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PŘEDMLUVA
Člověk, stavba a územní plánování
Konferenci ČSÚP pořádá Katedra urbanismu a územního plánování již od roku 2006. Akce je
určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních
programů, pracovníkům veřejné správy a odborníkům z praxe. K diskusi nad konferenčními
příspěvky jsou tradičně zváni též zástupci firem, studenti a představitelé občanské
společnosti.
Územní problematika je široká a zabývají se jí nejrůznější obory a profese. Z toho plyne jak
oborová segmentace výzkumů a diskusí na toto téma, tak odlišná terminologie, metody
zkoumání, ale i nejrůznější oborové a profesní zvyklosti. Cílem konference ČSÚP je
poskytnout prostor jak pro sdílení poznatků, perspektiv a zkušeností, tak pro kritické
zhodnocení jejich významu a odborné kvality. Proto byly všechny konferenční příspěvky
nejprve schváleny redakční radou na základě jejich anotací a po konferenci byly všechny
texty posouzeny dvěma recenzenty v rámci tzv. double blind review.
Výstupem z konference je tento sborník, do kterého byly vybrány pouze články, které splňují
kritéria databáze Scopus na conference proceedings.

Zaměření konference
Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata, kterými rozumíme následující:
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz,
využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie,
územně-informační systémy
ČLOVĚK
vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů,
sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu
plánování a výstavby
STAVBA
městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebněplánovací praxe, design veřejných prostranství

Geneze konference
Původně (v roce 2006) šlo o kolokvium na téma vzájemného spolupůsobení složek člověk –
stavba – veřejný prostor, navazující na kolokvium Člověk, stavby a jejich vzájemné působení
(2005). Mezi autory byli přítomni zejména pracovníci a doktorandi katedry urbanismu a
územního plánování a katedry společenských věd, obě na Fakultě stavební a ČVUT v Praze a
dále pracovníci Fakulty architektury na VUT v Brně.
Okruh autorů se postupně rozšiřoval o výzkumníky Fakulty architektury STU v Bratislavě,
Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice, Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, a o
zástupce dalších kateder na zmíněných univerzitách (architektury, urbanismu, pozemních
staveb, pozemkových úprav atd.). Přibyli též jednotliví pracovníci orgánů veřejné správy i
samosprávy (na úrovni obcí i krajů) a několik reprezentantů občanského sektoru. Díky
reorganizaci Katedry urbanismu a územního plánování se však jeden ročník konference
neuskutečnil, takže ČSÚP 3 se konalo až v roce 2009.
6

Akce postupně přesáhla úroveň diskusí v rámci několika málo kateder, stejně jako prezentaci
výsledků v rámci výzkumného záměru Udržitelná výstavba, a začala přitahovat mnohem širší
okruh výzkumníků. Publikace z konference zároveň začala být vydávána ve formě knihy, což
si vyžádalo vznik ediční rady (od ČSÚP 4), sestávající z pracovníků Katedry urbanismu a
územního plánování na ČVUT, a dále externí recenze celé publikace (od ČSÚP 5).
V dalších ročnících přibyli jak pracovníci dalších kateder (krajinných úprav, silničních staveb,
geodézie, hydromeliorací, geotechniky, památkové péče, fyziky, ekonomiky a managementu
atd.), tak zástupci přírodovědeckých fakult, fakult životního prostředí a fakult dopravy z
dalších českých i slovenských univerzit, čímž se i značně rozšířil záběr konference. Došlo též
k personální obměně organizačního týmu a k postupnému oddělení organizace konference od
editace sborníku, které vyvrcholilo v tomto ročníku, kdy byl poprvé sborník sestaven a vydán
až po konferenci.
Záměr zařadit sborník do databáze Scopus vedl k celé řadě formálních i organizačních změn.
Tou asi nejviditelnější je samostatný konferenční web csup.uzemi.eu (též přeložený do
angličtiny) a propracovaný redakční systém. Leč změnou, která nejvíce přispěla ke kvalitě
publikovaných příspěvků bylo jak sestavení redakční rady, kde jsou přítomni zástupci
univerzit a oborů, mající území a s ním související problematiku za svůj předmět zkoumání
(viz tiráž), tak především zavedení recenzního řízení podle mezinárodních standardů. Double
blind review znamená posouzení každého článku minimálně dvěma recenzenty, přičemž
recenzenti neznají autora článku a autoři neznají recenzenty. Splnění požadavků a doporučení
recenzentů, stejně jako veškeré formální náležitosti garantuje editor, kterému určuje mantinely
redakční rada a s praktickým provedením pomáhá organizační tým. Tento postup je sice
zdlouhavější a zdaleka ne všechny příspěvky jsou nakonec publikovány, leč jde o postup
transparentní a zajišťující odbornou kvalitu publikovaných článků.
Pevně doufám, že tyto změny ocení nejen autoři článků, kteří nyní dostávají velice důležitou
zpětnou vazbu, ale především čtenáři, kteří se budou moci lépe zorientovat v překvapivě
různorodých tématech a zkoumáních, která spojuje pojem území.
Pavel Holubec, editor
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PREFACE
Man, Building and Urban Planning
The conference Man, Building and Urban Planning (hereinafter CSUP) has been held by the
Department of Urbanism and Urban Planning since 2006. This event is open especially for
scientific researchers, undergraduates of doctoral study programs, public administration
officers, and professional practitioners. Traditionally, also company representatives and
representatives of civil society have been invited to discuss the conference papers.
The urban issue is broad and a variety of disciplines and professions have been engaged in it.
This results in both discipline segmentation of researches and discussions on this topic and
different terminology, methods of research together with various discipline and professional
practices. The objective of the CSUP conference is to provide space for sharing the
knowledge, perspectives and experience as well as the space for critical assessment of their
significance and professional quality. Therefore, all conference papers were initially approved
by the editorial board based on their annotations and after the conference all the texts were
assessed by two reviewers in the framework of the so-called double blind review.
The outcome of this conference is this collection, which contains only the articles that meet
the Scopus database criteria for the conference proceedings.

Focus of the Conference
As it is indicated in the title, the conference includes three main topics which are as follows:
URBAN PLANNING
urbanism, urban planning, public space, urban-planning legislation, landscape, land use,
wider context of transport and technical infrastructure, urban theory, land-information
systems
MAN
the relation between man and city respectively society and urban area, spatial articulation of
social processes, social geography, participation of the public in planning process, the role of
institutions and organizations in the process of planning and building
BUILDING
city-forming architecture, conservation, industrial heritage, experience of building and
planning practices, design of public spaces

Conference Genesis
Originally (in 2006) there was a colloquium focused on mutual interaction of the components
man - building - public space, following the colloquium Man, Buildings and Their Interaction
(2005). Among the authors there were the workers and postgraduate students of the
Department of Urban and Regional Planning and the Department of Social Sciences both at
the Faculty of Civil Engineering and Technical University in Prague and the staff of the
Faculty of Architecture at the Technical University in Brno.
The circle of authors has been gradually extended by the researchers of the Faculty of
Architecture at STU in Bratislava, Faculty of Economics and Administration at University of
Pardubice, Faculty of Civil Engineering at Technical University of Ostrava, and
representatives of other departments at these universities (architecture, urban planning,
8

structural engineering, landscaping etc.). Also other individual employees of public
administration and local government (at the municipal or regional level), and several
representatives of the civil sector joined this group of experts. As a result of the
reorganization of the Department of Urban and Regional Planning, one annual conference
could not be held, so the CSUP 3 was not held until 2009.
The event gradually exceeded the level of discussions within a few departments, as well as the
presentation of results within the research project Sustainable Building and began to attract a
much wider range of researchers. At the same time the conference publication began to be
published in a book form which required the formation of the editorial board (since CSUP 4),
consisting of the staff of the Department of Urbanism and Urban Planning at Technical
University and furthermore, external reviews of the whole publication (since CSUP 5).
In the following years the conference joined both the workers of other departments
(landscaping, road construction, geodesy, hydromelioration, geotechnical engineering,
conservation, physics, economics and management etc.) and representatives of the Faculty of
Natural Science, Faculty of Environment and faculties of traffic from other Czech and Slovak
universities which considerably extended the scope of the conference. The organizational
team changed and organization of the conference was gradually separated of the from editing
of the proceedings. This culminated this year, when the proceedings were issued the first time
after the conference.
The intention to incorporate the proceedings into the Scopus database led to a number of
procedural and organizational changes. The most visible is probably a separate conference
website csup.uzemi.eu (translated into English) and a sophisticated content management
system. Nevertheless, the change that most contributed to the quality of published articles was
the setting of the editorial board attended by the representatives of universities and disciplines
that are engaged in the urban areas and related issues as their object of study (see imprint),
and especially the introduction of the review process in accordance with international
standards. Double blind review means the assessment of each article at least by two
reviewers. The reviewers do not know the authors and the authors do not know the reviewers.
Meeting the requirements and recommendations of the reviewers, as well as all the formalities
are guaranteed by the editor for whom the editorial board determines the boundaries and the
organization team helps with practical implementation. Although this procedure is a bit time
consuming and not all papers are eventually published, the process itself is transparent and
ensures professional quality of published articles.
I sincerely hope that these changes will be appreciated not only by the authors of articles who
now receive very important feedback, but especially by the readers who will be able to better
direct their attention at surprisingly diverse subjects and researches connected with the
concept urban area.
Pavel Holubec, editor
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Urbanismus jako věda:
historicko-lingvistické pojednání o pojetí urbanismu
Urbanism as a Science:
Historical and Linguistic Essay about Urban Theory

Vladimíra Šilhánková

Abstract:
A true scientific paper should start with the definition of the terminology and basic research
methods and in this very aspect we encounter a problem, which this treatise deals with. Since
1989 approaches to town building and planning in the Czech Republic have fundamentally
changed with an utterly insufficient reflection on a theoretical level. In the course of this
period a number of sub-topics emerged ranging from human-oriented urbanism particularly in
the area of open-air public spaces to economic issues of area utilisation (urban or land
economy). Topics such as suburbanization, re-urbanization, brownfields etc. are researched,
but urbanism itself as a theoretical (scientific) discipline is starting to slowly but definitely
disintegrate due to these focuses on particular aspects. The notion of what urbanism is or is
not thus changes literally from one person to another, without discussions being held on this
topic among individual “urban” schools or on a inter-generational basis. The objective of this
paper is therefore to contemplate different concepts of urbanism in a historic context and in
various cultural and social systems and to contribute to (or more likely to open) discussions
about the role of urbanism in the current Czech context. On the basis of the analysis of the
urbanism concept in a historic retrospective, various concepts of “urbanism” have been
analysed starting with the conception as a scientific discipline and ending as a practical
planning tool. Simultaneously, the concept of urbanism in various language areas has been
studied alongside the comparison of foreign language definitions and interpretations of this
term. Subsequently, the paper deals with the search for the current Czech urban paradigm in
the forest of urbanism concepts of the surrounding world and its integration as a theoretical
scientific discipline into the system of relating scientific disciplines.
Keywords:
urbanism; urban planning; urban theory; urban paradigm

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (2015). Urbanismus jako věda: historicko-lingvistické pojednání o pojetí urbanismu. In:
HOLUBEC, Pavel, ed. Člověk, stavba a územní plánování 8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební pp. 10-22. ISBN 97880-01-05655-4. ISSN 2336-7687.
Článek je licencován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (Uveďte autora-Neužívejte komerčněNezpracovávejte 4.0 Mezinárodní). Licenční podmínky: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs
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1

Úvod
Každé správné vědecké pojednání má začít vymezením terminologie a základními
metodami výzkumu a právě v tomto bodě narážíme problém, kterému se věnuje toto
pojednání. Přístupy ke stavbě měst a jejich plánování se v České republice od roku 1989
zásadním způsobem proměnily při zcela nedostatečné reflexi v teoretické rovině. Za tuto dobu
se otevřela celá řada dílčích témat od urbanismu orientovaného na člověka např. v oblasti
veřejných prostranství až po ekonomické záležitosti využití území (urbanistickou či územní
ekonomii). Zkoumají se témata jako suburbanizace, reurbanizace, brownfields a mnohá další,
ale samotný urbanismus jako teoretická (vědecká) disciplína se pomalu, ale o to jistěji
v těchto jednotlivostech začíná rozpouštět. Představa o tom co je a co není urbanismus, se tak
mění doslova člověk od člověka, aniž by ovšem v tomto směru probíhala diskuse mezi
jednotlivými „urbanistickými“ školami či diskuse mezigenerační.
Cílem pojednání je proto zamyslet se nad rozdílným pojetím urbanismu
v historickém kontextu a v různých kulturách a společenských systémech a přispět
(nebo spíše zahájit) diskusi o roli urbanismu v současném českém kontextu. Snahou
příspěvku je nastolit možné současné české paradigma urbanismu jako vědecké
disciplíny.
Pro takto vymezený cíl byla zvolena metoda lingvistické analýzy pojmu urbanismus a
pojmů souvisejících a jejich syntéza do podoby návrhu soudobého českého urbanistického
paradigmatu.
2

Stavba měst, urbanismus a územní plánování
Máme-li tedy začít tím, o čem bude toto pojednání, pak se musíme zaměřit na termín
urbanismus. Urbanismus jako takový je odvozen od slova urbs, které se obecně překládá
jako město. Urbs a od něj vymezený termín urbanismus použil poprvé španělský teoretik
„urbanismu“ Ildefonso Cerdà (Cerdà, 1979) v roce 1867 ve své teoretické stati Teoría General
de la Urbanización (Obecná teorie urbanizace) a odlišil tak město jako fyzické prostředí od
civitas, kteréžto bylo chápáno jako společenství. Starší teoretikové jako Palladio (1958) nebo
Alberti (1956) o městě jako celku neuvažovali. Mohlo by to tedy vypadat, že až do 19. století
urbanismus jako takový neexistoval. Je a není to pravda, do této doby a s ním souběžně
prakticky dodnes se totiž používal a používá termín „stavba měst“ (např. v německy
hovořících zemích se používá pojem der Städtebau), protože s termínem „stavba měst“ se
setkáváme už u Aristotela (cca 350 př. Kristem), když se dočítáme, že „základem stavby měst
je především postavit město tak, aby byli lidé bezpečni a současně šťastni“. Za otce „stavby
měst“ je všeobecně považován Hippodamos z Milétu, který již v 5. století před Kristem
navrhl ideální řecké město s pravoúhlou sítí ulic a stavební pozemky o stejné velikosti (pod
vlivem principu rovnosti všech občanů). (Gehrke, 1989) Vedle termínu urbanismus se
setkáváme ještě s termínem územní plánování, který je tu více, tu méně s urbanismem
zaměňováno jako synonymum. Např. Hrůza (1977), že pojem urbanismus „je soubor
pracovních metod a postupů sloužících k záměrnému formování lidského osídlení a zejména
měst“. V zásadě můžeme vymezit čtyři základní pojetí urbanismu, a to:
 Urbanismus jako vědeckou disciplínu.
 Urbanismus jako „plánovací“ vědu nebo
 Urbanismus jako plánovací proces a
 Urbanismus jako uměleckou či tvůrčí projektovou disciplínu.
V následujícím textu se podíváme na různé definice seřazené do výše uvedených
skupin:
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2.1

Urbanismus jako vědecká disciplína
V prvé řadě to je pojetí urbanismu jako vědecké disciplíny se všemi atributy, které tato
věda na pomezí umění a techniky má mít. Definic je mnoho, vybíráme namátkou:
Urbanismus je nauka o stavbě lidských sídel. (ABZ Slovník cizích slov, 2005)
Urbanismus je nauka o plánování a výstavbě měst. (Remtová, 2009)
Urbanismus je teoretickou disciplinou, která se zabývá procesy urbanizace, využitím
sídelního prostoru, uspořádáním a utvářením urbánního prostředí lidských sídel a osídlení,
jejich fungováním, obnovou a rozvojem. (Šilhánková, 2002)
Urbanismus je vědecký a umělecký obor, který se zabývá technicko-účelovým
uspořádáním a společensko-kulturním posláním města. (Krásný, 1962)
I Hrůza (1977) připouští, že pojem urbanismus (byť je chápán v nejširším slova
smyslu) si zachovává určitý odstín většího důrazu na kulturní a výtvarná hlediska. Nejdále asi
v tomto pojetí jde Halík (1996), který celý problém zjednodušuje až na vizuální kvalitu.
2.2

Urbanismus jako „plánovací“ věda
Jiným pojetím je chápání urbanismu sice jako vědecké disciplíny, která úzce a zcela
jednoznačně souvisí s plánováním stavby nebo rozvoje města. Tuto tezi potvrzují např.
následující definice:
Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města,
vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel,
jejich částí a navazujících částí krajiny a navazuje tak na architekturu, popřípadě krajinnou
architekturu. (Maier, 2000)
Urbanismus je multidisciplinární obor, jehož cílem je navrhování sídelních útvarů
(měst a vesnic), či jejich částí jako funkčních a vyvážených celků. Zabývá se tvorbou,
rozvojem a regulací vývoje měst, venkovských sídel, parků, krajiny a vyšších územních
jednotek. Usiluje o optimální vývoj sídelních struktur, vyvážené a harmonické uspořádání
území, udržení ekologické rovnováhy a ochranu kulturního dědictví s cílem zajištění
udržitelného rozvoje území. (Národní památkový ústav, 2003)
Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem je navrhovat celé sídelní útvary
(města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst,
venkovského osídlení a krajiny. Urbanismus směřuje k harmonickému uspořádání území,
udržení ekologické rovnováhy s cílem zajistit udržitelný rozvoj. (Enviwiki, 2012)
Vědní obor a současně praktická činnost. Jako vědní obor urbanismus zkoumá
teoretické i praktické problémy tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur,
odhaluje tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení. Jako
praktická činnost se urbanismus zabývá především řešením technických a výtvarně
estetických (architektonických) problémů, hmotovým uspořádáním stavebních objektů i
řešením souborů architektonických prvků (urbanistický detail). (Zásady a pravidla územního
plánování, 1983)
2.3

Urbanismus jako plánovací proces
Posledním pojetím je chápání urbanismu nikoli jako teoretické vědecké disciplíny, ale
jako jakéhosi souboru nástrojů pro praktické plánování. Opět je po ruce několik definic:
Urbanismus je soubor pracovních metod a postupů sloužících k záměrnému formování
lidského osídlení, uplatňující se při řešení sídlištních celků, krajiny a celých širších územních
jednotek s důrazem na tvorbu životního prostředí. Vychází ze společenských, ideových a
estetických požadavků, materiálních, technických a ekonomických podmínek, zahrnuje však i
hlediska sociologická a psychologická. (Ilustrovaný encyklopedický slovník, 1982)
Urbanismus je dílčí disciplínou územního plánování. V rámci urbanismu se jedná se
spíše o lidský a architektonický přístup k území. (Atelier T-plan, 2012)
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Tato třetí skupina už prakticky považuje termín urbanismus za ekvivalent
(synonymum) územního plánování. Hrůza (1977) ale tyto pojmy od sebe jednoznačně
odděluje, když říká: „územní plánování vyvolává asociace především s technickými a
ekonomickými stránkami tvorby sídel“. Množství definic územního plánování je v českém
kontextu poměrně omezený, protože převládla definice uvedená ve Stavebním zákoně z roku
1976:
2.3.1 Územní plánování
Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady
jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území. Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní
prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. (Zákon č. 50/1976 Sb.)
I když novější Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb.) definici územního plánování neuvádí,
nejvyšší metodické pracoviště územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj slovy
ředitele odboru územního plánování Martina Tunky nabídlo jen velmi málo pozměněnou
variaci předchozího:
Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního
plánování a stavebních úřadů, zaměřená na naplňování cílů a úkolů územního plánování, za
použití jeho základních nástrojů, kterými jsou územně plánovací podklady, územně plánovací
dokumentace a územní rozhodnutí. (Tunka, 2005)
1.4

Urbanismus jako umělecká či tvůrčí projektová disciplína
Méně časté, ale s poměrně značnými historickými kořeny zakotveným náhledem je
vnímání urbanismu jako umělecké – estetické disciplíny. Jejím základem je tzv. „kriseovská
definice“1 definující urbanismus jako vědecký a umělecký obor, který se zabývá funkčně
organizačním uspořádáním sídel, sídelních soustav a jejich kulturně výtvarným obrazem. (in
Němec, 1983)
Obdobně nebo lépe snad variantně je urbanismus v českém kontextu chápán jako
tvůrčí projektová disciplína, související s architektonickou tvorbou a opírající se vedle
teoretických a plánovacích východisek také o intuitivní a umělecké přístupy. Tuto definici
ovšem nelze podložit literaturou, protože se traduje víceméně ústně v okruhu pražských
urbanistů.
Ze stejné tradice vychází chápání urbanismu jako aplikovaného vědního oboru
zabývajícího se plánováním a výstavbou měst z hlediska technického, architektonického
(estetického!) a územního. (Hrůza, 2002)
Poněkud extrémní se pak jeví zařazení urbanismus pouze jako poddisciplíny
stavitelského umění tj. architektury, a to jako umění, které vytváří díla, jejichž hmotou,
opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného
praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. (Vařeka,
Frolec, 2007)
V současnosti se v tomto „proudu“ chápání urbanismu uplatňuje názor, že urbanismus
je vědecká a umělecká disciplína tvorby prostředí sídel a krajiny, která se zabývá tvorbou
funkční a prostorové struktury pro probíhající procesy sociálně ekonomické, sociálně kulturní
a přírodní a opírá se i o umělecké přístupy výtvarně prostorové tvorby. Vedle toho pak územní
plánování vytváří právní prostředí pro plánování udržitelného rozvoje (s účastí veřejnosti).
Vytváří nástroje pro uskutečňování urbanistických a architektonických vizí a koncepcí, a
1

Dle prof. Jindřicha Krise, který jako pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze ovlivnil několik generací
architektů a urbanistů.
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vytváří nástroje pro uskutečnění cílů sociálního a ekonomického rozvoje. Výsledkem je pak
územní plán nebo jiný nástroj, který představuje společenskou dohodu na udržitelném využití
území). Územní plán zahrnuje urbanistickou koncepci i krajinářskou koncepci (výsledky
urbanistické tvorby na základě teorie i uměleckých přístupů), ale sám o sobě je výsledkem
činnosti a nikoliv umělecké tvorby (projednávání, účasti veřejnosti atd. - to u uměleckého díla
zpravidla nejde). (Vorel, 2014, soukr. sdělení)
2.5

Současné pojetí urbanismu u nás
Z výše uvedeného přehledu různých pohledů na urbanismus je třeba konstatovat, že
situace je nejasná a že každý autor vidí pod pojmem urbanismus něco jiného. V takové situaci
je pak velmi těžké budovat (nebo alespoň udržovat) jakékoli urbanistické paradigma, neboť i
to nejširší pojetí paradigmatu jej vnímá jako „souhrn základních domněnek, předpokladů,
představ určité skupiny vědců“ (Kuhn, 1973). Pokud jsou tedy skupiny našich urbanistů
převážně jednočlenné, nelze pak asi o paradigmatu, a tudíž ani o sdílené urbanistické teorii
ani hovořit. Možností, jak k současnému českému paradigmatu urbanismu dospět, by mohlo
být připojit se k nejsilnějšímu celosvětovému proudu. Pojďme se tedy podívat, jak je pojem
urbanismus vnímán.
3

Pojetí urbanismu ve světě

3.1

Pojetí urbanismu v sousedních a historicky spřízněných oblastech
Pojďme se tedy v následující stati podívat na to, jak vidí a definují pojem urbanismus
v v okolním (evropském) světě. Provedeme tedy jazykový rozbor tohoto pojmu. Začněme u
našich nejbližších sousedů:
Urbanizmus neboli urbanistika (slovensky) je samostatná tvořivá a vědecká
disciplína, jejímž cílem není návrh jednotlivých staveb, ale věnuje se problematice rozvoje
osídlení na všech úrovních od zonální, přes sídelní, regionální až po kontinentální. Vznik této
samostatné disciplíny a její vyčlenění se od architektury je spojené především s mohutným
rozvojem městských sídel měst, obcí a sídlišť, tedy urbánního (městského) prostředí pro
potřeby bydlení, výroby, rekreace a dopravy na začátku 20. století. Urbanizmus tvoří
vědeckou bázi pro územní plánování. Věnuje se rozvoji, tvorbě a usměrňování vývoje měst,
venkovského osídlení a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur,
harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního
dědictví a cílům zajištění udržitelného rozvoje. (Kováč, 2000)
Vedle toho ale na Slovensku existuje i pojem územné plánovanie, které jakoby z oka
vypadlo našemu územnímu plánování a není se co divit, neboť i na Slovensku platil po
mnoho let Zákon č. 50/1976 a tak, „územné plánovanie sústavne a komplexne rieši
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a
časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrne
– historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo
udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých
činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie
prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“
(UzemnePlany.sk, 2007)
S ohledem na téměř 70 let ve společném státě je pochopitelné, že pojetí urbanismu a
územního plánování na Slovensku se tomu našemu velmi podobá. Obdobně by tomu zřejmě
mělo být i s německou jazykovou skupinou, protože počátky územního plánování v naší zemi
ve 2. polovině 19. století byly dozajista ovlivněny společným státním útvarem s Rakouskem.
Když se zeptáte některého ze starších kolegů, jak se německy řekne urbanismus, tak vám bez
přemýšlení odpoví, že je to der Städtebau. Pojďme se tedy tomuto termínu věnovat prvně.
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Der Städtebau se zabývá návrhem stavebních skupin, obcí a osídlení, a to zejména
s ohledem na veřejný prostor. Der Städtebau lze chápat jako termín popisující viditelné
aspekty městského rozvoje. Z širšího úhlu pohledu der Städtebau tvoří návrhy uspořádání a
strukturální opatření pro prostorové konstrukce ve městě a v území, jejichž cílem je
prosazování cílů sociálně ekonomických podmínek pro soužití lidí ve správně vytvořeném
prostředí. (Prinz, 1999) Der Städtebau bychom tedy mohli položit někam k českému termínu
„stavba měst“. Přesto i němčině nacházíme termín die Urbanistik (nebo také Stadtforschung
doslova „výzkum měst“), který je definován jako vědní obor zaměřený na výzkum a popis
měst z hlediska sociálního, geografického, historického a prostorového (dosl.
städtebaulichen). Výzkumné zájmy tohoto oboru jsou také v oblasti politických,
hospodářských a kulturních struktur, tak i ekologických aspektů. Lze tedy říci, že „die
Urbanistik“ kombinuje aspekty humanitní, technických a společenských věd. (DIFU, 2014)
Dále se v německy mluvících zemích setkáváme s termínem die Raumplanung , který
je nevlivnějším německým výkladovým slovníkem charakterizován následovně: „die
Raumplanung je zaměřeno na plánovací procesy v území tj. v geografickém prostoru
z hlediska jeho ekologických, ekonomických a společenských (sociálních) možností jeho
uspořádání a dalšího využití“. (Brockhaus Enzyklopädie, 2009) V případě die Raumplanung
se jedná o využití plánovacích nástrojů k ovlivnění prostorových podmínek, které směřují k
dosažení cílů plánovací strategie. Jako der Raum (prostor) je uvažována geografický prostor
zemského povrchu. (Schoof, 1999)
3.2
Pojem urbanismus v anglicky psané literatuře
Výrazný vliv na formování toho co je nebo měl by být urbanismus (celkově, ale i u
nás) má samozřejmě angličtina, neboť ať chceme nebo nechceme, jedná se o vůdčí vědecký
jazyk. Angličtina definuje the urbanism jako charakteristický způsob interakce obyvatel měst
se zastavěným prostředím nebo - jinými slovy - charakter městského života, organizace,
problémy, atd., stejně tak jako studium tohoto charakteru nebo studium fyzických potřeb
městského společenství. (Urbanismus.org, 2012)
Vedle pojmu the urbanism pak stojí termín urban planning (nebo také city and town
planning), který je charakterizován jako technický a politický proces zabývající se kontrolou
využívání půdy (území) a navrhováním městského prostředí, včetně dopravních sítí, jejich
řízením za účelem zajistit řádný rozvoj sídel a komunit. Zaměřuje se na průzkum a analýzy
území, strategické plánování, architekturu, urbanistického návrhování (urban design), veřejné
projednávání (konzultace), politická doporučení, implementaci a správu (územní
management). (Taylor, 2007) Z toho vyplývá, že jakýmsi souběžným termínem nebo
podskupinou urban planning je termín urban design. Urban design je pak chápán jako proces
navrhování a formování měst a vesnic. Zatímco architektura se zaměřuje na jednotlivé
budovy, urban design řeší ve větším měřítku skupiny budov, ulic a veřejných prostranství,
celých čtvrtí a městských okrsků i celých měst, a to vše za účelem, aby městské oblasti byly
funkční, atraktivní a udržitelné. (Barnett, 1982)
V tomto pojetí bychom pak mohli říci, že the urbanism odpovídá teoretické vědě,
urban design vlastnímu plánovacímu (navrhovacímu) procesu a urban planning se posouvá do
úrovně jakéhosi územního managementu.
Na tomto místě bychom ještě mohli zmínit, jak vidí územní / prostorové plánování
Evropská unie jako celek, neboť angličtina je základem pro většinu materiálů vydávaných
orgány Evropské unie. Evropská direktiva o prostorovém plánování z roku 1983 z Evropské
konference ministrů prostorového plánování (CEMAT), která se v tomto roce konala v
Toremolinos definuje prostorové plánování následujícím způsobem: „regionální/prostorové
plánování je geografický výraz ekonomické, sociální, kulturní a environmentální politiky celé
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společnosti. Je to současně vědecká disciplína, administrativní technika i politika míněná jako
interdisciplinární a globální přístup, který vychází z udržitelného rozvoje regionu a organizace
prostoru jako z vůdčí myšlenky“.
3.3

Urbanismus v románském světě a jejich jazycích
Mohli bychom předpokádat, že tím, že se itlaština primárně odvinula od latiny,
najdeme v ní nejstarší a nejsofistikovanější podobu toho, co je urbanismus. Z dostupných
zdrojů se to tak ale nejeví. Italská l'urbanistica je disciplína, která studuje obydlené území
(města nebo obecněji, osídlení) a jeho rozvoj. Zaměřuje se na navrhování a plánování území
měst a jeho změn v celé zemi, včetně území řídce urbanizovaného. L'urbanistica zahrnuje
všechny aspekty řízení, ochrany, regulace a plánování uspořádání území vč. infrastruktury a
stavební činnosti. (Fera, 2002) L'urbanistica je do češtiny překládána oběma termíny, a to i
jako urbanismus, tak i jako územní plánování a tuto dichotomii potvrzuje jiná italská definice
tohoto termínu, která říká, že l'urbanistica „je věda, která studuje městské jevy ve všech
aspektech, které mají význam pro plánování. Jde zejména o aspekty jejich historického
vývoje, obsahu, uspořádání, rehabilitace, adaptace existujících městských prvků a uspořádání
jejich růstu, a to prostřednictvím návrhu nových prvků, jejich forem a organizace vč. zapojeni
prvků přírodního prostředí“. (Astengo, 1966)
Obdobně je tomu s francouzským l’urbanisme, který je definován jako profesní
disciplína zahrnující studium městských fenoménů a akcí jako např. urbanizace, a organizace
města a jeho území. Lidé pracující v tomto oboru jsou považováni za projektanty. Podle
akademické tradice je tato disciplína položena mezi architekturu a geografii, podle toho, zda
se konkrétně zabývá teoretickými studiemi nebo městskými zásahy. (Kalfleche, 2012, Ascher,
2004)
Španělský el urbanismo nebo také urbanística je věda a způsob řízení měst a území.
Hlavním objektem disciplíny je studium městských fenoménů, procesu urbanizace a
organizace města a území. Odborníci v této profesi jsou považováni za plánovače a v mnoha
zemích, včetně Španělska, je tato specializace chápána jako rozšíření oboru architektury,
stavebnictví, nebo správy. (Gaete, 2005)
Urbanismo (portugalsky) je disciplína a činnost související se studiem, regulací,
řízením a plánováním měst (v nejširším slova smyslu) a s urbanizací. Je třeba jej odlišit od
jednoduchého působení člověka -urbanizadora, neboť je spojen s myšlenkou, že města jsou
objekty, které mají být studovány proto, aby dobře fungovaly. Je to disciplína, která se prolíná
s jinými širšími vědami - například s geografií sídel a sociologií. (Costa, 2009)
3.4

Urbanismus v germánském pojetí a jeho jazycích
Holandský urbanisme je věda o městech a jejich ekologických, ekonomických,
kulturních, sociálních, geografických a administrativně-politických dopadů na okolí.
Pozornost urbanisme je zaměřena na prostorové a technické možnosti území na jedné straně a
na sociální změny a na straně druhé na využití půdy. Urbanista neboli v originále
stedenbouwkundige, je buď výzkumník, nebo plánovač (designér), případně osoba spojující
oba tyto dva aspekty. V širších souvislostech patří do urbanisme také studium interakce mezi
městem a sousední krajinou. (TU Delft, 2012)
Dánský Bydesign je název mezioborové disciplíny, která se zabývá plánováním a
stavbou města jako celku, s ohledem na důležité funkční, estetické a společenské poměry.
Zjednodušeně řečeno je tento relativně nový obor něco mezi architekturou a územním
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plánováním. Střetávají se v něm prvky krajinářské architektury, sociologie města, komunální
politiky a plánovaní dopravní infrastruktury. Urbanisticky design vznikl kvůli potřebě větší
mezioborové interakce mezi tradičními odvětvími, aby v budoucnosti nabídl řešení stále
složitějších problémů výstavby moderních velkoměst. (University of Copenhagen, 2012)2
Byplanlægning nebo fysisk planlægning představuje vytvoření rámce pro funkční využití
území i vodních ploch, včetně zajištění péče a cílevědomého přístupu k řízení využívání
území. Územní plánování může zahrnovat jak vytváření plánů rozvoje měst a jednotlivých
složek jejich fungování, tak i plány, které vytvářejí rámec pro budoucí využití nebo správu
území.
Urbanitet nebo také bymessighet (norsky) je výrazem pro řízení lidské činnosti
v městském prostředí tj. v prostředí silně vyvinutém a hustě osídleném. Má různé kategorie
pro řízením rozvoje zemí (států), oblastí (regionů) nebo obcí. Tématem sledování urbanitet
(městskosti) je historický vývoj městských struktur, jejich fungování a každodenního
městského života. (Pløger; 1997)
Švédské fysisk planering zahrnuje činnosti, které se zaměřují na rozhodování
o využití půdy a vody v čase a prostoru. Fysisk planering vede k vytváření pravidel a
formulování podoby různých typů plánů, zejména översiktsplaner (celkových přehledových
plánů) a detaljplaner (plánů detailních), které musí dodržovat zákon, (které vstoupily
v platnost 1. července 1987) a reguluje také rozdělení odpovědnosti v oblasti plánování mezi
obce a stát. (Nationalencyklopedin, 2012) Stadsplanering (urbanistické plánování), také
známý jako stadsbyggnad (urbanismus) či stadsreglering (městského plánování), se věnuje
poznání a způsobu organizace skupin budov, ulic a náměstí v obydleném prostředí.
Stadsplanering ve své původní podobě bylo určeno k definování stavebních a uličních čar
mezi stavebními bloky a přilehlými ulicemi v hustě zastavěných územích (např. ve městech)
zajištění dlouhodobého fungování osídlení. Jeho cílem bylo a je uspořádat území tak aby se
předešlo budoucím konfliktům mezi zúčastněnými stranami a zájmy v území. Posledním
švédským termínem je pojem urbanitet (z latinského urbanus - "související s městem"), který
se odkazuje na lidské interakce ve veřejných prostorách měst. Historicky termín nejen
v protikladu s termíny jako krajina a již historicky musel reprezentovat pojmy kultury a
civilizace na rozdíl od termínů jako je barbarita a idyla. (Hall, 1997) 3
3.5

Slovanské pojetí urbanismu a jeho jazykové podoby
Ruské градостроительство (gradastrajitělstvo) „tvoří materiálně a prostorové
prostředí obytné zástavby, města či vesnice a prostorově organizuje rozsáhlá území krajiny a
osídlení“ (Jarina, 1986) a je evidentně odvozeno od německého der Städtebau. Vedle toho se
v ruštině můžeme setkat i s pojmem урбани́стика (urbanístika) nebo také геоурбанистика
(geourbanistika), která je chápána jako odnož ekonomické geografie zaměřující se na
komplexní analýzu a studium problémů týkající se provozu a rozvoje městských center
(Glazyčev, 2008) (do češtiny bychom tento termín nejspíše přeložili jako urbánní geografii
nebo geografii sídel). Vedle tohoto pojmu v ruském prostředí existuje i pojem урбани́зм
(urbanízm), který je ale zcela ojediněle vykládán jako směr v gradastrajitělstvě (stavbě měst),
který vznikl na počátku 20. století, jehož představitelé prosazovali myšlenku vůdčí a
jednoznačně pozitivní role měst v moderní civilizaci, a proto se zaměřili na rozvoj projektů
velkých měst s velkou koncentrací obyvatelstva. (Lappo,1976)
Oblastí plánování se pak zaobírá градостроительное проектирование
2
3

Za překlad z dánštiny velice děkuji paní Martině Eriksen.
Za překlad z norštiny a švédštiny děkuji panu Tomu Kaukovi.
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(gradastrajitěľnoje
prajektirovanie)
/городское
проектирование
(garadskoje
prajektirovanie), které studuje prostorovou konfiguraci, vnější vzhled a funkčnost prvku
města nebo jiného bodu osídlení. Zvláštní pozornost je věnována rozpracování uspořádání
míst, ve kterých se odehrávají každodenní aktivity obyvatel (ulice, náměstí, parky, veřejná
infrastruktura). Garadskoje prajektirovanie je disciplína, která se nachází na průsečíku a
syntetizuje procesy městského územního plánování, krajinného designu a architektury.
Garadskoje prajektirovanie vyžaduje znalosti politických, sociálních a ekonomických faktorů.
Naproti tomu polská urbanistyka je věda o plánování měst a osídlení, o jejich původu a
vývoji. Zabývá se analýzou městských struktur a na tomto základě vypracovává plánovací
koncepce. Jejím úkolem je minimalizovat střety zájmů jednotlivých uživatelů území a
ochrana přírodních i kulturních hodnot prostředí. (Czapska, 2012)
Polština, stejně jako jiné středoevropské jazyky pracuje i se samostatným
„plánovacím” termínem, kterám je v tomto jazyce planowanie przestrzenne, které je
chápáno jako hlavní nástroj územní politiky. Dotýká se alespoň tří úrovní integrace sociálních
jevů - města (obce), regionu a země (státu). Moderní plánování má také nadnárodní úroveň,
což se projevuje ve spolupráci mezi státy např. v pobaltských státech nebo různých regionech
evropsky. Čím vyšší je úroveň složitosti sociálních a ekonomických struktur, tím větší obtíže
jsou při vyvažování zájmů jednotlivých aktérů a koordinaci zájmů společnosti a hospodářství.
(Karwińska, 2008)
Slovinský urbanízem je činnost, která se zabývá plánováním nových měst a vesnic a
měst a racionálním fungováním stávajících vesnic a měst. Cíle moderního městského
plánování směřují k zajištění maximální kvality života občanů, silného a
konkurenceschopného hospodářství měst a zdravého prostředí. Příprava územních plánů
(dosl. urbanističnih načrtov) je náročný proces, který zahrnuje koordinaci potřeb veřejného
sektoru a soukromých firem a jednotlivců. Příprava územních plánů vyžaduje odborné
zázemí, jako jsou přípravné studie v oblasti hospodářského rozvoje, přírodních zdrojů,
ekologických limitů, sociálních potřeb, sanace nemovitého kulturního dědictví, zajištění
kvality nové architektury, rozvoje dodávky vody, elektřiny, telekomunikací, obecní a dopravní
infrastruktury a v dalších oblastech relevantních pro provoz města. Vedle toho hlavním
úkolem prostorskego planiranja je účelné uspořádání a koordinace mezi místními,
meziměstskými (regionálními) a národními zájmy. Územní plánování řídí a koordinuje
(záměrně) racionální využití prostoru. V regionu (zemi) se zabývá uspořádáním prostředí
z hlediska funkce, ekonomiky, sociálních vztahů a estetiky tak aby zde lidé měli vhodné
podmínky pro bydlení, práci a rekreaci. (IPOP, 2012)
Chorvatský urbanizam je vědecká disciplína a činnost, která se zabývá výzkumem,
utvářením měst a plánováním jejich rozvoje (urbanistické plánování). Urbanismu příbuzné
činnosti jsou regionální plánování, urban design, urbánní geografie, architektura, ale i mnohé
další. Související urbanističko planiranje se zabývá fyzickým, sociálním a ekonomickým
rozvojem urbánních nebo městských oblastí. Ostatní profese jako architektura, krajinná
architektura a urbanistický design se zabývají rozvojem v menším měřítku, ale s více detaily.
Regionální plánování se zabývá ještě větším rozsahem, ale na méně detailní úrovni.
Урбанизам (urbanizam) v srbštině je vědecká disciplína, umění i technika utváření a
organizace sídel, která bere ohled na estetické, hygienické a praktické potřeby obyvatel.
Činnosti z oblasti urbanismu se realizují na základě prostorových a urbanistických plánů a
projektů. (Maksimovič, 1978) A просторно планирање (prostorno planiranje) se zabývá
organizací, uspořádáním a vybavením nějakého prostoru tak, aby jeho obyvatelé kvalitněji
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žili.“ (Borčevič, 2004) 4
3.6

Existuje převládající pojetí urbanismu v evropském kontextu?
Pokud nevyjdeme ze zjednodušeného schématu, že nejvíce vědců píše anglicky, a tedy
že pojetí, které je v anglicky psané literatuře je to správné, případně neřekneme, že je nutné
převzít pojetí orgánů Evropské unie, pak jsme po jazykové analýze zkoumaného pojmu
urbanismus stále na začátku. Pojetí urbanismu se liší stát od státu, jazyk od jazyka. Jediné, co
lze spolehlivě vysledovat, jsou proměny pojetí ve směru jihozápad – severovýchod. Jižní a
jihozápadní národy (jak dokazují definice v jejich jazycích) chápou urbanismus spíše jako
organizačně manažerské působení na fungování a rozvoj měst resp. území s důrazem na
vytváření obytného prostředí pro člověka (ve španělštině pro něj dokonce mají samostatný
termín „urbanizador“). Země střední Evropy pak spíše vidí urbanismus jako vědní obor
zaměřený na výzkum a popis měst (vč. jejich lidského činitele). Ve východní části Evropy pak
jednoznačně převládá pojetí „stavby měst“ tj. plánovacího či spíše stavebního programu
prostorové přeměny území (až na výjimky rovněž bez ohledu na člověka a jeho potřeby
v tomto prostoru).
4

Závěr – pokus o formulaci současného českého paradigmatu urbanismu
I když by se mohlo zdát, že jsme předchozím rozborem k žádnému jednoznačnému
závěru, jak současný český urbanismus uchopit neodspěli, není situace až tak bezvýchodná.
Vyjdeme-li ze středoevropského kontextu, vyjádřeného zejména německým pojmem
„Urbanistik“ a jeho pojetí urbanismu jako vědního oboru zaměřeného na výzkum a popis měst
a využijeme-li dále jeho kombinaci s anglickým the „urbanism“vnímaným jako
charakteristický způsob interakce obyvatel měst se zastavěným prostředím, můžeme dospět
k následujícímu pojetí:

Urbanismus je
(nebo lépe řečeno měl by být)
věda o městě resp.
věda o uspořádání obydlené krajiny.

