval téměř stejný, jako byl počátkem 20. století. [10]

obr. 1 – Školní budovy v Hudlicích, 1910

1.1.4 Kněževes
O původní školní budově, která stávala téměř ve středu obce Kněževes, víme, že to
bylo velmi chatrné dřevěné stavení č. p. 98. V létech 1834 - 35 byla postavena nová
školní budova č. p. 121. V té době byla škola dvoutřídní, vyučovalo se však v jedné
místnosti a na chodbě. Roku 1877 byla zřízena třída třetí a roku 1883 třída čtvrtá.
Aby bylo možné všechny třídy umístit v jedné budově, byla roku 1883 postavena
škola nová. Ale již o deset let později bylo nutné zřídit k této nové škole pobočku,
která se stala roku 1900 třídou pátou, postupnou. [4] Stávající základní školu
v Kněževsi tvoří dvě jednopatrové zděné spojené budovy – jedna z roku 1883 (již
zmíněná) a druhá z roku 1905, kdy byla přistavěna budova měšťanské školy. Objekt
patří mezi dominanty obce, byl stavěn velkoryse s velkými prostornými třídami,
chodbami a okny. Patřila k prvním měšťanským školám na Rakovnicku. Do 2.
347

světové války ji navštěvovalo na 300 žáků. Po druhé světové válce nastává pokles
žáků na 200. Roku 1952 byla zřízena školní jídelna. Po roce 1989 klesá počet žáků
na 100 a po roce 2006 na 30. Od roku 2007 počet žáků opět pomalu narůstá, v pěti
ročnících je nyní 39 dětí. Od 1. 9. 2009 je škola trojtřídní s pěti ročníky. [11]

obr. 1 – Školní budova v Kněževsi, 1910

1.1.5 Lužná
Od roku 1800 do roku 1836 se v Lužné vyučovalo pokoutně. 15 – 20 dětí učil jeden
učitel v jedné třídě různě po statcích za stravu. S příchodem nového učitele se výuka
přesunula do jeho chalupy. S rostoucím počtem dětí se vyučování přestěhovalo do
najatých místností, až bylo roku 1836 schváleno, že bude postavena nová školní
budova, která ovšem nebyla postavena ke spokojenosti občanů a vykazovala četné
vady. Během následujících 50ti let bylo nutné pronajmout pro školu další dvě
místnosti, což vedlo roku 1882 k přestavbě školní budovy. Řídícímu školy byl zřízen
byt ve staré faře, kterou obec zakoupila od patronátního úřadu. [4] Počet dětí
navštěvujících počátkem 20. století školu v Lužné stále stoupal, až se zastupitelstvo
roku 1913 rozhodlo postavit novou školní budovu na pozemku č. kat. 78, který byl
schválen c. k. okresní školní radou v Rakovníku. Ke kolaudaci došlo 17. září 1914.
Budova byla postavena podle plánu. V přízemí se nacházely tři učebny, ředitelna a
kabinet. V prvním poschodí byly situovány dvě učebny na východ, dvě na jih, a mezi
učebnami umístěn prostorný kabinet. Podlahy byly prkenné, stěny a stropy hladce
omítnuté a světle vymalované. K vytápění místností sloužila šamotová kamna, do
kterých se přikládalo z chodeb. Hlavní chodby byly 3,5 m široké a měly dlažbu
pořízenou z místní šamotové továrny. K dalším výrazným změnám ve vzhledu školní
budovy došlo koncem padesátých let. V roce 1958 se začalo se stavbou tělocvičny v
rámci akce "Z". Současně byla přistavěna jedna učebna, sklep a kabinet. Ke
slavnostnímu otevření a zprovoznění nových prostor došlo za velké účasti hostů a
novinářů 13. prosince 1959. V první polovině šedesátých let přibyla další stavba
polytechnické dílny (1963 – 64). V témže roce byla dokončena učebna fyziky a
chemie. V roce 1965 byly položeny základy k vybudování skleníku s příslušenstvím.
O rok později byla zavedena voda, elektrické osvětlení a odpady byly svedeny do
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kanalizace. V roce 1966 - 67 se z budovy "odstěhovala" mateřská škola do vlastní
budovy. Uvolněná místnost slouží dodnes jako další učebna pro potřeby školy. K
prozatím poslední významné úpravě v areálu školy došlo v osmdesátých letech, kdy
ke stávající budově byla postavena přístavba školní jídelny s kuchyní, šatnou, v patře
se školní družinou, pracovnou cizích jazyků a výtvarné výchovy. Vzhledem ke
klesajícímu počtu žáků se s dalšími úpravami v areálu školy nepočítá. Celkový počet
tříd je 9, žáků 161 (2010/11). V areálu základní školy je i školní družina, jídelna a
mateřská škola. [12]
1.1.6 Mutějovice
Škola v Mutějovicích bývala již před bitvou na Bílé hoře, ale během 30tileté války
zanikla, obnovena byla opět současně s farou roku 1707 v č. p. 24. Později byla
přesunuta na místo původních lázní. Budova prý bývala nízká, přízemní s vysokou
šindelovou střechou a prkennými štíty. Podobala se spíš panské flusírně, než škole.
„Učebna byla veliká, ježto sem byly přiškoleny obce Krupá, Nesuchyně a Milostín,
měla dvě okna – jedno k jihu, druhé k západu. Byt učitele záležel z jedné světničky o
jednom okně - k západu. Zde bydlel učitel s rodinou a pomocník s nimi: postel měl
pomocník v žákovně v uličce za kamny a tam spával. Později dosazeni do
přiškolených obcí výpomocní učitelé, čímž se zmenšil počet dětí a nebylo třeba tak
veliké učebny ve škole mutějovické jako dříve. Žákovna byla tedy a ze třetiny její
upravena komora pro učitele. Na západní straně přiléhala k budově po délce její
zahrádka, byla však přístavbou roku 1850 zrušena. Oprava ta stala se nátlakem
krajského úřadu. Záležela v odstranění příčky zmíněné a úpravy obydlí učitele, které
se potom skládalo z většího pokoje a kuchyně, vedle níž byl ještě menší pokojík,
chlév přistavěl se vzadu za námětek. Střecha byla pokryta taškami. V té podobě
zůstala škola až do roku 1866, kdy byla z popudu obce škola zvýšena o poschodí,
upraveny dvě třídy, byt pro učitele a pomocníka. Úprava ta dochovala se dodnes.“
Roku 1890 byla škola rozšířena přístavbou. [4] V Mutějovické škole byla roku 1908
zřízena čtvrtá třída. Roku 1919 se objevila snaha o založení měšťanské školy, bylo
vydáno stavební povolení. O rok později byla škola přestěhována do č. p. 14 a 190
(obecní úřad) a byl zakoupen dům pro byt ředitele. Téhož roku byla otevřena i první
třída měšťanské školy. Roku 1921 byl pronajat sál v hostinci jako tělocvična, 1922
byla měšťanská škola uzavřena pro špatný stav budovy. Až roku 1928 je otevřena
nová národní škola – zatím jen přízemí, celá budova byla kolaudována až roku 1929.
Roku 1958 byla rekonstruována školní zahrada, 1962 – 67 výstavba školní dílny,
1964 škola připojena na vodovod, 1972 – 1974 přístavba nového křídla školy, 1976 –
78 výstavba mateřské školy a školní družiny, 1978 je z bytu ředitele zřízena školní
kuchyně a z učebny jídelna. Roku 2003 proběhla nástavba nad stávajícím křídlem
školy - zřízení učeben, rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce oplocení
školní zahrady, sportovní víceúčelová plocha. Nyní (2011) se škola skládá z hlavní
budovy, ve které je 11 učeben, malá tělocvična, školní kuchyně s jídelnou, místnosti
pro správu a řízení školy, kabinety, kotelna, šatny a sociální zřízení. Školu navštěvuje
150 žáků. [13]
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1.1.7 Nesuchyně
Škola v Nesuchyni byla již před rokem 1800. Původně byla jednotřídní a umístěná
byla v dřevěné chatrné budově. Skládala se z malé žákovny a ještě menší světničky
pro učitele, do které se chodilo přes žákovnu. Roku 1855 ji nahradila novou zděná
budova o jedné učebně a bytu učitele o dvou světnicích. Roku 1877 byla škola
rozšířena na dvojtřídní, přičemž druhá vyučovací místnost se najímala. Roku 1893
byla dostavěna nová jednopatrová budova. [4] Dnes již školu v Nesuchyni
nenajdeme, zdejší děti dojíždí do školy v Mutějovicích. [14]
1.1.8 Pavlíkov
V Pavlíkově se vyučovalo od roku 1780 v obecní chaloupce č. p. 40. Roku 1807 byla
postavena nová školní budova č. p. 64, která však po létech přestala vyhovovat, a
proto obec zakoupila obilní sýpku a z té vystavěla školu, která byla roku 1878
slavnostně vysvěcena. O rok později byla rozšířena na dvojtřídní. [4] Ve škole se učí
nepřetržitě již 150 let. V současné době jsou zde tři třídy a škola bojuje se stále se
snižujícím počtem žáků. Malotřídní škola je spojena se školou mateřskou.
K původnímu starému objektu školy byla přistavěna novější část ve 2. polovině 20.
století. [15]
2 Současné problémy venkovských škol a jejich možná východiska
Mezi největší problémy venkovských škol patří stále se snižující počet žáků.
Ten je zřejmě spojen s celkovým úbytkem venkovského obyvatelstva. V letech 1961
– 2001 klesl počet obyvatel ve venkovských obcích o 20,2%. V devadesátých létech
sice nastal přírůstek 1,4% (spojený s výstavbou satelitů zejména u vesnic v okolí
velkých měst), ale přesto největší podíl venkovského obyvatelstva činí senioři. I do
budoucnosti se uvažuje mírný úbytek venkovského obyvatelstva s tím, že největší
předpoklady vývoje mají obce v okolí velkých měst a atraktivní lokality. [16] Nejen
úbytek venkovského obyvatelstva, ale i jistá neochota rodičů dávat děti do
málotřídních škol, je příčinou potíží. Na jedné straně hraje svou roli obava, že
v málotřídních školách děti nedostanou stejně kvalitní základní vzdělání jako na
školách s devíti samostatnými třídami, a pak je tu i hledisko praktičnosti, kdy většina
rodičů dojíždí do města za prací, a dítě tak vozí s sebou. Tento fakt nemalou měrou
podporuje i snižující se počet dopravních spojení mezi jednotlivými vesnicemi. Složité
je i získání učitelů do takovéto školy. O finančních prostředcích na provoz školy
celkově ani nemluvě.
Z ekonomického hlediska se staly málotřídní venkovské školy pro Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy zátěží. Mnoho z nich bylo zrušeno. To vyvolalo
rozsáhlé debaty o potřebě malých venkovských škol, ale i o tom jak využít opuštěné
školní budovy, aby se z nich nestaly další plochy brownfieldů, jako tomu je u
zrušených zemědělských středisek a dalších bývalých hospodářských objektů na
vesnici.
Jedním z východisek je vytvoření „otevřených škol“ nebo „škol komunitního
typu“, které by napomohly k využívání jak stávajících, tak zaniklých škol v menších
venkovských sídlech, a postupně by se tak v nich vytvořila centra setkávání všech
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věkových kategorií. Stávající školy mohou dětem i dospělým v jejich volném čase
nabídnout vlastní aktivity, které mají k dispozici. Mezi předpokládané výsledky při
využívání budov stávajících malotřídních škol se řadí především:
• zvýšení zaměstnanosti pedagogů, absolventů škol;
• snížení obav rodičů o děti při jejich cestě do měst za mimoškolními
aktivitami;
• zpřístupnění zájmových a sportovních kroužků i dětem ze sociálně
slabých rodin a komunit;
• využití volného času dětí v místě bydliště;
• snížení kriminality mládeže a počtu drogově závislých mladistvých;
• zachování budov škol a školních zařízení sloužících dětem;
• úspora státních prostředků při dalším obnovování škol v případě
nárůstu populace;
• rekvalifikační a jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy keramiky,
programování, využití knihoven, prostory pro spolky (hasiči, ženy
apod.), pořádání výstav a příležitostních setkání atd.
K podobným účelům mohou sloužit i budovy zaniklých škol. Ty ovšem mají
větší možnosti dalšího využití. Lze je přebudovat třeba na centra pro seniory (s
lůžkovou částí nebo jako denní stacionář) či na vzdělávací místa pro občany z místa i
širšího okolí. K novému či rozšířenému využití málotřídních venkovských škol lze
využít jednotlivé dotační fondy. [18]
Bylo by zřejmě přehnané v dnešní době rozvinutých komunikačních
technologií a snadné možnosti dopravy do měst tvrdit, že zrušením venkovských
málotřídních škol bychom se vrátili o 200 let zpět a venkovské obyvatelstvo by bylo
méně gramotné. Nicméně by se jistě snížila kvalita života v malých obcích a přibylo
by služeb, za kterými musí venkované dojíždět, a být tedy závislí na městu. Jak je
vidět, potřeba ani chuť udržet málotřídní venkovské školy nechybí, což je dobře,
protože jejich likvidací by byly postiženy především dvě skupiny venkovského
obyvatelstva, které mají nejmenší možnost se samostatně pohybovat a za
vzdělávacími aktivitami si snadno a kdykoli dojet – děti a senioři. Přesto je nutné, aby
se našla obdobná síla, jakou byl tlak ze strany státu při vzniku venkovských škol,
která by zamezila rušení málotřídek – ať již půjde o podporu legislativní, nebo - a to
především - podporu finanční ze zdrojů nejrůznějších dotací a fondů. Vždyť přeci
málotřídní školy jsou specifickým fenoménem doby, který má hluboké kořeny,
vypovídající o kultuře národa a venkovský učitel je postavou, která si vydobyla
nezaměnitelné místo v české kulturní sféře.
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Bytový dům pro 21. století