Paradigmatem současného českého urbanismu by pak mohl být teoretický přístup, jehož
cílem je postihnout, objasnit a formulovat obecné zákonitosti (socio-) prostorových jevů
a stanovit pravidla pro další rozvoj.
Pro to, aby v tomto základním paradigmatu mohl probíhat smysluplný základní
výzkum (který v současnosti prakticky neexistuje) a mohly být formulovány nové
urbanistické teorie, je třeba urbanismus rozdělit na tři základní části, a to:
1. Obecný (teoretický) urbanismus, jehož předmětem bude formulování základních
urbanistických kategorií, vědeckých teorií a výzkumných hypotéz, rozvíjení metod a
technik výzkumu, a který bude usilovat o integraci současného urbanistického poznání a
vytvoření jednotné teoretické soustavy, která by stanovila obecná teoretická a
metodologická východiska studia (města a) urbanizované krajiny.
4

Za překlad z balkánských jazyků děkuji panu Michaelovi Pondělíčkovi.
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2. Aplikovaný urbanismus, jehož předmětem je výzkum aktuálních a dílčích témat
spojených s prostorovým uspořádáním území zejm. měst (např. urbanizace/suburbanizace,
brownfields, bezpečnostní aspekty v území).
3. Metodologii územního plánování, jejímž předmětem je výzkum nástrojů, technik a
procesů sloužících prostorovému uspořádání území v reálném čase.
Mohlo by se zdát, že je to snadné, ale v praxi lze očekávat, že cesta k novému
českému urbanistickému paradigmatu bude ještě dlouhá a trnitá. Toto pojednání nechť je na ní
jedním z prvních kroků. Doufejme, že to bude cesta správným směrem.
5
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Abstract:
Paper deals with questioning the nature of territorial planning in the coming epoch, labeled
the Anthropocene. First part approaches the context of this question (humanity as one
complex social system, climate change and its philosophical and political consequences) and
searches for such concepts that would enable connecting this rather general questions with
one rather concrete social subsystem, which is a system of territorial planning. The basic
concepts that were found are Deleuze & Guattari's distinction between smooth and striated
space, concepts of war machine, apparatus of capture, minority, majority, Ranciér's distinction
between politics and police and Latour's concept of Gaia as an emerging political subject that
strives to enter on the global scene and transform the capitalistic axiomatic so that the new
configuration would respect planetary limits, that are in the case of territorial planning
grasped as sustainable ecological footprint of a territory.
Second part deals in greater detail with the transformation of the Czech planning system. It
demands at least partial deteritorialization of planning system and one of the tools for that
should be the possibility of the delimitation of plans' boundaries from within the process of
planning itself (that is, not according to the administrative or state borders). And then is
suggested differentiation of current teritorial plans into land-use plans, that would ensure
territorial police, and initiation plans, that should become the expression of territorial politics.
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Anthropocene; planning; smooth and striated space; police and politics; transformation;
planetary limits; ecological footprint; urban development.
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1

Úvod
Díky rozvoji lidstva Země nedávno vstoupila do epochy Antropocénu. To je
bezprecedentní situace a její součástí je i konflikt mezi Lidstvem a Zemí. Územní plánování,
jakožto jeden z nástrojů rozvoje, se tohoto konfliktu přímo účastní, neboť významným
způsobem ovlivňuje tvář Země. Pokud výsledkem tohoto konfliktu nemá být zpustošená
Země a rozvrat moderní společnosti, musí se, kromě řady dalších složenin, změnit i územní
plánování.
Domnívám se, že důležitou součástí těchto změn je jiný pohled na svět, tj. změna
filosofie, tvořící základ fungování moderní společnosti. To v praxi znamená změnu struktury i
obsahu řady pojmů, s jejichž pomocí jako lidstvo uchopujeme jak svět, tak sebe sama.
Nejprve proto budou nastíněny a v literatuře ukotveny koncepty a pojmy, které považuji za
zásadní pro pochopení situace, ve které se lidstvo v současnosti nachází (lidstvo jako jeden
komplexní sociální systém, proces modernity, Antropocén, ...). Zároveň budou stručně
představeny některé aspekty filosofie, ze které vycházím (Deleuzovy & Guattariho pojmy:
hladký a rýhovaný prostor, válečný stroj, stát jako aparát zajetí, většina a menšiny;
Ranciérovo rozlišení politiky a policie; Schmittův pojem výjimečný stav; Latourovo pojetí
Gaiy jako politické síly, strany Rozvoje a strany Země). A v tomto kontextu budou nakonec
nastíněny možnosti a směry transformace územního plánování tak, aby bylo schopno čelit
výzvám, spojeným s epochou Antropocénu.
Prvním cílem příspěvku je tedy v jednoduchých pojmech formulovat složitou situaci,
ve které se lidstvo v současnosti nachází a která představuje výzvu, které musí řada sociálních
subsystémů čelit. Druhým cílem je pak formulace problémů, které z této situace vyplývají pro
jeden konkrétní subsystém, kterým je správa území a jeho důležitá součást – systém územního
plánování, a naznačení (odhad) způsobů jejich řešení.
2

Rešerše: aktuální situace lidstva a pojmy k jejímu uchopení

2.1

Lidstvo jako jeden komplexní sociální systém
Niklas Luhmann (1997) tvrdí, že současné lidstvo představuje jeden složitý a vnitřně
diferencovaný sociální systém (když budu nadále říkat „lidstvo“, myslím tím právě toto).
Tento systém je diferencován převážně funkčně (na subsystémy ekonomiky, politiky, vědy,
práva, vzdělávání atd.), ale stále jsou v něm patrné pozůstatky vývojově starší formy
diferenciace, a to diferenciace hierarchické. Nejlépe je to patrné na způsobu, jak jeden
sociální subsystém – ekonomika – dominuje všem ostatním subsystémům: totiž tak, že
rozlišení bohatý/chudý, popř. má/nemá formuje i většinu dalších sociálních vztahů (Holubec
2014).
Smysl globalizace chápu takto: propojit prostorově oddělené sociální systémy a zapojit
je do jednoho systému. Za její cíl považuji to, co jsem dříve nazval jeden svět (Holubec 2013b
– čl. 35). Když však někdo říká „jeden svět“, soudobý kritik se oprávněně ptá: a kdo to říká? A
myslí tím: pro koho zde ten jeden svět je? Kellerova (2010) hypotéza tří sociálních světů nám
totiž říká, že pro elitu (první sociální svět), zde jeden svět opravdu je: globální komunikace,
občanství i práva jsou pro ně realitou i každodenní prostřenou hostinou; pro střední vrstvy
(druhý sociální svět) jeden svět představuje aspiraci, motivaci a práci: fungování jednoho
světa je totiž na střední vrstvě závislé a jeden svět je pro tuto zmenšující se vrstvu denním
chlebem, mnozí sice o životě v jednom světě pouze sní, ale někteří již v něm aktivně žijí a
angažují se; a konečně třetí sociální svět: i podtřída vyloučených o jednom světě ví, ale pokud
o něčem sní, tak spíše o dobré večeři a vlastním uznání, a jeden svět vnímá spíše jako hrozbu,
neboť pociťuje především jeho negativní důsledky.
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Ačkoli je globálně provázaný svět realitou a lidstvo dnes funguje v zásadě jako jeden
sociální systém, role jednotlivých segmentů společnosti jsou velice odlišné a vzájemně
nesouměřitelné. Jeden svět pro všechny je tak spíše univerzalistická idea, jejíž realizace je,
pokud vůbec, tak spíše toužebně očekávaná. Aktuální jeden svět je exkluzivní a do globální
společnosti jsou mnozí začleněni pouze jakožto vyloučení (Agamben 2011), jako část bez
účasti (Ranciére 1999).
2.2

Proces modernity, rozvoj
Aktuálním výsledkem rozvoje se zdá být to, že moderní společnost, reprodukující se
skrze produkci komodit, už do svého fungování zapojila celou zeměkouli: došlo k mobilizaci
ohromných lidských i Zemských zdrojů a to vedlo k historicky nevídanému přetvoření
zemského povrchu a změně řady významných globálních parametrů (teplota, složení
atmosféry atd., viz IPCC 2013). Atributy přisuzované moderní společnosti lze přitom ve stále
větší míře vyčíst i v území, které je stále komodifikovanější, abstraktnější, nesourodější,
specializovanější a účelovější (Holubec 2013b – čl. 29).
Pojem rozvoj (angl. development) přitom chápu nikoli normativně, tedy jako to,
k čemu by měl rozvoj vést, ale empiricky, tj. jako to, k čemu jménem rozvoje reálně
docházelo a dochází:
„'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.“ (Rist 2008: 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.“ (Rist 2008: 18)
Nejspíš tedy nepřekvapí, že velice obdobně zní i Harveyho definice 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.“ (Harvey
1989: 343)
Základní vlastnosti moderní společnosti, které jí odlišují od společností tradičních, uvádí
Keller (2007: 60-64). Jde o čtyři procesy: vysoký stupeň generalizace společenských vztahů
(společenské vztahy se stále méně váží na konkrétní lidi a situace), proces individualizace
(nárůst významu jednotlivce), funkční diferenciace společnosti (stále pokročilejší dělba práce)
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 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
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modernizace. Pro adekvátní pojmové zachycení tak může být vhodnější, pro zdůraznění její
komplexní dynamiky, hovořit o procesu modernity (Holubec 2013b – čl. 17 , čl. 29).
Chápání lidstva jakožto jednoho komplexně se proměňujícího sociálního systému nám
také umožňuje chápat lidstvo jako specifickou „bytost“ (či složeninu – D&G 2010), která se
vyvíjí do značné míry nezávisle na tom, co chtějí jednotliví lidé. Z pohledu teorie
komplexních autoreferenčích systémů (Luhmann 1995) jsou totiž lidé, resp. jednotlivá lidská
vědomí, prostředím této bytosti, tj. něčím vnějším, co se tato „bytost“ snaží utvářet s ohledem
na své vlastní potřeby a cíle. Lidé pro tuto bytost představují jakési senzory či smysly, skrze
něž Lidstvo vnímá své prostředí (použitím velkého L zdůrazňuji, že myslím lidstvo jakožto
takovouto specifickou entitu). Každý člověk je přitom unikátní a smyslem jeho života je
především vyjádřit tuto jedinečnost, inspirovat ostatní a sdílet svůj jedinečný pohled (Hu
2008). Tak jako oko vnímá jiný výsek reality (prostředí v Luhmannově terminologii) než
ucho, tak totiž i každý člověk vnímá a zažívá nějaký jiný výsek reality. A proto, aby se
Lidstvo skutečně stalo harmonickou, a nikoli schizofrenní či sebe-nenávistnou bytostí, díky
níž trpí jak jednotliví lidé, tak ostatní živé bytosti, tak je potřeba, aby každý člověk mohl
realizovat svůj potenciál, a aby byla každá takováto jedinečná perspektiva respektována
a brána v potaz. Jinak řečeno, ačkoli je vyloučení a nezájem velkým tématem a problémem
moderní společnosti (Luhmann 1997), musíme hledat cesty, jak je překonat.
2.3

Dva druhy prostoru: hladký a rýhovaný; stát a válečný stroj
Lidstvo je však diferencováno nejen funkčně, ale i územně: je zde systém států, leckdy
taktéž v hierarchických vztazích, které si za pomoci suverenity, teritoriálních hranic
a mezinárodních dohod rozdělily zemský povrch. Každá část Země, včetně moří, vzdušného
a podzemního prostoru, tak spadá pod jurisdikci nějakého státu, anebo je, tak jako např.
Antarktida, předmětem mezinárodních dohod. Podrobnější parcelace jednotlivých částí Země,
možnosti a způsoby jejich využití, jsou upraveny příslušným právem. Změny využití území
jsou obvykle předmětem systému územního plánování.
Tento způsob vztahování společnosti k Zemi, založený na usedlém způsobu života,
právu a na existenci hranic, Deluze & Guattari označují jako teritoriální a jeho výsledkem je
rýhovaný prostor. Odlišným způsobem vztahování se k Zemi, založeném na nomádismu a na
existenci strategických bodů, je deteritorializace, a jejím výsledkem je hladký prostor, rovina
konzistence. Operátorem, který ustavuje rýhovaný prostor, je stát jakožto aparát zajetí.
Operátorem, který rýsuje hladký prostor, je válečný stroj. Ačkoli původním smyslem
(nomádského) válečného stroje bylo rozkládat stát a rýsovat tak tvůrčí linie úniku (buď ze
zajetí, anebo tvořící něco nového a nevídaného), státy si nakonec válečný stroj přisvojily a
linie úniku přeměnily v linie destruktivní, čímž zároveň vytvořily teritorium jakožto rovinu
organizace a dominance (D&G 2010: 484).
V pojetí Deleuze a Guattariho má válečný stroj velmi různorodé významy, a to proto,
že je ve velmi proměnlivém vztahu s válkou. D&G definují dva póly válečného stroje: první
z nich, který si typicky spojujeme s válkou, si:
„bere válku za cíl a vytváří linii destrukce prodlužitelnou až k hranicím
univerza. Ve všech aspektech, které zde na sebe bere, omezená válka, totální
válka, světová organizace, nijak neprezentuje předpokládanou podstatu
válečného stroje, ale pouze, ať už je jeho síla jakákoliv, prezentuje soubor
podmínek, za jakých si státy tento stroj přisvojují, i kdyby ho měli nakonec
promítnout jako horizont světa nebo vládnoucí řád, jehož jsou samy už jen
pouhými částmi. Druhý pól je zřejmě podstatný, totiž když cílem válečného
stroje s nekonečně menšími „kvantitami“ není válka, nýbrž rýsování tvůrčí
linie úniku, skladba hladkého prostoru a pohybu lidí v tomto prostoru. Podle
tohoto pólu se tento stroj s válkou setkává, ale jako se svým syntetickým a
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suplementárním objektem, tentokrát namířeným proti státu a proti světové
axiomatice vyjádřené státy.“ (Deleuze & Guattari 2010: 483-484).
„Neustále pozorujeme, že mezi oběma liniemi nebo oběma rovinami probíhá
komunikace, že se každá z nich živí tou druhou, půjčuje si od druhé: nejhorší
válečný stroj obnovuje hladký prostor, aby obklopil a uzavřel Zemi. Země však
uplatňuje své vlastní deteritorializační síly, své linie úniku, své hladké prostory,
které žijí a razí cestu pro novou Zemi.“ (D&G 2010: 484)
Podstatou válečného stroje v tomto pojetí tak není destrukce, nýbrž, naopak, rýsování tvůrčí
linie úniku a roviny konzistence. Pravým smyslem války tak není něco zničit, nýbrž cosi
nového a smysluplného vytvořit – a to, někdy, a nikoli nutně, i za cenu zničení něčeho
stávajícího.
Lze tedy říci, že svého času bylo i vytvoření moderních teritoriálních států a
mezinárodního práva právě takovouto tvůrčí linií úniku – před hrůzami Třicetileté války. Leč
když D&G hovoří o nejhorším válečném stroji, který obklopuje a uzavírá Zemi, má tím na
mysli šílenství studené války a možnost jaderného holocaustu, které se stalo východiskem
z děsivé destrukce I. a II. světové války. Za původce těchto dvou válek je přitom třeba označit
složeninu národních států a nadnárodního kapitalismu. A právě proti této složenině se dnes
obrací pravé válečné stroje, které jsou vždy menšinové (o menšinách bude řeč v kap. 2.6):
guerilla, politický boj minority proti jí utlačující většině, lidová revolta, protiválečné hnutí
(proti militarismu a za odzbrojení), hnutí dožadující se práva na město.
Z určitého úhlu pohledu lze dokonce říci, že i vojensko-průmyslový komplex se ve
výsledku obrací proti státu, který si ho přisvojil. Příkladem budiž nedávné intervence USA na
blízkém východě, které nejenže zničily řadu tamních států (Irák, Afghánistán, Lybie), ale
které podrývají státní moc i v samotných USA – podobným způsobem jako jaderné zbrojení
vedlo jak k prevenci „horké“ války mezi supervelmocemi, tak k delegitimizaci státní moci
mezi vlastními občany.
2.4

Antropocén
Pokud si poskládáme doposud nastíněné pojmy, vyjde nám cosi jako proroctví indiánů
kmene Hopi, tematizované též ve filmové eseji Naqoyqatsi (Reggio 2002), kterýžto název lze
přeložit jako: „Život jako válka“, „civilizované násilí“, popř. „život jako vzájemné zabíjení“.
Tento pohled nám ukazuje, že destruktivní válka se jeví být základním elementem procesu
modernity.
Základní otázka tak zní, co je objektem destrukce, který jako obětní beránek
zachraňuje stávající uspořádání a blokuje tvůrčí linie úniku (D&G 2010: 157)? A můžeme si
rovnou odpovědět: Země (záměrně přitom nehovořím o přírodě – viz. Latour 2013). Ať už
jsou totiž výsledky válčení mezi státy, anebo výsledky konkurenčního boje mezi korporacemi
jakékoli, tím, co je vždy obětováno, jsou živé organismy, biodiverzita, čistota prostředí atd.
Dokonce i samotné slovo obětní beránek nám říká, že namísto člověka je obětováno zvíře a že
pro zachování platnosti abstraktní ideje, je zničen konkrétní živý organismus. Tímto aktem
člověk sám sebe ze Země vyděluje a zároveň se staví nad ní.
Tento akt snad měl svůj smysl v tradičních, hierarchicky uspořádaných společnostech,
čelících nepředvídatelnostem přírodního prostředí, ale v moderní, funkčně diferencované
společnosti je tento vztah stále zhoubnější. Člověk, resp. Lidstvo, totiž musí najít a přijmout
svojí pravou roli v nově se uspořádávajícím ekosystému Země, jehož stav zachycuje pojem
Antropocén. Můj názor je přitom ten, že člověk zde není od toho, aby Zemi vládnul, ani aby jí
řídil, nýbrž aby pozoroval, zažíval a vnímal. A roli Lidstva spatřuji v tom, že jde o rodící se
vědomí Země, jehož aktuálním úkolem je ochočit životu nepřátelské sociální systémy, které
lidi vychovávají k tomu, aby jednali nikoli jako vědomé a citlivé bytosti, nýbrž spíše jako
„zabijácké opice“ (Hu 2008).
27

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Pavel Holubec

Územní plánování v epoše Antropocénu

Nyní k pojmu Antropocén. Tento pojem navrhnul Paul Crutzen (2002) a na rozdíl od
starších pojmů jako Antropozoikum, Psychozoikum či Noosféra se jeho použití rychle
rozšířilo mezi praktikujícími vědci k označení současného časového intervalu, kde dominuje
lidská aktivita (Zalasiewicz et. al. 2010). Ačkoli nejde o formalizovaný termín, geologové
podnikají kroky k jeho případnému zařazení do stratigrafické tabulky, zachycující geologický
čas a tedy i vztahy mezi událostmi v historii Země. Nejde přitom o žádnou maličkost, ale
o změnu, která by znamenala velice zásadní přehodnocení vědeckého pohledu na vztah
Lidstva a Země. Zavedení pojmu Antropocén do stratigrafické tabulky by tak znamenalo
uznání Lidstva jakožto geologické síly. „Formalizace by mohla znamenat „oficiální“ uznání
toho, že svět se změnil, podstatně a nevratně, díky lidské aktivitě – což je uznání blízké
konsenzu IPCC [Mezivládního panelu pro změny klimatu] ohledně klimatické změny.“
(Zalasiewicz et. al. 2010: 2231)
Co přesně zapříčinilo takto výrazné změny tváře Země, je předmětem diskusí.
Rozhodně však nelze pominout explozivní růst lidské populace, který započal zkraje
18. století spolu s využitím fosilních paliv a nástupem průmyslové revoluce, a znamenal
nárůst ze zhruba miliardy lidí v roce 1800 na současných zhruba sedm miliard
a předpokládaných devět miliard v polovině 21. století. Zalasiewicz et. al. (2010: 2229) píší,
že nejviditelnější efekty – například růst světových megaměst – mohou být těmi
nejpřechodnějšími. Na rozdíl od vlivů lidské aktivity na chemické složení atmosféry, nárůst
globální teploty a jeho dopady na biosféru (vymírání druhů), či okyselování oceánů – kteréžto
jevy mají efekty dlouhodobé.
Co se týče případného počátku Antropocénu, diskutuje se o počátku průmyslové
revoluce v Evropě (rok 1800), či poválečné „velké akceleraci“, spojené nejen s řadou
globálních změn životního prostředí, ale také s rokem 1945, od něhož lze vysledovat tenkou,
ale měřitelnou vrstvičku, obsahující umělé radionuklidy (Zalasiewicz et. al. 2010). Vyloučeny
však nejsou ani další varianty, související například s výskytem antropogenních půd
v souvislosti s rozšířením zemědělství – tj. i usedlého způsobu života v sídlech.
2.5

Politika nebo policie?
Tak jako jsme výše rozlišili dva typy prostoru – hladký a rýhovaný –, a spojili je se
dvěma typy operátorů, které je vytvářejí – výlečným strojem a státem –, tak budeme v tomto
rozlišování pokračovat a zavedeme Ranciérovo (1999) rozlišení mezi policií a politikou. Tato
rozlišení následně aplikujeme jednak na způsob našeho chápání Země a druhak na způsob,
kterým s prostorem zachází územní plánování.
Ranciére chápe pojem politika odlišně od toho, čemu běžně říkáme politika. Není to
tedy „náplň práce politiků“, jak s tímto slovem často pracujeme v běžném diskurzu. To, čemu
běžně říkáme politika, je totiž spíše součástí toho, čemu Ranciére (1999: 28-29) říká policie:
„uspořádání (řád) těl, které definuje rozvržení způsobů dělání, způsobů bytí
a způsobů mluvení, a chápe tato těla jako přiřazená s pomocí jmen k určitým
místům a úlohám; je to řád viditelného a vyjádřitelného, který vidí určité
aktivity jako viditelné a jiné nikoli, a který určitým vyjádřením rozumí jako
řeči, zatímco jiným jako šumu.“
Termín politika Ranciére (1999: 29-30) vyhrazuje pro:
„extrémně odhodlanou aktivitu, která je vůči policii protichůdná: cokoli se
rozchází s hmatatelnou konfigurací, kde jsou definovány strany, části, anebo
jejich absence, a to na základě předpokladu který už z definice v dané
konfiguraci nemá místo – je to část těch, kteří jsou bez účasti. Tento zlom se
manifestuje v sérii akcí, které přeskupují prostor, kde byly definovány strany,
části, anebo jejich absence. Politická aktivita je cokoli, co přesouvá těla z jim
určených míst, anebo mění určení míst. Zviditelňuje to, co nemá být vidět, a
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nechává zaznít řeči tam, kde bývalo místo pouze pro šum; dává porozumět
takové řeči, která byla dříve považována za šum.“
Ranciérovo chápání politiky se zdá být velice blízké tomu, čemu Carl Schmitt (1996),
říká válka a spojuje s pojmem výjimečný stav:
„válka není tam, kde postačí management a účetnictví; válka není tam, kde lze
konflikty řešit zásahem policie a kde i protivníci souhlasí, že stát má právo
definovat situaci. Válka začíná tam, kde není žádný svrchovaný soudce, kde
neexistují žádné 'obecné normy', které by bylo možno aplikovat a vydat
rozsudek: takový je onen extrémní 'výjimečný stav'.“
Jednoduše řečeno, politika podle Ranciéra, stejně jako válka podle Schmitta, je chápána jako
bezprecedentní situace, výjimka z panujícího řádu, jejímž cílem je tento řád změnit a ustavit
řád nový. Jde tedy v prvé řadě o změnu uspořádání sociálního řádu, leč díky Lefebrovi (1991)
víme, že takováto změna, pokud má mít určité trvání, implikuje též proměnu sociálního
prostoru – a tedy i změny v uspořádání a ve využití fyzického, materiálně definovaného
prostoru.
Lze říci, že konkrétní uspořádání materiálního prostoru může buď podporovat, anebo
narušovat panující sociální řád. Dále lze říci, že moderní společnost ustavuje sama sebe
z velké části i díky cíleným změnám materiálního prostředí. Toto máme na mysli když
říkáme, že moderní společnost úzce souvisí s rozvojem a růstem měst, že je to společnost
městská. Právě města, která v tradičních společnostech symbolizovala trvalost, se totiž
v moderní době dostala do pohybu, do procesu neustálých změn a přestaveb, který umožnil
teprve rozvoj průmyslu a stavební výroby. Právě města v sobě dovedně spojují trvalost
s neustálou změnou. Pocit trvalosti, který města vytvářejí, přitom slouží jako vždy přítomné
potvrzení panujícího řádu a v moderní společnosti spektáklu (Debord 2007) tento pocit
zároveň zakrývá jak to, že města samotná se výrazně mění, tak i to, že některé axiomy
(kapitalismu) zůstávají těmito změnami zcela nedotčeny.
Dokonce můžeme říci, že principy odcizení, záměny a spektáklu jsou právě tím, co
moderní společnosti umožňuje popírat sebe samu. Jedině díky těmto principům může sociální
řád společnosti, která adoruje změnu, zůstat sám nezměn. Nikdy nekončící změny
materiálního prostředí a změny technologií tak často pouze zakrývají to, co se nemění a na
čem si nakonec vylámaly zuby všichni revolucionáři v moderní historii. Ranciére (1999: 6194) například široce popisuje, jak politická filosofie slouží k praktickému vyloučení politiky
v pravém smyslu. Je to i pojem „politik“, který k tomuto účelu slouží v demokratické
společnosti: účelem politiků je totiž zabránit politice jakožto změně uspořádání společnosti,
a to tak, že se za cíl politiky vydává v prvé řadě změna obsazení určitých postů v příslušných
státních (lépe řečeno policejních) aparátech. Skutečná politika je, jako nikdy nerealizovaná
možnost, používána pouze jako reklama v programech politických stran (a často ani tam ne,
často i tam jde v prvé řadě o změnu obsazení aparátů, o změnu toků peněz a o dílčí změny
materiálního prostředí).
Skutečnou politiku, jakožto vystoupení oněch částí bez účasti na scénu, vytvořenou
právě demonstrací těchto vyloučených, a ustavením jejich vztahů vůči policejnímu řádu,
prakticky provádějí pouze aktéři, kteří bývají úřadujícími politiky označování jako nepolitická
hnutí. Právě tato hnutí jsou však prakticky jedinými nositeli politického pohybu, protože
pouze ona, alespoň některá, vystupují ve jménu rovnosti a univerzálních práv (což je pro
Ranciéra (1999: 32) zásadní kritérium pro vymezení politické aktivity), stejně jako ve jménu
lidu, který nelze vymezit žádným výčtem (který je nespočitatelný – D&G 2010: 539, nejde
o žádnou již konstituovanou část společnosti).
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2.6

Různorodé nespočetné menšiny
Deleuze a Guattari tvrdí, že naše doba se stává dobou menšin. Menšiny přitom
nedefinuje malý počet, a už vůbec ne prostý aritmetický součet jejích členů, nýbrž vnitřní
vztahy k počtu. Menšiny definuje:
„spíše stávání se či fluktuace, to znamená odchylka, jež je dělí od jistého
axiomu tvořícího redundantní většinu. (…) Tím odlišujícím je skutečnost, že
v případě většiny tvoří vnitřní vztah k počtu celek, konečný nebo nekonečný,
ale vždy spočitatelný, zatímco menšina se definuje jako nespočitatelný celek,
ať už je počet jeho prvků jakýkoli. Nespočitatelné necharakterizuje ani celek,
ani prvky; je to spíše spojitost, ono „a“, které vzniká mezi prvky, mezi celky
a nepatří ani jednomu z nich, vymyká se jim a tvoří linii úniku. Axiomatika
totiž ovládá pouze spočitatelné celky, a to i ty nekonečné, zatímco menšiny
tvoří ony „nejasné“, nespočitatelné celky, které jsou neaxiomatizovatelné,
zkrátka „masy“, multiplicity úniku či toku.“ (D&G 2010: 537-8).
Vztah většiny a menšin je vztahem jednoho světa a mnohosti ostatních světů (Holubec
2013b – čl. 35), je to vztah většinového diskurzu vůči diskurzům alternativním. Většina je
vždy hegemonická a spočitatelná. Jejím prototypem, schopným i dnes nečekaně vyhřeznout
ze smetiště dějin (kde by měl být nadobro odložen) je rasistický bílý muž, osobující si „právo
civilizovat“ či „úkol modernizovat“ jakékoli ostatní. I vztah „Západu“ a „zbytku světa“,
stejně jako vztah „vyspělých“ a „rozvojových“ zemí lze chápat jako vztah většiny a menšin.
Podle D&G (2010: 530-1) je většina jedním z důležitých axiomů kapitalistické
modernity a tedy i tím, co toto uspořádání definuje a co toto uspořádání aktivně prosazuje.
Axiomy jsou pravidla, které axiomatika, řídící se pouze svými vlastními imanentním zákony,
sama sobě stanovuje, a s jejichž pomocí se reprodukuje, jsou to jakési „fatální zákony druhé
přírody“, které jsou o to nevyhnutelnější, oč jsou nahodilejší (k pojmu nahodilost viz též
Luhmann 1995: 24-28).
Jestliže většina těží ze své síly a ze schopnosti spočítat si následky svých i cizích akcí,
menšině je vlastní těžit z moci nespočitatelného, z odhadu možných spojení, z odhadu
chování nespolehlivých a nevypočitatelných spojenců. Většina proti menšinám je i proto
bytím proti stávání se. Právě to, že menšiny definuje jejich stávání se, tedy proces toho, že se
stávají či mohou stát něčím jiným, je činí nespočitatelnými: je ještě bílý muž, který se
považuje za člena národnostní menšiny členem většiny? Pravděpodobně ano, protože většina
se stále pojí se státem a s pojmem národa. Co však s národy, které nejsou spojeny s žádným
státem, jako třeba Kurdové, anebo dokonce s etnickými menšinami, například Romy, kteří ani
o žádný stát neusilují? Kolik žije v Česku Romů? Přesně tahle otázka, která není
zodpověditelná pohledem do výsledků posledního Sčítání lidí, domů a bytů, poukazuje na
definiční znak menšiny, totiž na její nespočitatelnost. Právě proto má většina „problém“ se
všemi menšinami, ať už jsou to homosexuálové, etnické či náboženské menšiny nebo třeba
nejrůznější „aktivisté“ či „separatisté“: protože neví, kolik jich doopravdy je. Protože neví,
s čím může počítat. Kolik Skotů, kteří by hlasovali pro odtržení, doopravdy žije ve Skotsku?
A z kolika muslimů se mohou stát teroristé? Jakkoli absurdní jsou takovéto otázky, většina si
je nechce, anebo dokonce ani nemůže přestat klást, protože je tím ohrožen samotný axiom
většiny.
Jestliže většinu definuje etalon, znakem menšiny je odlišnost od jakýchkoli etalonů.
Menšiny jsou různorodé, tak jako jsou různorodá území a nejrůznější sociální i ekologické
niky, které menšiny obývají a svojí činností produkují (k pojmu produkce prostoru viz
Lefebvre 1991).
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2.7

Pohledět do tváře Země: Gaia jako politická síla
Když se nyní vrátíme k pojmu Antropocén, můžeme začít s tím, že díky industriální
revoluci byl povrch Země výrazně přetvořen: miliónová města se stala normou a výjimkou
nejsou ani víc než desetimiliónová megaměsta. V obrazu světa, načrtnutém podle statistik
OSN (UN 2014), figuruje 28 megaměst (> 10 mil. obyv., jejich populace tvoří zhruba 1/8
obyvatel měst), 43 velkých měst (> 5 mil. obyv.), 417 středně velkých měst (> 1 mil. obyv.) a
525 měst s populací mezi půl miliónem a miliónem obyvatel. Těchto 1013 měst tvoří zhruba
polovinu světové urbánní populace a dohromady s obyvateli menších měst (do 500 tis obyv.)
jde celkem o 3.9 miliardy obyvatel (54% lidské populace).
Urbanizace však není jediným vyprávěním v příběhu Země – Latour (2013) tento
rodící se příběh nazývá geostory, čímž ho odlišuje od lidské historie (v češtině můžeme použít
odlišnou jazykovou hříčku a místo jeho příběhu (namísto příběhu Člověka) mluvit o jejím
příběhu (o příběhu Země). Za vyprávěním o urbanizaci, která je pro mnohé tou nejviditelnější
tváří moderní civilizace, se totiž skrývají její ohromné dopady na suchozemské i mořské
ekosystémy. Podle Ellis et al (2010) je totiž v současnosti víc než 50% všech suchozemských
ekosystémů využíváno lidmi a podle Helpern et al (2008) je „více než 40% světových oceánů
těžce ovlivněno lidskou činností a pouze několik oblastí, pokud vůbec takové jsou, zůstává
nedotčeno“.
Tohle je ta část příběhu rozvoje, o které příliš nechceme mluvit (zvláště
klimaskeptikové). Musíme si však uvědomit, že v příbězích rozvoje států, měst a lidské
civilizace vůbec, je dnes zahrnuta celá Země. A že je to vskutku výjimečný stav, ve kterém
v současnosti žijeme. Příběh rozvoje, kterého se držely, minimálně od konce Druhé světové
války, všechny státy světa, se blíží ke konci. Už nemůže být příběhem, kterému zatleská skoro
každý, a který by tedy mohl legitimovat uspořádání světa. Pokud by se právo na rozvoj
všeobecně prosadilo, rozvoj všech států na úroveň těch v současnosti „vyspělých“, by
vyžadoval minimálně jednu Zemi navíc. Takto alespoň o současných trendech ve spotřebě
zdrojů vypovídá Atlas ekologické stopy (Ewing et al 2010).
Vyvstávají nám tu tedy dvě strany konfliktu: strana Rozvoje a strana těch, co jsou
svázáni se Zemí (Earthbound, viz. Latour 2013, česky mi to přijde vhodné zkrátit na stranu
Země). Co tyto strany rozděluje, je otázka limitů. Strana Země je totiž odhodlána se držet
známých limitů: té Země, kterou obýváme, a těch znalostí, které již máme. Kdežto strana
Rozvoje, ta stále pevně věří v lidské schopnosti a nové objevy, neboť vcelku správně
podotýká, že v minulosti byly mnohé limity bez nějakých katastrofických následků
překročeny, a že lidská vynalézavost nás tedy opět zachrání.
Když bychom se na to podívali objektivně a nestranně, obě strany vznášejí důležité
argumenty. Já však nebudu předstírat objektivitu, protože ono místo, odkud se dívá objektivní
pohled nelze obývat (Holubec 2013a), a jak říká Chatterton et al (2011: 580): „naším úkolem
je vzdorovat kumulativní depolitizaci pojmů a sugerování, že produkujeme nestranné
informace“. Vím, že žiji na Zemi. Vím, že budoucnost je neznámá a otevřená, a že nemohu
nic vědět o budoucích objevech – což je také důvod toho, proč na ně nemohu spoléhat.
Komunita klimatických vědců (IPCC) nám říká, že se řítíme přímo do velice dobře
předvídatelné katastrofy. A říká to nikoli jako nějakou zjevenou pravdu, ale na základě celého
instrumentária přístrojů, systémů sběru a vyhodnocování dat, recenzních řízení a dalších zcela
přízemních sociálních praktik, tj. včetně žádostí o granty, soutěží o profesorská místa
a různých osobních animozit – což je podle Latoura (2013: 45-47) v nynější postepistemologické situaci vědy, kdy jsou její výsledky neoddělitelně spojeny procesem jejich
produkce, mnohem lepší záruka pravdivosti než nějaké apely na rozum a zdravý úsudek, se
kterými typicky pracuje komunita jejich kritiků (která žije z jiných grantů a spíš než klima je
v centru jejich pozornosti ekonomie).
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Souhlasím tedy s Latourem (2013: 111), že pokud chceme naše rozhodování založit na
něčem, co připomíná jistotu či pevnou půdu pod nohama, tak bychom měli připustit, že
současný svět nemá budoucnost, že jeho základy se drolí a sama půda, sama Země pod našima
nohama (jak to poeticky zachycuje Rushdie 2000), se dává do pohybu.
Před námi je válka anebo politický konflikt: boj o nové uspořádání světa. Nestaví se tu
proti sobě státy – i když i jejich destruktivní válčení se může stát součástí strategie,
zakrývající povahu tohoto konfliktu – nýbrž strana Rozvoje a strana Země. Strana rozvoje je
momentálně u moci, ekonomické i politické, a aby si tuto moc udržela, aby měla důvod
zbrojit, ničit a lidskou populaci ovládat strachem, rozparcelovala si Zemi a rozhodování
o jejích jednotlivých částech. Kdežto Země, podobně jako populace lidí, kteří se těchto
zbytečných mezistátních konfliktů a zbytečného ekonomického soupeření nechtějí účastnit,
ani být do nich zataženi, je částí bez účasti, těmito boji trpí a strana Rozvoje jejímu hlasu
nepřikládá význam.
Gaia je jméno politického subjektu, pod jehož vlajkou se snaží v boji proti
destruktivnímu Rozvoji spojit všichni ti, co jsou ze Zemí svázaní (viz. např. pojem práva
Matky Země – Rights of Nature 2010). Neboť pohled do trpící lidské tváře je stejný jako
pohled do zjizvené tváře Země. Ten pohled totiž vnímá naše vzájemné propojení, to, že
v některých tvářích se zračí hříchy úplně jiné části společnosti. Už nelze nadále oddělovat
krásnou tvář Doriana Graye (Wilde 1890) od jeho ošklivého obrazu. Už nelze nadále
oddělovat přepychové části měst od miliónových slumů a vykácených pralesů na jiných
kontinentech.
Povrch Země je tou skutečnou tváří moderní civilizace. Gaia se na politickou scénu
tlačí proto, aby dala moderní civilizaci možnost se polidštit, sociálně se modernizovat
a usmířit se sama se sebou. Právě jménem Gaiy se k mocným tohoto světa pokouší promluvit
Země, vypovědět svůj příběh a zapojit do něho Lidstvo jako vědomého aktéra.
3

Formulace problémů územního plánování a odhad jejich řešení
Z jedné strany čelit Antropocénu a z té druhé čelit složitosti globální společnosti, to
jsou výzvy, které před sebou má i územní plánování. Řešit problémy nejprve vyžaduje jejich
smysluplné zjednodušení (odhad). Jeho součástí je pohled zpět, stejně jako pohled dopředu.
Při pohledu zpět, do minulosti, se zaměřím na zhodnocení užitečnosti některých
součásti územního plánování v epoše, do které vstupujeme: které součásti a postupy navrhuji
zachovat, a které změnit. Řečeno jazykem územního plánování: co je stabilizované „území
územního plánování“ a co jsou „plochy změn“.
Pohled dopředu je neradostný a zároveň nejasný. Snad proto se mnozí raději dívají pod
nohy nebo jsou uhranuti detaily. Pohled do budoucnosti si totiž nemůže nevšimnout krize,
kterou budeme jako lidstvo nuceni projít. Myslím, že této krizi se není možné vyhnout. Země
se již dala po pohybu. Rozumný přístup proto spočívá v tom, přiznat si nepříjemnou pravdu
a postavit se krizi čelem. Protože právě to je způsob, jak krizi využít k oné dlouho očekávané
či obávané transformaci, kterou má modernita vepsánu ve svém „genetickém kódu“.
3.1

Pohled do budoucnosti: nevyhnutelný konflikt
Při pohledu dopředu vidím hrozbu, ne-li rovnou dobře předvídatelnou katastrofu.
Právě takto lze totiž číst scénáře Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC 2013):
proces klimatické změny již započal, tvář Země se změnila, a na další změny je již bezpečně
zaděláno, leč rozvoj, který tyto změny zapříčinil, pokračuje nepříliš ztenčeným tempem.
Populační projekce OSN (UN 2014) nám říkají, že počet lidských obyvatel Země bude růst
i nadále, leč, naštěstí, zmírňujícím se tempem; stále větší podíl obyvatel přitom bude žít ve
městech a rozsáhlých mnohamilionových metropolích. Atlas ekologické stopy (Ewing et. al.
2010) nám ukazuje, že lidstvo již nyní spotřebovává o 50% více zdrojů, nežli je Země
schopná obnovit: pro zachování současné civilizace bychom tedy potřebovali jeden a půl
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Země, resp. alespoň dvě Země – pokud dojde k předpokládaném rozvoji všech
zemí/států/měst alespoň na úroveň základních standardů, která moderní společnost požaduje.
Tyto pohledy a projekce můžeme samozřejmě kritizovat a zpochybňovat. Jistěže
současnou situaci vnímají z určité omezené perspektivy. Mějme však na paměti, že civilizační
trendy se nemění ze dne na den. A vybrat si perspektivu, vybrat si obraz světa, který bude na
pozadí mého jednání, to je vpravdě politické rozhodnutí. Na čí stranu se přidat? Jakému
obrazu světa věřit? Mnohost vzájemně konfliktních obrazů světa je třeba zjednodušit, protože
jinak dochází k paralýze: k neschopnosti se pohnout, k nemožnosti jednat a pouze na ty
kaleidoskopicky se střídající obrazy zírat.
Při pohledu do budoucnosti tedy vidím nevyhnutelný a mnohostranný konflikt.
Územní plánování má v tomto konfliktu dvojí roli: (1) jako jeden z nástrojů rozvoje je jeho
důležitou součástí (jednou ze stran), a (2) jakožto pole/terén, na kterém a o který se bojuje,
tento konflikt i určitým způsobem formuje. Jelikož situaci vnímám tak, že konfliktu se nelze
vyhnout, jde pouze o to, jakým způsobem bude konflikt veden, zda se ho účastnit a pod
jakými barvami.
Tvrdím, že díky tomuto konfliktu se sama Země stává operátorem, který rýsuje hladký
prostor a stává se tak válečným strojem, namířeným proti státům a soukromému vlastnictví
půdy, tj. proti tomu, co povrch Země rýhuje. Země je přitom onou Ranciérovou částí bez
účasti, která se snaží k Lidstvu promluvit a zároveň vytvořit místo, kde může její řeč zaznít.
Za takovéto místo lze přitom, jak tvrdí Latour (2013), považovat například IPCC, a za řeč
Gaiy „odpovědi“, které dává na „otázky“, které jí vědci kladou například ve formě: „co se
stane když globální teplota stoupne o 2 stupně“. Změnu klimatu je přitom třeba považovat za
demonstraci faktu, že Země existuje, a že jde o politickou sílu, která se dožaduje účasti na
rozhodování o tom, co se má dít s povrchem Země a jak mají být nastaveny nejrůznější
globální parametry (např. teplota) či vymezeny planetární meze (Steffen et al 2013). Tento
pohyb musíme považovat za politický proto, že v něm vskutku jde o rovnost, tedy o to, aby
právě o těchto společných veličinách nerozhodovalo pouze Lidstvo, či dokonce jeho nepatrná
část (ono pověstné 1%, které vlastní téměř polovinu veškerého bohatství, viz. Oxfam 2015),
ale aby se tohoto rozhodování účastnili všichni, všechny organismy, jejichž životy tyto
společné veličiny zásadním způsobem ovlivňují.
Subjektivita, a stejně tak její dějiny (geostory – její příběh, příběh Země), kterou tato
politická událost (Badiou 2009) zakládá, tu nazývám Gaia (Latour 2013, Lovelock 2000). Ta
je přitom součástí širší, leč zatím převážně nezkomponované, koalice menšin, kterou jsem
výše označil jako stranu Země a která je v opozici vůči současně vládnoucí straně Rozvoje.
Nyní ale k tomu, co se děje „dole na bojišti“, jaká pravidla tu platí a zač má smysl se prát.
3.2

Jaké mají být funkce územního plánování?
Jednou z nejdůležitejších funkcí územního plánování, funkcí, kterou je rozhodně třeba
vykonávat, je účelně koordinovat plány v prostoru a čase (Holubec 2013: oranžový sešit).
Otázka zní: jak? Koordinace plánů má totiž, přinejmenším v Česku, hierarchický charakter –
Politika územního rozvoje (PÚR) má koordinovat Zásady územního rozvoje (ZÚR) a ZÚR
mají koordinovat některé části územních plánů (ÚP). Záměrně říkám „má koordinovat“,
protože je otázka, nakolik se to skutečně děje. V praxi i zákonném vymezení (zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; Česko 2006) totiž jde spíše o dílčí
upřesňování PÚR a ZÚR do měřítka ÚP, o propisování některých záměrů, zejména staveb
dopravní a technické infrastruktury, do nižších úrovní územně plánovací dokumenace.
Problém však nevidím ani tak v onom „má koordinovat“, jako spíše v hierarchickém
uspořádání.
Druhou, dalo by se říci tradiční, funkcí územního plánování je projekce státní moci.
Územní plánování je v tomto ohledu nástrojem změn shora, nástrojem realizace rozhodnutí,
které učinil státní aparát (viz též Holubec 2015). V tomto ohledu je přitom vedlejší (leč nikoli
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nedůležité), jak je tento aparát uspořádán, zda-li demokraticky, autoritativně, anebo nějak
jinak. Podstatné je, že jde o realizaci rozhodnutí, učiněných na určité centrální úrovni, a že
tedy zakládá vztah jádro-periferie. Nechci přitom říci, že se lze obejít bez určité míry
centralizace rozhodování, pouze vznáším otázku, kterou považuji za důležitou: jaká míra
centralizace je účelná? O jakých rozhodnutích by mělo rozhodovat jaké centrum? Kde je
účelná centralizace a kde decentralizace? Jedna z otázek, kterou mám přitom na mysli,
a kterou považuji za problém přílišné decentralizace, je vymezování rozvojových ploch, a to
i poměrně rozsáhlých, v územních plánech obcí. Využití těchto ploch pro zástavbu má totiž
závažné důsledky i pro regionální systémy dopravní a technické, stejně jako ovlivňuje
energetickou náročnost sídel (viz. např. Holden & Norland 2005, Gleaser & Kahn 2008).
Třetí úlohou územního plánování je kódování a de fakto tedy i určitá homogenizace
území a způsobů jeho využití. To je totiž výsledkem aplikace zákonů, vyhlášek a stavebních
a technických norem. I zde je velice důležité hledání a stanovování účelné míry kódování.
Určitá míra standardizace je zajisté potřebná pro zajištění koordinace využití území, i pro
srozumitelnost plánů pro jejich uživatele. Leč mnohé způsoby kódování, mnohdy obsažené
například v technických normách, jsou na ruku spíše producentům určitých výrobků a služeb
a slouží tedy k zajištění zisku určitých ekonomických aktérů. Takovéto kódování je třeba
považovat nejen za neúčelné, ale mnohdy za vysloveně kontraproduktivní – a to zejména
s ohledem na Gaiu. To, co by kódování mělo obsahovat, právě vzhledem k výzvám a hrozbám
Antropocénu, je totiž zejména respektování planetárních limitů a směřování k udržitelné
ekologické stopě území.
3.3

Problém územních hranic
Právě tyto dva ohledy však zpochybňují jeden ze základních axiomů územího
plánování (přinejmenším v Česku, ale jistě i jinde), a to způsob vymezování hranic plánů.
Hranice plánů jsou totiž velice fixní a stanovené shora. Zakládají se na historických
katastrálních územích a na politicky (administrativně) vymezených obcích a krajích. V centru
takto vymezených území jsou přitom sídla. (Jinou úrovní problému, vyhrocenou do krajnosti
v případě Izraele, Palestiny a Jeruzaléma, jsou hranice státní, které závisí na geopolitickém
uspořádání). Problém je samozřejmě v tom, že směřování k udržitelné ekologické stopě území
a v tomto ohledu k účelnému využití krajiny nesleduje administrativní ani státní hranice. Gaia
tyto hranice prostě nezná, atmosféra je nezná, znečištění je nezná, živé organismy je neznají.
A přitom téměř veškeré moderní chápání území je na těchto hranicích a na teritoriálních
státech založeno.
Právě v tomto smyslu říkám, že Země se stává válečným strojem, který je už z definice
namířený proti státu (D&G 2010). Jsou to totiž tyto záležitosti, které v řadě ohledů ničí
hranice státní i majetkové prostě tím, že je nerespektují. A právě proto jsem přesvědčen, že
i územní plánování by mělo směřovat k větší deteritorializaci, k menší závislosti na státně,
administrativně i majetkově vymezených hranicích.
Základní úlohou územního plánování by se tedy mělo stát vymezování hranic plánů.
Právě tyto hranice totiž definují určitá území. A území, řešená v plánech, které budou
respektovat Zemi, je třeba vymezovat právě s ohledem na Zemi, na hranice povodí, na areály
rozšíření určitých druhů organismů, ale i na funkční zázemí měst a nejrůznějších metropolí.
Jelikož moderní města představují největší konzumenty ekologické stopy, právě na
jejich každodenní fungování, zásobování a dojížďku jejich obyvatel je třeba se zaměřit při
vymezování hranic území, řešených v nějakých typech územích plánů. Snížení ekologické
stopy by se tak mělo stát základním kritériem vymezování (a transformace) funkčních
urbanizovaných území (též funkční městské regiony, anebo functional urban areas (FUA),
viz. Maier et al 2007). Právě tyto FUA by se měly stát základními prvky územního plánování
– a tedy nikoli obce ani státy.
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3.4

Politický hlas Země?
Zachování a skutečný, tj. neodcizený a nespektakulární rozvoj moderní společnosti
totiž vyžaduje zajištění udržitelnosti moderních měst. Řečeno politickým jazykem Ranciéra
a Latoura, města jako první potřebují uzavřít mír se Zemí (Holubec 2013a). A města si to již
mnohdy uvědomují – zvláště ta, která mají své Agendy 21 a která se snaží vytvářet
energeticky udržitelné regiony a posilovat spolupráci s vlastním zázemím.
Leč problém je jak na vyšší, tak na nižší územní úrovni. Jak státy, tak jednotliví lidé
a firmy jsou totiž velice často v moci neoliberalismu, který je aktuálním avatarem
kapitalismu, který zejména je zodpovědný za destruktivní a neudržitelný rozvoj. Stává se totiž
totiž stále zřejmější, že volný trh s půdou není kompatibilní s udržitelným rozvojem (Bengs &
Schmidt-Thomé 2005: 23; Rist 2008) a tedy pouze přilévá oheň do konfliktu Zemí.
Připadá mi, že právě na úrovni měst a funkčních (nejen) urbánních regionů dochází
k politické aktivizaci progresivních sil. Ať už pod vlajkou práva na město (Harvey 2001: 188207) anebo různých forem regionální autonomie (Zapatisté v Mexiku, Kurdové, soběstačné
regiony – viz. Jenks, Burton & Williams, eds. 1996). Právě takovéto vstupy politických aktérů
na scénu jsou tím, co může proměnit i systémy územího plánování a zacházení s územím
vůbec, přerýsovat hranice a změnit role aktérů. Gaia se přitom jeví jako spojenec, jehož
artikulace a uznání její politické subjektivity, je velice potřebné na globální úrovni. Státy
i korporace totiž potřebují určitým způsobem zkrotit shora, protože podřízení nějaké vyšší
moci je patrně tím jediným, co je může přimět změnit stávající destruktivní kurz.
Otázka samozřejmě zní, jaké formy tento konflikt může nabýt. Konference OSN
o udržitelném rozvoji (Rio 2012) ukazuje přinejlepším na limity vyjednávání a na
přetrvávájící neschopnost států dostát svým závazkům, případně se vůbec k nějakým
hmatatelným cílům zavázat. Země samotná mezitím neartikulovaně demonstruje své
požadavky ve formě hurikánů, záplav a sucha, zatímco neschopnost i jen pojmenovat
problémy komplexity moderní společnosti se projevuje v takových katastrofách, jako je
havárie jaderné elektrárny Fukušima, havárie ropné plošiny Deepwater Horizon, anebo,
v úplně jiné formě, a indikující trochu jiný typ problémů, v nejrůznějších ekonomických
krizích konce 20. století i začátku století 21.
Jsem přesvědčen, že toto všechno jsou projevy onoho hlubšího a dosud obtížně
pojmenovatelného konfliktu Lidstva se Zemí. Latourova politická figura Gaiy, stejně jako
koncept Antropocénu, jsou podle mě tím, co se snaží tento konflikt pojmenovat. Jde totiž
o konflikt dvou doposud velice málo artikulovaných entit – Lidstva a Země – a právě úspěšný
průchod tímto konfliktem může být tím, co pomůže k jejich artikulaci, k tomu, že jejich hlas
začnou brát vážně i další aktéři či entity na globální scéně. Hlas lidských práv sice existuje,
ale buď není brán příliš vážně, anebo je dokonce zneužíván k mocenským ambicím států
Západu. Hlas Země existuje také, a nemluví jím pouze indiáni a jiná domorodá společenství,
která nepřestala Zemi naslouchat, tak jako moderní lidé, nemluví jím pouze environmentálně
orientovaná občanská hnutí, stále výrazněji tento hlas nechávají zaznít i některé části vědecké
komunity (IPCC) a dokonce se jím pokoušejí mluvit i první státy (Ekvádor).
3.5

Potřeba diferenciace plánů a nástin transformace územního plánování
Když sejdeme z globální úrovně zpátky dolů na zem, k problémům územního
plánování, které mají výrazně lokální rozměr i průběh, ale mnohdy, ve svém součtu, globální
důsledky, to, co považuji za zásadní, je potřeba diferenciace plánů. Ve své současné formě, tak
jak je územní plánování uzákoněno a praktikováno v Česku, totiž spojuje několik vzájemně
rozporných funkcí.
První z nich je rozpor mezi územní politikou a územní policií. Územní policií,
v návaznosti na Ranciérův pojem politiky, myslím snahu kontrolovat, organizovat a nařizovat,
jak lze území využívat. Jde to od odstupů budov, počtu parkovacích míst a koeficientů zeleně