Apartment house for 21st. century
Ing. arch. Daniela Šovarová
ABSTRACT:
The issue of housing has always been in the focus of architects and urban planners.
In the 21st. century, the issue is even more urgent given by the permanent increase
in urban population, while non-renewable resources are reduced.
How then should look like residential building in the center of a big city? One which
would create a quality environment not only for it`s inhabitants but also for those who
just pass it by during their journey through the city. The house, which would also
satisfy the economic demands of developers, but also meets at least the basic
principles of sustainable development.
ABSTRAKT:
Otázka bydlení byla vždy v centru zájmu architektů i urbanistů. V 21. století je tato
problematika ještě naléhavější vzhledem k trvalému zvyšování počtu obyvatel ve
městech a zároveň zmenšování zásob neobnovitelných zdrojů.
Jak by tedy měl vypadat bytový dům v centru velkého města? Dům, který by vytvářel
kvalitní prostředí nejen pro své obyvatele, ale i pro ty, kteří ho jen míjejí při své cestě
městem. Dům, který by zároveň obstál ekonomickým nárokům developerů, ale také
splňoval alespoň základní principy udržitelného rozvoje.
Problematika bydlení v budoucnosti je dnes často řešeným tématem. Bohužel,
se ale její řešení většinou omezí pouze na energetický koncept budovy a tedy na hon
za nálepkou nízkoenergetický nebo pasivní.
Přestože energetická náročnost budovy je bezpochyby podstatným aspektem
stavby, je pouze jedním z mnoha. Nejpodstatnější vlastností bytového domu by měla
být tvorba kvalitního prostředí pro bydlení, kde důraz je na slově kvalitního. Nemělo
by se jednat pouze o přístřešek pro přenocování mezi jednotlivými dny strávenými v
práci. Kvalitní prostředí pro bydlení ale netvoří pouze jednotlivé byty. Dům by měl
například svým obyvatelům poskytovat kvalitní prostředí i v jeho společných
prostorech. A v neposlední řadě musí bytový dům být zapojen do urbanistických
struktur tak, aby spolu s ostatními stavbami vytvářel kvalitní městské prostředí. Dá se
říci, že budova tu není pouze pro své obyvatele, ale i pro lidi, kteří ji pouze míjejí při
své cestě městem.
V České republice bohužel najdeme velké množství bytových domů, které
nemají téměř žádnou z výše uvedených vlastností. A nejsou to pouze panelové domy
vzniklé v 70. a 80. letech dvacátého století. Ale občas se zdá, že i dnešní výstavba,
která je orientována především na cenu a výdělek, rezignovala na jakoukoli kvalitu architektonickou, urbanistickou i technickou.
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Také proto byl Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlášen čtvrtý
ročník studentské architektonické soutěže s názvem Bytový dům pro 21. století.
Ambicí mého soutěžního projektu bylo navrhnout bytový dům, který všechny výše
zmíněné požadavky alespoň částečně splní. Dům, který bude nejen možno zařadit
do kategorie nízkoenergetický, ale zároveň bude i dostatečně velkorysý ve své formě
i funkci.
Návrh pro soutěž byl zpracován na podkladu předdiplomního projektu. Jehož
zadáním bylo navrhnout nové urbanistické řešení lokality Nádraží Holešovice.
1.1 Lokalita
Navrhovaný bytový dům je situován na nové Holešovické náměstí, které bylo
navrženo v předdiplomním projektu. Území řešené v předdiplomu bylo vymezeno
ulicemi Plynární, Partyzánká a Argentinská a na severu nábřežím Vltavy.
Tato pražská lokalita má mnoho svých specifik, kterými jsou nejen blízkost
Vltavy, ale především velké množství technické a dopravní infrastruktury. Předmostí
mostu Barikádníků a nově budovaného Trojského mostu, které znamenají pro území
velkou dopravní a hlukovou zátěž, stejně tak vlakové nádraží Holešovice. Dalšími
významnými prvky jsou přítomnost metra, tramvaje a autobusových linek MHD.

obr. 1 – Situace
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Nejvýznamnější částí technické infrastruktury, která ovlivňuje celé území je
trafostanice, která zásobuje elektrickou energií jednu třetinu Prahy. Trafostanice je v
centru řešeného území, ale při nedávné rekonstrukci byla většina energetických
provozů převedena do kolektorů. Celá její nadzemní část tedy dnes slouží jako
administrativa PRE a Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky. Je
nutné poznamenat, že je tato budova dnes jednou z mála staveb, která je v této
lokalitě v dobrém technickém stavu.
Neopomenutelným specifikem této části Holešovic je velké množství různých
využití, která se zde v průběhu posledních sta let vystřídala, a po kterých zde na
různých místech najdeme i dnes patrné památky. Všechny tyto stopy jsme se snažili
v předdiplomním projektu zachovat. Mezi
nejvýznamnější patří budovy
zemědělského statku a funkcionalistické vily a dále vlečka vedoucí do Holešovického
přístavu, o jehož znovuobnovení se stále uvažuje. Funkcí, která dodnes přetrvává je
provoz panelárny Prefa Wolf. Jako její připomínka je v návrhu ponechán nad novou
cyklostezkou rozkročený původní jeřáb. Památkově chráněné jsou objekty teplárny v
západní části území.
2.1 Urbanistické řešení
Základní hmotové a urbanistické řešení vychází také z předdiplomního
projektu. Jeho součástí bylo i vytvoření nového Holešovického náměstí s Radnicí
městské části Praha 7, která byla řešena dále v diplomním projektu a byla uvažována
jako výšková a architektonická dominanta celého území.

obr. 2 – Pohled od radnice
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Druhou hlavní fasádu náměstí tvoří právě soutěžní bytový dům, který svou
severní fasádou navazuje na budovu banky. Náměstí je výškovým zlomem rozděleno
na dvě části, které umožňují funkční diferenciaci obou prostorů. Reprezentativní část
před radnicí a obchodní a tranzitní část, která navazuje na výstupy z metra, stanici
tramvaje a ostatní občanskou vybavenost.
Obytná funkce je na náměstí navržena záměrně, protože je to něco, co na
správně fungující námětí patří. Udržuje na náměstí život ve všech denních i nočních
hodinách a ne pouze v pracovní době na úřadech a v obchodech. Vzhledem ke své
pozici v centru města je dům řešen jako polyfunkční - v přízemí jsou kromě
technického vybavení a vertikálních komunikací navrženy i plochy pro občanskou
vybavenost.
Pro zvýšení průchodnosti celého území ve směru východ - západ je objekt
bytového domu protknut dvěma šikmými pasážemi, které rušné náměstí propojují se
zklidněnými zelenými plochami v zadní části domu. Tyto plochy navazují na stávající
budovu trafostanice.
3.1 Hmotové řešení
Hmota domu je navržena jako podlouhlý kvádr, který by se měl alespoň
částečně dorovnat k dominantní hmotě radnice. Jižní fasáda domu je zkosena tak,
aby bylo možné umístit na ní ve výhodnějším úhlu fotovoltaické články.
Jako opozice velké a stoické hmoty jsou na posledním ustupujícím podlaží
umístěny pilové střechy, na kterých je uvažováno umístění solárních kolektorů.

obr. 3 – Pohled z nadhledu
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Jedinými částmi, které vystupují z kompaktní hmoty domu jsou prosklené
pasáže, které by měly upozornit na možnosti průchodů. Celkovým dojmem dům
připomíná výletní parník a odkazuje tím na technickou a plavební tradici Holešovic.
Z pasáží vede vstup do jednotlivých podlaží bytového domu, pasáže tedy plní i funkci
závětří. Vstupy jsou celkem 4 - z každé pasáže dva. Díky nim je možné dům rozdělit
na 4 nezávislé sekce.
Dům má čtyři plnohodnotná a jedno ustupující nadzemní podlaží. Z nich jsou
poslední čtyři kompletně určena pro bydlení a vstupní podlaží slouží pro vybavenost
a technické zázemí.
Podélná osa domu je orientována ve směru sever – jih, téměř všechny byty
jsou orientovány na východ nebo na západ. Bylo tedy nutné vyřešit potenciální
přehřívání interiérů. Z tohoto důvodu jsou na všech fasádách navrženy posuvné
stínící panely, které jsou na jižní fasádě uvažovány jako fotovoltaické články. Na
východní a západní fasádě navíc umožňují vytváření intimnějšího prostředí uvnitř
budovy. Na fasádě orientované na náměstí jsou panely v různé barevnosti, tak aby
byla fasáda hravá a proměnlivá s různými potřebami a náladami obyvatel domu.
Materiálově jsem jižní a západní fasádu navrhla z pohledového betonu, jako
soudobého moderního materiálu, který navíc plně koresponduje s fasádou protější
radnice. Jako opozici k těmto technicistním fasádám jsem navrhla východní fasádu
jako zelenou. Fasáda je obrácena od pulzujícího náměstí do ploch veřejné zeleně a
díky umístění rostlin s různými vegetačními obdobími bude v čase měnit svou tvář a
reflektovat jednotlivá roční období.

obr. 4 – Změny východní fasády během ročních období
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Základní bilanční údaje:
1 990 m2
29 550 m3
4 626 m2
1 180 m2
1 590 m2

zastavěná plocha
obestavěný prostor
užitná plocha byty
užitná plocha vybavenosti
užitná plocha komunikace a zázemí

Počet bytů:
1 +kk
2 + kk

13
37

3 + kk
4 + kk

10
1

4.1 Dispoziční řešení
Při návrhu dispozičního řešení jsem navrhovala hlavně byty o velikosti 2+KK,
které jsou doplněny o velikosti 1+KK a 3+KK. Všeobecně je navržen běžný standart
bytů, pouze v posledním podlaží je uvažováno s vyšším standardem. Jednotlivé byty
mají různá a variabilní dispoziční řešení, tak aby bylo možno lépe plnit specifické
požadavky všech majitelů bytů.
Při návrhu byl kladen důraz především na vytvoření funkčních a
plnohodnotných bytových jednotek s dostatkem úložných prostorů, které dnes ve
všech developerských projektech chybí. Proto je v každém bytě umístěna šatna a na
každém patře jsou navrženy sklepní kóje. Zároveň jsem se snažila pojmout veškeré
veřejné prostory a komunikace alespoň částečně komfortně, pokud možno s
přirozeným osvětlením.
Dům není z důvodu přímé návaznosti na metro možné podsklepit, ale již v
urbanistickém konceptu bylo s kapacitami pro parkování uvažováno v sousedním
parkovacím domě, ke kterému je možné projít přes budovu trafostanice.