35

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Pavel Holubec

Územní plánování v epoše Antropocénu

až po sklony střech a materiál prvků budov v historické zástavbě. Součástí územní policie je
úporná snaha předepsat, ať už v zákoně, vyhlášce, anebo regulativu územně plánovací
dokumentace, jak přesně má dané území vypadat. Výsledkem je konformní homogenizace
území na jedné straně, stejně jako nápor na soudní systém, který se mnohé konflikty, které
mají politický potenciál, snaží řešit expertním způsobem, který je sice obvykle neřeší, ale zato
neutralizuje politický konflikt (Ranciére 1999: 63, 77, 86, 102-108).
Na druhé straně územní politika je tím, co se snaží nejen využití území změnit, ale
především se, ve jménu rovnosti a vyloučených hlasů, staví vůči této policii. Změna územního
plánu, ukotvená ve stavebním zákoně tak není územní politikou v pravém slova smyslu,
kdežto například občanský protest proti úředně schválenému zbourání dříve památkově
chráněné budovy ano.
Je třeba připustit, že územní plánování takovéto konflikty moderuje, snaží se je převést
do formy jednání a občanské participace, a tím propuknutí politických konfliktů buď opravdu
zažehnává (tj. některé konflikty „řeší“), anebo je pouze umlčuje. Zdlouhavost
a komplikovanost územního plánování však mnohdy slouží jak k potlačení skutečné občanské
participace („unuděním“), tak k obtížnému pojmenování skutečně politických témat – a tedy
k jejich vyloučení z veřejné diskuse. Mimo to, současné územní plánování dále utužuje režim
soukromého vlastnictví půdy (viz. pojem rýhovaný prostor), který pouze napomáhá tomu, že
onen výše zmíněný konflikt se Zemí se jeví buď jako neřešitelný, anebo dokonce jako
neexistující, což vlastně znamená totéž: efektivní vyloučení práv Země z procesu územního
plánování.
Jaký postup tedy navrhuji k řešení těchto problémů a pro úspěšný průchod politickými
konflikty, tedy pro takový průchod těmito konflikty, který opravdu změní uspořádání těl, míst
a výpovědí? Navrhuji oddělit územní plány (ÚP), od plánů využití ploch (PVP). Právě takto
totiž bude rozpoznána a oddělena územní politika od územní policie a zároveň zachováno ono
velice praktické rozlišení mezi stabilizovaným území a plochami změn.
Plán využití ploch by měl převzít „policejní“ funkci stávajících územních plánů,
a i nadále tedy sloužit jako základní podklad pro rozhodování stavebních úřadů a pro orientaci
obyvatel i investorů v území. Právě PVP by měl být oním „zákonem v území“ a artikulací
veřejných zájmů (tj. jejich konkretizací v plánem vymezeném území), které různé veřejné
orgány hájí. Tento plán by měl být vlastně jakýmsi zobecněním údaje „využití území“
v katastru nemovitostí (KN) a měl by říkat, jakým konkrétním způsobem se má daná část
území, v měřítku podrobnosti příslušného plánu, využívat (parcela v plánu regulačním,
funkční plocha v plánu využití ploch – tj. v obdobě a měřítku stávajících územních plánů).
A příslušné orgány by měly aktivně vyvíjet strategie a postupy, jak tohoto využití skutečně
docílit, ať už formou přiměřených pobídek anebo trestů. Smyslem PVP je tedy zachovat
stávající a fungující využívání území, a připustit pouze takové změny, které ho podporují.
Mělo by jít jak o určitou formu abstrakce od plánů konkrétních majitelů (ti se totiž mohou
měnit), tak zároveň o jejich respektování. Smyslem stavebních úřadů by pak bylo především
najít takovou formu realizace záměrů majitelů, která bude v souladu s tímto plánem.
Důležitým aspektem, který by měl PVP a činnost úřadů územního plánování obsahovat, je
koordinace s dalšími plány. Součástí PVP by měla být i identifikace a zajištění zdrojů, které
jsou pro fungování řešeného území klíčové, a které by tedy měly být i dlouhodobě udržitelné.
Oddělení PVP zároveň umožní redukci údajů v katastru nemovitostí, který byl měl
nadále zachycovat pouze majetkové vztahy, leč mnohem průhlednějším způsobem než dosud
– tj. tak, aby bylo lépe patrné komu, zejména jakému typu vlastníka, dané parcely patří
(soukromá osoba, lokální firma, nadnárodní korporace, obec, stát).
Co se týče aktuálního využití území, zde by měla postačit ortofotomapa (OFM) a její
vektorové deriváty, v ideálním případě zkombinovaná s údaji správců infrastruktury o tocích
energie a zdrojů, které do dané části území směřují. OFM totiž umožňuje velice rychlé
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mapování využití území, a energo-materiálové toky jsou velice zásadním údajem pro měření
ekologické stopy a směřování využití území ke stanoveným veličinám.
Samotný územní plán by se měl stát tak řečeným plánem iniciačním (IÚP) a měl by se
tedy vypracovávat pouze pro území, kde se usiluje o změny jeho využití. Zjevně jde o plán
(alespoň částečně) politický v Ranciérově smyslu, jeho základní motivací musí být územní
rovnost (což jazyk EU překládá jako územní kohezi). Opět, tak jako v případě PVP, byl měl
být zpracováván v měřítkách a rozsahu, který přísluší jeho účelu. Právě účel, rozsah a měřítko
by se měly stát těmi základními tématy, které by se měly projednávat v jeho zadání. Takovýto
iniciační územní plán by měl buď definovat nový cílový stav, anebo popsat směry a způsoby
změn, tj. jasně odpovídat na otázku: čeho chce územní plán dosáhnout? Takovýto plán by byl
mnohem více strategický a měl by tedy být i mnohem lépe provázán se zdroji pro jeho
uskutečnění, anebo alespoň se strategií jejich získání. Součástí IÚP by mohly být i požadavky
na změny různých úrovní legislativy (kódování území), a stejně tak i strategie provedení
těchto změn. Výraznou změnou oproti stávajícím územním plánům by mělo být i to, že
nemusí vymezené území řešit beze zbytku – měl by se zabývat pouze tím, co se týká jeho
účelu, o který byl sveden politický boj při projednávání zadání, stejně jako o vymezení jeho
(maximálních) hranic (rozsahu). Příkladem (je otevřenou otázkou, zda dobrým) takovéhoto
iniciačního územního plánu je v současnosti zpracovávaný Metropolitní plán Prahy (pod
vedením Romana Kouckého, který je též autorem tohoto pojmu – viz Koucký 2006).
4

Shrnutí
Tento článek si už ve svém názvu klade otázku po povaze územního plánování v epoše
Antropocénu. Ve své první části, kterou lze označit za filosofickou rešerši, tj. za hledání
a rozpracování vhodných pojmů k porozumění dané otázce, jsme vyšli od uchopení lidstva
jako jednoho komplexního sociálního systému, který je diferencovaný převážně funkčně
(Luhmann), ale segmentován též sociálně (Kellerovy tři sociální světy) a územně. Takovéto
pojetí lidské společnosti se zakládá na jejím sebe-porozumění jakožto společnosti moderní,
vymezující se vůči tradici a vyznačující se velkou dynamikou, což je formulováno v pojmu
proces modernity.
Moderní společnost se k území vztahuje převážně jakožto k teritoriu, tj. jako
k rýhovanému prostoru, a na tomto vztahu k území je založen i současný systém územního
plánování, který je velice silně propojen se státem, jakožto aparátem zajetí člověka i území.
Oproti tomuto pojetí je postaven koncept hladkého (nomádského) prostoru, který je rýsován
operátorem, který Deleuze & Guattari nazývají válečný stroj. Oproti běžnému pojetí však
smyslem původního nomádského válečného stroje není válka ani destrukce – takto se totiž
válečný stroj projevuje až po svém přivlastnění státem – nýbrž „rýsování tvůrčí linie úniku,
skladba hladkého prostoru a pohybu lidí v tomto prostoru“. Válečný stroj je tak primárně
namířen „proti státu a proti světové axiomatice vyjádřené státy“ (D&G 2010: 484). Článek
tedy míří k pokusu odhadnout, jak by mohlo vypadat územní plánování, které by nebylo tak
úzce spjaté se státem, jako je tomu dosud.
Za tímto účelem je zavedeno Ranciérovo pojmové rozlišení mezi policií, která je
spjata se státem, a politikou, která souvisí s válečným strojem. V tomto pojetí je politika
výjimečným stavem (Schmitt), kde není žádná „vyšší autorita“ ani žádné „obecné normy“, na
které by se bylo možné odvolat; takováto politika je totiž výjimka z panujícího řádu, jejímž
cílem je tento řád změnit a ustavit řád nový. A právě takto je uchopena i realita Antropocénu,
tedy jako bezprecendentní situace, do které se díky rozvoji lidstva Země dostala. Lidstvo se
stalo geologickou silou, schopnou ovlivňovat základní parametry života na Zemi, jako
například teplotu nebo chemické složení atmosféry. Moderní lidstvo, reprezentované stranou
Rozvoje, která je stále u moci, a která představuje spočitatelnou většinu, se však, díky
ideologii neomezeného růstu, dostalo do konfliktu nejen se svými menšinami, ale i se
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samotnou Zemí. Je to právě klimatická změna a další nevypočitatelné změny prostředí, které
lze spolu s Latourem a Ranciérem považovat za demonstraci existence těchto menšin
a „externalit“, což lze považovat též za vstup nového politického subjektu – Gaiy – na
globální politickou scénu, která se právě takovýmito demonstracemi pokouší ustavit
a vstoupit do rozhodování.
Ačkoli potenciálně se rýsující alianci nejrůznějších lidských menšin s Gaiou nazývám
strana Země, je i toto označení mírně zavádějící, protože cílem této „strany“ není organizace
menšin ani uchvácení moci, nýbrž rýsování hladkého prostoru Země, tj. prostoru, který není
rozdělen státními a majetkovými hranicemi, které toky látek a energie v prostředí tak jako tak
nerespektují. Cílem této aliance by měla být taková proměna systému územního plánování,
aby respektoval planetární limity a směřoval k udržitelné ekologické stopě území – což je něco
zcela odlišného od ekonomického rozvoje, anebo od zajištění trvale udržitelných zisků
finančního sektoru.
K tomu, aby bylo vůbec možné v praxi aplikovat a vymáhat koncept udržitelné
ekologické stopy území, je třeba nového vymezení hranic. A to nikoli pouze s ohledem na
mocenské poměry mezi státy a na jejich administrativní rozdělení, ale také s ohledem na toky
energie, materiálu a pohyby živých organismů – včetně pohybu lidí. A to vyžaduje alespoň
částečnou deteritorializaci územního plánování. Pročež by se základní úlohou územního
plánování mělo stát vymezování hranic plánů.
Co se týče konkrétních návrhů na transformaci územního plánování v Česku, prvním
krokem by měla být diferenciace plánů, spočívající v oddělení policejní funkce stávajících
územních plánů od funkce politické. Územní plány by se tak měly diferencovat na plány
využití ploch (územní policie) a na plány iniciační (územní politika). Větší význam, zejména
pro zachycení aktuálního fyzického území, by měla získat ortofotomapa a její případné
vektorové deriváty. Což pak umožní z katastru nemovitostí odstranit údaj „využití území“,
který by měl zachycovat (a přiměřenými prostředky vynucovat) plán využití ploch. Katastr
nemovitostí by navíc měl, a to co nejtransparentnějším způsobem, zachycovat právní vztahy
i jejich aktuální či možné proměny. Právě soukromé vlastnictví půdy je totiž tím, co území
rýhuje na té nejnižší úrovni, a co mnohdy brání realizaci opatření, která by směrovala
k zachování planetárních limitů a udržitelné ekologické stopě území.
5

Závěr
Smyslem článku je porozumět některým z otázek, které si lidstvo i jednotliví lidé v té
či oné podobě kladou stále znovu a znovu: V jakém světě žijeme? A co s tím máme dělat?
Otázky jsou to sice jednoduché, leč odpovědi nikoli. Proto je nutné je formulovat jinak.
Otázku, kterou si text ve svém názvu klade: Jaká je a jaká by měla být povaha územního
plánování v epoše Antropocénu? lze umístit zhruba doprostřed textu. Jeho první část (kap. 2)
totiž zkoumá a přibližuje kontext této otázky a snaží se pojmout nejen obsah pojmu
Antropocén, ale zejména obsah pojmu územní plánování, který je víc než si možná
připouštíme, spojen s pojmem stát.
Druhá část (kap. 3) se ani tak nesnaží na otázku odpovědět, ba ani řešení nalézt – na to
se až příliš pohybujeme převážně v abstraktní filosofické rovině –, nýbrž řešení pouze
odhadnout. Což je ostatně v souladu s úsilím o deteritorializaci územního plánování a se
snahou o nalezení linie úniku ze stávajícího uspořádání. Jak píší Deleuze & Guattari v Tisíci
plošinách (2010: 539):
„Otázkou není anarchie nebo organizace, ani centralismus nebo decentralizace,
ale odhad nebo koncepce týkajících se nespočitatelných celků proti axiomatice
spočitatelných celků. Takový odhad může mít svá složení, uspořádání, ba
i centralizace, nepostupuje však cestou států, ani axiomatických procesů, ale
cestou stávání se menšin.“
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Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru:
udržitelný rozvoj města v kontextu komunikace
společensko-kulturních hodnot
From Functional Areas towards Structure of Public Space:
Sustainable Development of City
in Context of Social-Cultural Values´ Communication
Michal Šourek

Abstract:
The paper classifies the background and the processes of development - or decline of urban
sites in context of sustainable development of built environment and shows their
communicative nature. Perceived consistently in the context of the city, examples of sites that
did not possess the ability to sustain or lost it become the base of a new perspective
on sustainable development of built environment and on its basic principles. Common ground
of communication in terms of social-cultural forces´ and interests´ encounters, of transfer and
appropriation of material, social, cultural-civilizational values turns the attention to public
space, to its roles and types and to their functioning.
Communication is the fundamental principle and the function of the city - both in historical
and urban-planning sense. Public space is a platform for the communication: it is the physical
space of streets, squares, buildings and plots accessible to the public – and the virtual public
space of the media. Communication of complex urban values in vital public space claims
to be a bottom-line of sustainable development of a city thus: the paper verifies the hypothesis
and provides essential description of functions and types of public space.
The paper summarizes the results of a research. Common and easily accessible reality is
a platform for the explorative research plan: new, revising conclusions do not result from new
findings on the situation, but from new perspectives, applied in relation to well-known
phenomena. The same platform allows easy verification of hypotheses and newly adopted
explanations. The results provide comprehensive basis for the theory of urban public space as
well as a contribution to the theory of sustainable development of built environment
and of sustainable life in general. On a practical level, the paper provides instructions
for planning of development and renewal of cities and localities of settlement structure
in terms of sustainability.
Keywords:
city – polis; built environment; communication; social-cultural and material values; public
space; sustainable development; sustainable life; architecture; urban planning
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Komunikace je základním principem a funkcí města – v historickém i urbanistickém
smyslu. Platformou komunikace v rámci města, potažmo sídelní struktury, je veřejný prostor –
fyzický veřejný prostor ulic, náměstí, veřejnosti přístupných budov a prostranství - a virtuální
veřejný prostor sdělovacích prostředků a médií, literatury a umění, sociálních sítí i platforem
internetu. Předběžné výstupy zkoumání souvislostí rozvoje a úpadku urbánních enkláv
naznačují zásadní roli veřejného prostoru a nabízejí nový pohled i na tak zvaný trvale
udržitelný rozvoj sídelní struktury, měst, lokalit a enkláv. Odtud výchozí hypotéza: vitální
fyzický veřejný prostor je třeba považovat za východisko (trvale) udržitelného rozvoje
prostředí, vytvářeného stavební činností člověka.
Aby mohla verifikovat předloženou hypotézu, práce nejprve navrhuje novou definici
udržitelného rozvoje měst (resp. sídelní struktury), která překlene nedostatečnost a odtažitost
obvyklého definičního aparátu. Jako základní byly ve zkoumaných souvislostech
identifikovány pojmy urbánní komunikace a urbánního veřejného prostoru. Oba pojmy práce
systematicky vymezuje a zároveň ukazuje komunikační povahu východisek i procesů rozvoje
(nebo úpadku) urbánních lokalit. Příklady lokalit, které zřejmě schopnost (trvale) udržitelného
rozvoje neměly nebo ji pozbyly, nabízejí pochopení skutečných příčin jejich úpadku a
poukazují na povahu procesů, které jej provázejí. Nahlíženy důsledně v kontextu města,
stávají se tyto příklady základem nového pohledu na udržitelný rozvoj prostředí, vytvářeného
stavební činností člověka, a na jeho principy. Práce se přiklání k vymezení pojmu komunikace
jako střetávání společensko-kulturních postojů, sil a zájmů, předávání, přebírání
a přivlastňování materiálních, sociálních a kulturně-civilizačních hodnot. Aplikace takového
náhledu v urbánním kontextu potvrzuje východiskovou roli veřejného prostoru a obrací
pozornost k jeho rolím a druhům, k jejich fungování a k jejich větší či menší vitalitě. Práce
dále uvádí základní popis funkcí a typologie urbánního veřejného prostoru a v přehledu
načrtává principy jeho formování a působení.
Platformou explorativního výzkumného plánu práce je běžná realita a obecně
přístupné údaje o ní. Nové, revidující závěry nevyplývají z nových nálezů, ale z nových
pohledů na známou situaci a jevy. Tatáž realita je platformou verifikace hypotéz a nových
explanací. Práce předkládá jednak základ ucelené teorie urbánního veřejného prostoru, jednak
příspěvek k teorii (trvale) udržitelného rozvoje prostředí, vytvářeného stavební činností
člověka. V praktické rovině práce navrhuje zásady a metody péče o udržitelný rozvoj
urbánních lokalit stejně jako postupy obnovy těch, které prošly nebo procházejí úpadkem.
1

Situace a povaha problému; pracovní definice udržitelného rozvoje
prostředí, vytvářeného stavební činností člověka
Práce o komunikačních a hodnotových východiscích udržitelnosti rozvoje města
se musí hned úvodem vypořádat s otázkou, jak vypadá (trvale) udržitelný rozvoj sídelní
struktury, respektive prostředí, vytvářeného stavební činností člověka. „Klasická“ definice
„Brundtland report“ (WCED 1987) o rozvoji, který uspokojuje potřeby současné generace,
aniž by bylo ohroženo uspokojování potřeb generací budoucích, nepomůže, respektive je
pro danou oblast příliš obecná. Nepomůže ani soubor atributů udržitelné budovy, které uvádí
evropská Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu (CIB 1999)1, jejichž „mediální tváří“ je
minimalizace spotřeby energií a využití těch jejích zdrojů, které jsou označovány jako
obnovitelné. Konfrontace deklarovaných požadavků s případy masivního úpadku urbánních i
krajinných enkláv však ukazuje pouze nezřetelnou a volnou, pokud vůbec nějakou souvislost
1

Výzvy Agendy 21 – minimalizace spotřeby energií a vody, efektivní využití surovin, půdy i stavebních
substancí prostřednictvím flexibility jejich využití a adaptability k novým funkcím, dlouhá doba
životnosti, minimalizace produkovaného odpadu a znečištění, zdravé interiérové mikroklima
a příhodná lokalizace – jsou odvozeny především od požadavků ochrany přírody a přírodních
surovinových zdrojů.
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takového negativního vývoje s uvedenými atributy, respektive s jejich nedostatkem. Přitom
právě tyto případy – tato práce je bude zjednodušeně označovat jako „brownfieldy“ - bez
ohledu na partikulární definiční východiska zřejmě reprezentují rozvoj, který udržitelný
nebyl2.
Spontánně se nabízí názorná negativní existenciální definice (trvale) udržitelného
rozvoje města, potažmo sídelní struktury, vycházející z opakujících se praktických případů
rozvoje, který zřejmě udržitelný nebyl: (trvale) udržitelný je takový rozvoj města, potažmo
sídelní struktury, který nevede k úpadku a opuštění v měřítku města - sídla, lokality
ani enklávy. Úpadek urbánní enklávy až do terminálního stádia „brownfieldu“ tedy má být
etalonem negace udržitelného rozvoje: odhalení příčin a pojmenování procesů deprivace
městských lokalit ověřuje praktickou i teoretickou využitelnost přijaté definice.3 Kritériem je
míra, hloubka zakotvení příčin a procesů v kontextu města, respektive sídelní struktury.
Praktické příklady potvrzují více než dostatečnou hloubku zakotvení; zároveň ukazují veřejný
prostor jako místo střetu příčin a procesů úpadku se základními principy města.
1.1

Lokality, které selhaly (pokud se udržitelného rozvoje týče)
Chátrající, opuštěné a zanedbané objekty a enklávy jsou nepřehlédnutelným jevem
(nejen) českých měst a krajiny konce 20. a počátku 21. století. Ať už jsou označovány jako
průmyslový odkaz, urbánní úhory, deprivovaná území, brownfieldy nebo sociálně vyloučené
lokality, jedná se v podstatě o totéž: pozemky a budovy, které ztratily účel a nenalezly nový,
jsou nevyužívané, opuštěné a zanedbané, často jsou zdrojem či ohniskem sociálně
patologických efektů, bezpečnostních a hygienických rizik. Jsou to místa, kde město přestalo
fungovat - nekrotizované lokality, kde ustaly nebo ustávají procesy, které tvoří společenskokulturní podstatu města, polis4. O rozvoji je možné hovořit leda v negativním smyslu:
omezuje se, až zcela ustane komunikace – výměna hodnot mezi lokalitou, jejím okolím a obcí
v širokém slova smyslu. Jako první se zpravidla omezí přenos znalostí a sdílení společensko2

Jedná se o jev nepochybně negativní a závažný, který postihuje významný podíl urbanizovaného
území ekonomicky rozvinutých zemí v celosvětovém měřítku. V České republice odhady uvádějí 20
až 30 tisíc hektarů takto postižených ploch, další lokality – nejen průmyslové – úpadkem procházejí.
3
Navržená definice se při povrchním shlédnutí může zdát „definicí kruhem“: je ovšem třeba jednak
vnímat její znění v kontextu již připomenutých aktivistických a politických agend i v kontextu
aktuálně nikoliv okrajového paradigmatu life-cycle či cradle-to-grave, které předpokládá zánik
stavební struktury jako zákonitý, jednak číst pozorně: klíčovým pojmem je zánik a opuštění v měřítku
města, lokality [ani] enklávy. Paradigma cradle-to-grave je jistě schematické a zavádějící, přece však
ne všechny budovy mohou aspirovat na „trvalou“ udržitelnost, jaká je přiznávána kodifikovaným
reprezentantům stavebního odkazu minulosti (více v této souvislosti kap. 4.3). Jde o to, aby případný
závěr životního cyklu stavby byl plánovitý (naplánovaný ne-li již při výstavbě, tedy jistě v předstihu
před skončením uživání), aby její demolice proběhla v přiměřené lhůtě a způsobem šetrným mimo jiné
k jejímu okolí a aby likvidace postihla pouze jednotlivou budovu – na místo dosavadní praxe, kdy
zánik se jako nákaza přenáší na celou enklávu bez ohledu na specifické dispozice jednotlivých staveb.
4
Pojem polis je pro úvahy o rozvoji sídelních struktur příhodnější než jiné: zahrnuje jak obec
ve smyslu společenství lidí, sdílejících území i materiální, sociální a kulturně-civilizační hodnoty,
zájmy i jejich střety, tak fyzickou prostorovou strukturu, již obec obývá a užívá k realizaci svých
zájmů; je to struktura, která obec reprezentuje – a zároveň existuje do určité míry nezávisle na ní.
Krejčí (2002, s. 88) polis charakterizuje příslušností k obci [jíž se těšili občané -] bojovníci, odpovědní
za svou obec, […] postavením, které taková odpovědnost – a její plnění - přinášely, a také
společnostním uspořádáním (tamtéž s. 126). Významu fyzické prostorové struktury pak nasvědčují
zažité výrazy nekropolis (město mrtvých, pohřebiště (Slovník spisovného jazyka českého)), tripolis
nebo akropolis (nejvýše položená část města (tamtéž)). Z definiční kvality pojmu polis bude tato práce
těžit zejména v souvislostech úvah o komunikačních východiscích města. Politicko-filosofická pojetí
polis – jako jejich reprezentant budiž uvedena Arendt, rozvíjející v The Origins of Totalitarism (1951)
souvislosti a napětí mezi demokratickými a totalitními principy správy a vedení obce počínaje
antickými kořeny obou protipólů – se vzhledem k její praktické misi v této práci uplatní leda okrajově.
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kulturních hodnot – v tom například i rozvoj know-how. Následuje omezení ekonomické
výměny: to se v materiální oblasti projeví omezením pohybu kapitálu, surovin, fyzických
médií a pracovní síly jedním směrem a vyprodukovaných statků směrem druhým. Důsledkem
jsou negativní dopady do sociální oblasti a ztráta kontroly nad opotřebováním a chátráním
enklávy i veřejného prostoru, který se k enklávě vztahuje. Devastovaný veřejný prostor ztrácí
svojí komunikační urbánní funkci a stává se předpolím bariéry. Nakonec ustává i pohyb lidí
mezi lokalitou a sídelní strukturou, lokalita je opuštěna.
Je třeba poznamenat, že uvedené atributy ztráty komunikace jsou prakticky nezávislé
na původní funkci lokality - vesměs přiléhají k deprivované rezidenční lokalitě5 ne méně než
k industriálnímu brownfieldu. Současně, kterákoliv z charakteristik je protikladem k základním principům, které jsou východiskem idey i praktického fungování města – polis:
komunikace společensko-kulturních (respektive sociálních a kulturních v civilizačním slova
smyslu) i materiálních hodnot v tomto kontextu zaslouží označení urbánní komunikace.
1.2

Pojem urbánní komunikace
Pochopení, spíše povšimnutí si komunikační povahy různorodých procesů, jejichž
deficit byl předběžně odhalen v souvislostech úpadku urbánních lokalit, je východiskem
komplexního náhledu na město: uplatní se ve vztahu k procesům každodenního života lidí,
jejich společenství a institucí sociálních i kulturních (včetně politických) stejně jako ve
vztahu k procesům kulturně-civilizačního a společensko-ekonomického vývoje člověka; mezi
nimi jsou i procesy, které v převratném období […] civilizační revoluce, uvozující

obr. 1 (vlevo): kladenský brownfield: stav rozvoje urbánní struktury, který nebyl udržitelný.
foto Štědrý, F., zdroj VCPD [on line], dostupné na www.industrialnitopografie.cz/index.php
[vid. 13. 8. 2014].
obr. 2 (vpravo): příklad zániku komunikace ve veřejném prostoru – konkrétně v nadřazené
součásti sídelní struktury: město Er-Azra, po staletí prosperující v marockém vnitrozemí, bylo
zcela opuštěno v šedesátých letech 20. století po té, co přestala být využívána karavanní cesta,
na níž město leží. Jeho rozvoj ztratil udržitelnost – přesto, že město i jeho budovy vesměs
splňovaly kritéria udržitelné výstavby, stanovená Agendou 21. foto HedvabnaStezka.cz [on
line], dostupné na http://www.hedvabnastez-ka.cz [vid. 15. 8. 2014]. Osud města je současně
příkladem společensko-kulturních procesů, na které společnost (zatím) nedokáže reagovat:
nedokáže je předvídat ani ovlivnit jejich průběh. Obdobnou povahu mají i dopady některých
přírodních událostí.6
5

Uvedený náhled je podložený dobrou znalostí situace i recentního vývoje ve více sociálně i kulturně
vyloučených lokalitách: nepřehlíží hodnoty ani vztahy, které v takových podmínkách existují a
fungují, ani je nepoměřuje měřítkem hodnot a komunikačních a vztahových standardů majoritní
společnosti. Analytická studie deprivované lokality Liščina v Ostravě, z níž autor publikoval pouze
fragmenty (Šourek 2013), ukazuje postupy, které mohou vést k rehabilitaci takových území, potažmo
komunit: vesměs jsou založené na respektu k existujícímu, jakkoliv alternativnímu společenskokulturnímu kapitálu, kterým vyloučená komunita a její příslušníci disponují, a na jeho
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megaepochu metalurgizace, literaizace a urbanizace (Krejčí 2002) vedly ke zrodu města jako
fenoménu a instituce, a také procesy, které se podílejí na vzniku a rozvoji měst až do
současnosti. Dobrou oporu utváření nezastřeného názoru poskytne již jazykový výklad slova
komunikace – je ovšem třeba oprostit se od specializmu, zužujícího náhled i chápání na
základě profesního zaměření či habitu. Slovník spisovného jazyka českého mezi významy
uvádí mimo jiné různé způsoby fyzické dopravy – a v jejím rámci je třeba vnímat i to, co se
dopravuje - telefonní komunikaci, jazyk jako nástroj komunikace, sdělování, dorozumívání.
Komunikací je zřejmě také zprostředkování – sňatku, sdělení – nebo obchodu (tamtéž), a ke
zprostředkováním se pojí mediace. Reprezentantem, přesněji nosičem komunikace jsou také
masová média. McLuhan (2011) (vedle osvětlení fenoménu specializmu) ukazuje, jaké
bohatství forem mají média v současnosti: vedle sdělovacích prostředků komunikace probíhá
prostřednictvím filmu, knih nebo elektronických sítí. Médiem jsou ovšem také peníze, ošacení,
samozřejmě automobily, …: komunikací ve smyslu přenosu sociálních, společenskokulturních signálů jsou i naše byty stejně jako reklama. Fenomén reklamy je rozhraním mezi
McLuhanovými a Habremasovými (1981) náhledy na komunikaci. Habrermasovo
komunikativní jednání je atributem občanské společnosti, která je přítomna v polis, zatímco
jeho instrumentální jednání je bližší McLuhanovu náhledu, zaměřenému na člověka a jeho
individuální potřeby dříve, než na společnost: (komunikační) média McLuhan označuje
a ukazuje jako extenze člověka. Pojem urbánní komunikace zahrnuje ty i ony vesměs.
6

O komunikaci v kontextu města píše také Engels (1949): [novověká] Města se stala
nejen dílnou a tržištěm, ale i intelektuálním centrem společnosti … Nikoliv překvapivě věnuje
Engels pozornost především komunikaci fyzické: „dílnu“ připomíná jako místem přenosu,
tedy komunikace surovin, práce a kapitálu do výrobku, který se stává statkem, jehož užitek je
na tržišti zcizován - komunikován odběrateli, aby uspokojil jeho potřeby. Spotřeba, potažmo
konzumace má rovněž komunikační podstatu - z více hledisek: posouvá, tedy komunikuje stav
potřeby do stavu saturace, objekt konzumace při tom vesměs mění svoji polohu, často i
vlastníka … Výroba, obchod i spotřeba potřebují – konzumují - suroviny, energie a práci: ty je
třeba dopravit do místa spotřeby. Běžně se hovoří o dopravě a zásobování, o dopravní síti
a inženýrské infrastruktuře: vesměs o dalších, evidentních formách komunikace. Jedná se však
o urbánní komunikaci? Je rozhodujícím atributem v tomto ohledu, zda se odehrává ve městě,
nebo je to – tak, jak v předešle uvedených případech – společnostní zakotvení procesů?
A pokud je společnostní povaha nepominutelným předpokladem urbánní komunikace, splňuje
městská inženýrská infrastruktura – vodovodní a kanalizační síť, doprava a její trasy, rozvod
elektřiny, plynu, případně tepla, a také sdělovací kabely a přenosová zařízení - takovou
rozvoji – rozhodně ne na jeho potlačování nebo vtěsnávání do majoritních šablon. Malá, výrazně
substandardní intenzita (o kvalitě nemluvě) komunikace mezi komunitou, která takovou lokalitu
obývá, a „okolním světem“, stejně jako nedobrá úroveň vztahů okolí a obyvatelů lokality navzájem
jsou nicméně skutečností, kterou vesměs potvrzují sami příslušníci vyloučené komunity i sociální
pracovníci dlouhodobě působící v těchto lokalitách. Komunikační deficit, propagující se
i do všeobecně přijímaného označení vyloučených lokalit, je spojuje s jinými úpadkovými územími –
například s uvedenými brownfieldy. Tato práce ukáže, že je to atribut substanciální – a spojitost
na něm založená rozhodně ne náhodná nebo povrchní.
6
Společensko-politickými případy takového druhu se systematicky zabýval Ulrich Beck (2009):
dovozuje, že objem a závažnost jejich dopadů v souvislosti s aktuální fází globalizace stoupá. Jeho
argumentace nicméně nezpochybňuje závěry studií o trvalých změnách přírodního rámce, které mají
zásadní negativní dopad na využitelnost tradičních sídelních lokalit (Petr 2015). Příkladem takové
situace je zplavování rozsáhlých území v souvislosti se vzestupem hladiny světového oceánu.
Ukazuje se, že populace, respektive obce ekonomicky rozvinutější a více urbanizovaných regionů
dokáží takovým výzvám čelit, aniž by sídlo opustily (Petr 2015: Miami, Florida) – na rozdíl
od ekonomicky méně rozvinutých a méně urbanizovaných oblastí, kde jako jediná perspektiva bývá
záhy přijato opuštění (Petr 2015: Kiribati).
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podmínku 7?
Do výrobních, distribučních, zásobovacích a jiných materiálních procesů, příznačných
pro fungování města i jeho misi vstupují – jsou komunikovány – také znalosti, tedy hodnoty
ne-materiální povahy. Význam komunikace pro jejich rozvoj naznačují nálezy překvapivě
vyspělých výrobků – kostěných hrotů harpun, korálků, ale i rytin a symbolických maleb,
pocházejících ze středního paleolitu 8: jejich výskyt je vesměs spojen s nebývale – a pouze
přechodně - vysokou koncentrací obyvatel v prehistorických sídlištích. Vědomé potřebě
intenzivnější komunikace, která stále ještě byla vázána na sdílení místa a na osobní setkání,
pak Jacobs (2012) přisuzuje vznik prvních měst před nejméně deseti tisíci lety. V rozporu
s tradiční historickou antropologií přesvědčivě ukazuje, že to byla právě tato potřeba
komunikace – obchodu, shromažďování zásob, získávání a předávání znalostí i správy zdrojů
a vlastnictví – která vedla ke vzniku trvalých sídlišť. Agrarizaci (podle Jacobs) nenásledoval
bezprostředně vznik vesnických sídel uprostřed polností: v souvislosti s přerozdělováním
úrody a odchovaných zvířat a jejich směny za jiné suroviny a zboží vznikla jako první města –
vesnická sídla vznikla teprve druhotně jako městské statky.
Jakmile se stane zřejmou komunikační podstata práce, obchodu, uspokojování potřeb
– obživy, spolupráce, získávání a ochrany majetku, obrany, osobního a společnostního rozvoje
- stává se evidentní i komunikační východisko polis a města. V knize The Human Condition
z roku 1958 Arendt (1998) výmluvně postuluje a prověřuje základní kategorie vita activa labor, work, action, aby o 20 let později v The Life of the Mind (Arendt 1981) přidala trojici
základních schopností vita contemplativa – thinking, willing, judging. Prostorem úvah Arendt
je polis: vztah lidské, mezilidské i společnostní komunikace hodnot materiálních
i společensko-kulturních na jedné straně a města jako enklávy prostředí, vytvářeného stavební
činností člověka, na straně druhé nemusí být zřetelný. Clark (1995) však ukazuje, že jsou
to právě vztahy ve společnosti a střety společenských sil, zapojených do tvorby
a přivlastňování hodnot prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, které determinují
rozvoj měst a lokalit. Vztahy přitom jsou rovněž formou komunikace – o střetech
společenských sil nemluvě.
Rozpětí mezi Habermasovým komunikativním jednáním […] občanské diskuse
a Engelsovou dílnou a tržištěm je obrovské: navíc, stranou pozornosti doposud zůstala
percepce – tedy příjem, potažmo přenos, komunikace estetických, společenských
a psychologic-kých hodnot, jimiž prostředí města oplývá. Náplň a smysl urbánní komunikace
se tak mohou zdát nepřehlednými - ovšem jen dokud zůstane bez povšimnutí, že kterýkoliv
její případ spadá z hlediska obsahu do jedné ze tří kategorií – materiální, sociální nebo
kulturní v civilizačním slova smyslu (Šourek 2013). Způsob komunikace pak může být
fyzický – nebo ne-materiální: k oběma se tato práce ještě vrátí, aby je alespoň předběžně
identifikovala. Z hlediska obsahu i způsobu je urbánní komunikace univerzální, jedinečná je
kvalitou, bohatstvím forem a pestrostí obsahu, intenzitou a bezprostředností. Významné je
zřejmě zásadní společnostní zakotvení urbánní komunikace, zřetelně přítomné ve všech
citovaných náhledech. Uvádí je i Engels, jehož materialismem nadměrně zatížený postoj by
měl inklinovat k bagatelizaci kulturně-civilizačních východisek.
Pasáž, věnovaná technické infrastruktuře měst, však upozornila na nejistou, pokud
7

Atribut společnostní zavádí a komparací ke společenskému, případně sociálnímu vymezuje Krejčí
(2002 s. 12). Tato práce se pojmu s výhodou přidrží jako přiléhavějšího pro některé případy, než
společenský i sociální.
8
Kultury, které vytvořily tyto nečekaně vyspělé produkty, trvaly jen několik tisíc, spíše set let, než
zanikly: postupné plošné rozšiřování obdobně vyspělého „know-how“ pak začíná teprve o 30 až 40
tisíc let později. Tyto „oázy předstihu ve vývoji“ se vesměs vyznačují nebývale vysokou koncentrací
lidí v jedné oblasti: výjimečné velikosti společenství je přisuzován důsledek zvýšené intenzity
komunikace, která zahrnovala i ne-materiální hodnoty a iniciovala tak rozvoj duševních schopností
jedinců i celé populace (Walter 2015).
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obr. 3: podstata, spočívající v deficitu urbánní komunikace, spojuje industriální odkaz nebo
„brownfield“ (vpravo zaniklá železniční stanice Kladno – Dubí. foto Odborové sdružení
železničářů [on line], dostupné na http://www.oszkladno.cz [vid. 12. 8. 2014].) i sociálně a
kulturně vyloučenou lokalitu – „sociální brownfield“ (vlevo sídliště Chanov, Most. foto archiv
autora)
se týče společnostní povahy, potažmo zařazení tak evidentního případu komunikace, jakým je
zásobování vodou a energiemi, odvod odpadních vod, přenosové sítě sdělovacích a datových
médií, a také doprava – nejen nákladů, ale i osob ve městech. Je společnostní aspekt
inherentní vlastností urbánní komunikace, nebo se některé její případy či druhy bez něj
obejdou?
1.3

Společnostní zakotvení urbánní komunikace
Odebrání přívlastku urbánní technické infrastruktuře měst se vzpírá habituálnímu
vnímání. Podobně odtažitý se ovšem zdá být i náhled její společnostní povahy. Uvědomění si
role technické infrastruktury a přínosů jejího rozvoje v kulturně-civilizačním vývoji lidstva
překonává deficit společnostního náhledu na ni, řeší předložené dilema – a potvrzuje její
postavení mezi jinými druhy urbánní komunikace. Koncentrace lidí ve městech byla
připomenuta jako faktor kulturně-civilizačního vývoje ve více ohledech: bez vyřešení
zásobování potravinami a pitnou vodou a likvidace odpadu by však technicky, z materiálních
důvodů – potřeby zajištěný výživy i z důvodů zdravotně-hygienických – byla limitovány
počty, které historie potvrzuje jako sub-optimální. Elektrifikace a plynofikace přinesly další
zlepšení hygienických podmínek, které do té doby imitovaly kvalitu života ve městech a jeho
sociální podmínky. Obě dvě, byť nerovným dílem, prostřednictvím veřejného osvětlení
zásadním způsobem zlepšily bezpečnostní podmínky; snad ještě podstatnější je jejich
příspěvek k možnostem pohybu ve městech: plynové a elektrické veřejné osvětlení
prodloužilo „provozní dobu“ měst, a tím podpořilo růst jejich produkce i „intelektuální
kapacity“. Plynové a elektrické osvětlení veřejných prostorů divadel, přednáškových síní – i
hospod – podpořilo rozvoj různorodých forem komunikace (nejen) společensko-kulturních
hodnot ve společnosti. Praktické uplatnění elektřiny ve výrobě, v domácnostech (a také
v dopravě), produkce a masové využití energetických plynů, osvětlení exteriérů i veřejných
interiérů, podmíněné moderními způsoby distribuce energií – (městskou) technickou
infrastrukturou - akcelerovaly společensko-kulturní rozvoj i vzestup materiálních podmínek
života lidí způsobem, který neměl srovnání, dokud jejich civilizační, kulturní i sociální
působení nezastínil rozvoj a globální uplatnění elektronických sdělovacích médií. Připomínat
přínosy posledně uvedených by bylo nadbytečné – i předchozí příklady jsou notorietou:
podstatné je, že přesvědčivě ukazují, že v kontextu rozvoje měst jsou společnostní aspekty
technické infrastruktury ne méně důležité, než náhledy technické – a že technická
infrastruktura náleží k ostatním formám urbánní komunikace, vesměs vykazujícím inherentní
atribut společnostní charakteristiky a zakotvení.
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2

Urbánní komunikace ve veřejném prostoru
Ke dvěma uvedeným společným aspektům procesů úpadku, potažmo ne-udržitelného
rozvoje lokalit prostředí, vytvářeného stavební činností člověka – k univerzalitě ve vztahu
k původní funkci lokality a k popírání základních principů polis – se připojuje ještě třetí:
všechny tyto procesy mají povahu komunikace a odehrávají se ve veřejném prostoru. Veřejný
prostor je platformou komunikace v kontextu sídelní struktury, ať už se jedná o fyzický
veřejný prostor města nebo o virtuální veřejný prostor sociální, kulturní a civilizační
komunikace, v jejímž rámci si zaslouží zvýraznění interakce ekonomické, administrativní,
politické, a také intelektuální v nejširším slova smyslu. Virtuální veřejný prostor je prostorem
médií: dnes zahrnuje denní tisk, rozhlas a televizi, časopisy, knihy, film, veřejně distribuované
digitální nosiče slova, hudby, a obrazu, samozřejmě internet a nejrůznější jeho produkty …9
Počínaje rozšířením tištěných médií, nejpozději s rozvojem elektronických sdělovacích
technologií (elektrický telegraf 1836 a 1839), sociální a společensko-kulturní komunikace
částečně opouští fyzickou platformu: ale ani v budoucnu ji pravděpodobně neopustí zcela.
Urbánní veřejný prostor, zahrnující ulice, náměstí, parky, silnice, …, ale i stoy, tržiště, veřejné
budovy a četné další jeho prostorové a funkční varianty, je historickou, současnou, a vše
nasvědčuje tomu, že i budoucí platformou komunikace mezi různými částmi sídelní struktury
– a mezi lidmi, jednotlivými složkami obce a společností navzájem. Fyzický a virtuální
veřejný prostor si v průběhu času částečně předávají a vyměňují dílčí role – ale nekonkurují
si, naopak: jeden supluje indispozici či deficit druhého a překonává překážky v něm.
Typickým příkladem takové spolupráce je „virtuální zpřístupnění pro veřejnost“ –
„zveřejnění“ - soukromých pozemků a budov, ale i koncertních síní nebo sportovních stadiónů
prostřednictvím sdělovacích médií či knih.
2.1

Urbánní veřejný prostor
Virtuální veřejný prostor se stal nezávislým na struktuře města i sídelní struktury:
označení urbánní budiž ponecháno pouze tomu fyzickému. Atributem urbánního veřejného
prostoru je na jedné straně přístupnost veřejnosti – ať už neomezená fyzická v případě
prostoru, který je veřejným statkem, nebo omezená či regulovaná v případě statků smíšených,
nebo dokonce jen vizuální – jako v případě soukromých zahrad, které veřejnost může
„konzumovat“ pohledem přes plot. Urbánní veřejný prostor zahrnuje exteriér – veřejná
prostranství - stejně jako interiéry budov – pokud jsou veřejně přístupné. Ve všech těchto
prostorách probíhá urbánní komunikace – ovšem, díky virtuálnímu veřejnému prostoru, nejen
v nich. Druhou vymezující vlastností urbánního veřejného prostoru je pak urbanita ve smyslu
bezprostředního fyzického kontaktu s tou částí syntetického životního prostředí, na jehož
formování se podstatným způsobem podílela stavební činnost člověka, a která vykazuje
materiální i společensko-kulturní znaky města (srv. Kejř 1998, Sokol 1998). Jakémukoliv
prostoru, který má oba dva atributy – „veřejnost“ i urbanitu – náleží označení urbánní veřejný
prostor10.11
9

Naproti tomu divadlo, koncerty nebo výstavy výtvarného umění, jakkoliv jejich podstata je duchovní
– nemateriální, probíhají ve fyzickém prostoru, který sice není veřejným statkem, přesto však se jedná
o prostor veřejné komunikace a v tomto smyslu o součást veřejného prostoru.
10
Přívlastku urbánní při tom bez dalšího nenáleží jakákoliv kvalitativní konotace.
11
Jak už bylo připomenuto, veřejný urbánní prostor se neidentifikuje (pouze) s veřejným statkem
ve smyslu ekonomickém: veřejný je z ekonomického hlediska takový statek, který se spotřebou
nezmenšuje a z jehož spotřeby není možné nikoho vyloučit. Ulice je tedy zřejmě veřejným statkem,
zatímco zážitek divadelního představení se sice (teoreticky) „nerozmělňuje“ s rostoucím počtem
diváků, z jeho fyzické konzumace jsou však vyloučeni ti, kteří si nekoupili vstupenku. Divadelní
představení je z ekonomického hlediska klubovým statkem – zatímco přeplněná městská pláž, na niž
není vstup zpoplatněn ani jinak regulován, je statkem smíšeným. Z hlediska fungování polis však
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Vedle uvedené – existenciální definice urbánního veřejného prostoru se nabízí také
definice analytická: Urbánní veřejný prostor je takový fyzický prostor, ve kterém probíhá
urbánní komunikace. Jednoduchost takové definice možná hraničí s tautologií – ale jen
zdánlivě: snad je satisfakcí za obtíže, se kterými se musela vyrovnat definice urbánní
komunikace. V definici veřejného prostoru je spontánně očekávána veřejnost: ta však –
prostřednictvím společnosti – je jako inherentní atribut přítomna v urbánní komunikaci – ve
vztahu k urbánnímu veřejnému prostoru by pak vzhledem k navržené definici bylo
nadbytečné připomínat ji. Urbánní veřejný prostor je prostorem multifunkčním a
různorodým12: zahrnuje prostor občanské diskuse v habermasovském duchu stejně jako
Engelsovu dílnu (například v případě stavenišť, příznačných v kontextu města) i McLuhanův
(2011) prostor mediálních extenzí člověka a místo konzumu; je ovšem také scénou vita
contemplativa Arendt (1981).
2.2

Hypotéza: urbánní komunikace ve veřejném prostoru východiskem
udržitelného rozvoje města
Ukazuje se, že vitální veřejný prostor, komplexní ve smyslu dostupnosti širokého
spektra sociálních, kulturně-civilizačních i materiálních hodnot, může být ztotožněn s dobře
fungující komunikační základnou města. Na druhou stranu „brownfieldy“, označené
v předchozí kapitole jako etalon negace udržitelného rozvoje města, z podstaty indikují deficit
komunikace. To nasvědčuje hypotéze: Komplexní urbánní komunikace ve vitálním urbánním
veřejném prostoru je východiskem (trvale) udržitelného rozvoje města, potažmo sídelní
struktury. Odvozena logicky z popsaných skutečností, hypotéza se zdá být docela robustní.
3

Realita: konfrontace hypotézy
První pohled stejně jako zevrubné zkoumání územního plánu, který je z dnešního
pohledu možné označit jako tradiční, odhaluje ohnisko jeho soustředění: funkce a způsoby
využití ploch. Exekutivní územní plánování předepisuje vlastníkům pozemků, jak mají
nakládat se svým majetkem dnes i v desetiletí vzdálené budoucnosti – přesto, že jeho
předpovědi v konfrontaci s vývojem potřeb města a podmínek jeho rozvoje opakovaně
selhávají. Co hůř, v rámci tohoto přístupu, který je produktem úpadku epochy průmyslové
moderny (Bauman 2006, s. 29 a d.), urbánnímu veřejnému prostoru jako pouhému „co zbylo
mezi funkčními plochami“ se dostává jen okrajové, pokud vůbec nějaké kompetentní
pozornosti. Urbánní komunikace – pokud vůbec vstupuje do takového uvažování – je
považována za cosi samozřejmého, a především v poloze společensko-kulturních hodnot
nezávislého na přístupu a práci urbanistů: je zanedbávána, až se nakonec zákonitě projeví její
deficit.
3.1

Příklady udržitelného a ne-udržitelného rozvoje
Moderní historie a současnost evropských měst je sborníkem případových studií
udržitelného – nebo ne-udržitelného rozvoje (Jacobs 2012), který nabízí příklady výsledků
divadelní sál stejně jako městská pláž, na které není kam se posadit, zůstávají platformou veřejné
společensko-kulturní komunikace, a tedy fyzickým veřejným prostorem.
12
Ve světle předložených charakteristik a vymezení pojmů jednak urbánní komunikace, jednak
urbánního veřejného prostoru, prvá se ukazuje jako funkce druhého. Takový vztah nasvědčuje postupu
explanace od argumentu k funkci, od veřejného prostoru ke komunikaci – tedy postupu opačnému, než
uplatnila tato práce. Přijatá posloupnost se ovšem spíše než k matematické logice vztahu přiklání
k historii, principům vzniku a rozvoje obou: ty, jako v řadě jiných případů, směřovaly od potřeby
k jejímu naplnění prostřednictvím „nástroje“. Urbánní veřejný prostor byl „odvozen“ od potřeby
komunikace, stal se „nástrojem“, platformou jejího naplnění a uplatnění. To také, mimo jiné,
vysvětluje, proč se řada atributů, aplikovaných při vymezení pojmu urbánní komunikace, objevuje
také mezi charakteristikami fenoménu města.
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dvou základních přístupů k plánování rozvoje měst. Jeden byl právě přiblížen, druhý je
takřka jeho opakem svým zaměřením na urbánní veřejný prostor – a komunikaci
společensko-kulturních hodnot v něm především. Ten se uplatňoval všeobecně až do sklonku
moderní éry na konci tak zvaného dlouhého devatenáctého století (Zatloukal 2002), tedy do
první světové války, po níž plánování rozvoje měst postupně ovládl první z obou přístupů 13.
Současná situace měst na východě Německa nabízí zřetelné porovnání výsledků obou
přístupů: v důsledku ekonomické nerovnováhy tak zvaných původních a nových spolkových
zemí, města v nových spolkových zemích znovu-sjednoceného Německa čelí dramatickému
poklesu populace. Obyvatelé, kteří neodešli, však nejsou na území měst rozptýlení
rovnoměrně: obývají převážně domy podél historických ulic a náměstí, založených
v 19. století a dříve, zatímco sídliště, systematicky naplánovaná po druhé světové válce, jsou
vylidněna a domy v nich jsou opuštěné navzdory dobrému technickému stavu i vyššímu
počátečnímu uživatelskému komfortu.
V průběhu 20. století rozvoj měst překročil hranice, vytýčené rozmachem dlouhého
devatenáctého století. Průmyslové a dělnické čtvrti začaly představovat cosi negativního,
pro co Smith (1979) a další zavedli označení gap – „díra“ mezi prosperujícími obchodními
a administrativními centry s divadly, muzei a galeriemi, a novými, moderně plánovanými
obytnými čtvrtěmi, které vyrostly na předměstí. Krátce na to, díky svým negativním

13

Tato konstatace nechce být paušalizujícím odsudkem Athénské charty – souboru zásad moderního
urbanismu, přijatého na konferenci CIAM v roce 1933 (Hrůza 2014). Její reakce na dopady a projevy
předchozího bouřlivého vývoje je přirozená a zákonitá – a přijaté principy jsou v řadě ohledů
objektivní a neztrácejí platnost: sporné jsou jejich interpretace a aplikace; podstatnější, než chybná
řešení problémů, na něž se Athénská charta zaměřila, je přehlížení problémů jiných. Na důrazu, který
klade na hygienické parametry výstavby – oslunění, čistý vzduch, dostatek prostoru – není nic
špatného – pokud by všem nebyl uplatňován schematicky, bez ohledu na parametry sociální a kulturní
povahy. Charakteristická je chybná interpretace, ba přivítání „odosobnění, odspolečenštění“ dopravy
ve městech, komentované v kap. 1.2. Idea funkčního zónování a protežování obytné funkce na úkor
výroby a dalších ekonomicky produktivních funkcí je pochopitelná jako reakce na skutečně nedobré
hygienické podmínky ve městech 19. století, ale stěží se slučuje s principy komplexního města (Jacobs
2012).
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obr. 4: počet obyvatel města Cottbus na východě Německa od znovusjednocení v roce 1989
klesl ze 140 na dnešních méně než 100 tis. (a dále klesá). Na plánu města je možné
identifikovat kompaktní zástavbu městského centra (Mitte), založeného v raném středověku,
a panelovou zástavbu sídlišť ve čtvrtích Sendow a Spremberger Vorstadt. Údaje městské
správy o hustotě obyvatel v centru jsou přiměřené velikosti sídla a charakteru zástavby,
ve čtvrtích mimo nejužší centrum je ovšem hustota na méně než třetině kapacity zástavby.
Výmluvné je i srovnání záběrů z centra a ze sídlišť (za povšimnutí stojí velmi dobrý technický
stav domů na sídlištích). zdroj Stadt Cottbus [on line], dostupné na http://www.cottbus.de
[vid. 13. 8. 2014], foto Fotocommunity [on line], dostupné na http://www.fotocommunity.de,
[vid. 12. 8. 2014].
externalitám, průmysl začal být vnímán v gap jako nežádoucí – a současně parcelace 19.
století přestala vyhovovat jeho prostorovým nárokům. Spolu s průmyslovou výrobou začaly
do nových, monofunkčních lokalit dále na periferii přesídlovat další produkční aktivity –
nakonec včetně administrativy – vesměs málo schopné podnítit vznik a rozvoj urbánního
veřejného prostoru: nová „města duchů“ tak-tak žijí osm hodin denně, zatímco v gap se
rozbíhá pozemková spekulace (Clark 1995). V jejím důsledku původní obyvatelé musejí
opustit své byty. Brzy v gap zbyde jen původní síť stísněných uliček a plácků: pečlivě
propočtené – a vysoce ziskové – investice však tuto stoletou kostru časem promění ve vitální
veřejný prostor zpravidla od základu přestavěného území. Gentrifikované lokality původního
gap – prstence se stanou „dobrými adresami“ 14, saturovanými veškerými benefity dobře
fungujícího, příhodně dimenzovaného a komfortně vybaveného urbánního veřejného prostoru.
Nové, moderně naplánované čtvrti na předměstí nedokáží konkurovat zastavovacímu plánu,
nakreslenému v 19. století: řada z nich začne upadat brzy po dokončení výstavby.
14

Uvozovky zde odkazují na celkovou bilanci společensko-kulturních i materiálních hodnot, která je
v případě gentrifikace zpravidla negativní. Charakteristickým rysem přerodu upadající lokality –
nejčastěji rezidenční - cestou gentrifikace je proměna sociální skladby uživatelů: původní uživatelé,
vesměs lidé s nižšími příjmy i sociálním statusem, lokalitu opouštějí, přestávají navštěvovat či jinak
užívat – zpravidla tak či onak nedobrovolně - a jejich sociální situace se při tom často dále zhoršuje;
lokalita – budovy, veřejný prostor i městská infrastruktura – jsou podrobeny intenzivní přestavbě,
směřující nejen k odstranění opotřebení, ale ke zvýšení standardu, a lokalitu pak začínají navštěvovat,
užívat, nebo zabydlují noví obyvatelé – vesměs zámožnější a s vyšším sociálním statusem. Hybatelem
gentrifikace je zpravidla soukromý sektor – developer, pro kterého je gentrifikace podnikatelským
projektem, jehož cílem je vytvořit zisk a zvýšit hodnotu svých aktiv – bez ohledu na bilanci aktiv
z pohledu společnosti. Ta ztrácí zejména část beztak nevelkého sociálního, ale i kulturního kapitálu
původních obyvatel, často i – zbytečně – materiální hodnoty původních stavební substance, která
podlehne falešnému dogmatu tak zvaného nákladového schodku (Šourek 2011).
V určitém smyslu opačný princip ve vztahu k regeneraci upadnuvší lokality reprezentuje princip
incumbent upgrading. Jeho iniciátory i realizátory jsou především její původní uživatelé, často
formálně i neformálně sdružení v lokální občanské iniciativě. Lokalita se proměňuje k lepšímu jen
postupně a nikoliv radikálně – tak, jak to odpovídá finančním možnostem „stakeholderů“ procesu,
které jsou omezené ve srovnání s intenzitou vstupu profesionálního developera. Nedochází však
k výrazné migraci obyvatel, sociální status lokality se nemění skokem – s příchodem nové komunity
jako v případě gentrifikace - přesto však stoupá častěji, než stagnuje nebo dokonce klesá. Výsledkem
úspěšného incumbent upgrading je nikoliv „exkluzivní“, ale přesto dobrá adresa, udržitelné dobré
sousedství, užívané stabilní, prosperující komunitou. (Clark 1995)
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Zděděný veřejný prostor: živý odkaz
Urbánní veřejný prostor dneška je z větší části dědictvím minulých dob: to platí
pro jeho rozsah, a ještě více, pokud jde o jeho význam v rámci města. Zděděný veřejný
prostor (nejen) center evropských měst komunikuje i dnes srozumitelným a přitažlivým
jazykem, je vitální i vysoce ceněný. Jeho založení je nejčastěji starší, 19. století ho v mnoha
případech dotvořilo veřejnými budovami i z hlediska prostorového, často mu také dalo funkce
odlišné od původních. Dnes je zpravidla uchováván jako hodnotný odkaz, a pokud se přece
objeví potřeba měnit ho nějakým způsobem, vesměs spočívá v obnově jeho funkční
komplexity cestou omezení ploch, vyhrazených pro motorovou dopravu, a v jejich navrácení
chodcům. Historie i fungování zděděného veřejného prostoru výmluvně naznačují jak jeho
potenciál udržitelného rozvoje, tak jeho působení ve prospěch udržitelného rozvoje města.
Odlišnou část stavebního odkazu minulosti reprezentují dělnická sídliště – obytné
čtvrti a lokality, vybudované před druhou světovou válkou, většinou dříve - až do poloviny
19. století, často v území budoucí gap. Přísně nízkonákladový přístup vytvořil v těchto
lokalitách veřejný prostor, který je omezený jak rozměrově, tak pokud se plánovaných
benefitů týče. Přesto se tento veřejný prostor ukazuje jako velmi dobře adaptovatelný
vzhledem k potřebám i očekáváním náročných obyvatel v 21. století – ať už cestou
gentrifikace, nebo cestou postupných drobných intervencí – incumbent upgrading (viz 18).
Nakonec se regenerovaný a revitalizovaný veřejný prostor někdejších gap – lokalit ukazuje
jako atraktivnější i vitálnější než veřejný prostor poválečných sídlišť, vyprojektovaných
metodami, které se soustředí především na funkce a způsoby využití ploch. Rozdíl spočívá
v intenzitě, kvalitě a komplexitě komunikace v jednom a druhém případu fyzického veřejného
prostoru: starší z obou veřejných prostorů je pak na tom lépe jak z hlediska atraktivity a
každodenní vitality, tak pokud se udržitelnosti rozvoje týče.
Specifickou problematiku z hlediska dispozice k urbánní komunikaci, respektive
z hlediska urbánního veřejného prostoru konečně představují výrobní areály. Továrny často
postupně zabíraly rozsáhlá území na okrajích měst: při tom vytlačovaly původní městské –
většinou marginální – nebo zemědělské využití. Jejich rozloha nezřídka konkurovala
původním rozměrům města. Jejich zástavba zpočátku zpravidla sledovala původní uliční nebo
silniční síť, v její stopě zůstával mezi výrobními objekty volný prostor; vesměs to však nebyl
veřejný prostor, veřejnost byla vyloučena z jeho užívání a prostor nenesl odpovídající městské
funkce. Rozvoj výroby a výrobních technologií časem vymazal venkovní prostory: ty byly
pohlceny přilehlými halami, které narostly do bezprecedentních rozměrů. Praxe, i když zatím
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obr. 5: Karlín, pražské předměstí založené r. 1814 jako komplexní město na jednoduchém
šachovnicovém rastru ulic a náměstí, překonal svoji „ušmudlanou“ průmyslovou minulost
a od počátku 21. století prožívá relativně úspěšnou obnovu prostřednictvím profesionálního
nemovitostního developmentu (nahoře vlevo Karlín Group: Vision Hall. foto Karlin Group) i
drobných „sousedských modernizací“ (vpravo foto Mapy.cz [on line], dostupné na
https://www.mapy.cz [vid. 13. 8. 2014]). Mapa z r. 1914 na předchozí straně zachycuje stav
kolem r. 1910 – zdroj Geoportál Praha [on line], dostupné na www.geoportalpraha.cz [vid.
12. 8. 2014].
méně častá, potvrzuje proveditelnost metody revitalizace, odvozené indukcí ze stavebního
vývoje výrobního areálu: má-li být regenerován (nejen) průmyslový brownfield, je třeba
rekonstruovat síť a funkce fyzického veřejného prostoru. A to samé je třeba podniknout,
jakmile se projeví první příznaky stagnace, aby se předešlo jeho rozvoji a prohlubování
úpadku. Taková příležitost ovšem zpravidla bývá přehlédnuta a promeškána …

obr. 6: zástavba enklávy kolem torza Invalidovny (1731 – 1737) na zbytku někdejšího
Špitálského pole východně od Karlína je produktem moderního plánování a výstavby
socialistického Československa. Počátku 21. století se dočkala v relativně dobrém technickém
stavu, volné plochy nabízejí kromě parkovišť i zeleň, dopravní obsluha je vynikající (v lokalitě
je stanice metra, po přiléhající Sokolovské třídě jezdí tramvaje), atraktivitou a bonitou sídliště
Invalidovna však zřetelně zaostává za postupně revitalizovaným Karlínem. zdroj Mapy.cz [on
line], dostupné na https://www.mapy.cz [vid. 13. 8. 2014] (mapa), foto archiv autora.
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obr. 7: po té, co jim počátkem 20. století začal být Karlín těsný, průmyslové podniky
směřovaly nejčastěji do Libně a Vysočan; lokalitu Invalidovna „přeskočily“ – vytvořily tak
prostor pro sídliště, ilustrované předchozím obrázkem. Z hlediska geometrické vzdálenosti i
dopravního spojení do centra metropole by na počátku 21. století obě lokality – Invalidovna i
Vysočany – měly být atraktivní: jejich „kolonizace“ novou administrativní výstavbou (vlevo
Futurama Park v Invalidovně. foto Futurama Business Park [on line],
http://www.futuramabp.cz [vid. 13. 8. 2014]) však pokračuje v chybném přístupu k veřejnému
prostoru v duchu moderny, a konverze průmyslových monofunkčních areálů ve Vysočanech
cestou rezidenčního developmentu jen obtížně a s málo přesvědčivými výsledky překonává
deficit veřejného prostoru, založený při průmyslové výstavbě od počátku 20. století (vpravo
Nová Harfa, foto archiv autora).
4

Urbánní komunikace ve veřejném prostoru
I dnes urbánní veřejný prostor odráží tradiční formy náměstí, ulic, promenád, parků,
… i shromažďovacích prostorů veřejných budov, jakkoliv rozšiřuje jejich variety a naplňuje je
novými účely, funkcemi a způsoby užití. Reaguje tak na poptávku po novém obsahu a nových
formách, způsobech, snad i stylech komunikace společensko-kulturních hodnot, zapomenuty
nezůstávají ani ty „staré“ – naopak, mnohé z nich zažívají renesanci. Mění se i podmínky a
potřeby komunikace v materiálním smyslu – především dopravy. Nové a nebývalé jsou formy,
kapacita a dosah virtuálního veřejného prostoru – komunikačních médií, internetu a sociálních
sítí. „Nehmotná konkurence“ však nijak nesnižuje význam a neomezuje bohatství forem ani
fyzický rozvoj urbánního veřejného prostoru – naopak: o „virtuálním zveřejňování“ součástí
sídelní struktury, které jsou z ekonomického hlediska soukromým, smíšeným či klubovým
statkem, již byla řeč.
Spolupráce virtuálního a fyzického veřejného prostoru je zásadním tématem ve vztahu
k ikonickým architekturám i stavebně-historickým památkám, které nezřídka dokáží
generovat masivní incentivní cestovní ruch – postmoderní formu urbánní komunikace15.
Knihy, časopisy a webové stránky, televizní a rozhlasové reportáže i stále populárnější
internetové blogy navigují intenzivní pohyb turistů do fyzického veřejného prostoru cílových
destinací – a zážitky z něj zpětně obohacují veřejný prostor virtuální. Vzniká tak spirála
pozitivní komunikace společensko-kulturních i materiálních hodnot, která udržuje rozvoj míst
a měst, jejichž původní ekonomická rozvojová východiska dávno pominula.

15

Fragment soudobé reality potvrzuje příhodnost Baumanova (2006) příměru – postavy turisty, která
spolu se zevlounem, tulákem a hráčem reprezentuje postmoderní životní postoje. Tato práce nechce
spekulovat o případném přínosu turismu pro udržitelný rozvoj měst: spokojí se s předložením příkladu
působení percepce společensko-kulturních hodnot, podporované kulturně-civilizačním vývojem,
v tomto smyslu.
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obr. 8: textilní továrna Jan Hernych a syn, po znárodnění Perla, záv. 01 v Ústí n. Orlicí: vlevo
zákres do mapy císařského katastru – areál svojí rozlohou konkuruje historické rozloze města,
uprostřed stav po ukončení provozu po roce 1999, vpravo návrh revitalizace “penetrací
veřejného prostoru“. zdroj Geoportál ČÚZK [on line], dostupné na http://geoportal.cuzk.cz
[vid. 13. 8. 2014], a archiv autora.

obr. 9: tatáž lokalita: vlevo pohled na dlouhodobě opuštěný areál, vpravo vizualizace návrhu
revitalizace lokality zavedením struktury a profilů urbánního veřejného prostoru, jejichž
parametry korespondují s okolním vitálním fyzickým veřejným prostorem města a rozvíjejí ho
ve prospěch regenerovaného brownfieldu. zdroj a vyobrazení – ateliér autora.
Ve městech vznikají nové druhy parků, vybavené herními prvky, a nové areály
městských sportů. Veřejný prostor je vybavován „nábytkem“, který vytváří nebývalé
podmínky pro odpočinek a sociální aktivity – komunikaci společensko-kulturních hodnot
ve fyzickém veřejném prostoru. Urbánní veřejný prostor se otevírá a integruje dříve oddělené
funkce – na mnoha místech mizí například hranice, oddělující pěší a motorovou komunikaci.
Veřejný prostor je adaptován vzhledem ke specifickým potřebám různých uživatelů:
v procházkových promenádách jsou tak například vytvářeny stezky se specifickým povrchem,
uzpůsobeným pro pohodlný pohyb cyklistů a bruslařů. Tradiční urbánní veřejné prostory jsou
vystaveny konkurenci – a úspěšně na ní reagují renesancí alejí a městské zeleně.
Veřejný prostor, historicky přítomný v muzeích, koncertních síních nebo v budovách
radnic, dále – také za podpory virtuálního veřejného prostoru - expanduje do interiéru dalších
budov veřejných institucí i do soukromých budov a na jejich pozemky. Veřejné instituce
doplňují své základní role a účely sociálními a komunitními funkcemi: jsou vytvářeny nové
typy vnitřních prostorů, aby je pojmuly: ve školách například vznikají komunitní centra.
Společenské rekreační plochy zaujímají území původně věnovaná technickým účelům:
příkladem jsou říční náplavky ve městech. Není pochyb o tom, že fyzický veřejný prostor
zůstává fundamentální součástí prostředí, vytvářeného stavební činností člověka – a “výkladní
skříní“ měst: jeho význam, rozsah i poskytované benefity rostou – a spontánně je očekáváno
ještě víc.
4.1

Trojí povaha urbánní komunikace
Urbánní veřejný prostor je místem, kde jsou konzumovány benefity, které poskytuje
město jako svůj raison d’être – materiální požitky jako například komfortní a rychlá
(hromadná) doprava, bezpečnost nebo příležitost výdělku, potažmo obživy, stejně jako
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společenské, kulturní a sociální zážitky. Komunikační aspekt konzumace osvětlila kap. 1.2:
jedni vytvářejí a poskytují benefity a zážitky, zatímco druzí je přijímají a užívají si je, ať už se
jedná o tradiční vymoženosti – obchody, služby, divadla, zábavní a sportovní zařízení,
galerie – nebo o neformální společenské a kulturní aktivity – happeningy, pouliční divadlo a
street art, komunitní „plácky“ a hřiště, bleší a farmářské trhy – nebo tradiční promenády o
svátečních dnech. Předmětem konzumace jsou také sociální kontakty, lokální identita nebo
sdílené každodenní společnsko-kulturní zážitky – setkání se sousedy při nakupování, dříve
u studny.16
Urbánní veřejný prostor ovšem také interpretuje – fyzicky i mentálně zprostředkuje,
zpřístupňuje - konzumaci benefitů, požitků a zážitků, popsaných za prvé. Zprostředkovány
a zpřístupňovány jsou společensko-kulturní aktivity a městské benefity, které se odehrávají
jak v přilehlých budovách, tak v otevřeném veřejném prostoru samotném. Fyzicky i mentálně
jsou takto zpřístupňována stavitelská díla – přilehlých budov i veřejného prostoru samotného
– sama o sobě, respektive benefity a zážitky, které tato díla „sama o sobě“ poskytují. Rozhraní
mezi komunikací benefitů a komunikací ve smyslu zprostředkování je ve fyzickém veřejném
prostoru situační, časové spíše než prostorové: snad jen v „koncových“ polohách veřejného
prostoru uvnitř přilehlých prostranství a budov dominuje komunikace benefitů. Častější je
situace veřejných prostranství, které v jedné chvíli zprostředkují konzumaci benefitů,
poskytovaných přilehlým parkem nebo produkovaných uvnitř veřejné budovy – a v jiné se
stávají místem konzumace požitků, které nabízí farmářský trh, zážitku pouličního divadla
nebo sebevyjádření při politické demonstraci.
V řadě případů je rozhraní ještě méně ostré – nabízí se náhled i trojí povahy funkčního
vztahu urbánního veřejného prostoru a předmětné urbánní komunikace: ulice je místem, kde
je konzumován benefit městské dopravy, a zároveň ulice konzumaci urbánní funkce městské
dopravy zprostředkuje. Městská doprava – pružná, dostupná a rychlá, protože (mimo jiné)
na krátké vzdálenosti - ovšem není benefitem sama o sobě: její přínos spočívá v tom, že
zásobuje různé jiné urbánní funkce potřebnými „komoditami“ - surovinami, pracovní silou,
zbožními statky, návštěvníky, … Produkce, poskytování, přijímání a výměna benefitů, požitků
a zážitků, jejich zprostředkování i zpřístupnění se neobejdou bez zásobování. Kromě dopravy
lidí do míst, kde jsou potřeba, a do míst, kde jsou saturovány jejich potřeby, kromě surovin,
výrobků i zboží zásobování zahrnuje také energie, elektronická sdělovací média, vodu pitnou,
užitkovou i znečištěnou. Zásobování je třetí z povah urbánní komunikace, vzájemně
odlišených vztahem k hodnotám, které nabízí a poskytuje město svým obyvatelům
a návštěvníkům.
Stručně a výstižně je možné hovořit o konzumaci benefitů – mediaci – a zásobování jako
o druzích urbánní komunikace, potažmo o (dílčích) komunikačních funkcích urbánního
veřejného prostoru. které navzájem odlišuje povaha jejich vztahu k benefitům města:
konzumace benefitů ony hodnoty města a života v něm bezprostředně zahrnuje, funkce
mediace jejich konzumaci zprostředkovává tím, že umožňuje lidem přístup k ní, a funkce
zásobování zajišťuje existenci benefitů saturací jejich potřeb surovin, energií a práce. Tři
složky komunikační funkce urbánního veřejného prostoru vytvářejí spolu se třemi obsahy
urbánní komunikace – hodnotami materiálními, sociálními a kulturními v civilizačním slova
smyslu - matici. Jednotlivá její pole vykazují různou intenzitu, respektive četnost výskytu v
realitě. Dominance společensko-kulturního obsahu a jeho propagace do poloh původně
materiálních byla připomenuta v kapitole 1.3. Ve vztahu k fyzickým médiím – energiím, vodě,
odpadu – urbánní veřejný prostor zpravidla není - vzhledem k moderním technologiím by
16

Benefity města – hodnoty, které obyvatelům a návštěvníkům nabízí a poskytuje město a život v něm
– jsou zatím specifikovány pouze z názoru. Kap. 1.2 připomněla výsadní postavení urbánní
komunikace mezi nimi, jejich okruh je však nepochybně širší. Jejich vyčerpávající vymezení přesahuje
rámec této práce, která se bez něj vzhledem ke svému zaměření bez obtíží obejde.
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neměl být platformou urbánní (komunikační) funkce zásobování: to se dnes – na rozdíl od
středověku, kdy splašky tekly stružkou uprostřed ulice a zdrojem vody byla obecní studna na
náměstí, odehrává mimo urbánní veřejný prostor (pomineme-li přenosové antény a dráty,
křižující přece jen ještě někdy zenit veřejného prostoru ulic i parků) – zpravidla v podzemí,
mimo kontakt s veřejností a mimo prostor urbánní komunikace: ve vztahu k zásobování
energiemi a vodou se veřejný prostor postupně stal především místem konzumace benefitů,
které poskytuje jejich komfortní distribuce a snadná dostupnost. Kapitola 1.3 ukázala, že se
jedná o benefity povahy společensko-kulturní spíše, než materiální.
4.2

Architektura a veřejný prostor: formování ve vzájemné komunikaci
Urbánní veřejný prostor je platformou urbánní komunikace. Každému z jejích druhů,
respektive každé z funkcí urbánního veřejného prostoru odpovídá specifická architektonickostavební a vztahová povaha. Zásobovací funkce je spjata s liniovými konstrukčními
strukturami fyzického veřejného prostoru, nositelem benefitů je architektura „sama o sobě“ –
a činnosti, které a. „hostí“, zatímco komunikační povaha mediace je vázána především na
platformu fyzického veřejného prostoru, na veřejné prostranství, širší vztahy nebo „okolí“.
Zprostředkování, interpretace architektonického aspektu stavebních děl je jedinečnou a
mimořádně významnou úlohou veřejného prostoru a součástí jeho role media (McLuhan
2011). Fyzický veřejný prostor formují jednotlivé architektury: jednak architektury budov a
souvisejících struktur, jednak architektonická výbava veřejného prostoru reprezentovaná
povrchy, tvary, tak zvanou drobnou architekturou a „městským mobiliářem“; na pomezí
partikulárních architektur a výbavy veřejného prostoru budiž připomenuta také zeleň jako
významná součást i formující element fyzického veřejného prostoru.
V kontextu komunikačních východisek polis je architektura soustavou fyzických
prostorů vytvořenou člověkem, trvající na daném místě a rezonující se společensko-kulturními
hodnotami prostředí, které má povahu veřejného prostoru17. Pozicí ve veřejném prostoru
se stavební dílo stává architekturou. Rezonancí se rozumí vzájemná komunikace – předávání
a přijímání společensko-kulturních hodnot mezi architekturou na jedné straně a společností
a lidmi, přítomnými ve veřejném prostoru (včetně virtuálního) na straně druhé. Intenzita
a povaha rezonance pak určují, zda se jedná o marginální architekturu, ikonický umělecký
objekt - nebo entitu, vzbuzující převážně negativní reakce18. Ve všech těchto případech jsou
nicméně komunikovány společensko-kulturní hodnoty. Architektura „sama o sobě“ i
architektura veřejného prostoru je subjektem i objektem urbánní komunikace. Intenzita a
kvalita rezonance koreluje s udržitelností architektury; je třeba vrátit se k funkci veřejného
prostoru jako komunikačního média: „vytvořen obklopujícími architekturami“, veřejný
prostor „vytváří“ architekturu. Expozicí ve veřejném prostoru se stavební díla stávají
architekturami bez ohledu na to, zda tak byla koncipována, nebo zda se jedná o stavební dílo,
navržené a vybudované jako ryze inženýrské bez vědomých společensko-kulturních ambicí. A
naopak: mimo veřejný prostor (včetně virtuálního, ovšem) architektura neexistuje.

17

Fyzická podstata architektury nemusí být výlučně hmotná: její články mohou být tvořeny třeba
světlem či jinými vizuálními prostředky. Hodnoty, jež architektonická struktura rezonuje, zpravidla
mají vedle společensko-kulturní také materiální povahu: například odolnost proti prostupu tepla nebo
vody. Tyto hodnoty se však vztahují spíše ke stavební substanci, kterou je architektura
materializována.
18
Otázka vymezení referenční skupiny, „určující“ intenzitu rezonance, potažmo kvalitu architektury,
není z hlediska této úvahy podstatná: v realitě „referenční skupiny“ vznikají a prohlašují se spontánně
a vymezují se vůči administrativním autoritám, „zbytku společnosti“ a často i vůči jiným „referenčním
skupinám“. Nezřídka se jim daří dosahovat praktické cíle – např. zachování určité entity vystavěného
prostředí nebo zabránění nové výstavbě: názorně tak naplňují Clarkovu (1995) tezi o střetech
společenských sil a zájmů [které ovlivňují] nerovnoměrný vývoj lokalit v metropolitním kontextu.
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obr. 10: komfortní a rychlá hromadná doprava má řádově vyšší přepravní kapacitu, než
individuální prostředky: její zavedení uvolňuje uliční profil ve prospěch chodců i rekreačních
aktivit; veřejný prostor plní zásobovací roli úspornějším způsobem, díky tomu může
expandovat funkce benefitů i mediační: společensko-kulturní komunikace posiluje na úkor
materiální, aniž by tím byla snížena míra uspokojování materiálních potřeb (New York –
vlevo nahoře před revitalizačním zásahem, vpravo po jeho realizaci); nové technologie
zajišťují bezpečnost provozu ve veřejném prostoru i bez segregace motorové dopravy
(Amsterdam – dole vlevo). zdroj a foto – Gehl Architects (Villadsen 2013).
obr. 11 (dole vpravo): funkce benefitů, mediační a zásobovací funkce veřejného prostoru:
Biblioteca y Parque Espaňa, Medellin, Kolumbie. foto Luisa Sotomayor, dostupné na
https://planninglatin america. wordpress.com/2013/08/26/medellin-the-new-celebrity/ [vid. 8.
3. 2015]. V popředí favela Barrio; lanová dráha, která měla mít především zásobovací funkci
ve vztahu ke knihovně, se osvědčila neméně ve funkci mediační, když obyvatelům slumu
zprostředkuje společensko-kulturní hodnoty vitálního městského centra, a tím postupně
překonává efekt vyloučení i jeho materiální dopady; osvědčuje se i volba knihovny pro
„kolonizaci“ do té doby pustého kopce: připomeňme, že knihovna je fyzickým veřejným
prostorem i „uvnitř“: jako taková naplňuje velmi zřetelně funkci urbánního benefitu.
4.3

Stavební dílo, architektura a (trvale) udržitelný rozvoj
Expozicí ve veřejném prostoru – „nevyhnutelnou možností“ urbánní komunikace
společensko-kulturních hodnot prostřednictvím veřejného prostoru a v jeho rámci – se
stavební díla stala architekturami, a dokud trvá tento stav, trvá i jejich rozvoj. Ten ohrozí,
případně zastaví teprve situace, kdy intenzita a kvalita komunikovaných hodnot dosáhne
kriticky nízké nebo dokonce záporné úrovně: pak následuje úpadek materiální substance a její
likvidace nebo rozpad a zánik. V případě partikulární architektury, respektive partikulárního
stavebního díla uvolněné místo – „brownfield“ – dříve či později zaujme nové stavební dílo –
nebo veřejný prostor. Stavební dílo ve veřejném prostoru se opět stává architekturou – a
začíná nový test kvality a intenzity její rezonance společensko-kulturních hodnot: nebo se
jedná o další etapu testu, v němž fyzicky neobstálo předchozí stavitelské dílo?
Takto položená otázka se může jevit příliš abstraktní ve vztahu k architektuře, která je
disciplínou přece jen praktickou (o stavitelství nemluvě). Pohled na historii měst i vesnic,
ve kterých dnes žijeme, však ukazuje, že abstraktní, od reality odtažitý je spíše popis procesu,
na který otázka reaguje. Jednotlivé části a úrovně dnešní sídelní struktury, a podobně
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i jednotlivé budovy a stavitelská díla jsou výsledkem procesů přestaveb, úprav, postupné
expanze a dílčích obnov rozhodně častěji, než kompletní, jednorázové výstavby ať už „na
zelené louce“ nebo na „vyčištěném brownfieldu“. Takové radikální přístupy se prosazují
teprve v nejmladších dobách historie prostředí, vytvářeného stavební činností člověka – jako
preferované nejdříve od konce dlouhého devatenáctého století, ne-li až po druhé světové válce
– v každém případě teprve po vrcholu moderní éry. Kodifikovaná vize trvale udržitelného
rozvoje (WCED 1987) i její partikulární deklarace (CIB 1999) a praktické aplikace až do
současnosti věnují „generační“ proměně přístupu ke starým stavebním strukturám jen
okrajovou pozornost - pokud vůbec nějakou. Stavební substance - zřejmě proto, že nejsou
součástí přírody - jsou jen nedůsledně vnímány (Nařízení 2011) jako obnovitelný zdroj. Ve
stavební substanci gotického Karlova mostu v Praze ovšem představuje materiál z období
výstavby do roku 1402 jen část: opakovaně byly novými nahrazovány erodované
obkladové kamenné bloky, po katastrofálních povodních byly nově vybudovány stržené

obr. 12 (vlevo): Göta kanál, Švédsko. zdroj a foto Göta kana – en vacker historia [on line],
dostupné na http://www.gotakanal.se [vid. 11. 8. 2014]. Původně dopravně-inženýrské dílo
z 19. století je součástí kulturní krajiny – veřejného prostoru; jeho funkce jsou dnes především
rekreační a sociální.
obr. 13 (vpravo): LOOS, Adolf. Villa Dr. Mullera. Praha, Střešovice, 1930. zdroj a foto
Muzeum hlavního města Prahy [on line], http://www.muzeumprahy.cz/1253-mullerova-vila/
[vid. 11. 8. 2014]. Architektura, iniciovaná kulturním rozhledem, společensko-ekonomickým
statusem stavebníka a jeho vůlí spolupracovat se špičkovým tvůrcem, byla po většinu své
fyzické existence užívána k nevhodným účelům a málo ohleduplným, fyzicky devastujícím
způsobem. Přesto po celou dobu vzbuzovala zájem i emoce veřejnosti: komunikace
společensko-kulturních hodnot objektu, přestože po dlouhou dobu záměrně administrativně
potlačovaná - nikoliv třeba pobídkový program Zelená úsporám (Program 2014) - nakonec
vedla k obnově stavebně-technických a estetický parametrů stavby, k jejímu znovuzprovoznění a k plnému "otevření do veřejného prostoru“.
pilíře i mostní pole, a od počátku 20. století byly v několika etapách novými konstrukcemi
zpevňovány mostní pilíře a jejich základy. Obdobná je ovšem "genealogie" stavební
substance většiny, pokud ne všech budov a staveb kulturního odkazu minulosti: čím starší
objekt, tím vícekrát byl přestavován, rozšiřován, anebo jen opravován - aniž přítomnost
později zabudované hmoty a konstrukcí sama o sobě snižovala jeho společensko-kulturní
hodnoty a jejich rezonanci s veřejným prostorem.
Staré objekty, fyzicky složené ze součástí, jejichž stáří ve smyslu přítomnosti
v objektu pokrývá celou stupnici od stáří celku až po současnost, tvoří převážnou část
prostředí, vytvořeného stavební činností, ve kterém žijeme. Trvání těchto objektů v čase jim
zřejmě oprávněně přisuzuje statut příkladů (trvale) udržitelného rozvoje. Skutečnost různého
stáří jednotlivých komponentů jejich stavební substance nabízí dvojí indukci. Obdobně
59

Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru: udržitelný
rozvoj města v kontextu komunikace společensko-kulturních hodnot

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Michal Šourek

populární definici pesimisty a optimisty, z nichž jeden vnímá do poloviny naplněný pohár
jako na půl prázdný, zatímco druhý jako z poloviny plný, situace umožňuje dvojí náhled:
"Tak stará, mnohokrát k různým účelům v různých dobách přestavovaná budova - a přece ji
ještě stále z poloviny tvoří původní hmota a konstrukce!" Opakem je náhled architektury,
která je navzdory tomu, že její fyzickou podstatu tvoří "z poloviny" nové konstrukce a hmoty,
považována za historickou, respektive trvající. Takový náhled dobře zapadá do kontextu
komunikačních východisek vzniku a fungování města, a vyhovuje i revidované –
„komunikační“ či „rezonanční“ definici architektury.
Materiální podstata stavebního díla, které se pozicí ve veřejném prostoru stalo
architekturou, je nevyhnutelně limitována fyzickou životností hmot i morálním zastaráváním
komponentů. Architektura, díky komunikaci s veřejným prostorem, je na nich do značné míry
nezávislá, a trvá, dokud trvá její komunikace společensko-kulturních hodnot se společností:
součástí rezonance jsou - případně - i impulsy k údržbě či obměnám, zlepšení fyzikálních
vlastností stavební substance architektury. Četné příklady od nejstarší historie prostředí,
vytvářeného stavební činností člověka, až po současnost ukazují trvalou udržitelnost
komunikace společensko-kulturních hodnot ve vitálním veřejném prostoru. Zdroje pro tvorbu
i modifikaci těchto hodnot v proměnách kulturně-civilizačního a společenského vývoje jsou ty
„nejobnovitelnější“: na rozdíl od materiálních zdrojů, na cestě k trvale udržitelnému životu
na Zemi není důvod omezovat exploataci intelektuálního potenciálu stavebníků a architektů.
Zatímco oficiální agenda udržitelné výstavby pracuje s life-cycle budov a staveb jako
s inherentním atributem, architektura, vycházející z principů urbánní komunikace ve vitálním
veřejném prostoru, může, zdá se, aspirovat na skutečnou „trvalou“ udržitelnost.
4.4
Geometrie fyzického veřejného prostoru: toky a ohniska urbánní
komunikace
Urbánní veřejný prostor, definovaný hustotou a tvary sítě a profily jednotlivých jejích
míst, musí – pokud má být funkční - bez přetržitosti sledovat toky a ohniska komunikace společensko-kulturních i materiálních hodnot v kontextu města. V síti fyzického veřejného
prostoru veřejných prostranství náleží jiný profil klidné rezidenční ulici nebo „plácku“,
jiný rušnému bulváru nebo ústřednímu náměstí – a zase jiný přilehlému parku. Urbánní
komunikace formuje profil fyzického veřejného prostoru – a naopak. Lokální síť veřejného
prostoru a její profily jsou takto obrazem – nositelem společensko-kulturních i materiálních
podmínek, za nichž vznikaly: fyzický veřejný prostor zprostředkuje jejich udržitelnost. Bylo
připomenuto, že veřejný prostor z hlediska urbánní komunikace zahrnuje i prostory, které jsou

obr. 14: síť (vlevo - Plzeň) a profily (vpravo - Barcelona) veřejného prostoru. zdroj – ateliér autora.
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z ekonomického hlediska statkem smíšeným, klubovým či soukromým - nejen ulici
či náměstí, ale i přilehlé plochy soukromých pozemků – například zahrad – a také vnitřní
prostory budov, ve kterých se odehrávají společensko-kulturní aktivity, služby polis
i „obyčejné“ služby a obchod: „agentem“, který umožňuje urbánnímu veřejnému prostoru
pronikat do neveřejných prostorů, je mimo jiné – jak už bylo připomenuto – virtuální veřejný
prostor. V rámci veřejných ploch je – třeba provozním uspořádání, někdy i „jen“ výrazovými
prostředky - vymezen prostor (zcela) veřejný a poloveřejný – určený například především
obyvatelům okolních domů. Struktura urbánní komunikace v rámci velkého a komplexního
města – nemluvě o sídelní struktuře jako celku – je přirozeně víceúrovňová. To se
konsekventně promítá do struktury urbánního veřejného prostoru: jeho síť se stává
třírozměrnou.

obr. 15: libreto urbánního veřejného prostoru s ambicí (udržitelné) vitality; z libreta vychází
dramaturgie veřejného prostranství, na kterém se odehrají nejprve X-treme games, pak
turnaj v pétanque, farmářské trhy a po nich koncert pod širým nebem; na předchozí straně
dole architektonické řešení regenerace prostoru: vlevo původní stav, vpravo návrh. zdroj a
vyobrazení - ateliér autora.
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Závěr: komunikace východiskem udržitelného rozvoje prostředí,
vytvářeného stavební činností člověka i (trvalé) udržitelnosti života
na Zemi
Je-li (dnes) metou trvale udržitelný rozvoj, potažmo trvale udržitelný život na Zemi,
není možné domnívat se, že bychom k němu směřovali ve městech, která schopností (trvale)
udržitelného rozvoje systematicky nedisponují. Pozornost, zaměřená na komunikační
východiska města, polis - a na urbánní veřejný prostor připomíná fundamentální odpovědnost
i kompetence architektury ve vztahu k udržitelnému rozvoji prostředí, vytvářeného stavební
činností člověka i ve vztahu k (trvale) udržitelnému životu obecně. Je vhodné upozornit na ně
v situaci, kdy pokles spotřeby energií budovami, dosahovaný ve většině průmyslově
rozvinutých zemí, je označován jako rozhodující příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji
lidstva. Atributy udržitelné výstavby, kodifikované Agendou 21 pro udržitelnou výstavbu,
však osvědčují jen volnou, nikoliv kauzální souvislost s udržitelností rozvoje tohoto prostředí:
odvozeny z environmentálních východisek agendy trvale udržitelného rozvoje, vykazují
(snad) schopnost podporovat trvale udržitelný život obecně a zachování přírody zvlášť, ve
vztahu k prostředí, vytvářenému stavební činností člověka, se však ukazují jako druhotné.
Jsou to naopak východiska urbánní komunikace a z nich vycházející vitální fyzický veřejný
prostor měst a sídelní struktury, potažmo východiska esenciálně architektonická, která v
četných případech vykazují rozhodující potenciál (trvalé) udržitelnosti ve vztahu k prostředí,
vytvářenému stavební činností člověka. A teprve udržitelný rozvoj prostředí, vytvářeného
stavební činností člověka, vycházející z fungující komplexní urbánní komunikace ve
veřejném prostoru, vytváří základnu, na níž se může rozvinout pozitivní působení
minimalizace spotřeby energií a vody, efektivního využití surovin, půdy, a dokonce i
stavebních substancí prostřednictvím flexibility jejich využití a adaptability k novým funkcím,
dlouhé doby životnosti, minimalizace produkovaného odpadu a znečištění, zdravého
interiérového mikroklimatu a příhodné lokalizace ve prospěch trvalé udržitelnosti života na
Zemi. Samy o sobě se tyto požadavky, kodifikované ve vztahu k výstavbě, s její udržitelností
míjejí.
Nadřazenosti, přiléhavěji předřazenosti komunikačních východisek (trvale)
udržitelného rozvoje prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, před přístupy
prvoplánově materiálně orientovanými na úspory energií i ohleduplnost k přírodě ostatně
nasvědčuje i Agenda 21 sama: objektivní náhled, nezastřený tendenčními interpretacemi
odhalí, že ani ona není ničím jiným, než komunikací společensko-kulturních hodnot – jistěže
specifických – probíhající ve veřejném prostoru – dnes po výtce virtuálním.
Materiální substance budov a staveb disponuje životností, která je inherentně
omezená: její obnova a zlepšování – včetně zvyšování energetické efektivity – jsou odvozené
od způsobilosti a perspektiv architektury: primární mezi východisky (trvale) udržitelného
rozvoje budovy i enklávy prostředí, vytvořeného stavební činností člověka, je schopnost jejich
architektury rezonovat společensko-kulturní hodnoty ve veřejném prostoru. Mimořádně
příznivou okolností, která by neměla být dále přehlížena nebo zlehčována, je neomezená
obnovitelnost, ba schopnost „samorozmnožování“ zdrojů, na nichž spočívá odhalená
komunikační, potažmo architektonická základna (trvale) udržitelného rozvoje. Jejich
společensko-kulturní a intelektuální povaha vytváří potenciál rozvoje ve prospěch
uspokojování kulturně-civilizačních a sociálních potřeb: jejich růst, zdá se, pak nebude třeba
omezovat – na rozdíl od potřeb materiálních, ve vztahu k nimž současné environmentalistické
agendy uvažují o udržitelnosti standardu, ba dokonce o udržitelné míře snižování standardu.
Příklady z historie evropských měst ve třetí části této přednášky vesměs verifikují
hypotézu o urbánní komunikaci v urbánním veřejném prostoru jako o zásadním východisku
udržitelného rozvoje města, předpovězenou v části druhé. Verifikovaná hypotéza může převzít
funkci praktického nástroje plánování rozvoje i obnovy měst - sídel, lokalit a enkláv. Jejich
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(trvale) udržitelný rozvoj - ne-úpadek - je třeba zajišťovat péčí o zachování a rozvoj
komunikační základny polis: vitalita urbánního veřejného prostoru je nepominutelným
prostředkem takové péče, komplexní komunikační kvality urbánního veřejného prostoru jsou
jejím předmětem. Město v kontextu prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, je
výdobytkem kulturně-civilizačního vývoje lidstva a materializací jeho potřeby komplexní
komunikace: nemělo by být pochyb o tom, že udržitelný rozvoj urbánní komunikace ve
fyzickém veřejném prostoru měst je esenciálním mezi východisky (trvalé) udržitelnosti života
na Zemi.

obr. 19 (vlevo): vliv klasické architektonické formy na rozvoj myšlení, které recentně dospělo
k vizi trvale udržitelného života, je jistě diskutabilní; nebýt ovšem komunikace společenskokulturních hodnot ve fyzickém veřejném prostoru - například v prostorách Atalovy stoy
v Athénách - sotva by vznikl „Brundtland Report“ nebo Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu.
foto - archiv autora.
obr. 20 (vpravo): Carrier Czech Operations, závod Beroun. Intenzivní přestavbou bývalého
závodu Frigera vznikl kolem r. 2000 v souladu s platným územním plánem efektivní monoblok.
Díky moderním technologiím i náročným hygienickým předpisům provoz ani budovy
neobtěžují bezprostředně sousedící rodinné domy ani hlukem, ani prachem, ani emisemi, ani
jim nepřípustným způsobem nestíní; vznikla tak (z funkčního hlediska) komplexnosti se blížící
urbánní struktura – o vitálním fyzickém veřejném prostoru však nemůže být řeč. Zkušenost
nenabízí jinou perspektivu, než že monoblok bude jednou opuštěn a začne se stávat
brownfieldem. Případ ukazuje jednak, že plánování funkcí ploch je zbytečné i neúčinné
zároveň, jednak že je žádoucí plánovat budoucí, nejlépe postupnou konverzi takto rozsáhlých
stavebních struktur (namísto k přírodě ohleduplného ukončení jejich life-cycle) již při jejich
návrhu. zdroj a foto – atelier autora.
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Život a dílo Libora Bayera, jednoho z českých průkopníků
moderního urbanismu v Bulharsku
The Life and the Work of Libor Bayer, One of the Czech Pioneers of the
Modern Urban Planning in Bulgaria

Nikolay Brankov

Abstract:
The goal of this paper is to trace up the beginnings of Bulgarian urban planning and the work
of Czech architects and engineers and mainly the work of the Czech Libor Bayer.
Bulgarian territory was a part of the Ottoman Empire for a long time and the development of
Bulgarian cities was not managed by any urban principles. Russian-Turkish war in 1877-78,
that brought freedom to the Bulgarian people, but many towns were burnt down or destroyed
in the severe battles. One of the most important tasks of the free country was the
reconstruction of the damaged towns and creating new town plans for survived towns.
However, the state didn't have any specialists and they came to the country from abroad,
including from Czech and became pioneers of Bulgarian city planning.
One of the most interesting personalities was Libor Bayer. But his life is covered with a lot of
secrets, because it has not been studied in details up to now. Bayer became the creator of the
famous city plan of the burnt town of Stara Zagora in 1879. There he applied a new foreign
approach for Bulgaria by founding the new town on a regular rectangular net which was very
close to the Roman city Augusta Trayana, whose ruins lay under the today city of Stara
Zagora. Libor Bayer worked out also the plan of the nearby towns of Nova Zagora and
Kazanlak, as well the plan of the town of Kyustendil.
Keywords:
Libor Bayer; urban planning; city plan; Bulgaria; turn of 19th and 20th century; Stara Zagora;
Nova Zagora; Kazanlak; Kyustendil
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1

Úvod
Tento příspěvek si klade za cíl vystopovat počátky plánování měst v Bulharsku na
přelomu 19. a 20. století, o což se mimo jiné zasloužilo mnoho českých architektů a inženýrů,
a konkrétněji pak přiblížit tvorbu českého rodáka Libora Bayera.
Bulharské země byly po dlouhá staletí součástí Osmanské říše a vývoj bulharských
měst, až na výjimky, nepodléhal žádným regulačním ani urbanistickým zásadám. V ruskoturecké válce v letech 1877-78, která přinesla bulharskému národu svobodu, lehlo navíc
mnoho měst a obcí popelem. Proto jeden z nejdůležitějších úkolů mladého státu byla obnova
válkou zničených měst a vypracování moderních regulačních plánů pro města, která zničení
minulo. Pro tento náročný počin však zpočátku Bulharsko nedisponovalo žádnými odborníky.
Ti sem přicházeli ze zahraničí, mnoho inženýrů a architektů přišlo také z českých zemí a stálo
u zrodu moderního bulharského urbanismu. Na některá specifika tohoto období se příspěvek
krátce zaměří.
Libor Bayer byl jednou z nejzajímavějších tvůrčích osobností v tomto období a jeho
dílo dodnes vzbuzuje velký zájem odborníků i laiků. Bayerův život však zůstává zahalen
mnoha nejasnostmi, neboť při vší snaze badatelů se doposud nepodařilo jeho osudy
podrobněji prozkoumat. Bayer je především autorem nejznámějšího regulačního plánu po
osvobození Bulharska (1878), a to města Staré Zagory (1879), při kterém použil na místní
poměry naprosto cizí přístup a plán založil na pravidelném ortogonálním rastru. Na základě
konfrontace faktů a údajů z vědeckých prací, archivních a dobových dokumentů a svědectví
pamětníků se následující řádky pokusí jako jedny z prvních naskicovat celkový obraz života
a tvorby Libora Bayera, i přes to, že často budeme čelit otázkám, na které neexistuje
jednoznačná odpověď. Vzniku regulačního plánu Staré Zagory bude věnována zvláštní
pozornost, dále pak dalším známým Bayerovým plánům, které navrhl pro města Nova Zagora
(1880 a 1882-1883), Kazanlăk (1881-1882) a Kjustendil (asi 1892).
2

Současný stav problematiky
V české odborné literatuře chybí jakékoliv publikace o Liboru Bayerovi, a proto
všechny publikace, ze kterých lze čerpat informace, pochází z bulharské odborné literatury.
V současnosti jsou základními zdroji o vývoji bulharského urbanismu starší publikace vydané
Bulharskou akademií věd: počátky plánování měst včetně práce Libora Bayera popsali arch.
Ivan Avramov (Planiraneto na naselenite mesta v Bălgarija ot Osvoboždenieto do 9 septemvri
1944 god., 1957) nebo prof. arch. Ljuben Tonev (Selištata v Bălgarija prez epochata na
Văzraždaneto i ot Osvoboždenieto do 9 septemvri 1944 g., 1987). Zejména pak novější
a stěžejní dílo je Istorija na bălgarskoto gradoustrojstvo prez 19-20 vek (2009) od doc. arch.
Dobriny Želevové-Martinsové a arch. Julia Fărkova, které detailně zkoumá rozvoj velkých
bulharských měst. Otázce zahraničních vlivů a práci zahraničních, jakož i českých odborníků
v Bulharsku jsou věnovány publikace Grigora Dojčinova a Christa Gančeva (2001 a 2002)
a přímo českým odborníkům příspěvek doc. arch. Dobriny Želevové-Martinsové Čechi stroiteli na nova sledosvboždenska Bălgarija (2009).
Samotným Bayerem a jeho působením ve Staré Zagoře je věnována většina článků
nebo příspěvků: Veličky Kojčevové (Părvijat regulacionen plan na Stara Zagora, 1980),
ing. Rosicy Michajlovové (Văzstanovjavane na grad Stara Zagora - istoričeski beležki za
dejnostta na Libor Bajer, 2007, a Deloto na Libor Bajer - tradicija i priemstvenost
v Profesionalna gimnazija po stroitelstvo, architektura i geodezija - Stara Zagora, 2009),
Vanji Donevové-Cenkovové (Na gazena lampa razčertali plana za opožarena Stara Zagora,
2012), doc. Snežany Marinovové (Praznikăt na Stara Zagora: načaloto, 2010).
Zajímavé jsou i dobové publikace (Statističeski almanach na Staro-Zagorskij
Departament, 1883 a 1884), vzpomínky a rozhovory s potomky Libora Bayera nebo další
specifické názory, např. arch. Jordana Tangărova (2009, 2011 a 2012).
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3

Na počátku moderního bulharského urbanismu
Proces bulharského národního obrození ve 2. pol. 19. stol. byl dovršen během ruskoturecké války (1877-1878) získáním svobody. Brzy po osvobození bylo ale jednotné
Bulharsko rozděleno Berlínským kongresem (1878) na několik částí, přičemž svobodné
zůstaly jen tzv. Bulharské knížectví a oblast Východní Rumelie. Tato území se vyvíjela
podobným směrem a v roce 1885 došlo k jejich opětovnému sjednocení. Během prvních
devíti měsíců od konce války (od února 1878) zde však vládla dočasná ruská správa, která
položila základy všech bulharských státních institucí.
Společně s budováním nového státu začal i nový vývoj stavitelství. Byly stavěny nové
masivní domy, administrativní, školské a sakrální budovy, které postupně dodávaly městům
evropský vzhled. Všechna bulharská města si však zachovala typickou strukturu orientálního
(obrozeneckého) města, charakteristickou úzkými křivolakými ulicemi a uličkami, což již
novému stavitelství a novým sociálním a ekonomickým poměrům nevyhovovalo. V této době
vznikaly první technické úřady, přičemž zpočátku jen v několika větších městech mohlo
plánování začít z důvodu obtížné a zdlouhavé organizace nových institucí. První plánovací
akce (Sofie, Plovdiv, Silistra) byly v režii ruských vojenských specialistů, z nichž velká část
byla součástí armády (vojenští topografové, inženýři a technici). Aktivnější vedení v
některých městech začala řešit otázku plánování rychleji, přičemž byli často zváni specialisté
ze zahraničí (z Rakouska-Uherska, Německa, Francie ad.). Mnoho zahraničních inženýrů
a techniků přicházelo i z vlastní iniciativy, jelikož nový slovanský stát nabízel nová pole pro
profesní uplatnění. Jen za prvních 5-6 let v Bulharsku pracovalo více než 100 zahraničních
odborníků. Někteří z nich měli jen středoškolské technické vzdělání, a přesto zastávali vyšší
a zodpovědné pozice. Odborníci byli ale často střídáni (pravděpodobně jim občas zkušenosti
nepostačovaly), mnohdy započatá práce nebyla dokončena nebo naopak hotový plán nebyl
realizován z jiných důvodů.
V roce 1881 byla schválena Pravidla pro stavbu soukromých budov ve městech
v Bulharském knížectví, která se zabývala především regulačními problémy. V těchto
pravidlech byl zahrnut nový požadavek regulace měst na „evropský“ způsob (což znamenalo
uplatnění moderních urbanistických tendencí). Ve Východní Rumelii žádná legislativa
neexistovala a vše záviselo jen na tvůrčích osobnostech a jejich vizi (jak to je např. u Libora
Bayera). První plánovací akce bulharských měst byly založeny na vypracování katastrálního
snímku (většina snímků velkých měst byla zpracována již ruskými specialisty během
osvobození nebo hned po něm), na jehož základě pak bylo přistoupeno k regulaci města.
Regulace byla spojena především s „narovnáním“ ulic a vymezením prostoru pro nové
veřejné budovy (Avramov, 1957).
Velká část odborníků přijela z českých zemí. Vedle Libora Bayera je zde možno zmínit
řadu dalších jmen, mimo jiné ing. Josefa Boháčka, ing. Jeronýma Bohutínského, tech. Ivana
Bufu, ing. Jana Diviše, tech. Václava Havrdu, arch. Evžena Gesslera, tech. Tomáše Hornera,
tech. Josefa Jukla, tech. Josefa Kerekeše, ing. Bohuslava Kočího, tech. Václava Krásného,
arch. Adolfa Koláře, ing. Ludvíka Pivničku, ing. Jiřího Proška, arch. Václava Roubala,
arch. Josefa Schnittera, ing. Karla Trnku, tech. Josefa Weise, ing. Vladimíra Werycha a mnoho
dalších, kteří na konci 19. a na počátku 20. století zpracovali první regulační plány mnoha
bulharských měst a tak se stali významnými průkopníky moderního urbanismu v Bulharsku
(Avramov, 1957; Dojčinov et al., 2002).
4

Život Libora Bayera (~1850-1912)
V Bulharsku a v bulharské odborné literatuře je Libor Bayer (obr. 1) známý též jako
Lubor nebo Ljubor. Jeho blízcí ho oslovovali jednoduše Ljubo, ale dochované osobní razítko,
jakož i mínění českých specialistů jednoznačně určují, že jeho jméno je Libor Bayer. Dodnes
není známo, kde a kdy přesně se Libor Bayer narodil. Lze jen předpokládat, že na svět přišel
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kolem roku 1850, jelikož velká část českých inženýrů, architektů a techniků, kteří přijeli do
Bulharska, se narodila v letech 1840-1860. Žádné jiné údaje o jeho životě v jeho rodných
Čechách neexistují. Není nic známo ani o jeho vzdělání, o kterém existují jen domněnky. Než
Bayer přijel do Bulharska, pobýval ve Vídni, zda ale jeho pobyt byl spojen s jeho vzděláním,
nebylo zjištěno.