obr. 6 – Schéma půdorysu 1. NP, sekce A a B
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5.1 Technické a konstrukční řešení
Konstrukčně je dům navržen jako železobetonový monolitický skelet, který je
vzhledem k počtu podlaží nejekonomičtějším a nejjednodušším systémem. Jako
ztužení jsou využity vertikální komunikační jádra, která jsou navržena také z
železobetonu.
Obvodové stěny jsou navrženy zděné v tloušťce 300 mm a na nich je
umístěna tepelná izolace ve vrstvě 140 mm. Vnější pohledová vrstva je zhotovena z
monolitické betonové předstěny. Vodorovné
nosné
konstrukce
budou
železobetonové stropní desky, které budou bezprůvlakově uloženy na nosných
sloupech. Plochá část střechy je navržena jako střešní zahrada případně jako
pochozí terasa s tepelnou izolací v tloušťce 350 mm. Na nosné konstrukci je
navržena běžná skladba šikmé střechy, na pomocné ocelové konstrukci jsou potom
umístěny solární kolektory.
Všechny obalové konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich součinitel prostupu
tepla splnil doporučované hodnoty normou ČSN730540. Díky tomu je objekt v
průkazu energetické náročnosti budovy zařazen do kategoie B - úsporný.
Vzhledem k přímé návaznosti metra a blízkosti Vltavy bude nutné objekt
založit na velkoprůměrových pilotách. Tímto způsobem založení zároveň dojde k
eliminaci vlivů možného různého sedání objektu. Nad piloty bude nabetonována
deska o tloušťce 300 mm, která zabrání případnému vyplavání objektu. Podzemní
stavba je navržena z vodostavebního betonu.
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Stabilitné zhodnotenie vybraných svahových deformácií
Stability analyses of selected slope deformations
Mgr. Lenka Petrýdesová, Mgr. Martin Dunčko

ABSTRACT:
Slope deformations in Slovakia are one of the most widespread and to some extent
one of the most dangerous country geohazards, and represent a significant
geobarriers to urbanization planning. A problem of slope deformations is currently
very actual. In 2008, were registered 21 190 slope deformations in Slovakia
(approximately 5,25% of total land area). In May last year the great landslides caused
by storm rainfalls and floods were activated, especially in eastern Slovakia. There
were registered a total of 551 newly slope deformations. The paper is oriented on
selected slope deformations which jeopardize in the first case, the selected part of
the planned waterworks Hlohovec - Sered and in the second case the existing
communication and power lines in catastral units Galovany and Svaty Kriz (Liptovsky
Mikulas region).
ABSTRAKT:
Svahové deformácie na území Slovenska predstavujú jeden z najrozšírenejších a do
istej miery aj najnebezpečnejších geohazardov krajiny, a predstavujú významnú
geobariéru pri urbanizačnom plánovaní. Problematika svahových deformácií je
v súčasnosti veľmi aktuálna. V roku 2008 bolo na území SR sumárne zaevidovaných
21 190 svahových deformácií (cca 5,25% celkovej rozlohy krajiny). Do pozornosti
verejnosti sa dostali zosuvy vzniknuté po prívalových dažďoch a povodniach v máji
minulého roku, najmä na východe Slovenska, kde bolo zaregistrovaných celkovo 551
novovzniknutých svahových deformácií. Príspevok je zameraný na vybrané svahové
deformácie ohrozujúce v prvom prípade vybranú časť plánovaného vodného diela
Hlohovec – Sereď a v druhom prípade existujúcu komunikáciu a elektrické vedenie
v katastri obcí Galovany a Svätý Kríž (okres Liptovský Mikuláš).

1 Úvod
S postupne rozširujúcou sa populáciou sú rozsiahlejšie a náročnejšie technické diela
budované v čoraz nepriaznivejších a zložitejších inžinierskogeologických
podmienkach. Možnosti výstavby v optimálnych základových pomeroch sú nielen na
území SR, ale aj vo viacerých krajinách už obmedzené, čo vedie k rastu nákladov na
realizáciu stavieb v nepriaznivých IG podmienkach. Zložitá geologická stavba a
geomorfológia Slovenska podmieňuje výskyt viacerých geologických hazardov,
z ktorých najrozšírenejšie sú práve svahové deformácie. Posledná sumárna
registrácia svahových deformácií na území SR bola v roku 2008, kedy bolo
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zaevidovaných celkovo 21 190 svahových porúch, čo predstavuje približne 5,25%
plochy z celkovej rozlohy krajiny [1]. Svahové deformácie sú každoročne príčinou
poškodenia ciest, existujúcich osídlení, znehodnotenia poľnohospodársky využívanej
pôdy, zalesnených území a podobne. V máji minulého roku boli na východnom
Slovensku zaznamenané vysoké úhrny zrážok, ktorých následkom boli aktivované
rádovo stovky zosuvov. Tím geológov z ŠGÚDŠ zaregistroval celkovo 551
novovzniknutých svahových deformácií [2]. Svahové deformácie na území Slovenska
tak predstavujú jeden z najrozšírenejších geohazardov krajiny, a predstavujú
významnú geobariéru pri urbanizačnom plánovaní. Hodnotiť zosuvné riziko má
význam predovšetkým v tých oblastiach, kde je predpoklad socioekonomického
a technologického rozvoja regiónu. V jednej z vybraných lokalít je plánovaná
výstavba vodného diela (ďalej VD). Takáto rozsiahla výstavba môže mať pozitívny,
ale aj negatívny charakter, keďže predstavuje pomerne veľký zásah do životného
prostredia. V prvom rade sa jedná o priamy vzťah technického diela s horninovým
prostredím. Jedným z hlavných IG problémov pri navrhovaní a výstavbe nielen
vodných stavieb, ale aj ostatných technických diel v členitom teréne je práve stabilita
svahov. Nesprávne stabilitné posúdenie svahu, v ktorom má byť realizovaný
technický zásah môže viesť až ku katastrofálnym následkom.
Autori príspevku sa zamerali na stabilitné zhodnotenie dvoch vybraných zosuvov,
ktoré ohrozujú plánované VD na južnom Slovensku a existujúcu štátnu komunikáciu
na severe Slovenskej republiky.
2 Interakcia svahových deformácií s technickými dielami
2.1 Zosuvy vs. vodné diela
Vplyv zosuvov na vodné diela má negatívny charakter a inžinierska geológia má pri
zmierňovaní, príp. pri odstraňovaní negatívnych vplyvov nezastupiteľnú úlohu.
Stabilita svahov je pri riešení návrhu a výstavby vodných diel jedným
z najdôležitejších inžinierskogeologických problémov. Zo svahových deformácií sú to
práve zosuvy, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú výber miesta priehrady, porušujú
brehy nádrží a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre už existujúce objekty vodných
diel. V mnohých prípadoch po morfologickej stránke vyhovujúci priehradný profil
musel byť zrušený pre veľký výskyt svahových porúch nielen počas prípravy diela,
ale už aj počas jeho samotnej realizácie [3].
Problémy s aktivizáciou zosuvov na brehoch nádrží v našich podmienkach boli
zaznamenané predovšetkým pri výstavbe vodných diel vo flyšových oblastiach,
v bradlovom pásme a v kotlinách, konkrétne pri nasledujúcich VD: Orava, Nosice,
Domaša, Liptovská Mara, Nová Bystrica.
Pri zosúvaní ich akumulačných častí do nádrže môžu byť vyvolané nasledujúce
dôsledky:
a)
Zhoršenie kvality vody vo vodárenských nádržiach.

361

b)
Zníženie úžitkového objemu nádrže a následné znehodnotenie
samotného vodného diela.
c)
Väčší objem zosunutého materiálu sprevádzaný zvýšenou rýchlosťou
môže vyvolať preliatie vody cez korunu hrádze, prípadne jej porušenie.
d)
Aktivizácia zosuvov môže ohroziť: výstavbu rekreačných zariadení,
presídlené obce sústredené na brehoch hrádze, preložky komunikácií navrhnuté po
brehoch nádrží (Domaša, Orava) [3].
Interakcia zosuvy a vodné dielo môže byť v mnohých prípadoch aj opačná.
Výstavbou VD môžu byť vyvolané zosuvy, ktoré následne môžu ohrozovať výstavbu
(napr. výkopové práce) a prevádzku VD. Výstavbou vodných nádrží dochádza
k zásahu do horninového prostredia a k zmenám režimu podzemnej vody či
k pretváraniu brehov. Negatívny účinok vodných diel na stabilitu existujúcich zosuvov
môže mať viacero príčin:
a) Zatopenie svahov negatívne vplýva na pevnostné charakteristiky vodou
nasýtených, predovšetkým súdržných zemín. Pred výstavbou VD sú horniny
budujúce svah nasycované iba v čase extrémnych klimatických období (intenzívne
zrážky, jarné topenie snehovej pokrývky). Pri prvom napúšťaní vody v nádrži sú
svahy úplne nasýtené a znižuje sa šmyková pevnosť zemín. Začnú vznikať prvé
plytké poruchy v spodnej časti svahu. Neskôr sa poruchy progresívne šíria smerom
hore do svahu, až je nakoniec narušená stabilita celého zosuvného svahu [4].
b) Zmena podmienok stability zemín, po ich nasýtení sa následne zníži ich
objemová tiaž, ich zaťaženie nad hladinou sa však nezmení. V konečnom dôsledku
je nadľahčená päta zosuvov a nastáva zmena pomeru pasívnych a aktívnych síl.
c) Dôsledkom vybudovania nádrže sa znemožní odtok podzemných vôd zo
svahu, čím sa zvýši ich hladina a vztlakový účinok podstatne narastie.
d) Vlny vzniknuté vplyvom vetra degradujú brehy nádrže vlnovou abráziou,
dôsledkom ktorej vzniká abrázna plošina ukončená abráznym zrubom. Svah je
týmto zrubom podrezaný, materiál pasívnej časti je následne odplavený a stabilita
celého svahu sa znižuje.
e) Hladina podzemnej vody sa po určitej dobe prispôsobí hladine vody
v nádrži, pri jej náhlom znížení je pokles hladiny podzemnej vody v dôsledku nízkej
priepustnosti zemín tvoriacich zosuv podstatne pomalší. V zeminách vzniká prúdový
tlak, ktorý pôsobí v smere tangenty k svahu. Súčasne sa prejaví aj tiaž vodou
nasýtených zemín na svahu. Tieto účinky ovplyvňujú režim nádrže. Následnej
aktivizácii zosuvov je možné sa vyhnúť prispôsobením odberu vody z nádrže [3].
Veľká pozornosť musí byť venovaná aj stabilite svahov po napustení nádrže. Pri
napúšťaní nádrže hrozí nestabilita svahov aj v miestach, v ktorých sa svahové
deformácie pred výstavbou nevyskytujú, avšak v miestach s ich výskytom je
nebezpečenstvo porušenia stability veľmi pravdepodobné. Medzinárodná komisia
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veľkých priehrad pre nestabilitu brehov nádrží ICOLD uvádza, že 75% zosuvov
svahov nádrží nastalo po reaktivizácii už existujúcich zosuvov [4].
2.2 Zosuvy vs. líniové stavby
Tak ako na vodné diela aj na ostatnú existujúcu a plánovanú výstavbu pôsobia
svahové deformácie (predovšetkým zosuvy) nepriaznivo. Najväčší záujem je
sústredený najmä na zosuvy ohrozujúce novostavby rodinných domov, pričom
možno spomenúť, že mnohokrát si za túto situáciu môžu samotní majitelia, ktorí sa
rozhodli stavať na svahu bez pomoci inžinierskeho geológa. V našom príspevku sme
sa však zamerali na líniové stavby, ktoré predstavujú veľmi široké využitie pre
obyvateľstvo, ako aj štát. Ako líniovú stavbu môžeme brať, každú stavbu, ktorej dĺžka
je značná a teda predstavuje líniu. V prevažnej miere sa za líniové stavby považujú
cestné komunikácie, železničné trate (železničné vedenia, alebo troleje), plynovody,
ropovody, vodovody, inžinierske siete (podzemné i nadzemné), ploty a tiež vodné
kanály.
Z nedávnej minulosti je známy prípad zosunutia zosuvu na železničnú trať v úseku
Krompachy - Margecany (august 2010). Následkom čoho nie je len plný rýchlik
nervóznych cestujúcich, ale aj ďalšia náväznosť na vzniknutú situáciu, za ktorou bola
v tomto prípade našťastie len strata financií a času niektorých ľudí. Nedošlo síce
k veľkému materiálnemu poškodeniu, nakoľko sa zosunutá zemina dala mechanicky
odťažiť a trať v inkriminovanom úseku vyčistiť. V niektorých prípadoch však
dochádza k uvoľneniu obrovského množstva zosuvného materiálu, ktorý svojou
tiažou dokáže zdeformovať koľajnice s podložím, prípadne zvaliť stĺpy trolejového
vedenia.
Ďalším z problémov Slovenska je zložitá geologická stavba v interakcií s výstavbou
diaľnic a s tým súvisiaci výskyt svahových deformácií. Aj keď je vypracovaný atlas
máp stability svahov [1], v ktorom sú zaregistrované zosuvy a iné svahové
deformácie, pri výstavbe a hlavne počas nej sa tím zodpovedných riešiteľov často
stretáva s nečakanými komplikáciami. V projektovej príprave sa počíta s tým čo už
bolo v minulosti zdokumentované a teda sa realizujú len také sanačné opatrenia,
ktoré vyplývajú z doterajšieho prieskumu. Ako už bolo spomenuté, stavajú sa však
prípady, kedy sa súhrou nepriaznivých prírodných podmienok a antropogénnym
zásahom výstavby do prírodného prostredia aktivujú svahové deformácie. Jedným z
najčastejších stavebných zásahov do horninového prostredia pri výstavbe je zárez.
Nič neobvyklé, ale zo stabilitného hľadiska veľmi nebezpečné. Zárezom sa na päte
svahu odťaží množstvo zeminy a tým pádom zemina nad stavebnou jamou pôsobí
väčšou tiažovou silou. V kombinácií s nepriaznivými prírodnými podmienkami
(geologické pomery, extrémne zrážky a podobne.), kedy horninové prostredie
nadobudne zhoršené šmykové parametre c (súdržnosť) a φ (uhol vnútorného trenia)
vznikajú zosuvy. Aj keď sa vopred prepočítavajú stabilitné pomery svahov, kvôli
výstavbe oporných múrov, veľakrát sú svahové deformácie nepredvídateľné a teda
znepríjemňujú a hlavne predražujú samotnú výstavbu. V tejto súvislosti možno ako
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príklady spomenúť komplikácie pri výstavbe odpočívadla diaľnice D1 pred Považskou
Bystricou, ako aj zosuv komplikujúci výstavbu zárezu pri Kraľovanoch, pri
Chmiňanoch a iné. V príspevku je bližšie opisovaný konkrétny zosuv, ktorý ohrozuje
štátnu komunikáciu a zároveň stožiare vedenia vysokého napätia a tým teda aj celú
líniu elektrického vedenia a možnosť dočasného prerušenia dodávky elektrickej
energie.
3 Stabilitné zhodnotenie vybraných svahových deformácií
Podľa [1] sú svahovými deformáciami najviac porušené územia tvorené paleogénom
a mezozoikom bradlového pásma (14,8%) a paleogénom vonkajšieho flyšového
pásma (12,7%), najmenej porušené sú územia budované kryštalinikom (1,5%).
Z celkového počtu zaregistrovaných svahových deformácií zosuvy a svahové prúdy
tvoria až 94,5%. Čo sa týka aktivity svahových deformácií aktívnych je 11,6%, tieto
aktívne formy predstavujú práve zosuvy (94,9%) a prúdy (3,5%).
V zmysle inžinierskogeologickej klasifikácie [5] sú vybrané zosuvné územia
lokalizované v regióne neogénnych tektonických vkleslín (obr. 1). Oba zosuvy
predstavujú vážne nebezpečenstvo pre existujúcu a plánovanú výstavbu technických
diel.