Obr. 1 - Libor Bayer (~1850-1912)

Bayer přijel do Bulharska před osvobozením (1878) a pracoval pro společnost barona
Moritze von Hirsch, budující železnice v evropské části Osmanské říše. Podle svědectví
ing. Vasila Salabaševa (citováno v: Avramov, 1957), který se osobně znal s Bayerem
z Kjustendilu, Bayer přijel do Bulharska v roce 1876 jako stavební technik a byl zaměstnán na
železničním úseku u stanice města Tatar-Pazrdžik (dnes Pazardžik). Trať Cařihrad-EdrinePlovdiv-Belovo, na které se stanice Tatar-Pazardžiku nacházela, byla oficiálně otevřena o tři
roky dříve (5. května 1873), ale předčasně, aniž by bylo mnoho ze stavebních prací, mostů
a výpravných budov na trase dokončeno. Bayer se zde pravděpodobně podílel na
dokončovacích pracích, přičemž v období 1876-77 se účastnil budování výpravní budovy
stanice. Dále pak pravděpodobně pracoval na údržbě úseku.
Zde je vhodné pozastavit se nad otázkou Bayerova vzdělání, která je přímo spojená
s jeho působením v Bulharsku. Podle ing. Salabaševa byl Bayer stavebním technikem. Arch.
Ivan Avramov (1957) poukazuje, že v nepublikovaných poznámkách bulharského architekta
a urbanisty Georgi Nenova z roku 1897 je Libor Bayer uváděn s titulem architekt. To
Avramov vysvětluje skutečností, že všichni absolventi architektonických oddílů některých
stavebních škol tzv. Baugewerkenschule na území bývalého Rakouska-Uherska nebo
Německa dostávali (a dostávají) titul architekt, přestože jsou jen technici se středoškolským
vzděláním. Doc. arch. Dobrina Želevová-Martinsová (Želeva-Martins a Fărkov, 2009) zastává
názor, že pokud Bayer pracoval jako stavební technik (konduktér) na stavbě Hirschovy dráhy,
pak pravděpodobně byl „technickým vedoucím“ daného objektu nebo úseku a měl
pravděpodobně vysokoškolské technické vzdělání. Odbornice dodává, že titul konduktér, se
kterým je Bayer nejčastěji uváděn (i v dobové literatuře) má i význam vojenské hodnosti
v ruské armádě, což by znamenalo, že Bayer mohl být mimořádně sloužícím poddůstojníkem.
Tato domněnka je podpořena skutečností, že hned po osvobození byly první akce spojené
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s plánováním bulharských měst uskutečněny ruskými specialisty a je známo, že po
osvobození Bayer pracoval jako technik v Tatar-Pazardžiku. Kde ale Bayer pobýval během
rusko-turecké války (1877-78) a zda spolupracoval s ruskými vojsky, není známo. Nejčastěji
se předpokládá, že Libor Bayer byl stavebním technikem (konduktérem) se středoškolským
vzděláním.
V Tatar-Pazrdžiku Libor Bayer potkal i svou budoucí manželku Elenu (Elenku)
Zlatkovovou-Dombrovskou (1844-1919), jež byla vdána za hraběte Stanislava Dombrovského
(~1840-~1873), polského inženýra a revolucionáře. Někteří autoři (Doneva-Cenkova, 2012
ad.) tvrdí, že se Bayer s Dombrovským znal, oba pracovali společně na trati a až po zmizení
hraběte v roce 1873 se Bayer oženil s jeho bývalou ženou. Že se Bayer skutečně
s Dombrovksým znal, je dost nepravděpodobné, jisté je jen to, že si Bayer v roce 1876 vzal
jeho ženu a později adoptoval jeho syna Stanislava (1870-1913). V roce 1878 se Eleně
Zlatkovové-Dombrovské-Bayerové a Liboru Bayerovi narodila jediná dcera Matilda (18781956).
V letech 1878-1879 pracoval Libor Bayer jako technik na městském úřadě v TatarPazadžiku a zabýval se obnovou staré čaršije (obchodní ulice). Ing. Salabašev též uvádí, že
vedle svých pracovních povinností (pravděpodobně na trati) pracoval Bayer i na řadě projektů
staveb při rekonstrukci obchodní ulice Tatar-Pazardžiku.
V roce 1879 byl Bayerovi svěřen úkol vypracovat regulační plán města Stara Zagora.
Byl jmenován městským inženýrem a společně s rodinou se přestěhoval do města. Plán byl
schválen ve stejném roce a obnova města mohla začít (viz podrobněji dále).
V roce 1880 započala stavba budovy městského úřadu ve Staré Zagoře, první veřejné
stavby ve městě po osvobození. Ze smlouvy ze dne 7. února 1880 mezi městským úřadem
a místním stavitelem Bonjem Dragošinovem z Trjavny ohledně výstavby této budovy je
patrno, že budova měla vzniknout podle návrhu, který měl být předložen městským
inženýrem. Zda projekt Bayer skutečně dodal, nelze s jistotou říct. Podle smlouvy měla být
stavba zhotovena od února do dubna roku 1880, ale ve skutečnosti stavba proběhla od května
do listopadu téhož roku. Budova byla dvoupodlažní se 17 místnostmi a sídlily zde všechny
administrativní instituce města. Stavba stála 4000 tureckých lir. V roce 1945 byla budova
úmyslně zapálena a zcela vyhořela.
Libor Bayer byl též autorem chlapeckého gymnázia ve Staré Zagoře (obr. 2). Bayerovi
bylo zadáno zaměřit tzv. Aprilovo gymnázium ve městě Gabrovo, které posloužilo jako
prototyp pro chlapecké gymnázium. Stavba budovy začala v roce 1880 a podle vzpomínek
Atanase Ilieva do května roku 1881 bylo utraceno: „5000 tur. lir, ze kterých více než 2000 tur.
lir pochází z částek vybraných z prodeje parcel na djukjany [krámky, pozn. a.] (70 % jejich
hodnoty), druhá část byla vladičina [církevní dáň, pozn. a.] pro roky 1878, 1879, 1880 z vul
[poplatky za uzavření sňatků, pozn. a.] poskytnutých mitropolitem Klimentem, z částek
posbíraných z okupace...“ (Dimitrova et at., 2009) Kvůli nedostatku prostředků však stavba
budovy trvala několik let a budova byla slavnostně otevřena 1. srpna 1883.
Budova Dívčího gymnázia ve Staré Zagoře, postavená v letech 1881-1882
a slavnostně otevřená 16./28. září 1882, je též často uváděna jako dílo Libora Bayera
(Coneva, 2007 a 2009). Ukazuje se však, že projekt byl vypracován v Plovdivu
a pravděpodobným autorem byl hlavní architekt Východní Rumelie Pietro Montani (Stoilova,
2008). Zda Bayer jeho projekt přepracoval, popřípadě zda stavbu vedl (čímž by se jeho jméno
mohlo se stavbou pojit), není známo.
Libor Bayer zastával funkci městského inženýra Staré Zagory pravděpodobně do roku
1884 a v tomto období vyprojektoval ještě částečný (1880) a celkový (1882-1883) regulační
plán Nove Zagory a regulační plán Kazanlăku (1881-1882). Na základě dobové
korespondence mezi Bayerem a starosty Staré Zagory a Nové Zagory je patrno, že v období
1881-1883 se Bayer nepřetržitě pohyboval mezi Starou Zagorou, Novou Zagorou
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i Kazanlăkem. Ze Zprávy Okresní komise pro období září 1883 - březen 1884 vyplývá, že na
počátku roku 1884 Okresní komise vypověděla smlouvu okresnímu inženýrovi a „vyslovila
přání dohodnout se se zdejším Městským Inženýrem [Stare Zagory, poz. a.], ale ten
kategoricky odmítl z důvodu, že měl odjet do Belova.“ Zda Bayer dostal lepší pracovní pozici
v Belovu (pravděpodobně opět jako technický pracovník ve společnosti barona Hirsche),
jakož i zda skutečně odjel, není známo. V době po roce 1884 ale Bayer s rodinou skutečně
Starou Zagoru opustil a přestěhoval se do Sofie. Bayerovo stěhování se ale uskutečnilo
pravděpodobně až po sjednocení Bulharského knížectví a Východní Rumelie (1885), přičemž
jeho pobyt v Belovu není vyloučen.

Obr. 2 - Chlapecké gymnázium ve Staré Zagoře

V této době (1885) bylo rozhodnuto o výstavbě první železniční trati v osvobozeném
Bulharsku Vakarel-Sofie-Caribrod (u srbské hranice), která spojí Bulharsko s Evropou. Na
stavbě této trati se účastnilo mnoho českých inženýrů, mimo jiné Karel Trnka, Vilém Šteffl,
Josef Ježek, Jiří Prošek, Adolf Kolář ad., a není vyloučeno, že se výstavby účastnil i sám
Bayer. Tuto doměnku podporuje i skutečnost, že se Bayer znal dobře s Vilémem Štefflem,
který do roku 1883 zastával funkci okresního inženýra ve Staré Zagoře.
Ke konci 80. let 19. století pracoval pravděpodobně v Technické službě ve městě
Sofie. Zde se zajisté osvědčil, neboť se stal jedním z kandidátů doporučených Ředitelstvím
veřejných budov (později ministerstvo) na pozici městského architekta v Kjustendilu (po
smrti předchozího arch. Petera Gregersena) a dne 20. prosince 1891 byl do této funkce
jmenován (Bayer jako jediný přijal náročné podmínky nabízeného kontraktu s měsíčním
platem pouhých 300 leva). Kolem roku 1892 pak bylo Bayerovi svěřeno vypracování
regulačního plánu (často v literatuře chybně datován do r. 1881). Od roku 1894 pak Bayer
zpracovával i nový katastrální plán Kjustendilu, dokončený v roce 1897 a je velice
pravděpodobné, že potřeba nového plánu vyplynula během jeho práce na regulaci města. Ve
městě Bayer pobýval asi do roku 1897 (v roce 1894 se zde jeho dcera Matilda provdala) a byl
autorem mnoha zdejších staveb (vyplývá to z jeho povinností uvedených ve zmíněném
kontraktu; průzkum jeho staveb dosud nebyl prováděn).
Libor Bayer je pravděpodobně i autorem projektu budovy dívčího gymnázia
v Pazardžiku (Kabaivanova, 2013). Ale o historii této budovy se ví jen velmi málo, dokonce
i v samotném městě, kde o Bayerovi není shromážděn dostatek dokumentů. Budova byla dle
dostupných informací otevřena v roce 1897, což by znamenalo, že Bayer pobýval opět
v Pazardžiku.
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V roce 1912 byl Libor Bayer pozván do Kazanlăku, aby vyprojektoval slavnostní
oblouk pro oslavu 35. výročí bojů u průsmyku Šipka (1877) a přivítání zvláštní delegace
k této příležitosti. Zde Bayer onemocněl a ve stejném roce zemřel. Přesné datum jeho smrti
není známo. Byl pohřben pravděpodobně v Kazanlăku.
5

Regulační plán města Stara Zagora (1879)
Během rusko-turecké války (1877-1878) bylo město Stara Zagora nemilosrdně
zničeno. Po dvoudenních krvavých bojích byla ruská armáda donucena město opustit a dne
19./31. července 1877 bylo město vypáleno do základů a obyvatelstvo bylo hromadně
vražděno osmanskou armádou a bašibozuky (žoldnéři) Sulejmana paši. Požár dohoříval až do
počátku zimy.
Během masakru mnoho obyvatel stihlo uniknout a hledali spásu v sousedních městech.
Když válka skončila (v únoru 1878), přeživší obyvatelé se vrátili, ale město již neexistovalo.
Mnoho domů bylo zbořeno, vodovod byl ucpaný. Ulice byly plné mrtvol. Vzpomínky svědků
dokládají strašlivý obraz zkázy. Dle slov Dimitra Ilkova se město změnilo v „hromadu
lidských lebek a kostí a ruin“ (Doneva-Cenkova, 2012).
Hlavní pomoc obyvatelům poskytli představitelé dočasné ruské správy. V dubnu 1878
se konaly první komunální volby. Prvním starostou města se stal chadži Gospodin Slavov,
kterého nahradil Stefan Salabašev. Nejdůležitější problém stojící před vedením města bylo
zajištění jídla a ubytování obyvatel. Migrační vlna stále narůstala, zvlášť na jaře 1878.
Problém ubytování rodin byl do jisté míry usnadněn útěkem místních Turků do Istanbulu
a Edirne, neboť se některé jejich domy zachovaly a bulharští obyvatelé se tak mohli ubytovat,
přičemž v jednom domě bydlely dvě tři rodiny a každá měla k dispozici pouze jednu místnost.
Hejtman starozagorského okresu Nestor Markov, okresní tajemník Atanas Iliev a předseda
okresního soudu Dimităr Naumov byli hlavními iniciátory a organizátory nového plánování
města, uklizení sutin, sbíraní prostředků a zásobování obyvatelstva oblečením a potravinami.
V roce 1879 se počet obyvatel zvýšil na zhruba 10 000 a situace se stala ještě vážnější při
návratu Turků s nároky na vrácení jejich domů a pozemků. V této situace se otázky plánování
města a vyřešení bytového problému staly velmi naléhavými. Tyto otázky byly projednávány
ještě na jaře 1878, ale vedení města muselo také vyřešit otázku vlastnictví pozemků, protože
varianta obnovy původních parcel by neumožnila moderní plánování města. Bylo rozhodnuto,
že by se město mělo vybudovat znova podle evropského modelu.
Speciální komise provedla ocenění všech nemovitostí podle jejich stavu před válkou.
Bylo navrženo všechny pozemky převést do vlastnictví města a následně by byly znovu
rozdány obyvatelům. Městský úřad se ale setkal s odporem většiny obyvatel. Nejaktivněji se
tomu bránili obyvatelé čtvrti Akardža, jelikož ta byla značně méně zničena. Obyvatelé trvali
na zachování vlastnictví ve starých hranicích. Protože to byli vlivní lidé a jejich mínění bylo
významné, proti novému plánování se postavili i obyvatelé všech zbylých čtvrtí. Vzniklo
mnoho sporů, protestů a stížností a pro přesvědčení obyvatel se uskutečnilo mnoho
celoměstských shromáždění i schůze v jednotlivých čtvrtích, což nakonec vedlo k celkovému
souhlasu (v únoru 1879). Pro obyvatele Akardžy byla udělena výjimka zachovat si právo, aby
parcely v jejich čtvrti mohli kupovat jen oni. Ve svých vzpomínkách Atanas Iliev popisuje, jak
komise rozdělila území ve městě do čtyř kategorií na základě významu, jaký měly před
válkou. Ocenění nemovitostí bylo provedeno tak, že každá nemovitost byla zapsána do
speciálních zápisníků podle požadavku Ředitele veřejných budov Východní Rumelie
dr. Georgi Vălkoviče.
Otázka plánování Staré Zagory byla velmi problematická, protože doposud nemělo
město urbanistický plán. Městská rada měla najít inženýra, který by se plánování ujal.
V celém okresu se takový nenašel, a proto hejtman N. Markov poslal žádost hejtmanovi TatarPazardžiku Georgimu Benevovi (původem ze St. Zagory), aby doporučil člověka pro
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zpracování plánu města. Benev doporučil právě „konduktéra“ Libora Bayera, který se těžkého
úkolu ujal.
A tak v dubnu 1879 Libor Bayer s rodinou přijel do Staré Zagory a hned přistoupil
k plánování města. Kvůli vzniklé bytové krizi nebyly prováděny předběžné průzkumy (i když
jak se ukazuje, Bayer zřejmě nějaké provedl) a ještě v květnu téhož roku Bayer plán načrtl.
Volně aplikoval pravoúhlou geometrickou uliční síť, aniž by počítal se starými ulicemi
a budovami, které v důsledku plánu měly být zbořeny (s některými výjimkami).
Dne 21. května 1879 městský úřad Bayerův plán přijal. Hejtman Markov odeslal plán
Řediteli veřejných staveb Východní Rumelie G. Vălkovičovi v Plovdivu ke schválení. Ten
však, než plán schválil, poslal do Staré Zagory hlavního architekta Východní Rumelie Itala
Pietra Montaniho, aby na místě prověřil, zda Bayerův plán byl správně vyprojektován. Kdy
přesně Montani do města přijel, není známo. Architekt několik dní ve městě skutečně pobýval
a sám plán prostudoval. Bayer svůj plán dokončil v létě v měřítku 1:4000 a 2. srpna 1879 plán
schválil Montani. Plán následně schválil i generál-gubernátor Východní Rumelie Alexandăr
Bogoridi vydáním nařízení č. 194 ze dne 27. srpna 1879, jímž se plán stal platným.
O měsíc později dne 23. září (5. října) 1879 byl slavnostně položen generálgubernátorem Bogoridim základní kámen nového města v místě budoucího velkého náměstí
mezi ještě neuklizenými troskami (obr. 3). Společně se základním kamenem byla zabudována
měděná deska s věnování budoucím generacím. Bogoridi poskytl z oblastního rozpočtu
150 000 grošů na domy chudých vdov a sirotků a 1 000 000 grošů na půjčky pro výstavbu
domů. Při pokládání základního kamene bylo budoucí náměstí nazváno na jeho počest
(náměstí Bogoridi). Dne 25. září 1879 Bogoridi podepsal nařízení, čímž byl Bayerův plán
definitivně a oficiálně schválen. Nařídil i plnění rozhodnutí městského úřadu dle protokolu
č. 3 z 21. června 1879 zachovat nezničené domy, než se postaví nové.

Obr. 3 - Položení základního kamene nové Staré Zagory (italská rytina)

Na základě předchozího rozhodnutí o zřeknutí se vlastnictví původních parcel
z 8. srpna 1879 začalo přidělování parcel na aukci, přičemž přednost měli původní obyvatelé
města. Na podzim 1879 začala realizace Bayerova plánu. Trasování navrhl polský technik Jan
Slonievski (1880). Ještě na konci léta začala výstavba nových domů a do konce podzimu
dosáhl počet domů zhruba 310. Přesto velkou část Turků a též mnoho Bulharů stále nebylo
kde ubytovat. Ve městě opět nastaly nepokoje, jelikož bytová krize neměla viditelné řešení.
Obyvatelé podali petice na vedení města i na Oblastní shromáždění v Plovdivu proti
plánování města. Ukázalo se, že je nutno jen vyčkat, neboť před koncem roku 1879 Turci
prodali své parcely a odjeli z města a tak postupně začala být realizace plánu patrná. Začala
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výstavba mnoha bytů, školských a veřejných staveb a nové město Stara Zagora se začalo
formovat jako moderní evropské město. V letech 1880-1882 se rychlým tempem začalo
budovat několik školských budov. Postaveny byly čtyři základní školy, chlapecké (podle
návrhu Bayera) a dívčí gymnázium. Kolem roku 1881 byl rekonstruován kostel Sv.
Bohorodičky a do počátku 20. stol. byla postavena nemocnice (1888), kasárna dvanáctého
balkánského pěchotního polku (1891), policejní stanice (1892), Vojenský klub a pošta (1897)
a železniční nádraží (1900).

Obr. 4 - Originální Bayerův regulační plán Staré Zagory, 1879

6

Popis a rozbor Bayerova plánu Staré Zagory (1879)
Atanas Iliev, který se v roce 1883 stal hejtmanem po Nestoru Markovovi, popsal ve
svých vzpomínkách práci Libora Bayera ve značně negativním světle:
„Když se nenašel žádný dobrý specialista inženýr, aby plán vypracoval, práce
byla svěřena jednomu konduktérovi Čechovi, jakémusi Liboru Bayerovi.
Konduktér Bayer si sedl ke stolu a načrtl rychle rychle na jednom papíru
stávající městský plán, aniž by předem město prostudoval. [...] Říkal jsem, že se
musí nejdřív prozkoumat staré ulice, a až tehdy by se měl vypracovat plán. Ale
nemohl jsem naléhat, jelikož jsem nebyl kompetentní v technických
záležitostech.“ (citováno v Želeva-Martins a Fărkov, 2009)
Plán Iliev připodobňuje „formě na výrobu vepřovic“, která měla být „položena na
město bez ohledu na to, že zničí původní ulice tvořené starými masivními budovami“. Podle
Želevové-Martinsové (Želeva-Martins a Fărkov, 2009) byl negativní vztah Ilieva podložen
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především ztrátou a vymazáním rysů obrozeneckého města (uliční sítě), jelikož je v plánu
Staré Zagory nejvýrazněji patrné „drama kontinuita-diskontinuita při změně urbanistického
paradigmatu v poosvobozeneckém Bulharsku“.
„Požár smetl východní středověký urbanismus, přerušil tradice města, které se
po staletích samo organizovalo, aby uvolnilo cestu modernímu
západoevropskému racionálnímu urbanismu“ (Želeva-Martins a Fărkov,
2009).
Naopak kladný je názor jiných historiků a současníků. Dimităr Ilkov napsal:
„Východo-rumelická vláda přispěchala na pomoc starozagorským občanům
s krásně vypracovaným plánem pro nové město, který měl být vybudován na
troskách a popelu shořelé Zaary [Zagory, pozn. a.]. Tento plán počítal mimo
jiné se širokými a rovnými ulicemi, křižujícími se navzájem pod pravým
úhlem.“ (citováno v Želeva-Martins a Fărkov, 2009)
Bayerův plán je vypracován ve stroze geometrickém charakteru (obr. 4 a 5), který se
svou podstatou blíží k plánování římského města Ulpia Augusta Trajana, jehož zbytky leží
pod Starou Zagorou a při zničení byly odkryty. Ulice jsou seřazeny do pravidelné ortogonální
sítě, jejich orientace má lehký odklon od směrů světových stran a tvoří obdélný tvar s delší
stranou ve směru východ-západ. Natočení města je 11° ve směru sever-východ a jih-západ,
což městu poskytlo výhodnou jihozápadní polohu. Pro ulice použil Bayer tří typizovaných
šířek 10, 16 a 20 m. Zastavovací bloky také měly unifikované rozměry 55 m х 120 m
(přestože při detailnějším zkoumání jsou místy patrné rozdíly), přičemž jednotlivé parcely
měly rozlohu 330 m2 nebo 660 m2. Výjimkou byly jen tři centrální bloky, určené pro čaršiji
(obchodní ulice), kde parcely pro jednotlivé djukjany (krámky) měly šířku 4 nebo 6 m
a hloubku 7,5 m. Ve směru sever-jih bylo navrženo několik ulic se šířkou 20 m (dnešní ulice
Otec Paisij, Angel Kănčev a třídy Mitropolit Metodij Kusev, Ruski a Patriarch Evtimij).
Všechny ulice ve směru východ-západ měly mít šířku min. 14 m a pouze jedna (Graf
Ignatiev) šířku 30 m, neboť hrála roli reprezentativní třídy se čtyřmi řadami stromů.
V Bayerově plánu bylo určeno dostatek místa pro městský park, sídlo hejtmana,
městský úřad, školy a kostely. Bylo navrženo celkem 15 náměstí pro 30 000 obyvatel.
Centrum bylo vytvořeno několika náměstími - se sídlem hejtmana, s městským úřadem,
s městským parkem a lesní školkou (pepiniérou) - a zaujímalo geometrický střed města, který
odpovídal centru města obrozeneckého. Dále byla naplánována tržní náměstí, jako např. Žitný
trh, Rybí trh ad., jakož i náměstí kolem některých dochovaných veřejných staveb, např.
Chrámové náměstí u kostela Sv. Bohorodičky. Při vstupních silnicích do města z východu
(směr Burgas), ze západu (směr Čirpan) a z jihu (směr dnešní Simeonovgrad) byla též
vytvořena obdélná náměstí, ze severu (směr Kazanlăk) byly situovány kasárna a vojenský
klub. Zelené plochy ve městě byly 6 m2 na osobu. O 23 let později se ale městský úřad usnesl
na zasedání dne 13./26. ledna 1903, že náměstí ve městě budou: Kazanlăšské, Novozagorské,
Dobytčí, náměstí před kostelem, Žitný trh horní, Žitný trh dolní, Rybí trh, Smíšený trh
a náměstí před městským úřadem (celkem 9 náměstí) s celkovou plochou 178 283 m2.
Při podrobné analýze plánu Želevová-Martinsová (Želeva-Martins a Fărkov, 2009)
podotýká, že plán „je navržen ve stylu v 19. stol. uplatňujícího se racionalismu, který je
znázorněn především v ortogonálním (pravoúhlém; šachovnicovém) rozvržení“. Autorka
vychází též z práce francouzského kunsthistorika a urbanisty Pierra Lavedana, podle kterého
nejnázornější příklady aplikace ortogonálního plánu jsou z východní Evropy, přestože tento
typ plánu byl charakteristický pro západní Evropu a Ameriku. Lavedan zkoumá urbanistické
plánování měst v Řecku a Srbsku, jejichž plány vychází z ruských modelů (např.
Jekatěrinoslav, Oděsa, rekonstrukce Kišiněva apod.). Želevová-Martinsová plně zastává
Lavedanův názor a podle ní je velice pravděpodobná aplikace kánonů ruského urbanismu i při
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návrhu Staré Zagory. Tato domněnka je podpořena i faktem, že během rusko-turecké války
dorazilo s ruskými vojsky na území mnoho inženýrů a techniků (a s nimi i několik Čechů,
jako např. Josef Schnitter nebo Karel Trnka) a je víc než pravděpodobné, že Bayer s nimi byl
v kontaktu. Želevová-Martinsová shrnuje, že „Stara Zagora je považována za první příklad,
který podporuje tezi aplikace ortogonálního systému plánování jako symbol nezávislosti
a úplného rozchodu s orientálním obrazem města“. Autorka dále uvádí, že je obnova Staré
Zagorý „v architektonicko-urbanistickém smyslu vybudováním zcela nového města.“ Bayerův
plán není „obyčejným regulačním plánem zabývajícím se regulováním, tj. tradičním
narovnáváním ulic, náměstí a parcel. Svým vizionářstvím a prospektivním organizováním
celého městského života je tento plán v podstatě urbanistickým plánem v pravém smyslu
tohoto pojmu.“ (Želeva-Martins a Fărkov, 2009)
Zůstává ale skutečností, že staré město bylo pečlivě zaznamenáno. První plány byly
zaznamenány ruskými topografy. Dochovaný Bayerův plán je však založen na detailním
snímku původního města (katastrální základ). Někteří badatelé připouští, že je to dílo
samotného Bayera. Podle Veličky Kojčevové (Kojčeva, 1980) „při předběžných průzkumech
Bayer zachytil obrysy pevnostních zdí antického města, jakož i plánové schéma s uliční síti
předosvobozeneckého města, znázorněné při vypracování nového regulačního plánu“. Pokud
tomu tak opravdu bylo, podle Želevové-Martinsové jsou některé kritiky Bayerova plánu, jako
např. „zanedbávání urbanistické tradice“, neopodstatněné (Želeva-Martins a Fărkov, 2009).
Zastává názor, že se Bayer snažil dodržet směry pevnostních zdí Augusta Trajana a při
pozornějším prohlížení je patrná rovnoběžnost ve směru východ-západ a sever-jih mezi
fragmenty severních, východních a západních zdí a ulicemi procházejícími vedle nich. Obrysy
„imaginárního čtyřúhelníku antického města situují nově projektované centrum ve středové
poloze rovnoběžně ve vztahu k antickému a orientálnímu městu“ (Želeva-Martins a Fărkov,
2009). Co se týče města orientálního, jehož centrum bylo vedle jižní brány Augusta Trajana,
„jeho vzpomínka zůstává v nově vyprojektovaném obchodním centru - čaršiji“ (ŽelevaMartins a Fărkov, 2009). Podle Želevové-Martinsové je „návaznost vyjádřena spíše
v kontinuitě ducha místa nežli v obrysech ulic“ (Želeva-Martins a Fărkov, 2009). Je patrna
i návaznost ve vztahu k silnicím vedoucím do města, což je patrno nejvíce v severní části, kde
je strohý pravoúhlý tvar města narušen.
Zajímavé je zde krátce zmínit i pohled arch. Jordana Tangărova na podíl arch. Pietra
Montaniho při plánování Staré Zagory, o kterém uvádí, že „při přeměně orientálních měst
v Trácii je nejen prvním bulharským architektem a urbanistou, ale též badatelem, především
v Staré Zagoře i archeologem“ (Tangărov, 2012). Podle něho zachránil Montani mnoho
detailů a „přinutil technika Libora Bayera vyměřit a nanést dvojité pevnostní zdi Augusta
Trajana. S neuvěřitelným citem načrtl nový rastr města tak, aby pevnostní zdi byly v místech
náměstí nebo parků anebo ve středu bloků, a tím je zachoval před zničení budoucím vysokým
stavitelstvím“ (Tangărov, 2012). Na jiném místě přímo uvádí „jak předvídavě Pietro Montani
zamýšlel nový plán Staré Zagory“ (Tangărov, 2011). „Libor Bayer aplikoval zručně záměr
arch. Montaniho a trasoval osovou síť, ulice a bloky v čase kratším než dva měsíce“
(Tangărov, 2009). Podle Tangărova byl Montani i autorem prvních tří veřejných budov ve
městě (budova městského úřadu, věznice a dívčího gymnázia). Bylo již zmíněno, že Montani
pobýval několik dní ve Staré Zagoře, aby prověřil Bayerův plán. Zda Bayer s Montanim
spolupracoval, zůstává nezjištěno.
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Obr. 5 - Bayerův regulační plán Staré Zagory, 1879 (autor podle Bayerova plánu)

7

Regulační plány města Nova Zagora (1880 a 1882-1883)
Ještě před rusko-tureckou válkou vznikla myšlenka přemístění města Nova Zagora.
Podle svědectví Nikoly Kojčeva „rozlévání bažin, obklopujících město, a bahnitá půda, na
které město leželo, byly ještě před osvobozením po dlouhou dobu předmětem diskuze“
(citováno v Coneva, 2009). Na základě iniciativy některých obyvatel, kteří chtěli zakročit
proti nehygienickým životním podmínkám, bylo navrženo přemístit město asi 5 km severněji
na jižní úpatí pohoří Sredne Gory v území obce Cenino. Byla zvolena komise, která měla
otázku přemístění města prozkoumat, všechny snahy byly ale přerušeny povstáními a válkou.
Navíc se proti tomu ostře postavili vlivní místní Turci, čímž byla tato otázka na určitý čas
odložena.
Podobný osud jako Starou Zagoru zasáhl i město Nova Zagora. Během války se město
ocitlo ve středu bojů. Dne 18./30. července 1877 bylo město vypáleno a zničeno. Obraz zkázy
byl podobný jako ve Staré Zagoře. Tragický vzhled zničeného města po válce, jakož
i vzpomínka na nehygienické podmínky opět oživily otázku přemístění města. Tentokrát bylo
rozhodnuto město přemístit ve směru novozagorských vinic (jižněji), přičemž byl získán
i souhlas obyvatel obce Korten. Novozagorský městský úřad poslal jménem obyvatel žádost
Oblastnímu shromáždění (7. listopadu 1879), ve které byla podrobně popsána stávající situace
a nutnost plánování a finanční výpomoci.
Vypracování regulačního plánu bylo zadáno Liboru Bayerovi. Bayer jezdil často do
Nové Zagory, přičemž před regulací pravděpodobně vypracoval i katastrální zaměření města,
které pak sloužilo jako základ pro budoucí plánování. V archivech lze vysledovat
korespondenci, jež pokračovala do 21. srpna 1880, kdy starosta Nové Zagory oznámil
obyvatelům, že plánování území mezí městem (starým) a železniční stanicí (která byla mimo
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město) bylo definitivně dokončeno a následuje rozprodávání parcel. Bayerův plán byl odeslán
dopisem č. 24 ze dne 9. března 1881 starostovi města. Z těchto dokumentů je patrno, že Bayer
vyprojektoval jen částečný regulační plán Nové Zagory neboli plán nové části města, která
byla řešena opět stroze geometricky podobně jako u Staré Zagory. Protokolem č. 83 ze dne
5. května 1881 byl tento plán schválen generál-gubernátorem Bogoridim.
Z protokolu č. 2, b. 2 ze dne 9. listopadu 1882 vyplývá, že novozagorský městský úřad
přijal rozhodnutí o plánování celého města, jelikož původní část města, jak již bylo zmíněno,
byla zničena. Tímto plánováním byl pověřen opět Libor Bayer a jeho regulační plán celého
města byl schválen 4. února 1883.
Na základě Bayerova plánu byla nová část města založena na pravoúhlé ortogonální
síti. I toto město dostalo výhodné natočení kolem 11° ve směru jih-západ a sever-východ.
Stará část města byla založena na základě struktury původní sítě ulic (zde je patrný jiný
přístup k regulaci původního města). Obě části města byly citlivě propojeny, což je zřejmé na
jejich rozhraní. Město bylo orámováno svérázným okruhem širokých tříd vedoucích
k nádraží. Disponovalo několika náměstími a parkem (obr. 6).

Obr. 6 - Regulační plán Nové Zagory (autor podle Avramova, 1957)
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Podle Bayerova plánu vzniklo i dnešní centrální náměstí s rozlohou 3 880 m2. Na
místě náměstí byla původně velká bažina, blízko níž se konal dobytčí trh. Toto místo bylo
Bayerem určeno pro městské náměstí a vysušeno, přičemž terén byl vyrovnán zemním
násypem vysokým 1 m nad terénem. I zde je patrna citlivá kontinuita tradice při zachování
významu místa. V roce 1898 bylo náměstí pojmenováno na počest generál-gubernátora
Východní Rumelie Alexandra Bogoridiho. Bayer naplánoval v nové části celkem tři náměstí,
přičemž se jedině centrální dochovalo dodnes v původním stavu. Další dvě, Nádražní
a Obchodní náměstí, již neexistují.
8

Regulační plán města Kazanlăk (1881-1882)
Ve městě Kazanlăk byl prvně odhlasován obecný rozpočet pro finanční rok 1880/81,
přičemž byla přijata řada daní a bylo zavedeno mnoho úsporných opatření, což vedlo ke
stabilizaci prostředků a možnosti jejich soustředění pro zlepšení městské infrastruktury.
V roce 1881 starosta Nikola Samev pozval Libora Bayera a zadal mu vypracování
regulačního plánu města. Bayer jel několikrát do Kazanlăku, přičemž i zde před regulací
pravděpodobně vypracoval i katastrální zaměření města, které sloužilo jako základ pro
budoucí plánování. Bayerův plán byl přijat 7. října 1882. Samotný plán se dodnes bohužel
nedochoval, přesto o něm existují písemné údaje, svědčící o jeho velkorysosti, dostatečně
širokých ulicích a náměstích. Šířky ulic byly v rozmezí 16, 18, 20 až 24 m, přičemž přímo
nerespektovaly starou strukturu města a jednotlivé budovy a parcely, které měly být při
provádění plánu zrušeny. Plán počítal s otevřením nových ulic a zrušením starých. Po
oznámení obyvatelům o přijetí plánu a možnosti vyslovit názory se objevily námitky
v souvislosti s centrálním náměstím a sousedícími ulicemi, které obyvatelé shledávali pro
město příliš velké. Městský úřad rozhodl o zmenšení rozměrů náměstí a sousedících ulic
v poměru 120:75, jak je patrno z protokolu č. 77 ze zasedání dne 17. prosince 1882. Námitky
vůči plánu, jak se ukazuje, nebyly ale primárně založeny na jeho nedostatcích, nýbrž na tom,
že plán byl v rozporu s majetkovými zájmy místních měšťanů. Ve výsledku byl uskutečněn
jen Bayerův návrh na obnovu za války shořelé městské čaršije (obchodní ulice), čímž plán byl
jen částečně realizován. Na rozdíl od Staré Zagory, kde byla vyřešena otázka vlastnictví,
vedly majetkové zájmy v Kazanlăku k odložení Bayerova plánu, který po dlouhých 12 let
zůstal ležet v archívu městského úřadu.
V roce 1890 město dostalo první nemocnici, obnoveny byly kostely a klášter,
budovaly se parky a zahrady. Přesto ale nebyla dořešena otázka plánování, která se
s legislativními změnami stala opět naléhavou. Proto v roce 1895 zadal městský úřad
okresnímu inženýrovi Ilijovi Kanovi prověřit a přepracovat Bayerův plán pod podmínkou, že
zachová staré masivní budovy, zmenší příliš široké ulice a vyhne se otevírání nových a rušení
starých ulic. Ing. Kan plán přepracoval a ten byl schválen obecním úřadem v srpnu 1896
a přijat ministerstvem infrastruktury dne 30. dubna 1897. Při realizaci Kanova plánu však
byly zjištěny „hrubé chyby“, což vedlo k jeho úplnému zamítnutí a vypracování zcela nového
plánu.
8

Regulační plán města Kjustendil (asi 1892)
Po osvobození zůstalo město Kjustendil na území Bulharského knížectví a stalo se
centrem příhraniční oblasti. S tím byla spojena významná migrační vlna obyvatel z okolních
obcí, uprchlíků z Makedonie a státních zaměstnanců, kteří zabírali uvolněné turecké parcely,
domy a zemědělské usedlosti. Ještě v 80. letech 19. století si Kjustendil zachoval svou
urbanistickou strukturu a vzhled z doby osmanské nadvlády. Uliční sít byla po osvobození
zachycena ruskými topografy, první katastrální plán byl dílem Čechů Václava Krásného
a Josefa Boháčka a Petera Gregersena (1879-1881).
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Kdy přesně Libor Bayer vypracoval regulační plán Kjustendilu, není známo, ale
pravděpodobně to bylo v roce 1892. Dle obsahu Bayerova kontraktu vyplývá mimo jiné, že
město již disponovalo „městským plánem“, jednalo se pravděpodobně o původní katastrální
plán.
V Kjustendilu měl Bayer příležitost pracovat s původní strukturou města, a jak je
vidět, zde strukturu citlivě respektoval (obr. 7). Bayerovu práci velmi výstižně popsal
arch. Julij Fărkov (Želeva-Martins a Fărkov, 2009):
„Bayerova tvůrčí intuice, tradiční konservatismus kjustendilských obyvatel,
majetkové zájmy soukromých vlastníků, jakož i záchytné body urbanistické
evoluce (sakrální stavby, lázně, topografické danosti a přístupy [urbanistické
práce, pozn. a.] se staly základem kontextuálního regulačního plánu, který
zachoval a jasně předefinoval pomerium antické Pautalie (dnes ulice Cara
Osvoboditele, Gorocvetna, Neofita Rilského, Cara Simeona a Christa Boteva)
a do pomeria vepsaného urbanistického kontrarámce - prstence radiálně
okrouhlého systému středověkého Kjustendilu.“
V souvislosti s vlnou přistěhovalců se plán zabýval i regulací příměstských
zemědělských usedlostí, zahrad a luk, kde Bayer uplatnil geometrické plánování „na
americký způsob, přičemž jsou dodrženy historicky ustálené přístupy a vrací se částečně
klasická Hippodamova soustava“ (Želeva-Martins a Fărkov, 2009).