obr. 1 – Situačné znázornenie vybraných svahových deformácií (vpravo hore lokalita
Galovany - Svätý Kríž; vľavo dole lokalita Šintava – Paradič) v Mape regionálneho členenia
SR (upravené podľa Klukanová et al., 2006)

3.1 Modelová lokalita Šintava – Paradič
Zosuvné územie na ľavej strane rieky Váh medzi mestami Hlohovec – Sereď (v
celkovej dĺžke cca 23 km) je odbornej a širokej verejnosti pomerne dobre známe. Už
od konca 50-tych rokov sa uvažuje o výstavbe vodného diela, ktorého hlavným
prínosom by malo byť energetické využitie, zabezpečenie plavby a protipovodňová
ochrana. Predkladaná koncepcia VD je znázornená na obr. 2. Pri samotnej výstavbe
VD dôjde ku kontaktu niektorých jeho vybraných častí priamo so zosuvným územím.
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Výstavba VD v tak zložitých a nepriaznivých IG podmienkach bude pomerne náročná
nielen na financie, ale aj na čas.

obr. 2 – Predkladaná koncepcia vodného diela Hlohovec – Sereď a detailné zobrazenie
jedného z kritických úsekov zosuvného územia Šintava - Paradič (upravené podľa Bereš et
al., 2007, In. Mocik et al., 2008).

Na základe prieskumov z predchádzajúcich rokov [6], koncepcie vodného diela
a terénnej obhliadky boli vyčlenené kritické úseky, na ktorých by mohlo nesprávnym
antropogénnym zásahom prípadne vplyvom extrémnych klimatických zmien dôjsť
k porušeniu stability svahov. Jedným z vyčlenených úsekov je aj lokalita Šintava –
Paradič (obr. 2). V tomto úseku je plánovaný rozsiahly stavebný zásah spočívajúci vo
vyhĺbení koryta Váhu zo súčasnej úrovne terénu (125 m n. m.) na kótu 117 m n. m..
Takýto hlboký výkop bude priamo podrezávať zosuvný svah, čo môže viesť
k aktivizácii zosuvu.
Geologická stavba telesa zosuvu, ako aj ostatných svahových deformácií v území je
charakterizovaná striedaním vysoko plastických nepriepustných ílov a zvodnených
jemnozrnných pieskov so vztlakovou vodou, čo vytvára štruktúru vhodnú pre rozvoj
svahových porúch. Rozsiahle zosuvy boli vytvorené v prostredí kvartérnych
a neogénnych (pliocén) sedimentov v dôsledku abrázie toku Váh. Pre objasnenie
príčin vedúcich k vzniku svahových pohybov a následne k možnej deštrukcii
stavebných objektov je potrebné poznať faktory vzniku svahových deformácií.
Hlavným faktorom vzniku zosuvov v záujmovom území je vyššie spomenutá bočná
erózia rieky Váh spolu s rastom výšky svahov v dôsledku neotektonických pohybov
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a klimatickými zmenami. Samotný vývoj svahových deformácií je aj bez výstavby VD
prognózovaný ako negatívny.
V zosuvnom území boli v 80-tych rokoch realizované prieskumné vrty, z ktorých boli
odobrané vzorky zemín na laboratórne spracovanie. Keďže pomerne veľká väčšina
z vybudovaných prieskumných diel je v súčasnosti nefunkčná, pri výpočte stability
sme použili údaje z predchádzajúcich prieskumov [6]. Stabilitný profil (obr. 3) bol
zostavený na základe dát z prieskumu [6] a upravený podľa výsledného modelu
z odporového geofyzikálneho merania, ktorý sme v území realizovali.

obr. 3 – Inžinierskogeologický profil svahu počítaný pre 2 uvažované šmykové plochy

Výpočet stability bol robený Sarmovou metódou v programe Geo-5 Stabilita svahu
pre 2 polygonálne šmykové plochy (obr. 3). Prvá šmyková plocha – bazálna sa
nachádza v hĺbke 40 m pod terénom a pravdepodobne vedie popod Váh na jeho
druhú stranu, pričom druhá, plytšia šmyková plocha charakterizuje povrchové
plazenie, o ktorom nám svedčia aj dva plytko ustrihnuté piezometrické vrty situované
v transformačnej časti zosuvu. Použité šmykové prametre zemín určené v prieskume
[6] boli pomerne nepriaznivé, keďže svah je tvorený najmä vrstvami vysoko
plastického ílu skupiny F8 a F6, ktoré sa striedajú z vrstvami jemnozrnného piesku
skupiny S5. Výsledný stupeň stability vyšiel nepriaznivý pre obe šmykové plochy pri
nameranej maximálnej hladine podzemnej vody. Na stabilitu svahu počítanú pre
bazálnu šmykovú plochu má výrazný vplyv práve kolísanie hladiny podzemnej vody,
pričom pri výstavbe vodných diel dôjde práve k zmenách v hydrogeologickom režime
podzemných vôd čo následne vedie k zmenám vlastností horninového prostredia.
3.2 Modelová lokalita Galovany – Svätý Kríž
Územie, v ktorom sa zosuv nachádza je budované horninami paleogénu centrálnokarpatského flyšu Liptovskej kotliny. Flyš je charakterizovaný striedaním pieskovcovo
- ílovcových súvrství, ktoré sú náchylné na zosúvanie. Paleogénne horniny sú
prekryté kavartérnymi sedimentmi eluviálneho a deluviálneho pôvodu (svahové hliny
s výskytom kamenitej sute). Zosuv je cca 300 m dlhý a 80 m široký s výškovým
rozdielom 40 m. Počas prieskumu bolo realizovaných niekoľko vrtov na získanie
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inžinierskogeologických a hydrogeologických parametrov za účelom posúdenia
stabilitných pomerov (obr. 4). V zosuvnom území bol zaznamenaný pozitívny preliv
z prieskumneho vrtu v päte zosuvu. V ostatných vrtoch bola hladina podzemnej vody
nameraná v 4 m pod terénom. Fyzikálne vlastnosti zisťované na odobraných
vzorkách pre výpočet stability Petersonovou metódou boli stanovené pre φ = 12°,
14°, 16,5° pre c= 0, a pre vztlak podzemnej vody hodnoty 40, 50, 70, 80 a 100%.
V roku 1974 boli ukončené sanačné práce formou hĺbkového odvodnenia
podzemných vôd 6-timi vodorovnými vrtmi a 3-ma štrkovými stenami [7].
V roku 2009 sa pre účely zhodnotenia stability územia v trase vedenia vysokého
napätia tento zosuv mapoval opäť. Zhodnotil sa ako aktívny s viacerými zátrhmi
v telese zosuvu. Dĺžka zosuvu je 400 m a šírka 100 m. Sklon svahu je 9,7°. V tomto
prípade bol navrhnutý monitoring vo forme pravidelnej kontroly pri extrémnych
klimatických anomáliách [8]. Pri náhlej aktivizácii zosuvu sú teda ohrozené stožiare,
komunikácia ako aj objekty družstva (obr. 3).

obr. 4 – Situačná mapa zosuvu s lokalizáciou prieskumných vrtov (žlté body), ohrozenou
cestnou komunikáciou a stožiarmi vedenia vysokého napätia (biele prúžky).

4 Záver
Problematika svahových deformácií významne ovplyvňuje územné plánovanie
a s tým spojenú výstavbu nielen vodohospodárskych a líniových stavieb, ale aj
všetkých ostatných technických diel. Vďaka tomu narastá v našej krajine neustála
potreba skúmať spomenuté javy a hlavne predvídať a predchádzať nežiaducim
dopadom. Bez poznania príčiny vzniku a vývoja svahových deformácií je pomerne
náročné navrhnúť účinné sanačné opatrenia a tým zabrániť ich nežiaducim účinkom.
Na stanovenie príčiny je potrebné poznať podmienky, v ktorých zosuvy vznikajú
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a faktory, ktoré porušenie vyvolávajú. V príspevku opísané zosuvné územia sú
príkladom toho, že zosuvy predstavujú jednoznačne geobariéru pri plánovaní
výstavby (príklad plánovaného VD Hlohovec – Sereď), ale zároveň nie
neprekonateľnú prekážku pri využívaní krajiny (štátna komunikácia vedená
v zosuvnom území). Otázkou naďalej ostáva miera ohrozenia technického diela
a finančné náklady na sanáciu.
Treba zdôrazniť, že úlohu inžinierskeho geológa pri vytváraní územného plánovania
a využitia krajiny netreba zanedbávať a spoluprácou s ním predchádzať zbytočným
a finančne nákladným sanačným opatreniam počas alebo po ukončení výstavby.
Poďakovanie: Text vznikol za spolufinancovania grantov VEGA č. 1/0331/09,
1/0499/08 a 1/0910/11.
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Inovatívny prístup v hodnotení mramorových vzoriek pri vysokých
teplotách

Innovative approach in the evaluation of marble samples at high temperatures
Mgr. Zuzana Kompaníková, doc. RNDr. Ján Vlčko, PhD.
ABSTRACT:
For historic buildings, it is, therefore, important to establish the effect of high
temperatures (by fire) on the building structure, including natural stone. Tuhár marble
has been in great demand as an natural stone and was used to build pieces of
artistic beauty. The main purpose of this paper is to give better information about new
methods used in laboratory testing, like non-destructive methods to evaluate a
qualitative measure of cracks within a rock volume before and after heating. Marble
samples were tested in laboratory to evaluate the change of examined properties
(ultrasonic wave velocity, total color difference, surface roughness parameter, linear
thermal expansion coefficient) after heating at 200, 400, 600, 800 °C. The change of
petrophysical properties were examined by ultrasound velocity apparatus,
spectrophotometer, non-contact surface profilometer and thermodilatometer.
ABSTRAKT:
Pre historické budovy je dôležité stanoviť vplyv vysokých teplôt (po požiari) na
stavebné konštrukcie, čo zahrňuje aj prírodný kameň. Po tuhárskom mramore je
všeobecne veľký dopyt, aj na základe jeho estetického vzhľadu. Hlavným cieľom
príspevku je preto poskytnúť lepšie informácie o danom horninovom type, s použitím
nových metód používaných v laboratórnom skúšobníctve, čo predstavuje
nedeštruktívne metódy na meranie kvalitatívneho porušenia pred ohrevom a po
ohreve. Mramor bol použitý na meranie zmien skúmaných vlastností (ako napr.
rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn, zmena farby, drsnosť povrchu, koeficient
lineárnej teplotnej rozťažnosti) po ohreve na 200, 400, 600, 800 °C. Zmena
petrofyzikálnych vlastností bola skúmaná pomocou ultrazvuku, spektrofotometra,
bezkontaktového povrchového profilometra a termodilatometra.

1 Úvod
Mramor alebo taktiež kryštalický vápenec je premenená hornina skladajúca sa
z majoritnej väčšiny z kryštálov karbonátov (najčastejšie kalcitu). Menšinu tvoria
najmä prímesi silikátov, ílovitej hmoty a limonitu. V našom výskume bol sledovaným
horninovým typom mramor z Tuháru, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami s ojedinelou farebnou štruktúrou, pričom je považovaný
za vynikajúci stavebný a dekoračný kameň.
V priebehu času je mramor podrobený prejavujúcim sa zmenám vzhľadu
i fyzikálnym vlastnostiam, čo je predovšetkým dané celkovou odolnosťou horniny
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proti zvetrávaniu, na ktorom sa výrazne podieľajú aj zmeny teploty generované
insoláciou (slnečným žiarením). Uvedená teplotná záťaž predstavuje teplotný rozsah
teplôt od cca. 25 °C do 60°C, čo predstavuje maximálnu teplotu zistenú počas
trojročného obdobia monitorovania teploty povrchu horninového telesa počas dňa [1].
Insolačné zvetrávanie prebieha v podstatne nízkych teplotných rozsahoch. Sú to
opakovane prebiehajúce nízke teplotné zmeny, s pomalou rýchlosťou temperatúry,
ktorej dôsledkom je progresívne porušenie horninového materiálu, tzv. teplotná
únava. Výraznejšie zmeny a dopad na stavebný a dekoračný kameň predstavujú
vysoké teplotné zmeny, ktorých vznik je pri požiaroch. Tieto zmeny sa vyznačujú
jedno rázovou teplotnou zmenou, rýchlou zmenou temperatúry s dôsledkom
okamžitého porušenia, tzv. teplotným šokom.
Oheň už po stáročia predstavuje postrach každej budovy. Jeho masívny
flashover (nekontrolovateľné prudké plošné vzplanutie nahromadených plynov) môže
spôsobiť explózie a môže mať veľmi devastujúce účinky na samotnú stavbu ako aj
jej okolie. Vplyv vysokých teplôt je spojený z petrologickými a petrofyzikálnymi
vlastnosťami horninového materiálu, čo často vedie ku stabilitným problémom.
Zmena horninového materiálu sa odrazí najmä na zmene farby, drvení, lúpaní,
praskaní, obrusovaní, zaoblení okolo hrán, dezintegrácii ako aj výrazného rozkladu
až rozpadu. Praskanie, zmena objemu, fragmentácia sú výsledkom teplotných cyklov
a ich expanzie a kontrakcie, zatiaľ čo zmeny farby sú riadené mineralogickými
fázovými zmenami [2-8].
Pri požiarnej ochrane sa predovšetkým kladie dôraz na ochranu ľudských
životov. Avšak, najmä v prípade historických budov je dôležité stanoviť vplyv ohňa na
stavebné konštrukcie, zahrňujúc stavebný a dekoračný kameň, v dôsledku zmien v
pevnosti a vzhľadu jednotlivých súčastí. Z tohto dôvodu je dôležité determinovať,
kedy je potrebné porušený stavebný a dekoračný kameň zreštaurovať bez výmeny
alebo kedy je potrebná celková rekonštrukcia s udržaním celkovej integrity
u postihnutej budovy.
2 Metodika výskumu
Na výskum boli použité skúšobné telieska v tvare valčekov, priemer 34 mm
a dĺžka 50 mm. Skúšobné telieska boli pripravené z orientovaných monolitov
paralelne (||) a kolmo (⊥) vzhľadom na plochy vrstevnatosti. Makroskopicky boli
vzorky prevažne homogénne, s jemne laminovanou a pruhovanou textúrou.
Pruhovanie bolo bez výraznej diferenciácie, pričom boli naznačené difúzne farebné
prechody bez ostrého ohraničenie pruhov, vzájomne sa križujúcich hnedo sfarbených
žiliek pigmentovaných oxidmi železa. Tuhársky mramor sa vyznačuje veľmi dobrými
fyzikálnymi vlastnosťami a veľmi nízkou pórovitosťou (Tab. 1).
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Tuhársky mramor

Objemová
hmotnosť
[g.cm-3]

Merná
hmotnosť
[g.cm-3]

Nasiakavosť
[%]

2.03

2.705

0.20

Otvorená
Celková
pórovitosť pórovitosť
[%]
[%]
0.55

0.02

tab. 1 – Základné fyzikálne vlastnosti Tuhárskeho mramoru

Pred samotným vystavením vzoriek vysokej teplotnej záťaži boli stanovené
vybrané termofyzikálne vlastnosti mramoru. Z technických normových požiadaviek
pre prírodný kameň používaný v stavebníctve sa za najvýznamnejšiu termofyzikálnu
vlastnosť, ktorá indikuje reakciu prírodného kameňa na teplotnú záťaž považuje
termofyzikálna materiálová konštanta. Pomocou termodilatometra, prístroja
s vysokou presnosťou a presným detailným záznamom zmeny dĺžky na skúšobných
vzorkách bola stanovená termofyzikálna materiálová konštanta, akou je koeficient
lineárnej teplotnej rozťažnosti podľa STN 14581 [9]. Pre mramor zo Spišského
Podhradia bol tento parameter zistený v nasledujúcich hodnotách: merané paralelne
so smerom vrstevnatosti α = 1,97.10-3 [mm.m-1.°C-1] a v smere kolmom na
vrstevnatosť α = 8,04.10-3 [mm.m-1.°C-1]. Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti bol
stanovený pre teplotný rozsah od +25°C do +70°C a z priemernej hodnoty piatich
meraní.
Skúšobné telieska mramoru boli vysokej teplotnej záťaži vystavené v digitálne
programovatelnej teplotnej komore Eurotherm CARBOLITE®. Pri programovaní
každého teplotného cyklu boli vzorky ohrievané z izbovej teploty (cca. 25 °C) na
konečnú sledovanú teplotu 200, 400, 600 a 800°C. Rýchlosť ohrevu bola 6°C/min.
Pri dosiahnutí konečnej sledovanej teploty sa udržovali rovnaké teplotné podmienky
po dobu troch hodín. Po troch hodinách sa teplota v teplotnej komore prirodzeným
poklesom vrátila na izbovú teplotu (obr. 2).

obr. 2 – Priebeh ohrevu skúšobných teliesok v teplotnej komore

Pred samotným výskumom vplyvu teplotnej záťaže pri vysokých bolo na
vzorkách mramoru vykonaných viacero normových ako aj inovatívnych meraní pre
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celkové zhodnotenie opisných a fyzikálnych vlastností. Použili sa nedeštruktívne
metódy, ktorých aplikovanie je rýchle, spoľahlivé a presné.
Pre zistenie možných mikroštruktúrnych zmien a porušení materiálu vznikom
mikrotrhlín bol pred teplotnou záťažou a po teplotnej záťaži použitý ultrazvukový
prístroj Pundit s frekvenciou 54 kHz na zistenie rýchlosti šírenia ultrazvukových vĺn
(ďalej UZV). Ultrazvuk patrí medzi najrozšírenejšie a časové nenáročné
nedeštruktívne metódy pre stavebný a dekoračný kameň. Celý kontrólny systém sa
skladá z niekoľkých funkčných celkov, a to impulzového prijímača, prevodníku
a zobrazovacieho zariadenia.
Ultrazvuková metóda sa zakladá na meraní rýchlosti šírenia impulzov
ultrazvukového vlnenia vo vzorke, t.z. meranie času, kedy ultrazvukový impulz prejde
cez vzorku z jedného prijímača do druhého. Impulzová rýchlosť predstavuje rýchlosť
šírenia čela zväzku vĺn ultrazvukového vlnenia v skúšanom materiáli. Kmitočet
predstavuje vlastný pracovný kmitočet ultrazvukového budiča a kmitočet vlnenia
prejdeného vzorkou a sledovaného na obrazovke.
Ultrazvuková metóda je založená na odvodenom vzťahu medzi rýchlosťou
šírenia ultrazvukových vĺn a fyzikálno-mechanických vlastností materiálu. Výhodou
ultrazvukovej aparatúry je, že pomocou nej možno posúdiť celkový fyzický stav
vzoriek priamo v teréne, ako aj v laboratóriu a určiť poruchy, medzery, trhliny
a pukliny vo vnútri horniny. Nevýhodou je, že vzorky musia byť dostatočne veľké
a ich povrch nesmie byť veľmi drsný.
Podľa Jaegera [10] a odporúčania Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku
hornín (ISRM) bol z nameraných hodnôt stanovený koeficient porušenosti Kp [%]
podľa rovnice (1), kde Vpor vyjadruje rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn vo vzorke po
teplotnom ohreve [m.s-1] a Vnepor vyjadruje rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn vo
vzorke pred teplotným ohrevom [m.s-1].
Kp =

V por
Vnepor

.100

(1)

Pomocou vypočítaného koeficienta porušenosti bol kvantifikovaný stupeň
porušenia horniny. V tabuľke 2 je uvedené kvantitatívne ocenenie porušenosti hornín
podľa Jaegera.
Kp [%]

100-90

90-75

75-50

50-25

porušenosť

veľmi nízka

Nízka

stredná

vysoká

25-0
veľmi
vysoká

tab. 2 – Kvantitatívne ocenenie porušenosti [10]