Obr. 7 - Regulační plán Kjustendilu dle heliografické kopie z r. 1893 (zdroj J. Fărkov, 2009)

Velkou roli při formování městského jádra pak hrálo i situování Pedagogické školy
(1889-1894) podle návrhu arch. Fridricha Grünangera, kdy vzniklo velké čtvercové náměstí
s rozměry 75 х 75 m, které však bylo situováno na místě původního středověkého
a obrozeneckého náměstí a na část tzv. čtvrti s Hodinovou věží. V tomto případě arch. Fărkov
poukázal, že
„podle Pedagogické školy se pohybuje „lineál“ pro regulaci centrálního
městského náměstí a rámec veřejných a soukromých budov bez možností
vypořádat se s prstencem a zděděným plánováním [města, pozn. a.].
Pozorujeme střet mezi realismem historického okamžiku, spoutaného do
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labyrintu uvolněné soukromé iniciativy, ovlivněného funkčními přednostmi
obrozenecké plánové struktury, a urbanistickou módou posledních desetiletí
19. století a inženýrsko-dopravními řešeními při rekonstrukci velkých
evropských měst“ (Želeva-Martins a Fărkov, 2009).
Bayer ale opět zachoval kontinuitu veřejného městského prostoru, jak to bylo například
u Staré Zagory. Plán řešil ještě další náměstí. Na počátku 90. let 19. století z něj byla
realizována Obchodní čtvrť nacházející se východně od čaršije (obchodní ulice). Po roce 1906
arch. Christo Kovačevski provedl některá vylepšení Bayerova plánu, přesto byl v roce 1909
přijat nový regulační plán vypracovaný arch. Georgi Nenovem.
8

Závěr
Tento příspěvek přinesl skromný pokus o vykreslení celkového obrazu života
a specifika tvorby českého technika Libora Bayera v Bulharsku v kontextu přelomu
19. a 20. století a do jisté míry se snaží zaplnit prázdné místo v české odborné literatuře
v oblasti dějin architektury. Z uvedeného přehledu vyplývá Bayerova silná tvůrčí osobnost,
věrná zásadám moderního plánování 19. století, jejíž progresivní plány tvrdě aplikovaly
plánovací zásady netradiční pro místo a dobu (Stara Zagora, Nova Zagora), ale přesto razily
cestu moderního urbanismu v Bulharsku. Detailnější pohled však ukazuje Bayerovu citlivou
práci s původní strukturou, dokonce i v případě Staré Zagory, kde byla pro tvůrce důležitější
návaznost a kontinuita tradice a významu místa než ztvárnění, zejména pak v případě
Kjustendilu a Nové Zagory, kde uliční síť vychází přímo z původní struktury.
Dosažené výsledky tohoto příspěvku, jež jsou součástí průzkumů v rámci doktorské
práce autora, mohou posloužit k dalšímu podrobnějšímu zkoumání, především v archívních
pramenech, a pátraní po Bayerových stopách v Česku, což by přineslo další poznatky o této
málo známé osobnosti česko-bulharských vztahů v architektuře.
Tento článek je věnován 135. výročí od založení města Stara Zagora. Děkuji paní Klavdii
Jordanovové, hlavní koordinátorce Svazů vědců ve Staré Zagoře, ing. Rosici Conevové,
vyučující na Střední průmyslové škole Libora Bayera ve Staré Zagoře, Vanji DonevovéCenkovové a doc. Světlé Dimitrovové z Regionálního historického muzea ve Staré Zagoře za
laskavé poskytnutí některých textů při psaní tohoto příspěvku.
Děkuji panu prof. Petru Urlichovi a dr. Pavlu Škrancovi za cenné připomínky při odborné
korektuře textu.
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The Analysis of Ground Plans of Three Selected Villages Founded by the
Same Locators
Zuzana Pešková

Abstract:
The locator played the key role during the villages foundation process in high middle ages.
More often is locator described by literature like developer, aristocrat or well-situated man,
who economically supported and managed a new location of village (or a group of villages),
but he hired professionals to the physical foundation of the village. Because there was an need
of different knowledge to successful foundation of new seat. Although clearly not excluded
that in some cases the surveyor and the locator are one and the same person. The basic
surveyors work was in medieval times so common so there was no need to describe it in detail
in archival documents. That is the reason why were compared three different selected
colonisation activities of the same locators in Bohemia. The basic criterias to comparing were:
urban layout, orientation to world sides, position of the watercourse, existence and location of
the church, average size of the village, probable foundation module (width of parcels that is
regularly repeated in absolute value or in partial value in the ground plan of village) and the
description of the identificated module system. The analysis were worked out for state of the
village captured by Imperial imprints of stable cadastre maps.
A comparison of the ground plans of villages showed that there was no used identically
foundation scheme repeatedly. Some are close to each other, some are on the same principles
but there are a deviation in the like of various modular canons. It seems that the lenghts could
say us more about used ligament - medieval metrical unit and also metrical widget. Determine
measures demonstrate the independant use of various lenghts of ligament in time and region.
Similar urban layout of some Czech towns and villages points to different common
denominator than the same locator person is.
Keywords:
urbanism; colonization; 13th and 14th centuries; locator; medieval ligament; Chomutov,
Kadan, Zatec regions; Štěpán z Tetína; Jiří z Milevska; Arvo
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1

Malý historický exkurz úvodem
Zakládání sídel v období vrcholného středověku bylo velmi zajímavou podnikatelskou
akcí, která bývala obvykle spojena s osobou tzv. lokátora. Náplň práce lokátora prezentuje
dobové obrazové doplnění souhrnu pravidel pro kolonizaci Spegel der Sassen
(„Sachsenspiegel“, Eikem von Repgow, 1220 – 1235) z let 1295 – 1365. Na vyobrazení je
muž v klobouku - lokátor, kterému vrchnost předává listinu s pověřením vysazení nového
sídla. V další části kresby jsou muži, kteří svými sekerami kácí stromy a staví dřevěnou
konstrukci domu. Ve spodní části vyobrazení muž v klobouku – lokátor sedí před kostelem a
je mu skupinou mužů se vztyčenými ukazováčky předávána další listina: lokátor se stává
rychtářem a je mu kladeno na srdce, aby spravedlivě dbal v sídle o pořádek. Kresby, které
jsou umístěny v textu pod sebou, však nezachycují lokátora při realizaci vysazení sídla (viz
společný projekt Herzog August knihovny ve Wolfenbüttel a Univerzity aplikovaných věd
Braunschweig / Wolfenbüttel "Digitalizace kulturního dědictví - Sachsenspiegel_online":
http://www.sachsenspiegel-online.de).
V soudobé analogii lze lokátora přirovnat k developerovi, podnikateli, který je
schopný investovat nemalé finanční prostředky, sehnat dostatek lidí pro osídlení nové lokality,
realizovat zadaný záměr, zajistit veškeré nutné právní úpravy a čekat na zúročení svého úsilí.
Stejně tak jako současné developerské projekty dosahují různých úrovní a jsou více či méně
úspěšné, tak i středověké lokační podniky se ne vždy zdařily podle původního záměru a
představ. Nezřídka založené sídlo zaniklo již během středověku a příčinou nutně nemusely být
válečné pohromy. Klasickým příkladem vesnice, jejíž příčinou postupného zániku byl
nedostatek vody, je Svídna u Slaného (Smetánka, 1988). Pokud se ovšem záměr podařil,
získali na něm všichni zúčastnění. Z lokátora se stával zámožný a vážený člověk. Odměnou
mu býval nejen post rychtáře, ale i svobodné lány nejlepší půdy, někdy krčma, mlýn, krám,
kovárna či lázeň, od jejichž živnostníka bral úroky. Míval i zelinářskou a ovocnou zahradu,
rybolov, čižbu, nižší honitbu, někde i několik selských lánů, z kterých mu nájemci platili úrok
jako vrchnosti. Někdy po něm bylo dokonce nově založené sídlo pojmenováno (Šimák, 1938).
Oproti tomu, pokud se podnik nezdařil, čekaly lokátora sankce, především finanční (Graus,
1957, s. 91).
Aktuálnost tématu poznání způsobu vyměřování sídelního útvaru je stále živou
záležitostí, která má smysl i pro dnešní urbanisty. Přestože těžiště mé práce leží v porovnávání
a studiu půdorysu sídel ze zorného úhlu architekta – urbanisty a hledání užitého
vyměřovacího systému, který by odpovídal možné kolonizační parcelaci, nelze se vyhnout
krátkému historickému úvodu 1 - nechť je považován za základní obecné shrnutí studované
problematiky s důrazem na situaci v Čechách. Hlubší historický rozbor v širších souvislostech
mi ostatně ani profesně nepřísluší, a může se stát výzvou pro další specialisty.
Nejednoznačná je odpověď na otázku, zda byl lokátor současně tím, kdo vybral
vhodné půdorysné schéma, s pomocí provazce rozměřil lány a vtiskl sídlu jeho urbanistický
charakter, nebo zda si na tuto práci najímal odborníky, podobně jako si současní developeři
najímají architekty a urbanisty.
Královna Guta, choť Václava II., pověřila roku 1291 svého služebníka Rudlina, aby
její majetek v Lysé nad Labem převedl na purkrecht. Řady lánů měl vyměřit provazcem, tak
jak to při činnosti lokátorů bylo obvyklé (RBM II., č. 1534, s. 661). Práce s provazcem při
větších podnicích nebyla snadná a pamatovalo se na ní zvláštní odměnou. Naprostou
samozřejmost použití měřičského provazce v našem prostředí dokládá vyobrazení z bible
Václava IV. z let 1389 – 1410, na němž Mojžíš se svým pomocníkem pomocí provazce
vymezuje hranice země zaslíbené (Klápště, 2005, s. 230, 232; Krása, 1974).

1

Za cenné rady, podněty a připomínky děkuji prof. J. Žemličkovi.
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Konkrétnější popis postupu lokace zachycují předpisy brněnské právní knihy
„Schöffenbuch“ ze 14. století. Všechny lány mají být stejné a mají se skládat jak z dobré, tak
špatné půdy (Flodr, 1990, §479, s. 307). Lány mají být rozměřovány provazcem a pouze těm
poddaným, jejichž půda je na okraji vesnice má být dáno o něco více půdy než ostatním,
protože zde hrozí největší nebezpečí poškození lánů (Flodr, 1990, §213, s. 220).
Jak je všeobecně literaturou uváděno, Václav Hájek z Libočan převzal do své Kroniky
české (vytištěné roku 1541) měřičský spis z konce 15. nebo začátku 16. století, který
obsahoval i části zápisů starých zemských desek, které shořely v roce vydání Hájkovy
kroniky. Hájek (Faljšhans, 1933, s. 47, 48) u provazce zemského i lesního uvádí:“…a k tomu
aby byli zvláštní ouředníci, kteří by měřili a aby měli přísahu na to obzvláště vydanou.“
Doplňuje i podmínku, aby měřič lesní i zemský („každý z nich“) měl řetízkový provazec
délkově inertní vůči vlhkosti a nerezavějící. Hodnověrností měřičských údajů uváděných
v Hájkově kronice se zabývá mj. článek Josefa Křivky (1971), kde za pomoci rozboru
známých dobových pramenů dospívá k závěru, že Hájkem uváděné hodnoty odpovídají
skutečnosti, zatímco jeho komentáře nikoli.
August Sedláček (1923, s. 283-4) uvádí: „Zdá se, že ten, který měl práci při
vysazování a jenž se potom stal rychtářem, také práci měření vykonával. Avšak lze za to míti,
že kdekoli na království vysazováno, darováno nebo prodáno, potřebováno k tomu zkušeného
měřiče. Jest možné, že někdy vzat i měřič z ciziny.“
Poměrně rozsáhlou stať věnuje lokátorům a jejich činnosti František Graus ve svých
Dějinách venkovského lidu. Pro založení vesnice si obyčejně vrchnost sjednala osobu, která
se zavázala, že do jisté lhůty založí sídlo a dostala za to zvláštní výhody. Tito zakladatelé jsou
nazýváni lokátory. Mezi lokátory nalézáme rychtáře (ne vždy je jednoznačné, jestli jde o
rychtáře již stávající, nebo nově ustanovené pro založené sídlo), měšťany, duchovní a světské
feudály. Někdy je pravděpodobné, že jeden lokátor založil i několik nových vesnic nebo měst
a že provozoval zakládání nových sídel jaksi „řemeslně“. Není vždy jisté, zda ve smlouvě
uvedený lokátor vskutku provedl založení sám, nebo zda pak vlastní práci opět někomu svěřil.
Jelikož lokace sama byla nákladnou záležitostí, spojovalo se někdy i několik lokátorů
k založení sídliště. Obtížnost kolonizace vedla k tomu, že mnohdy lokátor u velkých lokací,
kdy šlo o založení města nebo velké vesnice, přibíral k práci i společníky. Lokátoři bývali jak
české, tak německé národnosti. K jejich povinnostem patřilo i rozměřit půdu v lány, původně
patrně o stejné velikosti pro každého osedlého. Zde je však nutné vzít v úvahu i jistý vliv
sociální diferenciace (Graus, 1957).
Zajímavou osobností kolonizačních podniků v Jižních Čechách – zvíkovským
purkrabím Hirzem, jehož dílo patří k vrcholům českého urbanistického a kolonizačního úsilí
třetí čtvrtiny 13. století a je spojeno především s Pískem, Českými Budějovicemi a Zlatou
Korunou, se zabýval ve svém článku Jiří Kuthan (1971). „Hirzo v dobovém dění nefiguruje
jako člen rodové aristokracie, s níž se Přemysl Otakar II. dostal do hlubokých konfliktů, ale
jako osobnost nového typu: kolonizátor, podnikatel, stavitel a organizátor královských
záměrů.“ Potřebné zkušenosti patrně Hirzo získal při svých cestách do Pasova a Řezna, na
nichž doprovázel Václava I. a později snad i Přemysla Otakara II.2
„Vlastní technické vytyčování v terénu dělávali zeměměřiči podle zásad římských
agrimensorů. Jejichž zkušenosti se tradovaly celý středověk a jejich poučky byly přepisovány
a sdělovány z generace na generaci.“ píše Vilém Lorenc (1973) ve své knize o Novém Městě
pražském.
Zakládání sídel nebylo profesí. Dosavadní literatura nespecifikuje, zda lokátor osobně
také vykonával technicky specializovanou činnost volby půdorysného schématu sídla a jeho
2

M. Hauserová se se svými studenty více či méně úspěšně pokoušela o nalezení modulového systému u skupiny
vesnic vysazených kolonizační činností kláštera Zlaté Koruny. V současné době se problematice „Hirsova
Újezdu“ věnuje M. Nesměrák v rámci svého doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
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vyměřování in situ. Písemné prameny však představují lokátory spíše jako podnikatele a
organizátory, často pocházející z vyšších společenských vrstev. Samozřejmě nelze vyloučit
případy, kdy měřičské práce vykonával lokátor sám (Radová et Hauserová, 1991, s. 126;
Mundy, 2008, s. 100).
Na aspekty blízkosti urbanistické struktury sídla ve vazbě na zakladatele či lokátora
upozorňuje František Hoffmann (2009, s. 157). Zejména jde o velký soubor měst založených
z iniciativy Přemysla Otakara II. v alpských zemích („otakarský typ měst“). O „společné
ruce“ lokátora lze mluvit i u některých měst vzniklých z podnětu olomouckého biskupa Bruna
ze Schauenburku nebo pánů z Kravař.
Vyměřování bylo ve středověku zřejmě natolik rutinní záležitostí, že nebylo třeba ji
více specifikovat v písemných listinách. Je tedy nasnadě pokusit se porovnat jednotlivá sídla
vysazená v rámci stejné kolonizační akce a zjistit, do jaké míry se sobě podobají a zda jim byl
vtisknut stejný urbanistický rukopis.
2

Metoda práce
Jak již bylo prokázáno (Kuča, 1995, s. 83; Škabrada et Pešková, 2006), ze situací
zachycených na mapách stabilního katastru můžeme alespoň ve většině případů spolehlivě
studovat půdorysy vrcholně středověké, pokud přihlédneme ke skutečnostem, které mohly
v rámci několikasetleté existence sídla jeho strukturu deformovat (přeměřování, dělení,
sociální diferenciace, husitské války, třicetiletá válka, několik vln pustnutí, raabizace). Jak
poznamenává Robert Fossier (2008, s. 573) „Venkovský svět byl světem venkoncem
soudržným a těšil se vcelku stabilitě, kterou města nepoznala.“ Zejména u vesnických
půdorysů se potvrzují předpoklady opravňující použití map stabilního katastru ke studiu
možných vyměřovacích soustav. Sledovaná byla následující kritéria: urbanistický typ,
orientace ke světovým stranám, poloha vodoteče, existence a umístění kostela, přibližná
velikost, pravděpodobný zakládací modul (šířka parcelního pruhu, která se v půdoryse obce
nápadně opakuje) a popis identifikovaného modulového systému (Škabrada et Pešková,
2006).
V centrální partii půdorysu sídla, která vykazuje pravidelnou parcelaci, jsou odměřeny
šířky parcelních pruhů. Z naměřených dat je vybrána hodnota, která se nejčastěji opakuje, tzv.
základní modul. Dále je pak porovnáván vztah ostatních odměřených číselných hodnot vůči
základnímu modulu. Prověřovány jsou i delší úseky a jejich vazba na základní modul.
Objevují - li se v půdoryse opakující se modulové úseky, je zřejmé, že zde existuje
vyměřovací schéma. Pokud toto schéma určuje převažující část půdorysu historického jádra
sídla s doloženým kolonizačním původem, lze se domnívat, že jde o systém vrcholně
středověkého vyměřování. Starší půdorysy nebyly takto důsledně pravidelně organizovány.
Mladší zásahy do půdorysné stopy sídla s sebou nesou většinou jiné šířkové hodnoty a vlastní
modulové velikosti, které se od původního schématu odlišují.
Touto metodou lze odhadnout, které parcelní pruhy mohou být spojeny
s emfyteutickým vysazením vesnice.
Navazující podrobnější archivní rešerše by jistě precizovala schémata extrahovaná
na podkladě map stabilního katastru, ale svým rámcem by přesahovala účel mé práce.
3

Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů

3.1
Trhové Dušníky– Dubenec – Dobříš – Rosovice – Kytín – Nový Knín –
Libčice
Trhové Dušníky (10 lánů) nechal roku 1321 berounským právem zřídit zemský notář
Štěpán z Tetína, který dále nechal zřídit Dubenec (9 lánů), Rosovice (26 lánů) (RBM III., č.
696, s. 290-291), Nový Knín (7,5 lánu), Kytín (8 lánů), Dobříš (12 lánů) a Libčice (10 lánů)
(RBM III, č. 697, s. 291).
86

Analýza půdorysů tří vybraných
skupin vesnic založených stejnými lokátory

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Zuzana Pešková

Trhové Dušníky se nachází 4 km severně od Příbrami, Dubenec 7 km východně od
Příbrami, Rosovice 5 km jihozápadně od Dobříše směrem na Příbram, Kytín 12 km
severovýchodně od Dobříše, Nový Knín 10 km východně od Dobříše a Libčice 14,5 km
jihovýchodně od Dobříše a 4 km jižně od Nového Knína. V těsném sousedství Nového Knína
a Libčic byly později vysazeny výše popsané Lhoty Záborná a Prostřední.
Trhové Dušníky, jak název napovídá, měly od roku 1321 povolení k obchodu s kupci,
kteří tudy po „Litavské stezce“ procházeli. Po této komunikaci ovšem neprocházeli jen kupci,
ale také vojska. Trhové Dušníky se neubránily několikanásobnému vydrancování a rabování.
Centrá-lní prostor tvoří obdélný útvar přibližné velikosti 125 x 225 metrů. Podélná osa
směřuje zhruba severozápadně – jihovýchodně. V jihovýchodní části je situován kostel, ve
východní části zámek. Vodoteč s rybníky vymezuje jižní stranu centrálního prostoru.
Pravidelná parcelace je čitelná zejména v severozápadní části půdorysu obce.
V severovýchodní části je jedna pravidelnější parcela, za ní se nachází rozsáhlé podmáčené
území. Západní část je poměrně rozdrobena, za ní je opět podmáčené území. V jihovýchodní
části lze opět vypozorovat jisté prvky pravidelnosti, ale nejsou zdaleka tak zřejmé jako v části
severozápadní. Rozměřením šířek parcelních pruhů byly získány hodnoty různého rozptylu,
které ukazují často se opakující hodnoty 21 a 42 metrů. Při délkovém prověření větších úseků
se ukazuje, že v severozápadní fronta měří 147 metrů, což je tři a půl násobek 42 a
jihovýchodní fronta 231 metrů (5,5 x 42 metrů). V součtu dostáváme 9 x 42 metrů. Parcela
v severozápadním rohu je široká také 42 metrů. Získáváme hodnotu 10ti násobku šířky 42
metrů. A deset bylo lánů daných k vysazení Trhových Dušníků. Lokace zřejmě nemohla být
díky podmáčenému území provedena v celém rozsahu, čemuž napovídá jednak rozdrobená
parcelace v západní části, kde se vyskytuje podmáčené území právě o šířce přibližně 84 metrů
a pak i archivní záznam, který udává, že roku 1379 bylo v Trhových Dušnících 8 lánů (DRC, ,
1881, s. 150).
Na první pohled nevykazuje půdorys Dubence, zachycený na mapě stabilního katastru,
prvky pravidelné „gotické“ parcelace. Zástavba je nepříliš pravidelně uspořádaná, parcelace
nepravidelná, lomená, návesní prostor přibližně čtvercový, nepravidelný, do kterého jsou
zaústěny komunikace. Při podrobnějším zkoumání a odmyšlení všech změn, kterými vesnice
od dob svého založení mohla projít, lze dojít ke zjištění, že původní návesní prostor tvořil
obdélník přibližných rozměrů 100 x 75 metrů. Podélná osa je směrována přibližně
severojižně. Vodoteč se nachází jižně od vsi. Bez kostela. V severozápadní, severovýchodní a
východní části půdorysu jsou podmáčená území. Jediný dobře čitelný lánový pruh se nachází
v jižní části půdorysu. Jeho šířka je přibližně 50 metrů a lze jej rozdělit v části usedlostí na
dva pruhy po 25 metrech. Stopy čitelné parcelace v západní části dávají dohromady šířku 100
metrů, v severovýchodní části nalezneme parcelu širokou 25 metrů. V severní části lze
vystopovat fragmenty parcelace široké 50 metrů. Součet všech hodnot dává dohromady 225
metrů, což je 9 x 25 metrů (cca 42 českých loktů). Lokátor dostal k dispozici pro založení
Dubence právě 9 lánů. Po promítnutí tohoto možného vyměřovacího schématu do půdorysu
Dubence si nelze nevšimnout velké podobnosti se situací popsanou v Trhových Dušnících.
V Rosovicích lemují dvě řady usedlostí zhruba obdélnou náves s přibližně severojižní
podélnou osou, která se v severní části zužuje a v jihovýchodní je deformována zřejmě v
důsledku vlivu nevhodných podmínek pro výstavbu - v této části se nachází rybník. Bez
vodoteče a kostela. Orientační rozměry návsi jsou 75 x 290 metrů. Parcelace je velmi
pravidelná, zakládací úmysl je z půdorysu dobře patrný. V jižní a jihovýchodní části se
nachází podmáčené území. Pravidelné lány zde nebyly proto vyměřeny, což vedlo
k půdorysné deformaci schématu. Hloubky parcelních pruhů jsou v úrovni sadů přibližně
stejné. Ve východní části je v této poloze polní cesta, v západní části lze její původní existenci
předpokládat. Hodnota základního modulu byla stanovena na přibližných 18 metrů (30
českých loktů), kromě jejích celých násobků se objevují i násobky jedné poloviny a třetiny.
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Celkový součet naměřených hodnot šířek parcel je přibližně roven 26ti násobku základního
modulu, což je opět hodnota nápadně se shodující s počtem lánů přidělených k vysazení vsi.
Pravidelnost půdorysu Nového Knína je zřejmá. Obdélný centrální prostor má svou
podélnou osu orientovanou ve směru sever - jih. Vodoteč se nachází severozápadně od
náměstí. Kostel je umístěn ve středu, u severní fronty náměstí. Orientační velikost náměstí
činí 45 x 105 metrů. Pravidelné parcely jsou rozmístěné kolem centrálního obdélného útvaru.
Jejich hloubka je místy vymezená - ze severozápadu vodotečí, z jihozápadu a severovýchodu
cestou - ve vzdálenosti cca 70 metrů od stran náměstí. Základní modul byl stanoven na
přibližných 28 metrů (cca 47 českých loktů). Kromě jeho celých násobků se objevují
v podélných frontách náměstí i násobky jedné poloviny a čtvrtiny. V jižní části jsou tři parcely
šířky 23 metrů. Jejich pravidelnost a drobná odchylka od modulového kánonu může
poukazovat na pozdější vysazení. Stejně tak tomu mohlo být i u parcel v severní frontě
náměstí. Součet šířek zbývajících parcel pak dává přibližně hodnotu 7,5 násobku 28 metrů,
což odpovídá počtu lánů při založení.
Zástavba Kytína je nepravidelně uspořádána kolem přibližně obdélného návesního
prostoru, v jehož centru je kostel a po stranách rybníky. Podélná osa vede ve východně západním směru. Orientační velikost centrálního prostoru je 90 x 200 metrů. Z historie obce
je známo, že Kytín, ve 14. století prosperující trhová ves, byla během 30tileté války několikrát
vypálena a roku 1639 zničena generálem švédských vojsk Bannerem. Hledání možného
vyměřovacího schématu se opírá o fragmenty pravidelné parcelace a známý počet lánů (8)
daných vsi při jejím vysazení. Pravidelnější parcelace se zachovala v severní části, kde lze
vyčíst tři lánové pruhy šířky 46 metrů (cca 77 českých loktů). V jižní části je zástavba
rozdrobenější. Z úseků parcelních pruhů kolmých na návesní prostor je možné odečíst
rozměry 61 metrů (1,33 x 46 m), 77 metrů (1,67 x 46 m) a 92 m (2 x 46 m). Celkový součet
šířek pravděpodobných lánových pruhů dává dohromady hodnotu 368 m, což je 8 x 46 metrů.
Trojúhelníková náves Libčic má vrcholy směřované k severu, východu a západu.
Rybník s vodotečí se nachází jižně od založení. Bez kostela. V severovýchodní a jižní části
jsou rozsáhlá podmáčená území. Trojúhelníkové strany návsi mají přibližnou délku 110
metrů. Vesnice byla plánovitě založena. Pravidelná parcelace je dobře patrná zvláště u západní
strany půdorysu. Zde byl stanoven základní modul na přibližných 36 metrů (cca 60 českých
loktů). U východní návesní fronty, kde se nachází nevýhodné podmáčené pozemky, bylo
nutné prověřit delší úsek. Lze zde odečíst hodnotu rovnou trojnásobku 36 metrů. V jižní části
je možné odměřit hodnoty dvojnásobku 36 metrů a 36 metrů. Celkový součet je pak 10 x 36
metrů.
Dobříš byla za husitských válek zcela zničena. Trhová ves, kterou nechal zřídit 12ti
lány po 64 stryších Štěpánem z Tetína, již nebyla obnovena. Místo ní vzniklo nové sídlo na
místě dnešního centra Dobříše (Olič, 1998, s. 17-22). To sice na první pohled vypadá
(zejména ve své jižní části) pravidelně, ale odměřené hodnoty šířek parcelních pruhů
nevykazují modulový kánon. I když lze vysledovat opakující se hodnoty 40 metrů (cca 67
českých loktů), 20 metrů (cca 33,5 českého lokte) a 28 metrů (cca 47 českých loktů). Ve
východní části je náměstí rozšířeno do trojúhelníkového tvaru o délkách stran přibližně 140
metrů. Nabízí se zde půdorysná analogie s návsí nedalekých Libčic. Půdorys Dobříše,
zachycený mapou stabilního katastru, sice není půdorysem vesnice založené ve 14. století,
přesto ukazuje silné zakořenění kolonizačního půdorysného principu.
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obr. 1 – Dubenec, Trhové Dušníky, Kytín, Libčice, Nový Knín, Rosovice – kopie mapy stabilního
katastru a modulová analýza půdorysu

Ačkoli bylo popsaných sedm sídel založeno v rámci jednoho kolonizačního podniku,
nenajdeme dva půdorysy, ve kterých by bylo použito zcela stejné půdorysné schéma.
Pravděpodobná schémata rozmístění lánů Trhových Dušníků a Dubence se sobě sice
podobají, ale odečtené přibližné šířky lánů se liší. Ani u ostatních obcí se nevyskytují dvakrát
odměřené stejné šířky lánů. Všechny obce byly vysazeny kolem návesního prostoru, přičemž
převládá širší obdélný tvar.
3.2

Mikulovice – Vernéřov – Prunéřov
Okolo roku 1261 vysadil měšťan Arvo v oboře na severozápad od města Kadaně tyto
vsi lánové soustavy o značných rozměrech (RBM II, č. 334, s. 128): Nycolausdorf
(Mikulovice), Wernhardsdorf (Vernéřov), Buchelberch, Brumardsdorf (Prunéřov). Vesnice
Buchelberch do poloviny 15. století zanikla. Prunéřov, Mikulovice a Vernéřov zanikly
prakticky také (viz www.zanikleobce.cz), ale na císařských otiscích map stabilního katastru
z roku 1842 jsou ještě zachycené jako velkorysá založení lánové soustavy.
Prunéřov se nachází přibližně 7 km severozápadně od Kadaně, Vernéřov a Mikulovice
jsou od něj vzdálené přibližně 3 km jihozápadním směrem.
Mikulovice jsou nejkratší z trojice do 80. let 20. století zachovaných lánových vesnic.
Lánové pruhy lemují po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa jde ve směru
severozápad - jihovýchod. V severní části, kde se vodoteč stáčí k severu a kde je situován
kostel, není parcelace sídla tak zjevná, jako v části jižnější. Délka pravidelné části dosahuje
přibližně 550 metrů. Pravidelnost parcelace a modulového systému je lépe čitelná v západní
části půdorysu obce. Na základě šířek parcelních pruhů, které se zde objevují, byla stanovena
hodnota základního modulu na 33 metrů plus mínus jeden metr (přibližně 56 českých loktů).
Kromě celých násobků základního modulu se v půdoryse vesnice objevují i násobky jedné
poloviny či jedné třetiny. Ve východní řadě jsou parcelní pruhy, tak jak je dokumentuje mapa
stabilního katastru, výrazně širší a v jižní části je znatelná odchylka dvou sousedících šířek
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parcel od modulového kánonu, součet hodnot šířek těchto parcel je však celým násobkem
základního modulu.
Lány ve Vernéřově lemují po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa jde zhruba
v severojižním směru. Kostel zde není. Ve východní části je obvod vesnice vymezen polní
cestou paralelní s vodotečí. V západní části se objevuje jen částečné vymezení polní cestou
v úrovni sadů. Orientační délka vsi dosahuje 1600 metrů. Modulový systém byl hledán ve
střední části vesnice, kde je parcelace nejvíce pravidelná. Západní řada usedlostí má parcely
ve zřetelnější závislosti na použitém modulovém systému. Hodnota základního modulu byla
stanovena na přibližných 52 metrů (cca 87 českých loktů). V řadě šířek parcelních pruhů se
objevují jednak násobky celého modulu, jednak jeho poloviny a čtvrtiny. Jak v západní, tak i
ve východní části půdorysu bylo nutné prověřit delší úseky parcelních pruhů, jejichž šířka
byla inertní vůči zvolenému základnímu modulu. V západní části půdorysu je na dvou místech
mezi parcelami přibližně modulové šířky vložen pruh užší (42 m, resp. 43 m), který je zcela
mimo nalezený modulový systém.
I u Prunéřova lemují pruhy lánů po obou stranách protékající vodoteč, hlavní osa vede
ve směru severozápad - jihovýchod. Kostel je umístěn přibližně ve 2/3 délky východní řady
usedlostí. Obvod vesnice je v jižní polovině vymezen polními cestami. Délkou Prunéřov
přesahuje 2,5 km. Jednotlivé parcelní pruhy jsou dobře čitelné v obou řadách usedlostí, jejich
šířka je však rozdílná. Nejčastěji se objevují hodnoty v rozmezí 50 - 55 metrů. Hodnota
základního modulu byla stanovena na přibližných 52 metrů (cca 87 českých loktů). Jednotlivé
parcelní pruhy se svou šířkou od modulového systému odchylují, proto bylo nutné prověřit
vždy delší úseky, v nichž je násobnost modulu prokazatelná. Lze předpokládat, že tak velké
založení, jakým Prunéřov beze sporu je, bylo vytyčováno v modulovém systému globálně a
jednotlivé dílčí parcely byly usedlým pravděpodobně přidělovány až dodatečně a snad někde i
odhadem. Ve východní řadě usedlostí vedle kostela se objevuje jistá anomálie. Je zde parcelní
pruh šířky 42 metrů, který je vytyčen zcela mimo modulový kánon a sousedí s parcelou šířky
základního modulu a sledem parcel, jejichž součet šířek je násobkem základního modulu.
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obr. 2 – Prunéřov, Mikulovice, Vernéřov– kopie mapy stabilního katastru a modulová analýza
půdorysu

Všechny tři vesnice mají stejnou urbanistickou strukturu: parcelní pruhy jednotlivých
usedlostí jsou vytyčeny podél protékající vodoteče tak, že vytváří lánovou soustavu. Půdorys
Mikulovic se od půdorysu Prunéřova a Vernéřova přeci jenom liší. Je zde prokazatelně jasněji
čitelné dodržení šířek parcelních pruhů na základě vyměřeného modulového systému.
Základní modul je zhruba o jednu třetinu kratší (33 m), než základní modul identifikovaný u
dalších dvou vesnic (52 m). Porovnáme - li půdorysy Prunéřova a Vernéřova, lze zjistit, že
pravděpodobně byly založeny na opakování stejného délkového modulu, přičemž u Vernéřova
je použití základního modulu v půdorysu sídla - především západní řadě parcel - lépe patrné.
Prunéřov má modulový systém čitelný až po prověření delších úseků parcelních pruhů. V
obou půdorysech se objevuje jistá anomálie. Vedle parcely modulové šířky, či řady parcel
prokazatelně na modulu závislých se objevuje parcela užší, šířky přibližně 42 - 43 metrů,
která je vůči nalezenému modulovému systému inertní. Bez znalosti počtu lánů daných
lokátoru k vysazení nelze jednoznačně určit šířku jednoho lánu a ani původní délku založení.
3.3

Blahuňov – Sobětice – Kýšovice – Kralupy – Krbice
Ve 12. století patřily Kralupy velmoži Jiřímu z Milevska, zakladateli milevského
kláštera (CDB I., č.75, s. 67; LE I., 1873, č. 62, s. 33). Jiřího z Milevska uvádí i někteří autoři
jako lokátora těchto sídel (Šimák, 1938, s. 616; Kuča, 2002). Ale vyspělý urbanismus
s výraznou pravidelnou parcelací ukazuje spíše na pozdější vysazení tohoto zboží, zřejmě
v období, kdy bylo v majetku krále, resp. při jeho převodu na dalšího majitele (RBM II., č.
1843, s. 789).
Blahuňov leží 11 km západně od Chomutova, Sobětice přibližně 15 km západně od
Chomutova (část obce Výsluní) a Kýšovice se nachází kilometr severozápadně od Sobětic.
Kralupy a Krbice již na současných mapách nejsou. Obě vesnice zanikly v 80. létech
minulého století v souvislosti s těžbou uhlí na Chomutovsku (viz www.zanikleobce.cz).
Krbice ležely přibližně 6 km jihozápadně od Chomutova a Kralupy téměř 8 km jihozápadně
od Chomutova.
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Tato kolonizační akce prakticky sousedí s výše popsaným kolonizačním podnikem
(Prunéřov, Vernéřov, Mikulovice) měšťana Arva z roku 1261.
Dvě souběžné řady usedlostí Blahuňova jsou situovány přibližně ve směru sever - jih.
Vytváří krátkou lánovou soustavu o přibližné délce 270 metrů. Vodoteč se nachází jižně od
vesnice. Bez kostela. Dvě řady lánů svědčí o plánovitém založení sídla. Na základě
odměřených šířek parcelních pruhů byl stanoven základní modul přibližných 56 metrů (cca 94
českých loktů). V půdoryse se objevují kromě celých násobků základního modulu i násobky
jedné čtvrtiny a poloviny.
Vesnice Kýšovice s přibližně kruhovou návsí průměru cca 80 metrů nemá kostel.
Jednotlivé lány jsou radiálně rozmístěny kolem pramene. Lánová soustava je přerušena v
místě, kudy odtéká vodoteč. Modulové schéma je v půdoryse vesnice dobře čitelné. Základní
modul byl stanoven na přibližných 20 metrů (cca 34 českých loktů).
Kruhový návesní útvar Sobětic vymezují radiálně vedené lánové pruhy. Ve směru
severozápad – jihovýchod protéká vesnicí vodoteč, uprostřed návsi je rybník. Bez kostela.
Přibližný průměr je 80 metrů. Radiálně vedené lány jsou vytyčeny do dvou půlkruhů kolem
protékající vodoteče. Za základní modul byla určena hodnota přibližných 15 metrů (cca 25
českých loktů). Kromě jejích celých násobků se v půdoryse objevují i násobky jedné třetiny.
Vzhledem k podobnosti schémat Sobětic a Kýšovic by bylo lákavé pokusit se aplikovat stejný
šířkový modul, jaký byl použit u velmi pravidelných Kýšovic (cca 20 metrů). Pak by se
v půdoryse Sobětic hojně vyskytovaly násobky čtvrtiny. Lze uvažovat i o základním modulu
30 metrů. Bez známého počtu lánů je obtížné stanovit základní šířku lánového pruhu. Jisté je,
že se v půdoryse sídla pravidelně opakují násobky určité hodnoty.
Kralupy byly místem starého slovanského osídlení. Ve 12. století byly spojeny se
jménem Jiřího z Milevska. Všechny aspekty zdárně se rozvíjejícího města se prolínaly i do
jeho půdorysu, než musely Kralupy ustoupit důlní těžbě. Půdorys tvořily dvě téměř na sebe
kolmé centrální části stejného tvaru (v jedné části se rozšiřující ulice) o přibližně stejné
velikosti (cca 15 – 50 m x 230 m, resp. 300 m). Jedna směřuje téměř ve směru severozápad –
jihovýchod, rozšířena je v jihovýchodním konci, kde je situován kostel. Druhá vede ve směru
přibližně severojižním s nakloněním podélné osy k jihozápadu, rozšiřuje se v jižní partii. Obě
centra odděluje vodoteč. Podmáčená území se nalézají v severozápadní a jihovýchodní části.
Modulový systém byl hledán ve východním centru, jehož půdorys nese více znaků vrcholně
středověkého urbanismu (hluboké gotické pravidelné parcely, které za sady ohraničují polní
cesty ve východní a jižní části půdorysu, městské sdružování zástavby do bloků v západní
části půdorysu). Kolmo na východní podélnou stranu vedla ve 2/3 její délky polní cesta, která
byla zřejmě druhotně zastavěna. Hodnota základního modulu se rovná cca 20 metrů, tj.
přibližně 34 českých loktů.
Centrální prostor Krbic tvoří obdélná náves s podélnou osou ve směru severozápad –
jihovýchod. Návesní prostor se v severozápadní části zužuje. Vodoteč protéká za vesnicí,
paralelně s jižní frontou zástavby návsi. Vodoteč lemuje pruh podmáčeného území, který se
v jižní části rozšiřuje. Uprostřed vsi je rybník. Kostel je umístěn v jižní partii půdorysu, mimo
návesní obdélník. Zástavba je pravidelná a lemuje strany návsi, až na jihozápadní část, kde je
jinak kompaktní útvar deformován. Vnější obvod vesnice fixují cesty a vodoteč přibližně ve
stejné vzdálenosti od stran centrálního prostoru. Orientační rozměry návsi činí 40 - 70 m x
260 m. Pravidelný modulový systém je velmi dobře čitelný v partiích sadů severovýchodní
fronty a severozápadní fronty. Zde byl identifikován přibližný modul 31 metrů (cca 52 loktů
českých). V jihozápadní frontě návesního obdélníku bylo třeba prověřit delší vzdálenosti,
objevují se zde dva úseky rovné trojnásobku základního modulu. V jihovýchodní části je
zástavba nepravidelná, ale v celkové délce zde lze odečíst dvojnásobek základního modulu.
Vzhledem k doloženým pohromám, které Krbice během jejich existence postihly a faktu, že
vnější obvod vsi je vymezen v pravidelné vzdálenosti cca 90 m od návsi, lze předpokládat, že
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návesní obdélník byl v jihovýchodní části přibližně o 100 metrů delší a půdorys Krbic,
alespoň v ideálním schématu, pravidelný. Kostel by tak byl integrovanou prvkem jižní partie
návsi. Tuto hypotézu by ovšem bylo nutné ověřit detailnějším archivním průzkumem.

obr. 3 – Blahuňov, Kralupy, Krbice, Kýšovice, Sobětice – kopie mapy stabilního katastru a modulová
analýza půdorysu

Blahuňov, Sobětice a Kýšovice jsou založeny na principech lánových vsí, které
s sebou přinášeli němečtí kolonisté. Půdorysy sousedních Sobětic a Kýšovic jsou si podobné a
poukazují na jedno a týž použité radiální urbanistické schéma. Přesto je zde jeden rozdíl.
Kýšovice jsou založeny do kruhu kolem pramene, což není nikterak překvapující. Sobětice
jsou sice analogickým kruhovým založením, dokonce přibližně o stejné velikosti, ale kolem
protékající vodoteče. Podle zvyklosti by se v podobném případě daly spíše očekávat dvě
paralelní řady usedlostí. Ve všech půdorysech jsou použity prvky vyšší urbanistické úrovně
své doby, které se blíží učebnicovým typologickým příkladům. Dokládají tak profesionální
znalosti svých tvůrců v oboru středověkého vyměřování sídel.
3.4

Porovnání vybraných kolonizačních podniků
Z rozboru vybraných kolonizačních podniků v severních, středních i východních
Čechách plyne, že zaštítění vysazení sídel jednou osobou lokátora neznamená aplikaci
stejného ideálního vyměřovacího schématu. V žádné z vybraných skupin se neopakuje
identické půdorysné schéma. Naplňují se tak slova Roberta Fossiera (2008, s. 570), že ve
středověku nic není „modulové“, ať už se díváme kamkoli. Asi největší příbuznost vykazují
Sobětice a Kýšovice u Chomutova, ale ostatní vesnice stejné kolonizační akce jsou založeny
na jiných principech. Ti, kteří volili aplikaci půdorysného schématu, museli znát větší počet
použitelných typů a museli je umět správně aplikovat v daných přírodních podmínkách. Ne
vždy bylo možné použít schéma ve své ideální podobě, často bylo nutné reagovat na terén,
přírodní překážky i předlokační formy zástavby. Pravidelnost byla deformována, a to ne vždy
díky nedokonalosti měřičů. Také hodnoty základních modulů, které se opakují ve své
absolutní hodnotě či jejích násobcích, se prakticky sídlo od sídla mění a v žádné z vybraných
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skupin se stejná hodnota neopakuje více než dvakrát. I to je důkazem nutné znalosti dobře
odhadnout terén a půdu tak, aby své osadníky uživila a sídlo nebylo odsouzeno k zániku. U
lánových soustav jsou voleny šířky parcelních pruhů větší, než u kompaktnějších návesních a
ulicových půdorysů. Někdy se nabízí více možných hodnot základního modulu. Většinou jsou
ve vzájemném číselném poměru celého nebo částečného násobku. V tomto případě je
neocenitelná informace o počtu lánů daných lokátoru k vysazení.
4
Porovnání odměřených hodnot základních modulů se známými
středověkými mírami
Lány jsou plošnou jednotkou, která ovšem ve středověku nepředstavovala žádnou
pevně danou a dodržovanou míru. Gustav Hofmann (1984, s. 68-69) ve své Metrologické
příručce uvádí více než desítku různě pojmenovaných lánů různé výměry. I jednotlivé
kolonizační proudy, šířící se přes Německo do Čech, měly lány specifické velikosti. Zatímco
„franský“ kolonizační proud - mimochodem přinesl záhumenicové vsi s rozsáhlými
parcelami obhospodařovanými jednotlivými rodinami sedláků, s usedlostí v čele dílu, za níž
následovalo pole, pastviny a les, a které jsou běžně označované jako vsi lánové – měl lán
přibližné velikosti 24 hektarů. „Vlámský“ kolonizační proud s sebou přinesl lán o výměře
menší, dosahující zhruba 16 hektarů (Klápště, 2005, s. 208). Lán je slovo německé, a než bylo
měření na lány zobecněno ve 13. století, říkalo se orným částem dědina nebo země (Sedláček,
1923, s. 9). Jak již bylo zmíněno v úvodu, lány byly vyměřovány za pomocí provazce. August
Sedláček (1923, s. 283-285) se o kvalitě měřičské práce vyjadřuje slovy: „Časté měření
bývalo ve 13. století, když vesnice znova vysazovány. Nelze se bránit domnění, že věc ta nikoli
dělána, nýbrž odbývána, aby věc byla v krátké době vyřízena. Býval často tam odhad, kde
bychom stáli o přesné měření. ... Při vyměřování dbalém měřeno méně, nežli se dálo
odhadem, přičemž odhadováno raději více, než méně, aby se dostávalo.“
Provazec fungoval jako délková jednotka o určitém počtu předem stanovených loktů.
Středověk je však obdobím, vyznačujícím se značnou nejednotností v soustavách měr a vah.
Sice existovaly jisté pokusy o sjednocení, ale nikdy nedosáhly zdaleka takového plošného
rozšíření, jako dnes používané soustavy jednotek SI. Z roku 1268, k němuž Hájek váže původ
„svého“ zeměměřičského spisku, pochází nařízení Přemysla Otakara II. Podle něj měly být
obnoveny míry a váhy a označeny jeho, tj. královskou pečetí. K celoplošnému použití takto
stanovených měr a vah však nikdy nedošlo. Běžný obchodní styk ve 13. a 14. století vedl
k jistému sjednocení místních měr a vah s mírami a váhami Starého Města pražského. Avšak
tyto snahy byly víceméně snahami živelnými a vynucovala si je sama praxe. První vážně
míněný a o zákonnou normu se opírající pokus sjednocení měr a vah podle Starého Města
pražského v celozemském měřítku představovalo až sněmovní usnesení z roku 1549. To ale
bylo „léta Páně“ 1554 odvoláno (Hofmann, 1984, s. 16-17).
Gustav Hofmann (1984, s. 27) uvádí ve svém souhrnném přehledu měr a vah na tři
desítky různě dlouhých, převážně místně pojmenovaných loktů. Ani provazec délky 42 loktů
nebyl jediný. Podle zápisů z let 1358 – 1474 činí 52 loktů jeden provazec. I v obnoveném
zřízení zemském (1627) je ustanoveno, že má provazec mít 52 loktů pražských.
V Kasejovském listě se mluví o provazci pražské míry, který je dlouhý 52 loktů. Takový
provazec měří 30,7528 m, ovšem počítajíc loket tak, jak je doposud na Novoměstské radnici.
Pražská míra, která se stala později zemskou měrou, platila ale na Starém Městě, a nikoli na
Novém Městě a Malé Straně (Hofmann, 1984, s. 45). Vilém Lorenc (1973) uvádí, že při
vytyčování Nového Města pražského byl používán provazec délky 52 loktů (30,794 m),
přičemž jeden loket měřil 59,32 cm. Při vytyčování Havelského města (asi 1325) byl však
použit provazec kratší, dlouhý 36 loktů (22,052 m), jeden loket měřil 61,26 cm. J. V. Šimák
(1938, s. 16) uvádí provazec délky 52 loktů jako malý, a říká, že vedle něj existoval i
provazec velký rovný 72 loktů.
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Zpětné určení použití jednotlivých loktů u vybraných skupin obcí stejných
kolonizačních podniků je prakticky nemožné. Zatímco jednotlivé krajově používané míry se
od sebe liší v řádech centimetrů, chyba, s kterou byly získány jednotlivé míry z půdorysů map
stabilního katastru, se pohybuje kolem metru. Kromě toho se do celé skupiny získaných
hodnot promítají další faktory, jako přesnost měřičů při vyměřování, několikasetleté stárnutí a
s ním spojené deformace urbanistické struktury. Ale jak se zdá, bude možné rekonstruovat
jednotlivé přibližné délky použitých provazců. Pokud byl lán skutečně plochou o šířce
jednoho provazce (Honl et Procházka, 1978, s. 44), jak tomu veškeré okolnosti nasvědčují,
pak základní modul (nebo jeho násobky) by mohl poukázat na hodnotu použitého provazce.
Odměřené hodnoty základních modulů z map stabilního katastru jsou různorodé, ale
přesto je lze sloučit do skupin, které se přibližují známým velikostem provazců. Pro
zjednodušení a snazší porovnání jsou hodnoty v metrech převedeny na české lokty, přestože je
zřejmé, že nebyly ve všech studovaných lokalitách používány.
provazec 36 loktů (cca 21,5 m): 20 m (34 českých loktů),
provazec 42 loktů (cca 25 m): 25 m (42 českých loktů), 28 (47 českých loktů),
provazec 52 loktů (cca 31 m): 33 m (56 českých loktů), 36 m (60 českých loktů),
provazec 72 loktů, tj. 2 x 36 loktů (cca 43 m): 42 m (70 českých loktů), 46 m (77
českých loktů).
Zbývající odměřené hodnoty by se daly rozložit na přibližné poloviční či dvoj až
trojnásobné násobky literaturou uváděných délek provazců:
15 m (25 českých loktů) = 0,5 x 30 m (50 českých loktů) ….. provazec 52 loktů,
18 m (30 českých loktů) = 0,5 x 36 m (60 českých loktů) ….. provazec 52 loktů,
52 m (87 českých loktů) = 2 x 26 m (43 českých loktů) ….. provazec 42 loktů,
56 m (94 českých loktů) = 2 x 28 m (47 českých loktů) ….. provazec 42 loktů.
Rozdíly mezi „oficiálními“ hodnotami provazců a zjištěnými hodnotami základních
modulů jsou způsobeny jak vysokou odchylkou blížící se dvěma loktům, s níž lze jednotlivé
hodnoty na základě map stabilního katastru získat, tak orientačním převodem zjištěných
hodnot v metrech na české lokty, které byly pravděpodobně o něco kratší, než další regionálně
běžně používané lokty.
Chronologický přehled použitých předpokládaných délek provazců nenaznačuje, že by
byla některé hodnota preferovaná v daném období či oblasti. Naopak lze doložit, že se
všechny v průběhu 13. a 14. století vyskytují paralelně a v různých lokalitách.
5