Po vykonaní skúšok na zistenie rýchlosti šírenia UZV boli tie isté skúšobné
telieska použité na presné stanovenie farby na základe kolorimetrického systému
CIELAB (Obr. 3) pomocou spektrofotometra Minolta CM 700d, definujúceho farby
podobným spôsobom ako sú vnímané ľudským okom.
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Farba hornín je veľmi dôležitá najmä z komerčného hľadiska, odráža sa od nej
často obchodná cena a záujem zákazníkov o jednotlivé horninové typy. Viacero
spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom stavebného a dekoračného kameňa
uvádzajú na svojich produktoch hlavne fyzikálne a chemické vlastnosti. V katalógoch
predaja nie sú uvedené numerické hodnoty farby horninového materiálu a farbu si
každý zákazník môže pozrieť iba na základe farebnej fotky, ktorá je zachytená
pomocou digitálneho fotoaparátu, či skeneru. Je však zistené, že táto tlač
v produktovom katalógu, ako aj na internetovej webovej stránke sa môže líšiť od
skutočných farieb v dôsledku vlastností tlačiarne, farebných vlastností monitoru
počítača a pod. Preto zobrazovanie farby aj na základe numerických hodnôt
v dnešnej dobe je prakticky nevyhnutnosť.
Pomocou parametra L* bola vyjadrená merná svetlosť, čo vyjadruje prechod
z čiernej (L*=0) k bielej (L*=100); odtieň bol vyjadrený pomocou parametra a*, čo
predstavuje prechod od červenej (+a*) k zelenej (-a*) a sýtosť bola vyjadrená
pomocou parametra b*, ktorý charakterizuje prechod od žltej (+b*) k modrej (-b*).
Vyššie hodnoty parametrov a* a b* znamenajú intenzívnejšiu farbu, naopak, nižšie
hodnoty parametrov znamenajú nevýraznejšiu farbu. Pomocou CIELAB parametrov
bola stanovená zmena farby ∆E (rovnica 2) a celkový rozdiel farebnosti ∆C (rovnica
3).
∆E=[(∆L*)2+(∆a*)2+(b*)2]1/2

(2)

∆C=[(∆a*)2+(∆b*)2]1/2

(3)

obr. 3 – farebný model CIELAB

Po skúške ultrazvukom a spektrofotometrom sa rovnaké skúšobné telieska
mramoru použili na meranie povrchu profilu vzorky. Na určenie povrchu profilu vzorky
na základe drsnosti sa použil bezkontaktný povrchový profilometer Traceit ® na
vyhotovenie vysoko presnej 3D-topografickej analýzy povrchu vzorky. Bol nameraný
povrch vzorky o rozmeroch 5 x 5 mm, s rozlíšením 2,5 µm. Meranie sa vykonalo ako
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v predchádzajúcich prípadoch pred teplotnou záťažou a po teplotnej záťaži. Povrch
vzorky bol zmeraný na základe optického svetla vysielaného v troch smeroch zo
snímacej hlavy napojenej na počítač.
3 Výsledky výskumu
Pre určenie optických a fyzikálnych zmien boli využité nedeštruktívne metódy,
aby sa predišlo ďalšej deštrukcii vzoriek. Veľmi spoľahlivou metódou sa ukázala
skúška ultrazvukom. Z nameraných hodnôt rýchlosti pozdĺžnych vĺn v mramoroch
z Tuháru pred teplotnou záťažou a po teplotnej záťaži bol vypočítaný koeficient
porušenosti podľa rovnice (1). Na základe vypočítaných koeficientov bol stanovený
stupeň porušenosti jednotlivých hornín podľa Jaegera.
Z výsledkov uvedených v tabuľke 3 je vyjadrená závislosť, že so zvyšujúcou
sa teplotnou záťažou sa zvyšuje aj porušenie vzoriek. Uvedenú závislosť možno
pozorovať na základe zníženia rýchlosti ultrazvukových vĺn nameraných pomocou
ultrazvuku.
orientácia na
smer
vrstevnatosti

teplota

Paralelne

Kolmo

200
400
600

vzorka pred
teplotnou
záťažou
6250
6084
5881

vzorka po
teplotnej
záťaži
5435
3960
2525

200

5812

5261

400
600

5573
5478

3236
1881

koeficient
porušenosť
porušenia Kp
podľa
[%]
Jaegera
87
nízka
65
stredná
43
vysoká
veľmi
91
nízka
58
stredná
34
vysoká

tab. 3 – Kvantitatívne ocenenie porušenosti mramoru z Tuháru

Veľmi vysoký stupeň porušenosti, ktorý nebolo možné stanoviť pomocou
ultrazvukovej metódy, bol sprevádzaný rozsiahlym radiálnym odlúpením povrchu
mramoru pozorovateľný pri teplotnej záťaži 800 °C pri vzorkách paralelných so
smerom vrstevnatosti (Obr. 4 a, c). U vzoriek kolmých na smer vrstevnatosti bolo
možné sledovať vznik rozsiahlej siete viditeľných nepravidelných trhlín (Obr. 4 b, d).
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obr. 4 – vzorka travertínu s paralelnou orientáciou na smer vrstevnatosti – vľavo; vzorka
travertínu s kolmou orientáciou na smer vrstevnatosti – vpravo; a) a b) vzorky pred teplotnou
záťažou; c) a d) vzorky po teplotnej záťaži 800°C

Pri meraní farebných zmien u mramorových vzoriek z Tuháru bolo možné
pozorovať výraznú zmenu farby pri zvyšujúcej sa teplotnej záťaži. Mramor z Tuháru
sa vyznačuje svetlou farbou s farebnými prechodmi hnedo sfarbených žiliek
pigmentovaných oxidov železa. U vzoriek mramoru sa merná svetlosť vo väčšine
prípadov zvyšovala so zvyšujúcou sa teplotnou záťažou, čo málo za následok, že
vzorky sa javili svetlejšie. Vo farebnej škále u parametru a* bola prevaha prechodu
od červenej ku zelenej a u parametru b* prechod od žltej ku modrej. Nie rovnaký
priebeh u jednotlivých parametrov pri zvyšujúcej sa teplotnej záťaži
pripisujeme tomu, že pri meraní sa zaznamenali aj hnedo sfarbené žilky oxidov
železa, čo spôsobilo vyšší rozptyl hodnôt L*a*b*. Pri heterogénnych farebných
vzorkách je zložité odmerať rovnaký bod pred teplotnou záťažou a po teplotnej
záťaži. Z tohto dôvodu parametre L*a*b* predstavujú štatisticky vyhodnotenú
priemernú hodnotu z piatich meraní (Tab. 4).
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teplota (°C)
||

⊥

200
400
600
200
400
600

L*
pred
66.44
69.77
79.41
75.29
82.75
82.44

po
75.42
73.96
82.34
70.65
70.24
83.11

+
+
+
+

a*
b*
∆E
∆C
pred po
pred po
3.78 3.24 - 4.63 5.93 + 9.083 1.401
3.84 2.24 - 5.59 1.08 - 6.364 4.788
2.53 1.23 - 4.95 4.38 - 3.257 1.426
2.83 3.31 + 6.1 4.59 - 4.901 1.584
2.01 5.65 + 6.32 4.51 - 13.151 4.056
1.98 1.49 - 6.24 4.85 - 1.618 1.472

tab. 4 – Farebná škála mramorov z Tuháru podľa CIELAB pred teplotnou záťažou a po
teplotnej záťaži; + predstavuje zvýšenie hodnoty parametra po teplotnej záťaži, - predstavuje
zníženie hodnoty parametra po teplotnej záťaži

obr. 5 – záznam povrchu vzorky travertínu orientovaného paralelne na smer vrstevnatosti
pred teplotnou záťažou (a,b) a po teplotnej záťaži (c,d) s 3D vizualizáciou (b d), prierezovým
profilom (e) a rozdielom povrchu pred teplotnou záťažou a po teplotnej záťaži v µm

Vizualizáciu povrchových zmien s mierou rozlíšenia v µm, ako aj kvantifikáciu
morfologických zmien z digitalizovaného obrazu povrchu premietnutého do 3D
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obrazu je zobrazená na obr. 5. Pomocou geografického systému bol z optického
záznamu (Obr. 5 a, c) namodelovaný 3D záznam pred teplotnou záťažou (Obr. 5 a)
a po teplotnej záťaži (Obr. 5 c). Profilový záznam na obr. 5 e predstavuje výškové
rozdiely na povrchu vzorky pred vystavením mramoru teplotnej záťaži a po
vystaveniu mramoru teplotnej záťaži. Z profilového záznamu je zrejmé, že povrch
vzorky mramoru so zvyšujúcou teplotnou záťažou je drsnejší, čo dokazuje aj
parameter Ra – stredná aritmetická odchýlka profilu. Priemerná vizuálna drsnosť
parametru Ra pred teplotnou záťažou bola 13.23 ±1.94 µm a po teplotnej záťaži
16.88 ±2.59 µm. Na obr. 5 f je znázornený rozdiel povrchu pred teplotnou záťažou
a po teplotnej záťaži na základe mapovej algebry.

4 Záver
V poslednom desaťročí sa zaznamenal rýchly vývoj nových nedeštruktívnych
metód, ktorých uplatnenie v praxi prinieslo výrazný pokrok pri zisťovaní vybraných
vlastností pri stavebných a dekoračných kameňoch. Ich výhodou je predovšetkým
rýchle, spoľahlivé a presné využitie v laboratóriu ako aj v teréne.
Namerané výsledky uvádzané v tomto príspevku jednoznačne preukázali
vhodnosť zvolených metód pri riešení problematiky zmien a porušenia mramorov
vystavených teplotnej záťaži.
Mineralogické zloženie a textúra mramorov výrazne ovplyvňuje odolnosť voči
ohňu a teplotným zmenám. Pri vystaveniu mramorových blokov vysokým teplotám
bolo dokázané zníženie fyzikálnych vlastností, čo z praktického hľadiska vedie ku
kolapsu mramorových blokov na budove.
Porušenosť mramorov bola určovaná prostredníctvom merania rýchlosti
šírenia ultrazvukových vĺn pred teplotnou záťažou a po teplotnej záťaži pri 200°C,
400°C, 600°C a 800°C. Na základe výsledkov z ultrazvukovej metódy možno
konštatovať, že uvedená nedeštruktívna metóda je vhodná na skúšanie mramorov po
ich výraznom porušení pri vysokých teplotách. Pokles hodnôt zmien farby sa
preukázal so zvyšujúcou sa teplotnou záťažou, čo znamená, že vzorky mramoru sa
so zvyšujúcou teplotou javili svetlejšie. U pozorovaní povrchovej drsnosti pomocou
povrchového profilometra sa preukázalo zvyšovanie drsnosti mramoru so zvyšujúcou
sa teplotou, čo znamená, že menej odolné fragmenty na povrchu mramoru začali
degradovať (teplotná degradácia). Pri vysokej teplotnej záťaži 800°C bola
zaznamenaná kompletná deštrukcia mramoru, kedy použitie nedeštruktívnych metód
bolo nerealizovateľné.
Ďalšie štúdia a experimenty sú potrebné, aby sa prispelo k lepšiemu
pochopeniu ako sa horniny správajú pri teplotnej záťaži, najmä z dôvodu použitia
stavebného a dekoračného kameňa na historických budovách. Významným
zámerom je aj pochopenie zmien a rozsah porušení u historických stavieb, ktoré boli
v minulosti zasiahnuté požiarom.
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Doteky renesance
Mezinárodní studentský workshop jako součást důležitých
a zároveň zajímavých vědeckých výzkumů.
The Touches of the Renaissance
International workshop of students - as part of an important and also
interesting scientific researches.
Ing. Nadezda Rastsvetaeva
ABSTRACT
International workshop of students from several countries has took place in
November 2010 in Italy, which is called the Touches of Renaissance. The name is
Touches of the Renaissance, it means both literally and metaphorically: the students
must draw and measure architectural details related to the respective period of time,
and thus, through “touching”, will be able to perfectly understand the material, the
scale, the space and also the genius loci. Within the Project, students of architecture
from different European countries had collaborated in the study of several most
important works of Renaissance architecture (all the objects which were investigated,
occurred during the Renaissance period in 1400-1450), in Florence, the cradle of the
Renaissance. Purpose of study was comprehension and absorption the architectural
and urban significance of Renaissance architecture in its authentic location - in
relation to the historical building structure and composition of public spaces of the
Renaissance city.
ABSTRAKT
V průběhu listopadu 2010 roku proběhl v Itálii workshop studentů z několika
zemí s názvem „Doteky renesance“. Tento název je myšlen doslova i obrazně: na
tomto workshopu studenti měřili, studovali a zakreslovali architektonické principy a
detaily vztahující se k příslušnému časovému období tak, aby prostřednictvím
"doteku" byli schopni dokonale pochopit materiál, měřítko, prostor a také genius loci.
V rámci projektu studenti architektury z různých evropských zemí spolupracovali na
studiu několika nejvýznačnějších děl renesanční architektury (všechny objekty, které
byly zkoumány, vznikly v období renesance v letech 1400-1450) a to ve Florencii,
kolébce renesance. Cíl studia spočíval v pochopení a vstřebání architektonického a
urbanistického významu renesanční architektury v jejím původním místě – ve vazbě
na historickou stavební strukturu a na skladbu veřejných prostorů renesančního
města.
1.Informace o workshopu.
Pojem workshop - je ustálený termín pro různé akce, sdružující skupiny lidí,
podporující myšlenku, hobby a volný čas. Workshop - způsob skupinového
rozhodování, určitého postupu, který vyústí ve společné řešení problému. Kvalita
rozhodnutí skupiny závisí na tom, jak dobře je organizovaný tento postup. Je třeba
podotknout, že je nemožné navrhnout univerzální model pro takový workshop,
protože každá nová skupina je jedinečná, má své vlastní charakteristiky a vyžaduje
individuální přístup. Proto účinnost seminářů programu závisí na konkrétní
dovednosti a intuici jeho organizátorů.
379