Závěr
Volba půdorysného schématu zakládaného sídla, vyrovnání se s aplikováním ideálu v
reálné situaci i volba šířkového modulu vyměřovaných pruhů půdy vyžaduje vyšší stupeň
znalostí pro zajištění úspěšné existence sídla. A to byl cíl všech kolonizačních akcí. Protože
jen prosperující vesnice může být ekonomicky efektivní, a čím dříve se tak stalo, tím lépe. Pro
lokátora, jehož úkolem bylo vysadit jedno nebo i více sídel najednou, pak v nich působit jako
představený obce a už zřejmě žádné další kolonizační aktivity neprovozovat, by bylo poměrně
náročné a neúčelné učit se kompletnímu zeměměřičskému řemeslu své doby, skládat přísahu a
pořizovat si veškeré potřebné vybavení. Naopak najmutí odborníka (znalého měřiče a jeho
pomocníků) či několika odborníků v případě větších akcí je naprosto racionálním řešením.
Samozřejmě ani toto nevylučuje případ, kdy lokátor a měřič byli jeden a tentýž člověk. Buď
mohlo jít o jednoduché doměření několika lánů ke stávajícímu sídlu. Nebo mohlo jít i o
měřiče, který disponoval dostatečnými finančními prostředky, a podařilo se mu získat
povolení k vysazení obce. Vyspělý urbanismus některých sídel však více než výmluvně
vypovídá o práci zkušeného odborníka, který jim dokázal vtisknout charakter na dlouhá
staletí.
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Svou roli při vyměřování sídel hrál provazec. Jak se zdá, na podkladě map stabilního
katastru lze analýzou půdorysu sídla odhalit opakující se šířkové hodnoty parcelních pruhů,
které mají určitou vazbu na délku použitého provazce. Známé hodnoty provazců vedle sebe
zřejmě existovaly paralelně a nebyly ani striktně lokálně vázané.
Stabilnost zvoleného lokačního systému je pozoruhodná. Dodnes lze – byť často už
jen ve fragmentech - z půdorysů našich sídel číst o práci jejich zakladatelů i jejich střetů se
skutečností, která vzdalovala povahu sídla od středověké představy dokonalosti.
Článek byl podpořen grantem SGS13/022/OHK1/1T/11 „Urbanisticko-architektonické
hodnocení vesnických veřejných prostorů na Dobříšsku“.
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Building culture and regulation of rural regions
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Abstract:
Rural architecture diversity is an immense wealth of Europe. Countryside in the Western
Europe preserves its building traditions, but vernacular architecture in post-socialist countries
was relegated to open-air museums and replaced by modernistic urban villas. After the 1989,
recent history was condemned again and building in the countryside followed global trends,
with euphoria for all foreign examples, like Austrian villas, gaudy colors, Canadian cottages,
or bungalows. Today, the overrated individualism leads often to arrogance to the
surroundings. The result of those buildings is rambling image of the village.
There are hard regulations, like requirements for the roof slope. While “catalog houses” often
meet these regulations, original architectural project solutions, that search how to harmonize
building with landscape, may be rejected because they are in conflict with roof regulations,
for example. It wouldn’t be easy to set up the regulations to not to restrict different
approaches, that we wouldn’t even think of today. Soft regulations methods are education,
public awareness, good design and good examples. Natural progress in rural areas is done by
imitating neighborhood.
Countries with an unbroken cultural tradition are developed not only by inner principles traditions, but also by some architectural and urban regulations. Architectural requirements for
materials surfaces are common in Brittany. In Saxony they are trying to restore a historical
structure of the villages. Regional color palette is used in Scandinavia. Local building Act
forms the appearance of Swiss villages and it is "Aesthetic Commission” in the Netherlands.
Regulations are generally seen as a benefit: The builder has a guarantee that the surrounding
environment will keep certain characteristics and values. Are regulations suitable also for the
post-socialist countries and of what kind?
Keywords:
Building culture; Local Regulations; Countryside; Vernacular Architecture
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1

Úvod
Rozmanitosť vidieckej architektúry je nesmiernym bohatstvom Európy. Na Západe si
vidiek svoje stavebné tradície zachováva. V postsocialistických krajinách bola však ľudová
architektúra odsunutá do skanzenov a nahradzovaná modernistickými mestskými vilami.
Po revolúcií v roku 1989 sme našu najbližšiu minulosť opäť odsúdili a vidiek nasledoval
globálne trendy. Začalo byť obdivované všetko cudzie, rakúske vilky, výrazné farby, kanadské
zruby, alebo bungalovy – chaty s verandou z tropických lesov. Dnešný preceňovaný
individualizmus často vedie až k arogancii k okoliu. Výsledok takejto zástavby je nesúrodá
architektúra a obraz dediny.
Vzhľad vidieka v krajinách s neprerušenou kultúrnou tradíciou neovplyvňujú len
vnútorné zásady – tradície, ale aj isté architektonické a urbanistické regulácie.
Architektonické požiadavky na materiály povrchov sú bežné v Bretónsku. V Sasku sa snažia
o obnovu pôdorysnej štruktúry dedín. V Nórsku používajú regionálne palety farieb. Lokálne
stavebné predpisy formujú vzhľad švajčiarskych dedín a estetické komisie rozvoj
v Holandsku. Regulácie sú tam všeobecne chápané ako prospešné. Stavebník má záruku, že
okolité prostredie si zachová určité charakteristiky a hodnoty a investor má stále možnosť
vybrať si lokalitu, ktorú preferuje. Sloboda je u nás ale chápaná odlišne než v západných
demokraciách. Riadi sa heslom: „Môj dom, môj hrad“. Aké regulácie sú teda primerané
do nášho prostredia?

obr. 1, 2 – Múzeum kysuckej dediny –Vychylovka
verzus realita kysuckej dediny – obec Čierne. (foto: Milan Šuška)

2

Zhodnotenie stavu doterajšieho poznania
Väčšina českých teoretikov a architektov zaoberajúcich sa vidiekom regulácie
odmieta.
„Výsledkom čisto ochranárskych opatrení v Rakúsku a Taliansku je falošné
napodobňovanie tradičných remesiel a ručnej práce modernými bezprácnymi
technológiami a k trvaniu na detailoch, ktoré už novým technológiám
neodpovedajú či prostej reprodukcii starých modelov. Je to bezpečná cesta
k zachovaniu tradičného rázu, ale s rizikom gýča a umelých dekorácií.“ (Peter
Suske, 2008)
„Vzhľad vidieka nemožno regulovať vyhláškami či normami, napriek tomu by
sa mal spôsob života a stavania opierať o isté zásady, ku ktorým sme dospeli
my sami, a za ktoré teda my sami nesieme zodpovednosť. Regulácie túto
zodpovednosť odoberajú, zároveň odoberajú aj vnímanie a premýšľanie ľudí,
ich porušenie pôsobí ako víťazstvo nad úradom.“ (Bohuslav Blažek, 2004)
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Všetci autori však vnímajú a popisujú negatívny vývoj, „...vidiek si zaslúži byť sledovaný a
rozvíjaný ako špecifický priestor (…) pri zachovaní jeho špecifických vlastnosti.“ (Perlín,
Kudlová, 2008) „Individualizmus musí končiť tam, kde obťažuje okolie.“ (Peter Suske, 2008)
„Čím je v podvedomí viacej vyhradeného individualizmu, tým je menej snáh o viac či menej
kultivované „vyladenie.“ Preto bude ponúkané viac balastu, ktorý bude vydávaný za objavný,
nevídane tvorivý.“ (Miroslav Baše, 2009)
Peter Suske (2008) a Pavel Hron (1999) považujú za zásadný dôvod pre zachovania
tradícií, turizmu a dôvody k cestovaniu. Bohuslav Blažek apeluje na návrat „zdravého
sedliackého rozumu.“ Tam, kde ľudia presne vedeli, ako stavať, nebola potreba žiadneho
architekta. Vidiek sa ale mení a zdravý sedliacky rozum sa vytráca. Na vidiek sa rozširuje
kvázi mestská zástavba, väčšina stavieb ale nie je navrhovaná architektom, ktorý by bol
zárukou kvality a dobrého dizajnu. Trh katalógových projektov a reklama rôznych produktov
valcuje vidiecke tradície a slušnú architektúru. Gýča a umelých dekorácií, ako to popisuje
Peter Suske, je mnoho nie len v Rakúsku a Taliansku, aj na vidieku v tuzemsku.
Množstvo vysvetlení a dôvodov pre zachovanie identity vidieckych regiónov ponúka
zahraničná literatúra. Miestne stavebné tradície, podľa profesora Pierra Freya, prekážajú
dominantným hráčom stavebného priemyslu na globálnom trhu, pretože tí chcú svoje výrobky
exportovať všade, bez rozdielu regiónov. Výrobcovia stavebných materiálov pôsobia
na školách, ovládajú trh a diktujú národným štátom podmienky hry. „Normy vytvorené asociáciami špecialistov, dodržiavané a kontrolované štátom, drasticky potláčajú slobodu voľby.“
(Pierre Frey, 2010) Cieľom komerčných firiem (katalógové domy, hobbymarkety)
s podliezavou reklamou nie je zvyšovanie stavebnej kultúry a harmonický rozvoj vidieka ale
zisk. „Máme sa teda len prizerať, ako (ne)vkus masy umožní zničiť všetky regionálne
jedinečnosti?“ (Jiří Löw, 2011) Sloboda voľby prináša zodpovednosť za rozhodnutia, ktorú
často nie sme schopní ustrážiť či uniesť. Túto zodpovednosť môžu prevziať regulácie.
Dôležité je ich nastavenie.
3

Metodika
Okrem práce s literatúrou príspevok vznikal použitím teoreticko-logických vedeckých
metód, empirickým pozorovaním a zberom dát v zahraničí. Výskum vo vytipovaných
lokalitách prebiehal v spolupráci s miestnym architektom. V Holandsku ním bol architekt Bart
Jan den Bieman, vo Švajčiarsku architekt Andreas Heierle, vo Francúzsku architektka Lea Le
Gall. Cieľom bolo zachytiť javy, ktoré sa zhodujú, alebo sú v protiklade s problémami vidieka
u nás a taktiež zachytiť charakter súčasného stavu vidieckej architektúry v zahraničí. Zároveň
boli zahraničné javy objasňované štúdiom legislatívy a lokálnych regulácií, ktoré usmerňujú
v danej krajine rozvoj a podporujú tradície a kultúrne hodnoty zástavby na vidieku.
Tuzemským regiónom, s ktorým je porovnávaný vývoj sú Kysuce, kde prebiehal v rámci
mojej dizertačnej práce terénny výskum.
4

Regulácie
Regulácie sú priamou intervenciou do územia súborom pravidiel alebo vplyvom
verejnej správy, čo môže byť v protiklade s kapitalistickým pojatím ovládania trhu
„neviditeľnou rukou.“ Delia sa na vnútorné, (autoregulácia: normy chovania každého
jednotlivca, nastavené spoločnosťou v ktorej je vychovávaný a ktorá zdieľa určité hodnoty)
a regulácie vonkajšie, ktoré kladú požiadavky na chovanie ľudí z hora, legislatívnymi
prostriedkami, architektonickými prostriedkami či cenovou politikou. Regulácie sledujú určite
ciele spoločnosti. V prípade územného plánovania bývajú ustanovené za účelom obmedzenia
negatívnych a podpory žiaducich javov: zvýšenia kvality prostredia, zachovania alebo
vytvorenia nových charakteristík, hodnôt či tradícií. Rozvoj obcí usmerňuje stavebný zákon
a záväzné normy, územné plány, územné štúdie, vyhlášky a nariadenia.
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Regulácie môžeme rozlišovať na tvrdé a mäkké. Tvrdé regulácie, dané súpisom
podmienok, môžu fungovať len na základe spočítateľných údajov. Ohľadom kvality sa
hodnotia veľmi ťažko. Územné plány (ÚP) a chránené územia (CHKO, NP) sa snažia
regulovať zástavbu požiadavkami na sklon strechy alebo výšku hrebeňa. Takéto regulácie
majú ale často rozporuplný vplyv na kvalitu architektúry a územného rozvoja. Domy
katalógovej produkcie tieto požiadavky často splnia, avšak ak architekt hľadá novú formu pre
súlad architektúry s miestom, môže naraziť na úradníka, ktorý projekt zavrhne, napríklad
kvôli tomu, že nesplní predpísanú sedlovú strechu. Systém ochrany krajinného rázu môže
rovnako viesť k odmietnutí kvalitného projektu, podobne ako sa to deje pri pamiatkovej
ochrane.
Metódami mäkkej regulácie sú vzdelávanie, motivácia či dobrý dizajn. Sú
prirodzenejšie, ale zároveň behom na dlhú trať. Touto cestou sa vydali v Litomyšli, kde
kvalitné príklady verejných stavieb viedli k zvýšeniu kvality aj súkromných stavieb. Dobré
príklady sú spontánne kopírované a preberané. Modernizácia na vidieku totiž prirodzene
prebieha metódou: „napodobňovanie susedov.“
Oveľa viac než regulácie ale obce potrebujú vízie. Vízia je jasne definovaný
a jednoducho pochopiteľný cieľ, ktorý môže byť chránený regulačnými obmedzeniami.
Mnoho zahraničných prístupov by mohlo byť vzorom aj pre náš vidiek.
5

Pôvodná (ľudová) architektúra
Vidiecka architektúra sa v histórií vyvíjala oddelene na mestskej slohovej architektúry.
„Ak v minulosti naši predkovia stavali nový dom, nesnažili sa aby bol iný, ale aby ho postavili
lepšie.“ (Jiří Langer, 2010) ...v snahe neustále vylepšovať prototyp. Vidiecke domy
nenavrhoval žiaden architekt, boli formované večitými ľudskými skúsenosťami. Ľudová
architektúra vychádzala z lokálnych materiálov, bola prispôsobená miestnej klíme, miestnej
etike, stavaná podľa nadobudnutých znalostí a zručností. Preto je vždy vrcholne kontextuálna.
Architekt Pierre Frey ju pokladá za najlepšiu učebnicu ako v danom mieste stavať.
Do prirodzeného vývoja ale zasiahla socialistická ideológia, ktorá chcela premeniť
spoločnosť na jednotriednu a k tomu mala poslúžiť architektúra. Socializmus a moderna
odsunuli tradície do sféry histórie. Tradičné domy boli označované za nehygienické šopy,
nevhodné pre bývanie a odsunuté do múzeí v prírode. Stavané boli modernistické mestské
vily, bez rozdielu mierky mesto / vidiek, a bez rozdielu regiónov. Po revolúcií v roku 1989
zostali hodnoty pôvodnej architektúry zabudnuté. Prišla eufória pre všetky cudzie a nevídané.
Zdravotné dôvody hlinených stavieb vedecky popisujeme až dnes, prichádzame na ekologické
aspekty drevostavieb, sociálne a ekonomické hľadiská tradičných stavebných postupov.
Pôvodná architektúra je zo svojej prirodzenosti udržateľná a to je ďalší dôvod pre jej ochranu
a rozvoj.
6

Individualizmus verzus spolupatričnosť
Vidiek sa vyznačoval súdržnou komunitou, ľudia sa držali spoločných hodnôt, tradícií
a špecifickej miestnej etiky. V súčasnosti však všetko, čo je spoločné, komunitné, je
pokladané za socialistické. Prejavom preceňovaného individualizmu je snaha byť odlišný,
neobyčajný, ktorú často sprevádza až arogantnosť k okoliu. „Každý človek je originál a má
mať originálne bývanie.“ Výsledok doslovného uplatňovania takéhoto mestského uvažovania
je vo vidieckom prostredí fatálny. Celkovú koláž zloženú z jednotlivých domov, obraz dediny,
môžeme charakterizovať ako „Každý pes iná ves," nesúrodá architektúra.
„Budovy sú viac zbormi než sólistami.“ (Alain Botton, 2010) Právo postaviť
na vlastnom pozemku čo majiteľa napadne, je u nás chápané ako jeho bezvýhradná sloboda:
„Môj dom môj hrad.“ Domy sa ale svojím vonkajším prejavom podstatne podieľajú
na podobe verejných priestranstiev, ktoré nás neustále ovplyvňujú, majú vplyv na atraktivitu
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prostredia a následne na hodnotu domu. V demokracii platí, že verejné záujmy sú postavené
nad súkromnými, a sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého, alebo kde
obťažuje okolie. Ak bude verejný záujem o kvalitný rozvoj miest a obcí, dostaneme sa aj
na tieto otázky, ťažké ale bude definovať tú kvalitu a hodnoty, ktoré budeme požadovať od
svojho prostredia v krajine, ktorá z veľkej časti na kvalitu a tradície zanevrela.
Od minulej doby sa úplne zmenil náš životný štýl. V historickom vývoji neustále
zaznamenávame myšlienkový a technologický progres, ktorý ovplyvňuje podobu vytváraného
prostredia. Tento fakt sa nedá opomínať v novej výstavbe nostalgickým kopírovaním
historických prvkov. Dôležité však je zachovanie vzťahu s pôvodnou a okolitou zástavbou,
krajinou a jej koreňmi. Aj niektorí architekti majú dojem, že moderné stavebné techniky
a hygienické požiadavky nie sú zlučiteľné s ľudovou architektúrou.
„Táto obava je len teoretická. V praxi vidíme, že je možné aj chalupu
s trstinovou strechou vybaviť vodou, kanalizáciou, ústredným vykurovaním,
elektrikou, a že je do nej možné včleniť dobrú prevádzku. Ani veľké okno, dobre
vyriešené, nebude v rozpore s jej základným tvarom.“ (Karel Honzík, 1940)
Architektúra vždy odzrkadľuje to aká sme spoločnosť. Tradície sa zachovávajú tam, kde
existuje silná komunita, kde ľudia držia pohromade, majú spoločné záujmy. Ak sú obyvatelia
viac individualisti, nespájajú ich ani spoločné hodnoty reprezentované v architektúre. Oblasti,
kde vidiek plní svoju tradičnú poľnohospodársku úlohu v Rumunsku, v Poľsku, alebo vo
vinohradníckych regiónoch, sú stavebné tradície stále živé, na rozdiel od regiónov kde sa
vzťah k pôde a ku krajine po revolúcií neobnovil. Tam, kde nebol narušený kontinuálny vývoj
pôvodného typu domu sa tradičná architektúra dokázala veľmi dobre adaptovať na zmeny a
súčasné životné potreby človeka, pričom poskytuje dobrý obytný štandard.
7

Príklady ovplyvňovania obytnej zástavby v zahraničí
V západnej Európe si vidiek zachováva svoje špecifické rysy. V Bretónsku sa ani
zďaleka väčšina obyvateľov vidieka nevenuje tradičnému poľnohospodárstvu a rybolovu,
napriek tomu tam ľudia dodnes žijú vo svojich kamenných domoch. Vo Švajčiarsku sa
za drevenými fasádami skrýva to najmodernejšie vybavenie.
7.1

Príručky a estetické komisie - Holandsko
V Holandsku sa obce sami starajú o kvalitu architektonických projektov. Podľa
stavebného zákona „Woningwet“ z roku 2004 má každá obec právomoc pri povoľovaní
stavieb uplatňovať požiadavky na estetiku domov. Hodnotenie sa sústredí na rozmery, tvar,
farebnosť budov, proporcie či rozmery okien, ale i na to, „či objekt zapadá do prostredia,
v ktorom sa sám premieta.“ (Príručka ministerstva poľnohospodárstva „LNV“ Landschap
ontwikkelen met kwaliteit)
Obec vydáva dokument Welstandsnota - špecifické oblastné kritéria, ktoré vypracuje
architektonický tím, a ktoré sú podkladom pre rozhodovanie estetických komisií. Tie sú
obvykle zložené z odborníkov: architekt, urbanista, pamiatkar, ako i z miestni obyvatelia
rôznych profesií. Každý projekt je samostatne posudzovaný, stavba je buď povolená, alebo je
požadované projekt prepracovať podľa doporučení komisie. V Holandsku je tiež dôležité
prejednanie zámeru a jeho prijatie v širšom susedstve. Pre zásadnejšie zámery môže byť
takéto prejednanie vyžadované. „Dobrá architektúra sleduje všeobecné blaho
a Welstandsnota hľadá podmienky pre vznik dobrej architektúry.“ (Príručka ministerstva
poľnohospodárstva „LNV“ Landschap ontwikkelen met kwaliteit) Komisia zvažuje
individuálne záujmy voči spoločným záujmom o atraktívne prostredie. Obce si sami určujú
oblasti s rôznou kvalitou a rôznymi režimami, na konzervačno-ochranárskeho režimu území
s vysokou úrovňou kultúrneho bohatstva po časti obce s uvoľneným režimom, ktoré čakajú
na architektúru, ktorá Holandsko ešte len preslávi.
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Obec Durgerdam napríklad požaduje, aby bol obklad z kvalitného dreva a detaily
vyhotovené ručne. V tomto prípade sa jedná o pamiatkovo chránenú dedinu, popisované
vlastnosti sú tak strážené už na roku 1976. Príručka popisuje i vzhľad drobnej architektúry,
ako sú mosty a ploty, obsahuje i návody, ako dodatočne zatepliť fasádu, osadiť vikier či
solárne panely, alebo drobné rekonštrukcie s ohľadom na ekológiu a estetiku životného
prostredia. Architektonické kritéria v Durgerdame sa sústredia na tri tradičné typy domov:
kaakbergen (vežovité sušiarne), stolpboerderijen (pyramidálne farmy) a houten huizen
(drevené obytné domy). Špecifické kritéria berú do úvahy ich zvláštny tvar a materiál
v záujme zachovať ich podobu.
Urbanistické kritéria pre obec Durgerdam odporúčajú pokračovať v zástavbe pozdĺž
hrádze v pravidelnom rytme s charakteristickými medzerami - priehľadmi do krajiny
a nasledovať smer hrebeňa strechy.
„Krajina by si mala zachovať členenie na dlhé pozemky za domami, oddelené
širokými priekopami. Individuálne domy v línií sú súčasťou celého súboru.
Domy majú individuálny vzhľad, každý sa líši na svojich susedov, a to hlavne
uličnou fasádou. Vyžaduje sa výhľad z hlavnej miestnosti orientovať do ulice,
uličné priečelie je ploché, sklon strechy je 60-50°.“ (Welstandsnota Amsterdam
Noord - Durgerdam)

Obr. 3 – Obec Durgerdam, Severné Holandsko – NL. (foto: Milan Šuška)

Zarážajúca je podmienka orientovať obytnú miestnosť do ulice, ktorá má sociálne
východiská. Pre pôvodné vidiecke domy je táto orientácia charakteristická, ulica je priam
súčasťou obývačky akoby sa jednalo o poloverejné priestranstvo na ktorom perfektne funguje
sociálna kontrola. Dokument je doplnený fotografiami i farebným vzorníkom. Ďalej kritéria
špecifikujú dokončovacie práce, materiály a farby:
„Na fasáde je použité drevo alebo tehla, detaily sú vyhotovené ručne
a z vysoko kvalitných materiálov, rôzne materiály sú možné, ak je to vhodné
v rámci Waterlandského koloritu, štít a prízemie je na fasáde výrazne oddelené,
103

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Milan Šuška

Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov

prvky sú vyrobené z dreva, strecha je pokrytá pálenou škridlou červenej alebo
šedej farby...“ (Welstandsnota Amsterdam Noord - houten huizen)

Obr. 4, 5 - Pôvodná farma s pyramidálnou strechou (stolpboerderijen) a nová farma, vychádzajúca
z historického predobrazu v obci Ransdorp. Severné Holandsko – NL (foto: Milan Šuška)

Obr. 6, 7 - Dva rodinné domov typu houten huizen v Nieuwendame (Waterland), autor: PS Architecten
2007 NL (foto: Milan Šuška). Obec Nieuwendam s tradičnou zástavbou. (foto: Milan Šuška)
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7.1.1 Zhodnotenie
Každá obec v Holandsku uplatňuje pri povoľovaní stavieb vlastné architektonické
a urbanistické kritéria, čím je docielené zachovanie lokálneho rázu. Hodnotenia každého
projektu zvlášť, zaručuje väčšiu mieru kreativity architektúry, než rozhodovanie podľa daných
merateľných hodnôt. Podľa praktikujúcich architektov, sú odporúčania Welstand komisie
vecné, starajú sa o všeobecné blaho, negatívne však vnímajú zloženie komisie, keď v malých
obciach často nie je zaručené ich odborné obsadenie.
„Schvaľovanie Weldstand komisie môže byť veľmi zdĺhavý proces. Známy je
prípad, keď komisia vrátila projekt na prepracovanie postupne viac krát
za sebou až sa napokon autor vrátil k prvej variante, ktorú komisia tento krát
schválila. Obec sa na to rozhodla komisiu zrušiť.“ (architekt Bart Jan den
Bieman, 2013).
Zákon je zatiaľ v testovacom období a obce tak tento dokument zriaďujú dobrovoľne.
Príručky majú rôznu podobu, na ich zjednotenie a zjednodušenie pre architektov bol v roku
2013 vytvorený nový portál: amsterdam.welstandinbeeld.nl, kde sú prehľadne uvedené
kritéria na bežné stavby podľa jednotlivých oblastí v Amsterdame a okolí. Komisia zahrňuje
pamiatkovú ochranu i ochranu životného prostredia v jednom súbornom stanovisku, je volená
na obdobie troch rokov. Dokument je každoročne hodnotený, po verejnej konzultácií môže
byť mestskou radou zmenený, prípadne úplne zrušený. Keďže rozvoj vidieckych oblastí
v Holandsku nie je tak masívny, model by mohol byť ďaleko efektívnejší pre väčšie územné
celky - regióny, čím by sa zvýšilo odborné zastúpenie komisií. Príručka pre Durgerdam
v úvode obsahuje popis architektonických a urbanistických hodnôt obce, slúži teda ako
osvetový materiál. Ponúka zrozumiteľnú víziu, ktorú majú všetky rekonštrukcie a novostavby
nasledovať a vysvetľuje tak požadované kritéria. Práve uvedomovanie si hodnôt je dôležité
pre pochopenie regulácií. Pri transformácií modelu do nášho prostredia by bolo nutné
definovať a prediskutovať naše hodnoty v odbernej i laickej verejnosti. Stanoviská komisie sa
dajú prirovnať k obdobe naším záväzným stanoviskám dotknutých orgánov.
7.2

Farebná paleta - Nórsko
V niektorých obciach v Nórsku, si investor rodinného domu musí na fasádu vybrať
farbu z takzvanej farebnej palety. Estetické požiadavky na budovy môžu byť podľa
stavebného zákona súčasťou územného plánu (Zákon Rundskriv H-7/97), vyžaduje sa aby
vybraná farba bola obsahom projektovej dokumentácie. Možnosť výberu v obci Florø
(vyhláška obce Florø „Formingsrettleiar for Florø“) je obmedzená na 17 presne definovaných
farieb, jedná sa o odtiene farieb okrová, hnedočervená, červená, zelená, biela a šedá. Všetky
v prírodných tlmených tónoch. V obci Gjøvik príručka odporúča farebné prevedenie,
proporcie, okná, materiál, fasádne obklady, popisuje drobné prvky na fasáde ako sú prístrešky,
markízy, vývesné štíty i nápisy na obchodných prevádzkach. Pri rekonštrukciách odporúča
použiť pôvodnú farbu, na omietku vápno alebo tradičné farby. Gjøvik si chce zachovať svoju
povesť „Biele mesto pri jazere," preto odporúča používať „odtiene bielej, šedej, žltej, okrovej
a na okenné rámy svetlo modrú farbu.“ (vyhláška obce Gjøvik „Storgata Gjøvik: fasader &
skilting“) Obyvatelia toto obmedzenie vo všeobecnosti rešpektujú. Podľa slov miestnych,
práve tieto farby najviac zapadnú do danej lokality. Kde sa zhodne väčšina, je možné túžbu
po harmonicky rozvíjajúcej sa obci uzákoniť napríklad aj v podobe obecných regulácií.
Dávajú tým jasne najavo prisťahovalcom, aby sa podieľali na vízii obce nájdenej v odkaze
svojich predkov.
7.3

Obnova pôdorysnej štruktúry - Nemecko
Projekt obnovy vidieka „Dorferneuerung in Niedersachsen“ v nemeckom Dolnom
Sasku, prispel k zachovaniu jedinečnej atmosféry vidieckych lokalít. „Dnes je z pôvodných
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pätnástich do projektu zapojených vyše 1900 obcí.“ (Laura Jablonská, 2005) Územné plány
neponúkajú nové plochy pre výstavbu niekde na okraji obce, ale hľadajú ich na miestach
zaniknutých, neobývaných alebo rozpadajúcich sa domov. Projekt vyhodnotí stavebnotechnický stav a vytipuje objekty k prestavbe Na plánoch je znázornená poloha
hospodárskych a obytných objektov s cieľom obnovy pôvodnej štruktúry obce s rozmanitými
zákutiami. Domy sú opravované a stodoly prestavované na iné funkcie. Nové parcely obec
vyčlení až v prípade úplného vyčerpania nezastavaných plôch. Krajina je tak chránená pred
rozširovaním zástavby a potenciál historického jadra obce je plne využitý.

Obr. 8 - Ilustračný plán rozvoja, stávajúci stav, prognóza a plán. (kresba M. Šuška)

7.4

Cielené zahusťovanie – Francúzsko
Jednou zo stratégií, ktorou sa zaoberá Marc Verdier na fakulte architektúry ENSA
Nancy, je cielené zahusťovanie zástavby vidieckych obcí v prímestských a chránených
prírodných oblastiach. Vo Francúzsku majú bohaté skúsenosti so suburbiami. Potom, čo sa
bytová politika odklonila od spoločného sociálneho bývania, sa podporovala výstavba sólo
domov. V súčasnosti sa Ministerstvo ekológie, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania
(DDT FR) v pláne Le PUCA zaoberá ich premenou na udržateľnejšie štruktúry. Okrem toho
projekt BIMBY hľadá možnosti a nástroje tam, kde legislatíva zlyháva, medializuje
dôvody, metódy a reálne výsledky zahusťovania:
„Záujmy pre zahusťovanie môžu byť rôzne: stavba výmenku - seniori zostávajú
v komunite, delenie dedičstva, stavba domu/bytu na prenájom alebo predaj
časti pozemku za účelom finančného zisku. Dôležité ale je, že tieto súkromné
záujmy jednotlivcov idú ruka v ruke so záujmami spoločenstva: vznik
autobusovej zastávky, obchodu, ordinácie. Hlavnými aspektmi zahusťovania
sú: dostupnosť, mix, vzťah s existujúcou urbanistickou štruktúrou. Výhodami
sú: šetrenie pôdy, financií, energií, rôznorodosť typológie domov, blízkosť,
miešanie, spolužitie všetkých generácií a sociálnych vrstiev, podpora tvorby
komunity a jej aktivít (komunitné záhrady, kvalitné verejné priestranstva, ktoré
vytvárajú pocit spolupatričnosti a identity), súkromie, obchod, verejné služby
a život v štvrti.“ (príručky DDT FR „Pour des quartiers et des villages attractifs
et vivants, Habitat-surmesure, Mobilite-alternative“)
Početné príručky k tejto problematike vydané ministerstvom DDT FR sú dôkazom
politickej podpory, osvety a spolupráce s obyvateľmi i médiami.
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Obr. 9 - Projekt cieleného zahusťovania obce Us. „Zelené hradby“ a výrobná hala odcloní hluk zo
železnice. Študenti prepojili ulice pešími spojkami, vyčlenili sady a komunitné záhrady. Hromadné
garáže pre tzv. druhé, viac používané auto, sú situované pri hlavnej ceste, ulice tak budú bezpečné
a vhodné pre hry detí a ľudia sa na nej budú náhodne stretávať na ceste medzi domom a garážou.
Vizionárskym plánom je postupný prechod na zelenú dopravu (cyklistickú a verejnú). Hromadné
garáže môžu časom plniť úlohu Car-sharing (zdieľanie auta komunitou). Autori: prof. Marc Verdier,
Louise Bourst, Coline Maulini, Jana Šerá.

7.4.1 Zhodnotenie
Jeden z dôvodov, prečo sú satelity rodinných domov pokladané za neudržateľné
štruktúry je ich nízka hustota. „Priemerna hustota v satelith je 22 ob./ha (…) prijateľná
hustotou sídiel je 50-100 ob./ha.“ (Pavel Hnilička, 2005) Hoci sa môže zdať, že zahusťovanie
je utópiou bez spoločenského dopytu, jedná sa o taktiku udržateľného rozvoja bez zaberanie
ďalšej pôdy, použiteľnú napríklad pre rozvoj obcí v chránených územiach, kde bol rozvoj obcí
umelo potlačený. Zahusťovanie vidieckych sídiel je totiž jav, ktorý je bežný aj
v stredoeurópskom kontexte. Jiří Langer v knihe Lidové stavby v Evropě popisuje rozvoj
oravskej dediny Podbieľ, ktorej hustá štruktúra vznikala delením dvorov postupne až na 4
parcely s dostavbami nových dvorných traktov, ktoré prezrádzajú dlhé spoločné stodoly za
domami. Obec Svatoslav, severne od Brna, je príznačným príkladom využitia návsi pre
zástavbu domami bezzemkov. Prirodzený vývoj zahusťovania bol prerušený za socializmu,
s nástupom noriem, hygienických požiadaviek, odstupových vzdialeností, premenou
spoločnosti ale i územným plánovaním. Napriek tomu je zahusťovanie, ako dlhodobý proces
vrstvenia, na tradičnom vidieku realizované dodnes. Stratégia je použiteľná aj pre rozvoj
obytných satelitov tie oproti tradičným dedinám zatiaľ so zahusťovaním nemajú skúsenosť.
Pre podporu tejto stratégie je ale nutná zmena legislatívy a podobne ako vo Francúzsku
i osveta a politická podpora.
7.5

Územný plán – Francúzsko
Vo Francúzsku majú obce právomoc schváliť alebo zamietnuť projekty novostavieb
i rekonštrukcií, ak nerešpektujú určité architektonické požiadavky.
„Francúzskym špecifikom boli obcami zriaďované rozvojové spoločnosti, ktoré
disponovali zverenými verejnými financiami a právami (predkupné
a vyvlastňovacie) s cieľom vybavenia pozemku a jeho následného predaja.
Klient potom zaplatil pozemkovú šaržu, v ktorej boli započítané náklady
107

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Milan Šuška

Stavebná kultúra a regulácie vidieckych regiónov

na vybavenie i na projekt a dostal tzv. Cashier des charges (Knihu podmienok),
kde boli určené podmienky využitia (prípustná miera zastavania pozemku,
počet podlaží, tvar strechy...). V 90.-tých rokoch ale kvôli mnohým
manipuláciám a súdnym blokáciám, boli tieto aktivity začlenené do územného
plánu.“ (Eliška Vinklerová, 2008)
Urbanistický plán predstavuje program trvale udržateľného rozvoja, obnovy, zvýšenie hustoty
zástavby apod. Určovanie funkčného využitia plôch, rovnako ako koeficienty zástavby nie sú
povinné, naopak tam, kde je to nutné, môžu byť stanovené urbanistické alebo architektonické
predpisy s dôrazom na začlenenie do okolia. Rozsah niektorých funkcií, napríklad plochy
obchodu, môžu byť limitované. Povinnosťou je rezervovať 20 % obytných plôch na sociálne
bývanie. Zjednodušene francúzky ÚP obsahuje len dve farby – funkčné plochy: stabilizované
územie a rozvojové územie, ...
„...čím je umožnené lepšie a pohotovo reagovať na zmeny okolia, než
u predošlých viac ekonomických a konkrétnych plánov. Na rozdiel od skôr
naplánovaných oblasti to vedie k samovoľnému vzniku prirodzenejších celkov.“
(Eliška Vinklerová, 2008)
Tento systému plánovania prechádza od administratívne daných nástrojov, k prirodzenejšiemu
pojatiu. Už sa nesnaží vpasovať nástroje na dané ciele, ale čo najlepšie a najrýchlejšie
reagovať na vzniknutú situáciu.
V obci Plougastel Daoulas miestne obecné zákony hovoria, že môžu odmietnuť
povolenie pre projekt, ak stavba nedodržuje pre región typický tvar strechy. Obec pre oblasť
Kerdrevel Uhelan napríklad stanovila požiadavky na podobu plotov:
„Ploty budú vyrobené z materiálov v súlade so životným prostredím. Plot, ktorý
susedí s mestským verejným priestorom musí zodpovedať vzhľade, výške
a umiestneniu na pozemku tak, aby nemenil charakter okolia. Rastlinné druhy
použité v plote budú vybrané z bežných druhov z regiónu, odporúča sa zmes
kvitnúcich rastlín. Majiteľ musí zabezpečiť, aby živý plot v dospelosti nenarušil
svetelné podmienky okolia.“ (vyhláška obce Plougastel-Daoulas „Politique
communale du logement“)
Súpis podmienok požaduje jednotnú poštovú schránku a zakazuje inštalovať satelitné antény
na fasádu do ulice. Polopatisticky tiež vysvetľuje ochranu verejných plôch počas výstavby a
obec preventívne vyberá zálohu 850 eur, ktorou by v prípade poškodenia alebo nedodržania
požiadaviek boli uhradené pokuty alebo opravy verejných plôch. Zakazuje napríklad
obťažovanie susedov hlukom zo sekačky trávy, hudobnou produkciou ale i psami. Popisuje
nakladanie s odpadmi vo štvrti, dane, vecné bremeno, užívanie komunitných zariadení.
Požaduje, aby boli domy a záhrady mimo výstavbu, vždy udržiavané a upravené. Konečné
schválenie stavby je v kompetencii stavebného úradu.
„Požaduje sa minimalizácia vode nepriepustných povrchov. Zakazujú sa
reklamné billboardy na fasádach, okrem presne špecifikovaných tabúľ
s nápisom „Na prenájom“ a vývesných štítov predajní v parteru schválených
obcou, za predpokladu, že neohrozujú estetiku susedstva.“ (vyhláška obce
Plougastel-Daoulas „Politique communale du logement“)
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Obr. 10, 11, 12 - Prestavba chlievu na obytný dom, Plougastel Daoulas, arch. Lea le Gall. (foto: autor)

7.5.1 Zhodnotenie
Požiadavky často predpisujú druh materiálu a farbu fasády a strechy alebo tvar strechy.
Architektka Lea le Gall považovala takéto regulácie za zásah do invencie a rôznorodosti
slobodnej tvorby na vidieku. Dnes ich ale vníma inak: „Aj pri týchto obmedzeniach je stále
možné vytvoriť kvalitnú architektúru.“ Hoci tieto regulácie podporujú zachovanie lokálneho
charakteru vidieka a príťažlivej krajiny, nové sídliska ponúkajú prevažne monotónne typové
bývanie a prostredie charakteristické pre urban sprowl. Umiestňovanie stavieb a ich
povoľovanie si stále protirečí s trendmi kompaktnosti a zapojenia do okolia. Napriek novým
snahám, v stavebnom zákone pretrvávajú odstupové vzdialenosti a zásady umiestňovania
stavieb, ktoré sú v rozpore s udržateľným rozvojom sídiel.
7.6

Lokálne stavebné predpisy - Švajčiarsko
Vo Švajčiarsku má každá obec svoje vlastné regulácie. Predpisy sú väčšinou
všeobecné, okrem iného obsahujú veľmi prísnu reguláciu výšok, plôch a odstupových
vzdialeností, niekedy presne stanovujú základné rozmery domu +/- 2-3m. Predpisy sú
previazané na funkčné plochy v územnom pláne obce, väčšinou hovoria, že farebnosť alebo
tvar strechy novostavby je dobré integrovať do okolia, čo môže byť interpretované rôzne.
V niektorých prípadoch, ako napríklad v obciach Vals a Vrin v kantóne Graubünden, sú
komunálne zákony veľmi reštriktívne. Vo Vals majú predpísané používať na povrch strechy
tradičný materiál - miestnu žulu. „Prípustný sklon strechy je 20-28°. Ako krytina strechy sú
povinné kamenné dosky.“ (stavebný zákon obce Vals „Baugesetz der Gemeinde Vals“, 2008)
Používanie miestnych materiálov má nielen estetické ale aj ekonomické, sociálne
a ekologické aspekty. Miestny materiál je spracovávaný miestnymi firmami a nie je ho
potrebné prevážať na veľké vzdialenosti, peniaze a práca tak zostáva v regióne.
Stavebné predpisy majú vytvorenú metodiky pre zachovanie proporcií domu a strechy,
charakteristických pre región:
„Strešné nadstavby nemôžu byť vyššie ako 1/3 odpovedajúcej dĺžky fasády.
Výrezy v streche sú zakázané. Na strechy nie je povolená montáž solárnych
kolektorov. Tvar strechy podlieha ustanoveniam generelu o orientácií štítových
konštrukcií.“ (stavebný zákon obce Vals „Baugesetz der Gemeinde Vals“,
2008)
Obec Vrin je ukážkou horskej osady, ktorá vsadila na vlastné kvality a silné stránky. Miestne
plánovanie sa tu stretlo s toleranciou a pochopením pre modernú architektúru. Občianske
združenie „Stiftung Pro Vrin,“ spolu s Obcou Vrin zahájilo v roku 1991 projekty, ktoré mali
byť novým impulzom pre rozvoj obce. Najväčším katalyzátor sociálno-ekonomickej
a kultúrnej obnovy vidieka sa stal rodák, architekta Gion A. Caminade, ktorý v obci vytvoril
stavebné predpisy a radu stavieb, od obytných domov, poľnohospodárskych stavieb, až
po telefónnu búdku či márnicu, ktoré rešpektujú štruktúru obce a rozvíjajú tradíciu drevených
konštrukcií.
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Toto je len pár príkladov, kde majú lokálne predpisy zmysel, pretože vzhľad celého
súboru je tam skutočne jedinečný a hodný ochrany. Okrem toho obce ponúkajú rôzne
príručky, ktoré ukazujú ako stavať. Pre situovanie a navrhovanie hospodárskych stavieb
v krajine je ňou: Landwirtschaftliches Bauen in Graubünden, ktorá ukazuje základné princípy
i moderné referenčné príklady.

Obr. 13 - Obec Vals vo švajčiarskom kantóne Graubünden. (foto: Jan Chlápek) Strechy aj tých
najmodernejších staveb sú pokryté miestnou žulou.

Obr. 14 – Detail prestavby hospodárskej budovy na obytný dom v obci Flims. (foto: Milan Šuška) Obr.
15 – Novostavba hotelu Aplina od architekta Gion A. Caminade v obci Vals.(foto: Jan Chlápek)
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7.6.1 Zhodnotenie
Vo všeobecnosti je Švajčiarsky federálny systém, kde má každá obec svoje vlastné
kompetencie a zákony, veľmi zložitý nielen pre architektov. Každý projekt v novom prostredí
začína zisťovaním platných predpisov a miestnych regulácií. Tie sú dostupné na internete,
niekedy viacjazyčne, podľa prevládajúcej etnickej skupiny. Kto ale neovláda Rétorománčinu,
o stavebných predpisoch obce Vrin sa nedozvie nič. Na druhej strane, táto menšia mierka
pôsobnosti zákonov dokáže postihnúť rôznorodé typy zástavby, ako i malé a často podstatné
odlišnosti.
Z Holandskej perspektívy, kde je krajina rovinatá, reguláciám podlieha najmä vzhľad
domov do ulice. V zadnej časti sú často povoľované extravagantné prístavby. Vo Švajčiarsku
sú ale stavby súčasťou krajinných perspektív, z pohľadu z hôr je exponovaná celá obálka
domu a preto je regulovaný celý objem stavby.
7.7

Príručky a osveta - Česko
V Českej republike sa objavujú snahy o zachovanie charakteristických rysov regiónov.
Juhočeský kraj si nechal vypracovať dokument, ktorý určuje pravidlá pre rekonštrukcie
i novostavby domov v CHKO a NP Šumava. Rozsiahly dokument navrhuje zjednotiť
a koordinovať výstavbu s cieľom uchovať pre budúcnosť špecifické rysy Šumavy. Predmetom
ochrany obrazu krajiny a sídel v kultúrnej krajine sú nielen prírodné, ale aj kultúrno-historické
fenomény územia. Štúdia usmerňuje výstavbu v súlade s tradíciami a slúži ako podklad pre
rozhodovanie správnych orgánov a obcí. Podobné príručky vznikajú i v ďalších CHKO
v Moravskom krase, Krkonošiach a Jizerských horách. Lokálne regulácie sú zatiaľ všeobecne
akceptované len v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch.
8

Metódy a dôvody regulácie
Je možné zachovať a rozvíjať vidiecku zástavbu tým, že ju budeme detailnejšie riadiť
a regulovať? Neľahkou úlohou by bolo nastaviť pravidlá tak, aby neobmedzovali rôznorodosť
architektúry a množstvo nových prístupov, ktoré by nám dnes ani nenapadli. V zahraničí
pritom vznikajú hodnotné súbory, ktoré by pri konvenčnom nastavení regulácií vzniknúť
nemohli.
Výstavba rodinného domu je často najväčšou investíciou v živote človeka. Dôležitú
úlohu v rozhodovaní kde investovať zohrávajú osobné preferencie a atraktivita prostredia.
„Každý realitný maklér vie, že na hodnote domu sú najdôležitejšie tri veci:
lokalita, lokalita a lokalita. Cena nehnuteľností, pri ktorých bola postavená
atómová elektráreň rapídne klesla.“ (Jiří Löw, 2011)
V prenesenom význame okolité prostredie ovplyvňuje hodnotu každej stavby, ale rovnako
naopak, každá stavba svojimi vonkajšími prejavmi (vzhľadom, emisiami, ...) ovplyvňuje
hodnotu celku. Atraktivitu celku je možné chrániť reguláciami, ktoré predstavujú záruky, že
si územie zachová určité charakteristiky a jednotlivé stavby budú podporovať hodnotu
prostredia.
Dôležité je investorovi ponechať možnosť výberu napríklad v rámci určenej farebnej
palety. Zo psychologického hľadiska je možnosť slobodnej voľby dôležitá, nemusí ale
zaručene viesť k spokojnosti. Z veľmi veľkej ponuky si paradoxne nevieme vybrať, výber trvá
neprimerane dlho a následne nastávajú pochybnosti. Nespočetné množstvo produktov
znamená aj väčšiu možnosť urobiť chybu, čoho sú dôkazom mnohé fasády rodinných domov
nielen na našom vidieku.
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8.1

Legislatíva
Územné plány obcí nezaručujú kvalitný rozvoj vidieckych obcí. V ich podrobnosti sa
nie je možné venovať spôsobu zástavby ani verejným priestranstvám. Logickým nadviazaním
je ÚP zóny (regulačný plán), ktorý sa venuje problematike formy zástavby. Jeho
vyhotovovanie nie je zo zákona záväzné, pre obce predstavuje zdĺhavý a nákladný proces, a
preto sa bohužiaľ nerealizuje.
Spôsob výstavby tak prvotne reguluje stavebný zákon. Problémom slovenského
i českého stavebného zákona je, že nerozlišuje medzi mestským a vidieckym prostredím. Táto
unifikácia pravdepodobne pretrváva ešte zo socialistickej ideológie. Platná legislatíva je tak
uplatňovaná všeobecne v každej situácií bez rozdielu mierky a bez vzťahu k tradičným
zastavovacím systémom. Odstupové vzdialenosti, ktoré reagujú na problémy miest
z 19. storočia (zlé hygienické podmienky, preľudnenosť, znečistenie, nedostatok zelene)
nereflektujú problémy súčasného urbanizmu (suburbanizácia, ekologická mobilita,
polyfunkčnosť...) a znemožňujú vznik tradičnej zástavby, kultúrne overených priestorov alebo
iného rozumného osídlenia.
Obec i správa CHKO alebo NP ako dotknutý orgán môžu uplatňovať požiadavky
na stavby v rámci územného konania. To ale predstavuje nepredvídateľný zásah do už
naplánovaného zámeru investora spracovaného projektantom. Navyše odbornosť
a kvalifikácia týchto úradníkov nie je zákonom nijak zaručená. To môžu byť dôvody, prečo
dotknuté orgány nejdú do konfliktu a záväzné stanoviská nestanovujú architektonické
požiadavky na stavby, čím však zanedbávajú zákony a hlavne zverenú ochranu krajiny.
Domnievam sa, že v dnešnej situácií môžu pomôcť jasné stanovenie požiadaviek na stavby,
napríklad po vzore Územní studie Šumava, kde sú podmienky, vypracované architektonickým
tímom, projektantovi vopred známe a plnia tak aj dôležitú osvetovú úlohu.
Súbor doporučení môžu nájsť uplatnenie už dnes, za súčasnej legislatívy pre územia
CHKO a NP. Napríklad v CHKO Kysuce legislatíva vyžaduje ochranu a…
„zveľaďovanie prírody, prírodných hodnôt a krajiny s rozptýleným osídlením
(...) a zabezpečenie jej optimálneho využívania so zreteľom na všestranný
kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekreačný
význam.“ (Vyhláška MK SSR ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Kysuce, 1984)
8.2

Územné plány
„Územné plánovanie... rieši umiestňovanie stavieb a určuje ... urbanistické,
architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie
a uskutočňovanie,...“ (Stavebný zákon č. 50/1976 Zb.)