Organizátorem semináře, jež popsán níže, je Nadace Romualdo Del Bianco.
Posláním Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji mezinárodní integrace.
Za tímto účelem nadace pořádá ve Florencii mezinárodní setkání a další iniciativy, při
nichž se mohou seznámit mladí lidé z různých zemí a kultur, napomoci jejich
vzájemnému poznání a přátelství, a tak svým způsobem přispět k upevnění míru ve
světě.
Vedoucím projektu je vynikající Český architekt a pedagog Prof. Ing. Arch.
Bohumil Fanta, Csc.
V rámci projektu studenti architektury z různých evropských zemí
spolupracovali ve Florencii,v kolébce renesance. Výzkum spočíval ve studiu
renesanční architektury v jeho původní místě. Projekt pokračuje po dobu čtyř let a
zahrnuje období 1400 - 1600. Každý rok je věnován půl století z období italské
renesance, Projekt je proto rozdělen do čtyř částí: (1400-1450), B (1450-1500), C
(1500-1550), D (1550-1600). V roce 2010 probíhalo v období (1400-1450). Projekt
začínal národní prezentací jednotlivých zemí., která sestávala z popisu národní
architektury v období 1400-1450 a vlivy renesanční architektury v 19. století.
1.1. Cíle workshopu:

Analyzovat účast veřejnosti z občanských iniciativ a identifikovat
překážky, větší zapojení veřejnosti;

Vyvinout metody pro větší zapojení místních komunit při řešení
sociálních problémů;

Zlepšit dovednosti projektových aktivit;

Seznámit účastníky s metodikou interaktivního semináře
Každý workshop tvoří 3 různé fáze:
Před workshopem: každá skupina vysokoškolských studentů z různých zemí,
musí připravit práce, které mají být předloženy ve Florencii.
Během workshopu: týmy musí být tvořeny různými mezinárodními smíšenými
skupinami studentů, z nichž každá skupina předloží závěrečnou práci na konci týdne
Po skončení workshopu: po návratu domů, musí každá národní skupina
vysokoškolských studentů připravit konečnou verzi projektu.
Během workshopu existoval program navštívení různých historických a
urbanistických zajímavých míst, muzeí, významnějších parků a zahrad, galerií a
výstavišť. Vzhledem e skutečnosti že tento workshop byl věnován renesančnímu
architektonickému období, je důležité popsat a vhodným způsobem charakterizovat
toto časové období ve Florencii.
1.2. Znovuobjevení antiky – renesanční architektura
Představitelé renesanční architektury: Leon Battista Alberti a Andrea
Palladio. Pod pojmem rinascita, ze kterého je odvozeno i naše slovo renesance,
rozuměli už jejích současníci ve 14. a 15. Století, typ výtvarného umění a architektury
oživující římskou antiku, tedy umění a architekturu převládající ve světské sféře a
stojící v jasném protikladu vůči církevní nadvládě románského středověku. Oproti
zcela anonymnímu románskému slohu produkovala renesance velký počet
prominentních umělců a architektů, což má svou příčinu v zásadní změně
společenských, duchovních a ekonomických podmínek (humanismus). Poprvé
v historii se v této epoše objevuje idea uměleckého nebo architektonického génia,
který vyvíjí vlastní představy a následuje „vnitřní pnutí“.
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Renesance je zpočátku výhradně italský fenomén, spojený politickým a
hospodářským rozkvětem městských republik (Benátky, Florencie, Řím atd.). Teprve
později se začíná renesance vyskytovat také na sever od Alp, a to převážně ve formě
recepce díla jednotlivých předních renesančních architektů jako třeba Andrea
Palladia. Nicméně skutečné srovnání s italskou renesancí není možné kvůli zcela
odlišnému historicko-politickému pozadí. Renesance v Itálii probíhá nejdříve
paralelně s gotikou v Německu a ve Francii, kterou zde jaksi nahrazuje. Gotika
zanechala v Itálii jen málo stop (jako např. okna, která bývají v renesanční
architektuře sdružená).
1.3. Palác, kostel a vila – ústřední typy renesanční architektury.
Renesanční architektura je ve svých rysech vyloženě racionální a
transparentně strukturovaná. Skládá se z principu přidávání několika málo
geometrických základních forem – na půdorysu kruhu, čtverce a obdélníku a
s objemem koule, polokoule, kostky, kvádru a válce. Celek je promyšleně vyvážený,
občas pravidelně postoupený teorií. To nejlépe objasňují různě dochované pokusy o
vytvoření „ideálního města“, optimální kombinace všech uvedených prvků. Tyto
základní formy jsou spojeny s motivy znázorňujícími antiku. Sloupy, pilastry a hlavice
v různých architektonických řádech, motiv triumfálního oblouku a kupolemi
překlenuté sály odkazují na architekturu římské antiky. Rovněž vnější partie staveb
se měly odvolávat na antiku. Převládalo mohutné kvádrování, často spojené
s výraznou rustikou na soklu, kde nebyly kvádry zahlazeny, ale působily jako hrbolky,
a tak stavbě propůjčovaly pevnostní charakter.
1.4. Vznik renesanční architektury, její rozvoj a vliv na kulturu společenství.
V počátku patnáctého století Florencie byl nový architektonický styl renesance, na základě jeho charakteristických ideologii racionalismu a krajního
individualismu. Během renesance architekt vyvíjí prvního člověka v moderním
smyslu, jak protichůdný k závislosti na středověké architekty. Existuje období rané
renesance, vrcholné a pozdní, první se vyvíjelo ve Florencii, druhé v Římě a třetí
později v Benátkach. Italští architekti kreativně přehodnotili starý objednávkový
systém, který má tvar budovy proporcionality, srozumitelnost kompozice a pohodlí.
Raná renesance v architektuře je charakterizována především formou budov,
které vytvořil proslulý architekt inženýr Filippo Brunelleschi (1. pol. XV. století).
Zejména, v budově vzdělávací ve Florencii místo gotických oblouků světlé,
polokruhový. Rysem renesanční fasády jsou obrovská okna - oblouky oddělené
sloupy, rustikální první patro, kameny, horní - desky a jemné detaily. První architekt
renesance byl Filippo Brunelleschi (1377-1446). Ve své práci nejvíce zřetelně odráží
hlavní úspěchy této éry. Nejprve vytvořil paláce (Palazzo), které se staly základem
pro všechny další architektury, včetně našich vlastních. Hlavním úspěchem
renesančního paláce je dokončení podlahové plochy jako horizontální vrstvy, určené
k lidskému životu a aktivitě. Stěna byla nejprve vykládána v moderním slova smyslu,
tj. jako geometricky správné septum konstantní tloušťky mezi vnitřním
architektonickým prostorem a prostor mimo budovu. Okna jsou považována jako oči
fasády budovy - jako tvář budovy, tj. vyjádřené mimo vnitřní architektonický prostor.
Vysoké renesanční období se vztahuje ke konci XV. – XVI. v první polovině
století. Centrem kultury se stává Řím - sídlo papežů, kteří jsou často voleni od
představitelů humanistické aristokracie. Úsilí, prováděné papežským soudem ke
zvýšit své vlastní prestiže, humanistická zkušenost veřejnosti může vidět oživení
starého Říma, a to s majestátností celé Itálie. Přední architekti - Bramante, Raphael,
381

Michelangelo, Antonio da Sangallo a jiní se sdružili v architektuře vrcholné
renesance. Bramante (1444-1514) jeho Tempietto všech renesančních staveb je
blíže k antické architektuře organických forem, plné tělo a harmonické dokonalosti,
založené na poměru zlatého řezu. Hlavním úspěchem renesanční architektury je
ztělesnění proporcí budov.
Za pozdní období renesance se obvykle považuje střed a konec XVI. století.
V této době je v Itálii pokračující hospodářský útlum. Za těchto okolností, humanisté
začali být pronásledováni. Značná část z nich, které sledovala inkvizice, se stěhovala
do severních měst v Itálii, zejména Benátkách, kde vliv náboženské protireformace
nebyl tak silný. V této souvislosti, v době pozdní renesance byly nejvýraznější dvě
školy - římská a benátská. V Římě, kde ideologický tlak protireformace významně
ovlivnil vývoj architektury, spolu s rozvojem zásad vrcholné renesance je odklon od
klasických skladeb ve směru složitější, více dekorativní, porušuje jasnost formy,
rozsahu a tektoničnosti. V Benátkách, a to i přes částečné proniknutí nových trendů
do architektury, jsou více zachovalé klasické základy architektonické kompozice.
Jedním z vynikajících architektů římské pozdní renesance je také Vignoles - autor
pojednání "Pravidlo pěti řádů architektury."
2. Informace o zkoumaných objektech.
Pro provádění výzkumů, během semináře byly připraveny čtyři
architektonické renesanční objekty, které mají kulturní a historickou hodnotu. Tyto
památky byly vytvořeny v první polovině 15. století - v rané renesanci. Dále probíhá
krátký popis datových objektů studia.
2.1. Spedale degli Innocenti
Ospedale degli Innocenti (alt."Ospedale degli Orfani", česky Špitál neviňátek)
se nachází na náměstí Piazza Santissima Annunziata ve Florencii. Je prvním
sirotčincem v Evropě a jednou z prvních renesančních staveb, navrženou Filippem
Brunelleschim. Název byl inspirován biblickým příběhem o zabíjení neviňátek. Podle
tradice v péče o děti, nabízí všechno pod jednou střechou: dvoje jesle, jednu školku,
tři rodinné domky určené pro svěřené děti a matky v nouzi a pobočky Unicefu. Kromě
toho, zákonem 451/97 se institut stal Národním centrem dokumentace a analýzy dětí
a dorostu, národním a evropským úřadem pro zvyšování péče a ochranu dětských
práv.
Budova byla postavena na zahradě vedle kostela Zvěstování Panny Marie,
koupené za symbolickou cenu od Rinalda Albiziho. Instituce byla vytvořena v rámci
rozsáhlého projektu lázní prosazovaného vládnoucí oligarchií na zlepšení kvality
života občanů, zajištěním lepší zdravotní a sociální péče. Stavba byla zahájena
19.srpna 1419 a v lednu r.1421 byl vztyčen první sloup podloubí ze strany před
kostelem.
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Obr. 1. - Spedale degli Innocenti.

2.2. Palazzo Pitty
Palác Pitti se nachází ve Florencii, v oblasti Oltrarna, na piazza Pitti. Na
palác navazuje zahrada Boboli.

Obr.2. - Palazzo Pitti

Palác byl postaven pro bankéře Lucu Pitti, který jeho návrh objednal u
Fillippa Brunelleschiho. Podmínkou bylo, aby okna byla velká nejméně jako portál
paláce Medici Riccardi. Stavba začala roku 1457. Původní budova byla třípatrová se
sedmi okny v prvním a druhém patře. Po bankrotu Pittiho dědiců byl palác prodán
rodině Medici, jejíž hlavním sídlem se stal v roce 1550. Eleanora Toledská – žena
Cosima I. - pověřila Bartolomea Ammannatiho rozšířením paláce o další dvě křídla.
Další úpravy proběhly v 17. století pod vedením Giulia a Alfonse Parigi. Do 19. století
zde sídlily rodiny Medicejů a Lotrinských. Poté se stal palác sídlem členů královské
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rodiny. V současnosti jsou zde vystaveny sbírky rodiny Medicejů a dynastie
habsbursko-lotrinské.
2.3. Capelle Santo Spirito
Bazilika Santa Maria del Santo Spirito ("Svaté Marie z Ducha svatého") je
kostel ve Florencii, Itálie, někdy jednoduše označovaný jako Santo Spirito, nachází
se ve čtvrti Oltrarno, s výhledem na náměstí se stejným názvem. Interiér je jedním z
předních příkladů renesanční architektury.

Obr. 3. - Santo Spirito

Součastní kostel byl postaven na ruinách augustiniánského kláštera ze 13.
století, zničeného požárem. Filippo Brunelleschi započal návrhy na novou budovy již
v roce 1428.
2.4. Palazzo Medici Riccardi
Palác Medici, také zvaný Palác Medici Riccardi po rodině, který později
získala a rozšířila. Renesanční palác se nachází v italské Florencii.

Obr. 4. - Palazzo Medici Riccardi

Palác byl navržen Michealozzo di Bartolomeo pro Medici de´Cosimo, hlavou
rodiny Medici bukerů, a byl postaven v letech 1445 až 1460. Stal se dobře známým
pro jeho kamenné zdivo z kvádrů, která zahrnuje rustiku.
Použité tripartitní povýšení vyjadřuje ducha renesance racionality,
objednávky, a klasicismu na lidské měřítko. Toto tripartitní dělení je zdůrazněno
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horizontálním řetězem, který rozděluje budovu do pater s klesající výškou. Přechod z
rustikovaného zdiva přízemí k více jemně rafinované kamenné práci ve třetím patře
budovy se zdá lehčí a vyšší jak se oko pohybuje nahoru k masivní římse, jasně
definující obrys budovy.
3. Výzkum objektu.
V průběhu tohoto workshopu bylo na programu zkoumání historických
struktur, které jsou objekty studia a byl vypracován metodický postup pro realizace
workshopu na základě zkoumaných objektů během praktického semináře, který
obsahuje následující položky: Studium, analýza, kresby a zaměření detailu zadané
budovy. Na základě studia objektu Spedale degli Innocenti, bude ukázáno jakým
způsobem studenti připravovali práce a z toho měli nějaké výsledky.
Výstup práce obsahuje:

Šiří vztahy

Historický popis

Kompoziční rozvoj budovy

Půdorys

Fasáda (podle skutečností a odhadem)

Zaměření detailu (např. okno, dveře.. )

Kresba celku (perspektiva) a kresby detailu
3.1. Širší vztahy
Ospedale degli Innocenti se nahází v Severo-východní části Florencie. Na
tomto obrázku je situační plán oblasti, která byla připravována pro prezentace
workshopu. Na severozápadní stráně je Fortezza da Basso.

Obr.5. - Lokalizace výzkumného objektu na mapě.

Západně od špitálu se nahází vlakové nádraží Firenze Santa Maria Novella.
V jihozápadně straně je centrum Florencie, kde se nahází Piazza Duomo. Legenda
uvádí, jaké budovy obklopují zkoumaný objekt.
3.2. Stručný historický popis
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Budova byla postavena na zahradě vedle kostela Zvěstování Panny Marie, koupené
za symbolickou cenu od Rinalda Albiziho. Instituce byla vytvořena v rámci rozsáhlého
projektu lázní prosazovaného vládnoucí oligarchií na zlepšení kvality života občanů,
zajištěním lepší zdravotní a sociální péče.

Obr.6. - Pohled na podloubí. Spedale degli Innocenti.

Patronát nad sirotčincem převzal cech obchodníků, protože od roku 1294 mu
byla svěřena péče o sirotky. Projektem byl pověřen člen cechu, zlatník Filippo
Brunelleschi, který vypracoval půdorys, s osmiúhelníkovým nádvořím uprostřed a
podloubím na průčelí podle vzoru jiných špitálů, např. špitál svatého Matouše (z
konce 14.století). Stavba byla zahájena 19.srpna 1419 a v lednu r.1421 byl vztyčen
první sloup podloubí ze strany před kostelem. Platby dokumentují Brunelleschiho
účast na stavbě až do roku 1427, kdy přistoupil pravděpodobně Francesco della
Luna. V roce 1429 bylo dokončeno příčné podloubí (bez spodní části průčelí), kostel
a dvě strany budovy na nádvoří, kde pak sídlil dětský domov. 25. ledna 1445 i když
práce ještě nebyly dokončeny, špitál začal plnit svoji funkci.
.

Obr.7. - Keramický tondo.

Obr.8. - Sloupy fasády budovy.
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Nadstavby a změny původního projektu Brunelleschiho jsou dnes sporné, ale
určitě ne zanedbatelné, podle biografie Brunelleschiho od Antonia Manettiho mistr
kritizoval proporce a dekorace na nadstavbě. Ví se například, že nesouhlasil s tím,
aby pilíře nepokračovaly ve druhém patře, zdůrazňovaly by předěl mezi nádvořím a
postranními prvky a vyplnily by prázdný prostor mezi okny.
Nad každým sloupcem je keramické tondo. Brunelleschi původně měl být prázdnou
výdutí, ale kolem roku 1490 ho Andrea della Robbia pověřil vyplnit palce konstrukce
motivem dítěte v plenkách na modrém poli, svědčící o horizontálních kola ve stěně,
kde děti mohou být otočený do interiéru. Několik tondi je stále původních, ale některé
jsou kopie devatenáctého století.
Insignie Americká pediatrická akademie je uložena na jednom z tondi.
3.3. Kompoziční rozvoj budovy.
Design Fillipo Brunoschi byl založen na klasické římské, italské románské a
pozdně gotické architektury. lodžie byl dobře známý typ budovy, jako je Loggia dei
Lanzi. Ale použití kruhových sloupů s klasicky správnými kapitály, v tomto případě
kompozitního řádu, ve spojení s negativními dopady bloků byl novinkou. Stejně tak,
kruhové oblouky a segmentované sférické kopule za nimi.

Obr. 9. - Proporce průčelí budovy.

Architektonické prvky byly také všechny kloubově spojeny v šedém kameni
proti bílým stěnám. Tento motiv začal být známý jako Pietra Serena (Ital: tmavý
kámen). Nová byla také proporcionálnost logiky. Například výška sloupce nebyla
náhodná. Pokud vodorovná čára je kreslena podél vrcholů sloupců, je čtverec
vytvořený z výšky sloupce a vzdálenosti z jednoho sloupce do dalšího. Tato touha po
správnosti a geometrické pořádnosti, se stala důležitým prvkem v renesanční
architektuře. Na tomto obrázku je znázorněn geometrický vztah proporcionality částí
budovy.
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Obr. 10. - Grafické analýzy fasády, provedené tužkou.

3.4. Půdorys
V architektuře se plánem rozumí půdorys, který ukazuje pomyslný řez
budovou ve výšce jeden metr nad podlahou. Zřejmé charakteristické rysy klasické
římské architektury byly přijaty architekty renesance. Nicméně, formy a účely stavby
se měnily v průběhu času, podle struktury měst. Plán renesanční budovy je
definovaný obdélníkový tvar, symetrie a proporce, založené na modulu. V chrámech
je modulem často šířka průchodu lodi.

Obr.11. - Půdorys budovy Spedale degli Innocenti

Vnější stěny jsou obecně tvořeny opracovaným kvádříkovým zdivem, v
přímém kurzu, rohy budov jsou často zdůrazněny rustikálními rohy. Vnitřní stěny jsou
hladce omítnuté namalované bílou malbou. Dveře mají obvykle čtvercový překlad.
Mohou být v oblouku nebo převyšoval trojúhelníkovým štítem nebo segmentem.
Otvory, které nemají dveře jsou obvykle klenuté a často jsou velmi dekorativní nebo
kamenné. Okna mohou být spárovány a nastaveny v polokruhovém oblouku. Střechy
jsou vybaveny plochými či kazetovými stropy. Nejsou ponechány otevřené, protože
ve středověké architektuře jsou často malované nebo zdobené.
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3.5. Fasáda
Fasáda (z francouzského face tvář, líc) neboli průčelí je vnější stěna stavby,
její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými
architektonickými prvky (římsou, pilastrem, lišeno). V architektuře bývá průčelí často
nejvýznamnějším prvkem budovy z hlediska jejího designu, neboť celé stavbě udává
tón. Mnohé fasády mají historickou hodnotu a jsou památkově chráněné jako kulturní
památky.

Obr. 12. - Grafický obraz průčelí budovy z různých stran.

Fasáda je tvořena devíti půlkruhovými oblouky, vyvěrající z kolony
kompozice řady, půlkruhová okna přináší budovy dolů, pozemský a je oživení
klasického stylu, už lomeným obloukem. V parapetu z oblouků jsou prosklené modré
terakotové kruhy s reliéfy dětí, naznačující funkci budovy. Důraz je kladen na
horizontální rozměr, budova je výrazně širší. Nad každým půlkruhovým obloukem je
okno svatostánku (obdélníkové okno s trojúhelníkovým štítem na vrcholu).

3.6. Zaměření detailu
Čistý a jasný smysl pro proporce se odráží v budově. Výška sloupu je stejná
jako šířka mezi sloupy a šířka podloubí je rovna výšce sloupu, takže tvoří krychle.
Jednoduché proporce budovy odrážejí nový věk, světské vzdělání a smysl pro
pořádek.
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Obr.13 - Detaily. Z leva detail aktuálního sloupu. Vpravo detail dveře

3.7. Kresba celku v perspektivě.

Obr. 14. - Kresba celku v perspektivě, vytvořený tužkou.

Perspektiva je optický jev, jenž způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví
zdánlivě menší než objekty blízké. Jev způsobuje také to, že u stejných objektů
postavených za sebou do jedné řady se objekty vzdálenější od pozorovatele jeví
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blíže u sebe (perspektiva tedy způsobuje optické zkracování linií). Perspektiva také
způsobuje jiný jev, totiž to, že dvě či více rovnoběžných linií (např. koleje) se směrem
k horizontu opticky zužují. Bod, kde se obě rovnoběžné linie setkávají, se nazývá
úběžník. Jedná se však pouze o myšlené čáry a myšlené body, které v reálném
světě fakticky neexistují. Perspektivní zobrazení je běžně užíváno také v deskriptivní
geometrii, v technickém kreslení a dalších oborech lidské činnosti. Vzhledem tomu,
kresba budov v perspektivě měl značný význam v průběhu workshopu a proto je
součástí výsledků prácí skupin studentů.
3. Závěr
Na závěr příspěvku je možno říci, že mezinárodní workshop je nedílnou
součástí studia studentů, během kterého studenti mají možnost prospět výzkumným
hodnocením, a na základě získaných výsledků pokračovat v připravovaných
vědeckých a výzkumných pracích. Mezinárodní workshop je také způsob jak si
rozšířit rozhled ve výzkumných oblastech.
Workshop tak spolu s jinými metodami výuky a stanovisko tematického
zaměření působí příznivě. Kromě toho, workshop patří do skupiny rozvojové a
vyučovací metody které jsou nejvhodnější pro dospělé publikum. Poznatky získané v
tomto procesu – workshopu - jsou produktem aktivní činností účastníků, což výrazně
zvyšuje efektivitu jejich učení
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