Architektonické požiadavky na vzhľad stavieb stavebný zákon ďalej konkrétne neustanovuje
v žiadnom stupni územnoplánovacej dokumentácie, ale zároveň ani nevylučuje ich
uplatňovanie v územnom pláne obce ani v územnom pláne zóny. Rozdiel je v mierke, ÚP
obce rieši vzhľad konkrétnej oblasti, štvrte alebo bloku, ÚP zóny vzhľad jednotlivých
objektov. V územných plánoch sa tak vyskytujú príklady architektonických regulácií, ako
výška hrebeňa či atiky, tvar a sklon strechy (Územný plán mesta Čadca, 2007) prípadne farba
strešnej krytiny a podoba garáží (Územný plán obce Stará Bystrica, 2014).
Architektonické regulácie by však nemal byť záväzné, v prípade územného plánu
možno odporučiť len tie najzásadnejšie, ako farba strechy a fasády, prípadne maximálna
výška, zastavaná plocha a podobne.
Najvýraznejším vizuálnym prejavom stavby je farebnosť vonkajších povrchov.
Regulácia farby pre investorov nepredstavuje finančnú záťaž a neovplyvňuje kvalitu ich
bývania, naopak zásadne vplýva na celkový obraz verejných priestranstiev alebo na výhľady
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zo susedných domov. Dnes moderné farebné kombinácie sa zajtra môžu stať staromódnymi.
Farby na streche i fasáde sa preto musia vyhýbať prchavým výstrelkom módy.
Problémom mnohých účelovo spracovaných ÚP obcí je kvantum rozvojových plôch,
plošná expanzia zastaviteľného územia, ktorá vedie k plytvaniu vyvoláva suburbanizáciu a
s ňou negatívne externality, prejavujúce sa nielen v samotnej obci, ale i v okolitých obciach
a mestách, napríklad zvýšenou automobilovou dopravou.
Predmetom územných plánov by preto zo zákona mala byť nielen ochrana pôdy, ale
hlavne zastavenie suburbanizácie a hľadanie vnútorných rezerv pre novú výstavbu. Pre
zachovanie sociálnej súdržnosti komunity je namieste „obmedzenie rýchlosti stavebného
rozvoja na 3% za rok“(Milan Šuška, 2013). Možná je tiež etapizácia územných plánov.
Rozvoj musí byť podmienený dostupnosťou centier osídlenia (obchodných, pracovných)
ekologickou dopravou. Základnými limitmi sú „ 2km pešia doprava, 5km cyklo-doprava,
prípadne dostupnosť verejnej železničnej a autobusovej dopravy.“ (Milan Šuška, 2013).
Vo vidieckom prostredí ne je vhodné navrhovať plochy pre poschodové bytovky.
Vhodné je hľadať iné formy sociálneho bývania s obmedzenou výškou, menšou mierkou
stavieb, s možnosťou aspoň malej záhrady a vytvárajúce priestranstvá podporujúce komunitu.
Len v podrobnosti Územných plánov zóny je možné hľadať vnútorné rezervy pre
rozvoj obcí. Príkladom môže byť saská obnova vidieka s cieľom obnovy pôdorysnej štruktúry
obce. Ďalším príkladom je francúzsky prístup cieleného zahusťovania s vytvorením rôznej
typológie bývania.
Dôležité je zamedziť vzniku slepých ulíc a „gated communities“ sústrediť sa
na priestupnosť obytnej krajiny, vyhľadávanie stávajúcich peších skratiek a ich potvrdenie
a chránenie vyznačením v územných plánoch, prepojenie nových ulíc so stávajúcou uličnou
sieťou a sprístupnenie krajiny.
Územné plány by mali podporovať špecifické lokálne zastavovacie systémy
a rešpektovať morfológiu terénu, základnú odlišnosť vidiecka od mesta: prepojenie zástavby
s krajinou a spojenie architektúry s tradičnou vegetáciou.
8.3

Otvorený model regulácií
Model lokálnych stavebných zákonov, by mohol jednoducho vzniknúť presunutím
právomocí na samosprávu, konkrétne merateľných požiadaviek (odstupových vzdialeností)
a záväzných noriem zo stavebného zákona a vyhlášok do textovej časti jednotlivých
územných plánov. Takéto regulácie platné v menšej územnej jednotke budú pružnejšie
reagovať na miestne stavebné tradície, ako i na nové spoločenské požiadavky. Užívateľsky
jednoduchšie by bolo všetky regulatívy presunúť do jedného dokumentu v podobe „stavebnej
vyhlášky obce,“ s odkazmi na jednotlivé plochy v územnom pláne.
Dôležité je, aby zákon umožnil obciam zamietnuť stavbu na svojom území, ak nesplní
architektonické a urbanistické požiadavky. Posudzovanie a schvaľovanie ale musí prevziať
„komisia stavebnej kultúry,“ alebo u nás historicky známy „mestský architekt,“ ktorí umožnia
posudzovať jednotlivé stavby nie úradníckym, ale odborný spôsobom. Podobný model
popisuje Roman Koucky v knihe „Úřad kreátora,“ (Roman Koucky, 2008) v ktorej vyzýva
k vzniku opozície ku konzervátorskej politike pamiatkových ústavov. Architekt alebo komisia
predstavujú v procese rozhodovania ľudský faktor, ktorý nedokáže postihnúť žiadne
mechanické splnenie či nesplnenie požiadaviek. Tieto orgány môžu pre stavebníkov
poskytovať konzultácie alebo drobné nápady a rady pre vzhľad stavby. Komisia pre viacero
obcí, napríklad pre oblasť CHKO, okres alebo novodobé voľné združenia euroregiónov, by
znížila náklady a zvýšila záruku nezávislosti a odbornosti jej členov. Nadpolovičnú väčšinu
členov komisie musia tvoriť odborníci: architekt, urbanista, pamiatkar, prírodovedec, členmi
by mali byť hlavne obyvatelia obcí. Podklad pre ich rozhodovanie musí byť verejne prístupný
dokument, napríklad spomínané stavebné vyhlášky jednotlivých obcí. Úlohou komisie by
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bolo v časovom odstupe jedného roka vyhlášky prehodnocovať a navrhovať ich zastupiteľstvu
k schváleniu. Dokument by nemal obsahovať záväzne striktné požiadavky, ale súbor
doporučení.
Predmetom doporučení môže byť: umiestnenie na pozemok, objem, tvar a výška
stavby, farebnosť, materiály, stavené detaily (napríklad nárožie zrubových domov, presah
strechy...), okná, oplotenie, spevnené plochy a oporné steny, alebo vegetácia. Požadovanou
súčasťou projektovej dokumentácie musí byť zákres do fotografie prípadne objemový model
a referenčné príklady.
9

Záver
Dôvod, prečo je vidiek na Západe tradičnejší a kultivovanejší, je nepochybne
neprerušená kultúrna tradícia. Aj keď by sa ale zdalo, že si zachováva svoju podobu vďaka
tomu, že tam ľudia majú vyberaný vkus a držia sa vnútorných zásad – tradícií, podobu vidieka
často formujú práve lokálne architektonické a urbanistické regulácie. Príklady ukazujú
nesmiernu námahu, ktorú tam vynaložili na ochranu hodnôt vidieka a jeho kultivovaný
rozvoj. Dokazujú tiež, že regulácie neznemožňujú vzniku modernej architektúry, ale
zabraňujú vzniku nemiestnych typov stavieb, ako sú bungalovy alebo kanadské zruby.
Dôvody pre regulácie existujú aj v našom prostredí, platná legislatíva ich uplatňovanie
ale nepodporuje. Obavy z ich nesprávneho nastavenia trvajú, rovnako ako nekultivovaný
stavebný rozvoj na vidieku. Správne nastavenie spočíva v kombinácií mäkkých a tvrdých
foriem regulácie a hlavne vo všeobecnej osvete, aby sa starostlivosť o stavebnú kultúru stala
prirodzenou a akceptovanou súčasťou stavebných prejavov na vidieku.
10
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Comparison of the nature and landscape protection´s systems in the
Switzerland and in the Czech Republic, focused on the special spatial
protection

Daniela Šovarová

Abstract:
Parts of the Czech Republic´s and Switzerland´s territory are subjects of various institutes of
special nature and landscape protection. These are large parts of the countries´s territory
which are subject of the special measures associated with the nature and landscape protection.
The paper compares the systems and the legislation of nature and landscape protection in the
Czech Republic and in the Switzerland. The paper is focused on territorial protection in both
these countries.
Many similarities can be found in the comparison of the legislative framework for nature and
landscape protection in Switzerland and the Czech Republic. Both states enshrine these
protection in their constitutions and declare the right of their citizens to sustainable and
healthy environment. Both countries specify the nature and landscape protection in the
specialized law. But Switzerland´s specialized law provides together the nature and
monument protection. Which is dealt with separately in the Czech legislation.
Both countries also established a specialized organization, whose primary responsibility is the
supervision and performance management of the nature protection. In the Czech Republic it is
the AOPK and in Switzerland the FOEN. Quite distinct from the Czech system but typical for
Switzerland is the involvement of the public in the proces. And not just in the process of area
declaration, but also in the future management and developement. The parks of national
importance can be declared after to the mutual agreement of all steakholeders, including the
public. This should ensure non collision land development, financing and operation of the
park. For the Czech Republic is also almost unknown contractual nature protection, which has
a long tradition in Switzerland. Organizations such as Pro Natura are here contribute
significantly to the functioning of nature and landscape protection (they take care for the
protection of 600 nature reserves). In the Czech Republic is currently contractualy protected
only 28 sites.
Keywords:
Protected landscape area; Legislation; Spatial development policy; Nature protection; Urban
development
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1

Úvod do problematiky
Článek vznikl jako součást rešerší pro disertační práci s tématem „Vliv ochrany
přírody a krajiny na urbanizaci v CHKO v České republice“. Cílem této práce je zjistit, zda je
stávající systém ochrany přírody a krajiny (OPK) v České republice účinný a efektivní. Zda se
současnému legislativnímu systému daří chránit všechny hodnoty přírody a krajiny a zároveň
poskytovat potřebné podmínky pro územní rozvoj. Zda je opora OPK v současné době v
legislativě dostatečná nebo případně naopak přeceněná. A zda jsou těmto procesům kromě
legislativní podpory poskytnuty i faktické podmínky.
V článku je česká legislativa systému OPK porovnána se způsobem OPK ve
Švýcarsku. Švýcarsko bylo ke komparaci zvoleno proto, že s Českou republikou, přestože
není naším přímým sousedem, sdílí středoevropský prostor, má relativně srovnatelnou rozlohu
(na rozdíl od Polska a Německa) a zároveň ochrana přírody a krajiny na jeho území prošla
zcela svébytným historickým a legislativním vývojem (na rozdíl od například Rakouska a
Slovenska, které s Českou republikou tvořili dlouho jeden státní celek). Švýcarsko je obecně
uznáváno jako stát, kterému se úspěšně a účinně daří ve vyrovnané míře chránit přírodu a
zároveň se úspěšně rozvíjet (jeho HDP bylo v roce 2012 53 367 USD, tedy asi dvojnásobek
HDP České republiky).
Část České republiky i Švýcarska tvoří území, která podléhají různým institutům
zvláštní ochrany přírody a krajiny. V případě České republiky je to cca 12 500 km2, to
představuje téměř 16% celkové rozlohy, ve Švýcarsku je legislativně jako „krajina a přírodní
památka národního významu“ chráněno 161 lokalit o celkové ploše 7 806 km2 (19% rozlohy
státu). Na území Švýcarska najdeme navíc dalších více jak 500 poměrně plošně málo
rozlehlých oblastí chráněných jako přírodní rezervace (celkem 2% z celkové rozlohy), které
podléhají ve většině případu hlavně nestátní ochraně přírody a krajiny.
U obou států se jedná o podstatné části jejich území, které podléhají zvláštním
pravidlům a požadavkům spojeným s ochranou přírody a krajiny.
2

Ochrana přírody a krajiny ve Švýcarsku
Systém ochrany přírody a krajiny je ve Švýcarsku ovlivněn, podobně jako u nás,
politickým systémem fungování státu. Švýcarská konfederace je federací, skládající se z 23
kantonů. Každý z kantonů má vlastní parlament, zákony, vládu, rozpočet i ústavu, podobně
jako je tomu ve spolkových zemích Německa. Specifický politický systém Švýcarska, ve
kterém mají občané poměrně velké přímé rozhodovací pravomoci, přináší i specifickou dělbu
kompetencí, která se promítá i v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Federace spravuje oblasti národní obrany, mezinárodních vztahů, zemědělství a
sociálního zabezpečení. Kantony mají pravomoci v soudnictví, zdravotnictví, policii, vzdělání
a výzkumu a obce spravují oblasti životního prostředí, kultury a samosprávy.
2.1

Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny ve Švýcarsku
Ve Švýcarsku je ochrana přírody a krajiny zakotvena již ve Spolkové ústavě, snaha o
zajištění vyrovnaného vztahu mezi ochranou přírody a rozvojem je vyslovena takto
„Udržitelný rozvoj konfederace a kantonů musí usilovat o dosažení vyváženého a
udržitelného vztahu mezi přírodou a její schopností obnovovat se a požadavky, které na něj
jsou kladeny obyvatelstvem.“ (§. 73, 101/1999, Federal Constitution of the Swiss
Confederation).
Podrobněji je OPK legislativně specifikována ve federálním Zákoně o ochraně
přírodního a kulturního dědictví (vydán v roce 1966, dnes platný ve znění z roku 2013).
Tento zákon si klade za cíl ochranu a správu historické krajiny a měst a zachování
historických, přírodních i kulturních památek a podporu ochrany a péče o ně. Součástí zákona

117

Komparace systému ochrany přírody a krajiny ve Švýcarsku
a České republice, se zaměřením na zvláštní územní ochranu

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Daniela Šovarová

je i ochrana flóry a fauny, jejich biologické rozmanitosti a jejich přirozeného prostředí (§ 1,
451/2013, Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage).
Federální vláda může finančně podporovat ochranu přírody, kulturního dědictví a
památkovou péči. Těmito financemi lze podporovat akce, které jsou spojeny s náklady na
údržbu, péči, výzkum a dokumentaci hodnotné krajiny, krajinného rázu, historických památek
a přírodních a kulturních památek (§ 13, odstavec 1, 451/2013, Federal Act on the Protection
of Nature and Cultural Heritage). Prosazování jednotlivých zákonů mají na starosti kantony.
Spolkový úřad pro životní prostředí (FEON) společně se svými partnery pracuje na
ochraně a podpoře přírody a krajiny jako celku.

obr. 1 – Mapa chráněných území ve Švýcarsku

2.2

Spolkový úřad pro životní prostředí (FOEN)
Spolkový úřad pro životní prostředí FOEN je odborným orgánem v oblasti životního
prostředí Federální vlády a spadá pod Federální ministerstvo životního prostředí, dopravy,
energetiky a spojů.
FOEN je odpovědný za zajištění toho, že přírodní zdroje jsou využívány udržitelným
způsobem, že veřejnost je chráněna proti přírodním rizikům, a že životní prostředí je chráněno
před nepříznivými a nepřijatelnými dopady.
V souladu se strategií udržitelného rozvoje FOEN sleduje tyto cíle:
 dlouhodobé zachování a udržitelné využívání přírodních zdrojů (půda, voda, lesy,
ovzduší, biologická a krajinná rozmanitost) a odstranění existujících škod
 ochrana obyvatelstva před nadměrným znečištěním (hluk, škodlivé organismy a látky,
neionizujícího záření, odpad, kontaminovaná půda)
 ochrana osob a majetku před významnými hydrologickými a geologickými riziky
(povodně, zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a eroze)
2.3

Federální Seznam krajin a přírodních památek národního významu
Po konzultaci s kantony může federální vláda vytvářet a doplňovat stávající seznamy
památek národního významu, a to seznamy přírodních i kulturních památek, (§ 5, 451/2013,
Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage).
Švýcarský Federální Seznam krajin a přírodních památek národního významu (ILNM)
obsahuje dnes celkem 161 lokalit o celkové ploše cca 7806 km2 (19 % území Švýcarska).
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Na Federální seznam krajin a přírodních památek národního významu jsou zapisovány
tři různé typy objektů:
 Unikátní předměty (Unique objects), které jsou považovány za výjimečné na základě
své krásy, typičnosti, vědeckému, ekologickému a kulturně-geografickému významu
(např. Bernské Alpy)
 Typické krajiny (Typical landscapes), tedy části zemského povrchu, které jsou zvláště
charakteristické pro určité oblasti, vysoký obsah kulturně-historických prvků a jsou
důležitým stanovištěm pro faunu a flóru (např. Ledovcová krajina mezi Lorzentobel a
Sihl).
 Přírodní památky (Natural monuments), například bludné kameny, skalní výchozy a
typické krajinné formy. Jedná se o prvky ochrany krajiny, v níž se ochrana zaměřuje na
celkový vzhled krajiny (např. Bludné kameny v blízkosti Monthey und Collombey)
Zařazení lokality na seznam znamená, že je obzvláště hodnotná a zaslouží si
maximální možnou ochranu. Seznam má status závazné směrnice pro federální orgány, jejichž
činnost se vztahuje k přírodě a krajině a pro kantonální úřady, kterým byly svěřeny federální
úkoly (například při schvalování stavebních projektů, udělování koncesí nebo schvalování
federálních dotací).
Seznam ILNM vychází ze Seznamu hodnotných krajin a přírodních památek (KLN
Seznam), který postupně nahradil. Původní Seznam (KLN) byl vydán v roce 1963 třemi
organizacemi - Swiss Conservation Association (SBN, nyní Pro Natura), Swiss Heritage
(SHS) a Swiss Alpine Club (SAC).
Federální Seznam krajin a přírodních památek národního významu (ILNM) je první
federální seznam vydaný federální radou na základě spolkového Zákona o ochraně přírody a
kulturního dědictví. Seznam vstupoval v platnost postupně ve čtyřech fázích:
1.
etapa v roce 1977 (65 lokalit)
2.
etapa v roce 1983 (55 lokalit)
3.
etapa v roce 1996 (33 lokalit)
4.
etapa v roce 1998 (9 lokalit)
Podle vyhodnocení Spolkového úřadu pro životní prostředí (FEON) byly, i přes určité
zlepšení v posledních letech, cíle původně stanovené pro ochranu krajin národního významu
dosaženy pouze částečně. Z tohoto důvodu jsou dnes zpracovávány možnosti rozšíření
Seznamu ILNM s cílem zlepšit ochranu krajiny a přírodních památek národního významu.
2.4

Chráněná území ve Švýcarsku
Ve Švýcarsku existují z pohledu ochrany přírody a krajiny tři kategorie chráněných
území, jsou to: UNESCO biosférické rezervace, „parky národního významu“ (parks of
national importance) a „chráněné oblasti“ podléhající nestátní ochraně. Nejmladším nástrojem
ochrany je institut „parků národního významu“, který je v platnosti od prosince 2007.
Na základě částečné revize Spolkového zákona o ochraně přírody a kulturního dědictví
(NCHA) a Nařízení o „parcích národního významu“ (§ 23, odtavce e-m 451/2013, Federal
Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage) vznikl národní (federální) a regionální
(kantonální) požadavek usnadňovat a podporovat rozvoj parků ve Švýcarsku.
Federální úřady uznávají pouze parky, které jsou založeny na regionálních iniciativách
a mají podporu místní komunity. Dobrovolnická báze je vždy základem pro vyhlášení parku.
Tyto regionální iniciativy musí být podporovány a sledovány dotčenými orgány kantonů a
vyhlášení parku musí projít demokratickým procesem.
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Aby mohlo být užíváno označení „park“ a získána případná finanční podpora,
musí být splněny základní kritéria: vysoké přírodní a krajinné hodnoty a minimální poškození
infrastrukturou nebo využitím půdy, spolu s demokratickou legitimitou; zároveň musí být
poskytnuty záruky ochrany v územním plánování, zajištěno dlouhodobé financování a zřízena
struktura managementu péče o park.
Existují tři kategorie „parků národního významu“ (parks of national importance,
§ 23e, 451/2013, Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage):
 Národní park (na území Švýcarska je zatím vyhlášen pouze Swiss National Park) je
rozsáhlé území, rozdělené na jádrovou a buffer zónu (ochranné pásmo). V jádrové zóně
jsou přísná omezení týkající se výrobních provozů a lidské činnosti, aby byla zajištěna
neporušená přírodní stanoviště původních rostlin a živočichů, která umožní přírodě a
krajině přirozený vývoj. Buffer zóna je prostor vymezený pro fungování místního
obyvatelstva. Národní park také nabízí možnosti rekreace a environmentálního
vzdělávání pro veřejnost a vědecký výzkum (§ 23f, 451/2013, Federal Act on the
Protection of Nature and Cultural Heritage).
 Regionální přírodní park je rozsáhlé, částečně osídlené venkovské území, které se
vyznačuje velkým množstvím přírodních a krajinných hodnot. Podporuje udržitelný
rozvoj, uchování, udržování a zlepšování přírodního a kulturního dědictví a
harmonických venkovských oblastí s typickým osídlením krajiny (§ 23g, 451/2013,
Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage).
 Nature Discovery Parky jsou lokality, které se nachází v hustě obydlených oblastech, a
nabízejí nedotčené prostory pro místní flóru a faunu a zlepšení kvality života městského
obyvatelstva. Jsou rozděleny na jádrovou a přechodovou zónu. V jádrové zóně je
regulován přístup veřejnosti, přechodová zóna je určena pro ochranu a rozvoj přírodních
a krajinných hodnot a umožňuje veřejnosti poznat přírodu a získat environmentální
vzdělání (§ 23h, 451/2013, Federal Act on the Protection of Nature and Cultural
Heritage).
2.5

Vlastnické právo, státní a nestátní ochrana přírody ve Švýcarsku
Stanovená opatření ochrany a péče o přírodu znamenají ve Švýcarsku legislativní
omezení vlastnictví, které je vykonáváno v důsledku veřejného zájmu. Tato opatření jsou
zapsána v katastru nemovitostí kantonů a zavazují majitele dotčených pozemků k jejich
dodržování (§ 13, odstavec 3, 451/2013, Federal Act on the Protection of Nature and Cultural
Heritage).
Z toho mimo jiné vyplývá, že oblasti ochrany přírody, které jsou v majetku státu, tak i
chráněné oblasti, které jsou v soukromém vlastnictví, podléhají stejné ochraně.
Na území Švýcarska je vymezeno mnoho nestátních chráněných území, na jejich
území funguje tzv. smluvní ochrana přírody. Jedná se většinou o oblasti, ve kterých soukromé
ochranářské organizace získaly pozemky určené pro ochranu přírody, a chrání je z pozice
jejich vlastníka. Příkladem tohoto způsobu ochrany je organizace Pro Natura, která se ve
Švýcarsku podílí na ochraně více než 600 přírodních rezervací.
Pro Natura je soukromá nezisková organizace založená v roce 1909. Kromě toho, že je
nejstarší neziskovou organizací ochrany přírody a krajiny ve Švýcarsku, je i největší. Pro
Natura byla založena za účelem vytvoření prvního a zatím jediného švýcarského národního
parku (vyhlášen v roce 1914) a od té doby pomohla založit polovinu všech chráněných oblastí
ve Švýcarsku.
Vytváření a správa přírodních rezervací je stále jedním z jejích hlavních úkolů. Ale
mimo jiné také směřuje svou činnost na podporu politiky udržitelného rozvoje a spolupráci s
dalšími národními a mezinárodními organizacemi v oblasti životního prostředí.
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2.6

Participace veřejnosti
Účast veřejnosti, její podpora a participace na vyhlášení a fungování parků je ve
Švýcarsku esenciální. Všechny dnes vyhlášené parky jsou výsledkem regionálních iniciativ a
mají plnou podporu nejen veřejnosti, rozhodujících úřadů, ale například i obchodních kruhů.
Bruno Stephan Walder, který působil v letech 2003 – 2010 jako vedoucí Oddělení Krajin
národního významu na FOEN, se vyjádřil v článku Národní park, regionální park a Nature
discovery park: regionální model udržitelného rozvoje, takto: "Park může pracovat a být
úspěšný, pokud velká většina veřejnosti a všichni nejdůležitější hráči, vyjádřili svou plnou
podporu" (Baumgartner, 2011).
2.7

Územní plánování chráněných oblastí ve Švýcarsku
Vyhlášení a provoz parků je vždy koordinován s ostatními federálními, kantonálními a
komunálními aktivitami. Při procesu vyhlášení parku je pracováno s územními plány, plány
péče o park (structure plans) a zakládacími listinami parku, stejně jako i s dalšími plánovacími
dokumenty a instrumenty zemědělské a regionální politiky. Všechny tyto dokumenty a
nástroje jsou užívány pro koordinaci a vznik jednotné politiky, která umožní řešit případné
konflikty v chráněných územích.
Obce, zapojené do vyhlášení a fungování parku, založily své aktivity ovlivňující
využití půdy na deklarovaných cílech vyhlášeného parku. Za tímto účelem používají stávající
legislativní nástroje a postupy (například v oblasti územního plánování).
Všechny federální a kantonální úřady a regionální a místní orgány, jsou vázány
ustanoveným plánem péče parku a nemohou přijmout žádná opatření, která by byla v rozporu
s cíli parku deklarovanými při jeho vyhlášení.
Ve federálním Zákoně o ochraně přírody a kulturního dědictví je definováno, že
v řízení o vyhlášení parku, musí být posuzováno, zda jsou splněny federální požadavky
týkající se parku a zda je plán péče o park koordinován s požadavky územního plánování
(§ 23j a § 23k, 451/2013, Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage). Tyto
postupy mají zajistit, aby ve vymezeném prostoru parku byly včas zohledněny všechny
požadavky.

obr. 2 – Schéma OPK ve Švýcarsku
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Ochrana přírody a krajiny v České republice

3.1

Legislativní rámec ochrany přírody a krajiny v České republice
Úkol chránit přírodu a krajinu je i v případě České republiky zakotven již v Ústavě,
dokonce už v její preambuli je deklarován cíl zákonodárců „…společně střežit a rozvíjet
zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, …“ Ve článku 7 Ústavy je pak dále
vznesen požadavek, aby stát dbal o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního
bohatství.
V Listině základních práv a svobod, je ve článku 35 uvedeno, že „každý má právo na
příznivé životní prostředí, každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního
prostředí a přírodních zdrojů a při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat
životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru
stanovenou zákonem“.
Podobně jako ve Švýcarsku je potom OPK podrobněji řešena ve speciálním zákoně.
V České republice je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jeho
aktuálním znění (č. 39/2015, s platností od 1. 4. 2015).
Hlavním cílem ochrany přírody a krajiny v České republice je podle tohoto zákona
„udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitosti forem života,
přírodních hodnot a krás, šetrné hospodaření s přírodními zdroji a přitom zohlednění
hospodářských, sociálních a kulturních potřeb obyvatel“.
OPK je v zákoně členěna na obecnou a zvláštní ochranu, v odůvodněných případech
umožňuje také ochranu smluvní. O přírodovědně nejcennější části a prvky přírody je
pečováno v rámci ochrany zvláštní. Obecná ochrana se týká ostatních přírodních částí,
využívané krajiny a některých přírodních prvků. Obecnou ochranu přírody a krajiny lze
rozdělit na ochranu území, rostlin a živočichů a ochranu neživé přírody.

obr. 3 – Mapa chráněných území v České republice
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3.2

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) sdružuje podobně jako švýcarský Federální
seznam krajiny a přírodních památek všechna zvláště chráněná území, smluvně chráněná
území a památné stromy navíc i ptačí oblasti, evropsky významné lokality (součást systému
Evropské unie NATURA 2000, kterého se Švýcarsko neúčastní). Vzhledem k tomu, že zvláště
chráněná území lze rozdělit na 6 různých kategorií, lze na ÚSOP najít 10 typů zapsaných
objektů. V současné době je na něm zapsáno 9034 objektů (z toho je více než 5000
památných stromů). Celková výměra chráněných území je 35,56 % rozlohy ČR.
3.3

Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny v České republice
V České republice je územní ochrana zajištěna pomocí dvou typů zvláště chráněných
území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná
území. Se vstupem do Evropské unie vyvstala pro Českou republiku i povinnost vymezení
soustavy chráněných území Natura 2000, od 70. let 20. století na našem území také vznikají
biosférické rezervace UNESCO (aktuálně jich je vyhlášeno 6).
Velkoplošná zvláště chráněná území tvoří podle platné legislativy Národní parky (NP)
a Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Maloplošná zvláště chráněná území jsou Národní
přírodní rezervace (NPR), Národní přírodní památka (NPP), Přírodní rezervace (PR) a
Přírodní památka (PP). Soustava Natura 2000 je tvořena Evropsky významnými lokalitami
(EVL) a Ptačími oblastmi (PO).
Pro vymezená chráněná území jsou v zákoně určeny řady omezení v závislosti na
jejich kategorii a případné zonaci. Orgán vyhlašující zvláště chráněné území může při jeho
vyhlašování stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o činnosti, které je možné
na těchto územích provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pro
všechna chráněná území kromě CHKO mohou být vyhlášena i ochranná pásma, ve kterých
mohou být určeny činnosti a zásahy, které jsou také vázány na souhlas orgánu ochrany
přírody.
V případě chráněných krajinných oblastí a Národních parků jsou vždy jejich správy na
územích, která podléhají jejich péči, dotčenými orgány státní správy. Vyjadřují se tedy mimo
jiné ke všem druhům územně plánovací dokumentace, k územním i stavebním řízením,
vymezují regionální a lokální ÚSES, vydávají souhlas z hlediska krajinného rázu, atd. Jejich
rozhodnutí tedy přímo i nepřímo ovlivňují možnosti a způsob rozvoje území (často nejen
volné krajiny, ale i sídel) a územního plánování obcí.
3.4

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je zřizována
Ministerstvem životního prostředí. Předmětem její činnosti je mimo jiné vedení Ústředního
seznamu ochrany přírody (ÚSOP), výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny,
realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny (na území CHKO a maloplošných
zvláště chráněných území), administrace celostátních dotačních programů, správa státního
majetku ve zvláště chráněných územích ČR a osvěta a šíření informací v oblasti ochrany
přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání (EVVO) a mezinárodní spolupráce v ochraně
přírody a krajiny.
AOPK tvoří podle reorganizace od 1. 1. 2015 kromě centrálního pražského pracoviště
především 15 pracovišť regionálních. Ta mají na starosti podle své územní příslušnosti jednu
anebo více chráněných krajinných oblastí a spadají pod ně další detašovaná pracoviště.
Pražské pracoviště tvoří kromě ředitelství, odboru právně-personálního a sekce vnitřních
služek také odbor OPŽP a sekce ochrany přírody a krajiny.
Pod správu Agentury ochrany přírody a krajiny nespadají národní parky v České
republice. Jejich správám je nadřízeno přímo Ministerstvo životního prostředí ČR.
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3.5

Územní plánování chráněných oblastí v České republice
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území. Územní plánování má hledat komplexní řešení účelného využití a prostorového
uspořádání území. Ve veřejném zájmu územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). Ochrana přírody a krajiny je kromě jiného
zajišťována také spoluúčastí orgánů ochrany přírody v procesu územního plánování a
stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné
krajiny (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně přírody a krajiny).
Z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a na základě § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou správy chráněných území
dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Správy mají díky tomu legislativní prostředky pro ovlivnění kompletního územně
plánovacího procesu (již od zadání ÚPD) i pro ovlivnění schvalovacího procesu výstavby (v
případě zájmu investorů, správy mají i možnost poskytovat konzultace už na studie nebo
investiční záměry a do procesu výstavby tedy takto mohou vstoupit již v prvotní fázi návrhu a
teoreticky tím značně ovlivnit vzhled staveb).
Jako výchozí podklad pro samotnou správu a péči o chráněná území jsou správami
zpracovávány a schvalovány tzv. plány péče. Tyto plány péče jsou většinou vypracovávány na
časový horizont 10 – 15 let. Ale až do okamžiku jejich implementace do jednotlivých územně
plánovacích dokumentací případně jiných dokumentů nejsou nijak právě závazné.

obr. 4 – Schéma OPK v České republice
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4

Porovnání ochrany přírody a krajiny v ČR a Švýcarsku
Systémy ochrany přírody a krajiny v České republice a ve Švýcarsku vycházejí ze
zcela jiných tradičních, legislativních, společenských a dalších zdrojů a proto je vnímání a
fungování obou systému značně odlišné. Švýcarský systém je vhodné použít především jako
inspiraci pro fungování OPK v České republice.
Při porovnání legislativních rámců ochrany přírody a krajiny lze ovšem najít několik
podobných rysů. Oba státy zakotvují ochranu přírody a krajiny již ve své ústavě a deklarují
právo svých občanů na trvale udržitelné zdroje a zdravé životní prostředí. Oba státy potom
OPK podrobněji specifikují ve specializovaném zákoně. Na rozdíl od České republiky,
Švýcarsko v tomto zákoně zakotvuje společně s OPK i ochranu památkovou, která je v ČR
řešena samostatnou právní úpravou (zákon č. 425/1990 Sb., o státní památkové péči v jeho
aktuálně platném znění z roku 2012).
Oba státy také zřizují specializovanou organizaci, jejíž hlavní odpovědností je právě
dohled a výkon státní správy nad ochranou přírody a krajiny. V České republice je to AOPK a
ve Švýcarsku FOEN. Přestože by se dalo očekávat, že obě organizace by mohly mít
v systémech OPK podobnou pozici, jejich pravomoci, odpovědnosti a náplň práce se liší.
České AOPK je postaveno především na poměrně velké autonomii regionálních pracovišť,
která fungují značně samostatně. Oproti tomu FOEN má ve svých pravomocích mnohem širší
záběr, jehož součástí je mimo jiné i ochrana obyvatelstva před nadměrným znečištěním a
hydrologickými a geologickými riziky.
Poněkud odlišné je také pojetí švýcarského Federálního seznamu krajin a přírodních
památek a českého Ústředního seznamu ochrany přírody. Švýcarský seznam by bylo možné
přirovnat svým rozsahem spíše k seznamu českých zvláště chráněných území.
Pro Českou republiku je v podstatě neznámé, pro Švýcarsko naopak typické, zapojení
veřejnosti. A to nejen do procesu vyhlášení, ale také správy a provozu chráněných území. Pro
český systém OPK by měl být v tomto směru inspirací způsob vyhlášení chráněných území,
která mohou být deklarována až po vzájemné dohodě všech steakholedů v území a to včetně
veřejnosti. Tato jednání a konzultace ještě před samotným vyhlášením, by měla zajistit
bezkolizní územní rozvoj chráněných oblastí, jejich financování i běžný provoz.
Značné rozdíly najdeme také ve využití institutu smluvní ochrany, která je legislativně
umožněna v obou státech. Ale v České republice je v podstatě nevyužívána, v současné době
je atributem smluvní ochrany u nás chráněno pouhých 28 lokalit. Naopak ve Švýcarsku má
tato nestátní ochrana přírody a krajiny dlouholetou tradici. Předchůdce dnešní organizace Pro
Natura stál u vzniku jediného švýcarského národního parku již v prvním desetiletí 20. století.
Pro Natura a další soukromé organizace se ve Švýcarsku podílejí na fungování systému OPK
významnou měrou (zajišťují ochranu 600 přírodních rezervací).
Oba státy se zapojují do mezinárodních systémů ochrany přírody. Nejvýznamnějším
systémem jsou biosférické rezervace UNESCO. Česká republika, jako člen Evropské unie, se
účastní také soustavy NATURA 2000. Vzhledem k tomu, že Švýcarská konfederace není
členem EU, neúčastní se tedy tohoto programu.
Článek byl podpořen grantem SGS13/117/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře využívání území
a související negativní jevy II“
5
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Přírodní prvky a struktury v obraze českých měst
a metodika jejich rozboru

Natural elements and structures in the image Czech towns and
methodology of their analysis
Barbora Hejtmánková
Jiří Kupka

Abstract:
The quality of the urban environment of cities depends not only on the quality of urban and
architectural objects, their spatial grouping and visual concept, but also on the number of
other means of expression, of which nature elements are the most important. As man analyses
the layout of the city, its transformations, development application of the various elements and
structures and their authenticity, the visual aspect of the city (its image) can also be analysed
from many points of view. City users indeed perceive their environment largely visually or
rather multi-sensually. There is a number of methodological approaches, however this paper
presents and develops a methodology of panoramic views analysis of created by Michael
Hexner. This article aims to verify the hypothesis that natural elements and structures are
equal component of the image of the city and cannot be separated from the urban structure.
Great attention is paid to the selection of cities analyzed with a focus on small Czech town
with a preserved urban structure and description of the methodology used, analysis of the
panorama. On a selected sample of three cities is presented using the above methodology and
discussed preliminary conclusions, the limits and potential of the methodology and questions
for future research directions.
Keywords:
Urban design; Urban composition; Panoramatic view; Methodology of urban analyses; Image
of the city
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1

Úvod a cíle
Úroveň urbánního prostředí měst je závislá nejen na urbanisticko-architektonické
kvalitě objektů a prostorových seskupení a jejich výtvarném a hmotovém pojetí, ale i na řadě
dalších výrazových prostředků, z nichž k nejvýznamnějším patří prvky a struktury přírodní
(Konvička, 2006). Pro město a jeho krajinu má zásadní význam jeho přírodní rámec, a to
zejména geomorfologie a mikromorfologie terénu, vodní toky a plochy, vegetační kryt a
klimatické podmínky. Byl to charakter krajiny, který ve většině případů předurčil lokaci
města, ovlivnil a ovlivňuje způsob jeho funkčního uspořádání, vymezuje směry jeho rozvoje,
odráží se v jeho prostorové skladbě a výrazně se promítá do jeho kompozice, dotváří ji,
ovlivňuje městský interiér i exteriér (Kupka, 2010). Každé město je stejně jako kulturní
krajina kombinovaným dílem přírody a člověka a jeho individualita a svébytnost tkví
v prolnutí přírodní a urbánní struktury a ve vizuální jedinečnosti spočívající ve vnějším
projevu přírodních podmínek a znaků kulturního vývoje krajiny a městského prostředí (Vorel,
Kupka, 2011b). Lze tedy konstatovat, že každé město jako jedinečná skladba prostorů a hmot
– vzniklá jako odraz společenských poměrů a vztahů v prostorovém řádu – se utváří
vzájemným působením mezi relativně stabilním přírodním prostředím, tvořícím základní
rámec každého řešení, a v čase proměnnými komponenty urbanistické kompozice (Hexner,
Novák, 1996).
Pokud platí výše uvedené, měl by krajinný rámec hrát významnou roli i ve vizuální
podobě měst, v jejich obraze. Cílem tohoto příspěvku je ověřit hypotézu, že přírodní prvky a
struktury jsou v obraze našich historických měst rovnocenným prvkem a nelze je od urbánní
struktury oddělit. Článek představuje možný metodický přístup a první výsledky analýz
vybraných českých měst z hlediska vizuálního uplatnění přírodních prvků a struktur.
2

Předběžné poznámky k pojmům krajinné scény a krajinného obrazu
Důležitým aspektem při vnímání a hodnocení kvality sídel je bezesporu jejich vizuální
stránka, která je spojena s pojmy malebnost, jedinečnost, individualita či krása, kterými lze
přiblížit nezaměnitelný, rozeznatelný, čitelný a jedinečný výraz jednotlivých sídel, jejich
ducha, jejich atmosféru. S tím souvisí i pojmy orientace a identifikace, což jsou dle NorbergaSchulze (2010) základní stránky bytí člověka ve světě, ale také pojmy méně uchopitelné jako
krajinný ráz či genius loci, duch místa, to, co je důvodem, který neumíme pojmenovat, ale
kvůli kterému se vracíme (Cílek, 2009).
Pojem krajinná scéna či v urbanismu spíše používaný pojem vizuální scéna města se –
oproti obecnému pojmu obraz krajiny – užívá jako označení obrazu určité krajiny (i krajiny
města) v určitém čase. Je to část prostoru, který vnímáme při pobytu či pohybu v krajině.
Vnímat ji můžeme buď staticky jedním, zpravidla panoramatickým pohledem, nebo
dynamicky, při pohybu prostorem. Z hlediska hodnocení krajinného rázu je především
krajinná scéna nositelem estetických hodnot tkvících v prostorovém uspořádání, v
neopakovatelnosti a jedinečnosti panoramat, v harmonickém měřítku a v prostorových
vztazích dané (městské) krajiny (Vorel, Kupka, 2011a).
Při vnímání krajinné scény je nutné zdůraznit, že ačkoliv se jedná především o
fenomén vizuální, je vždy vnímán senzuálně, resp. multisenzuálně (vícesmyslově). Nejedná
se o „zarámovaný“ pohled, který by působil vždy stejně. Je vnímán spolu s vůněmi, pachy,
šelestem listí nebo trávy, zurčením vody a zpěvem ptáků. Je rozdílný v různé denní době, za
různého počasí a velmi odlišný v různých ročních obdobích. Vnímající subjekt přitom může,
ale také nemusí, být schopen a ochoten vnímat určité vizuální vlastnosti krajiny a esteticky je
oceňovat (Vorel, Kupka, 2011a). Podle Valenty (2008) se scéničnost krajiny opírá o fenomén
lidského chování, které vybízí ke sledování (jako scéna na divadle). Na základě tohoto tvrzení
konstatuje, že ryze přírodní krajina, která je nedotčená rukou člověka a postrádá tedy atribut
lidského chování, se nijak nechová, ta prostě jenom je. Scéničnost krajiny je tedy podle něj
128

Přírodní prvky a struktury v obraze
českých měst a metodika jejich rozboru

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka

určitá potence, možnost dané krajiny, jež vyžaduje lidskou spoluúčast. Nositelem scéničnosti
je tedy člověk, který může svým scénickým citem a dramatickým smyslem krajinu vnímat a
přetvářet. Je to velmi podobné pojetí, s kterým přichází estetika. Podle klasického pojetí je
estetická hodnota (krajiny) hodnotou estetického objektu, který je mentálním konstruktem,
svého druhu mostem či fúzí podnětů, stimulů, vlastností, které nabízí určitý konkrétní objekt
(krajina), a vhodně naladěného subjektu (Zuska, 2009). Může být tedy stanovena pouze ve
vztahu ke svému vnímateli. Estetický objekt, kterým může být cokoli, co vzbudí pocit
estetické libosti, tedy předpokládá estetický subjekt, který zaujme estetický postoj. Estetično
není reálnou vlastností věci (krajiny). Souvisí s postojem subjektu (pozorovatele), který
k němu zaujme estetický postoj (dominanci získá estetická funkce nad dalšími funkcemi,
např. praktickými) či nikoli (Ptáčková, Stibral, 2002), přičemž estetický zážitek (krajiny) je
jedním z nejkomplexnějších (vícesmyslových) prožitků, jichž je člověk schopen (Stibral et al.,
2009).
Multisenzuálně vnímanou krajinnou scénu lze tedy posuzovat jakožto výsledek
emocionálního a hodnotícího prožitku, kdy se její hodnota projevuje ve smyslových vjemech
pozorovatele, který ji vnímá jako prostor (prostorovou scénu) všemi smysly, přičemž tyto
vjemy odrážejí tzv. emocionální hodnoty krajiny a vyvolávají určité duševní pocity, jako je
uklidnění, vyrovnání nebo naopak neklid, překvapení, úžas (Vorel, Kupka, 2011a).
Přístupy k analýzám konkrétních krajin se mohou zaměřovat na vnímání daného místa
různými smysly (soundscape, smellscape, touchscape), což souvisí s nedávnou renesancí
zájmu o smysly a smyslovost v rámci společenských věd (Gibas, Pauknerová, 2009). Lze
však přistoupit k analýze krajiny také pouze z hlediska její obsahové hodnoty jako projevu
přítomnosti určitých specifických jevů. Jedná se o konfiguraci a charakter prvků krajinné
scény, jejich prostorovou skladbu, rozlišitelnost a jedinečnost – množství hmotných a vizuálně
se projevujících prvků, jež mohou mít přírodní či antropogenní povahu a jejichž přítomností
vznikají určité vizuální jevy.
Uchopení problematiky uplatnění přírodních prvků a struktur v obraze našich měst
bude vycházet právě z tohoto přístupu, typického pro architektonickou a urbanistickou
kompozici, nikoli z klasicky chápaného pojetí estetiky či scénologie nebo dokonce řady
dalších přírodních a společenských věd, které se krajinou, jež se v poslední době stala
oblíbeným a možná i módním tématem odborníků z mnoha disciplín (Gibas, Pauknerová,
2009), zabývají. Jedná se sice o výraznou redukci přístupu k vnímání města, ovšem pro účel
výzkumu, kterým je analýza obrazu města (což je kategorie vizuální), legitimní. Orientace na
vizuální složku vnímání navíc zakořenila ve společenských vědách natolik, že často pojem
percepce splývá s pojmem vizuální percepce (Hexner, Novák, 1996), neboť lidé běžně z
okolního světa přijímají zrakem přibližně 80% informací (Hamadová, Květoňová, Nováková,
2007), Wöbse (2002) uvádí dokonce 80 až 90%.
3

Metodika
K ověření hypotézy bude využito rozborů vybraných českých měst, přičemž
následující popis představí způsob výběru analyzovaných měst, postup tvorby podkladů a
podobu vlastní analýzy. Dosavadní průběžné výsledky budou představeny na třech vybraných
městech.
3.1

Výběr měst
Pro účely této práce by bylo zbytečné a nereálné hodnotit všechna města v České
republice. Z toho důvodu byla stanovena tři základní kritéria výběru několika
reprezentativních zástupců, a to příslušnost k historické zemi, velikost (počet obyvatel) a
urbanistická hodnota. Superpozicí stanovených kritérií pak vznikl seznam vybraných měst, u
kterých bude provedena podrobná analýza a vyhodnocení obrazu města a následně na základě
129

Přírodní prvky a struktury v obraze
českých měst a metodika jejich rozboru

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka

toho potvrzena či vyvrácena výše stanovená hypotéza. Níže podrobně popsaný postup výběru
hodnocených měst předkládá možný metodický přístup k podobnému typu úloh.
Historická země
Záběr studie není zaměřen na celou Českou republiku, ale je omezen pouze na Čechy
jako jednu z historických zemí. Jde o legitimní zúžení problematiky, a to zejména s ohledem k
faktu, že zemská příslušnost hrála v minulosti, kdy naše historická sídla vznikala a vyvíjela se,
výrazně významnější roli než dnes (vč. například odlišných stavebních předpisů a tradic).
Jelikož současné hranice krajů (dokonce ani okresů) nerespektují dělení na Čechy, Moravu a
Slezsko, vycházelo se z původní historické zemské hranice, která se mezi Čechami a Moravou
v podstatě ustálila již na přelomu 18. a 19. století a bez výraznějších změn přetrvala až do
konce roku 1948, kdy bylo historické zemské členění zrušeno. Díky následné centralizaci a
integraci obcí i novému vymezení či posunu katastrálních hranic, zůstaly do dnešní doby
původní zemské hranice zachovány v podobě správní či katastrální hranice jen v některých
místech. Ačkoliv však oficiální hranice mezi historickými zeměmi již řadu desetiletí
neexistuje, nadále se termín historické země používá a Česká republika je stále vnímána jako
území Čech, Moravy a Slezska, což nejlépe vyjadřuje i preambule Ústavy České republiky
začínající slovy My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (úst. zák. č.
1/1993 Sb.).
Historickou zemskou hranici je možno vyčíst z archivních map, případně díky
hraničním kamenům i v terénu (bohužel ne v celé délce). Snaha najít a vytyčit novou zemskou
hranici mezi Čechami a Moravou, která by odpovídala současným katastrům a přitom co
nejvíce respektovala hranici původní, je zatím spíše teoretická a ve velké míře se pohybuje v
rámci internetových diskuzí, zatímco odborná literatura se tomuto tématu věnuje jen
výjimečně. Hranici mezi Čechami a Moravou se pokusil vymezit například geograf Václav
Toušek, který v devadesátých letech navrhl na základě studie mapových podkladů a
sociologického průzkumu dvě varianty nového průběhu zemské hranice. První varianta
návrhu respektovala více současné vztahy v osídlení, zatímco druhá varianta upřednostnila
umístění historické zemské hranice (Toušek et al., 1990).
Pro tuto studii bylo použito vymezení zachycené mapami druhého vojenského
mapování. Obce (bez ohledu na status města či městyse) byly rozděleny podle příslušnosti ke
třem historickým zemím, přičemž byly doplněny dvě další skupiny, obce na českomoravských a moravsko-slezských hranicích, tj. obce, jimiž zemská hranice přímo prochází a
dělí jejich zastavěné území. Z počtu 6251 obcí České republiky bylo 4067 zařazeno pod
historickou zem Čechy, 1898 Moravu, 235 Slezsko, 35 na pomezí Čech a Moravy a 16 na
hranici Moravy a Slezska.
Velikost sídla
V roce 2008 bylo v České republice vedle „prostých“ obcí 592 měst a 196 městysů
(Kuča, 2008). Ačkoliv jsou zákonem (zák. 234/2006 Sb.) přesně stanovené požadavky na to,
aby mohlo být sídelnímu útvaru přiděleno označení město, pro potřeby této studie je
termínem město nazývané sídlo, které má městský charakter – uzavřená, kompaktní soustava
sídelních prvků, tvořící centrum okolního zázemí s určující společenskou a hospodářskou rolí
v rámci svého spádového regionu (Semotanová, 2006). A protože významné prostorové
odlišnosti měst souvisí především s jejich velikostí, byly stanoveny základní velikostní
kategorie na základě počtu obyvatel (Mužík, 2009).
Malá města do 30.000 obyvatel představují nejjednodušší formu městského osídlení,
mají základní charakteristické znaky města (hustota a městský způsob zástavby, odpovídající
architektura, skladba veřejných prostorů, vyvážená funkční skladba, městský způsob života
apod.). Celé město bývá vázáno na jedno hlavní centrum. Malá města jsou obvykle
přehlednější, mají užší vazbu na okolní krajinu a je zde snazší vytváření mezilidských vztahů.
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Města střední velikosti do 100.000 obyvatel mají oproti malým městům rozvinutější
služby i rozmanitější nabídku kultury či sportu. Obvykle se zde nachází kromě hlavního
městského centra řada dalších center. Oproti velkým městům mají nadále výhodu v patrné
návaznosti na okolní krajinu, i když už není tak bezprostřední a vždy patrná.
Velká města do 500.000 obyvatel mají výrazně větší spádovou oblast než předchozí
velikostní kategorie měst. Soustřeďují tedy nejen vybavenost a služby pro místní obyvatele,
ale pro celý region (obchod, administrativa, školství, kultura ad.). Oproti menším městům
mají větší podíl pracovních příležitostí vůči bydlení. Z hlediska prostorové a funkční struktury
je obvykle tvoří několik menších svébytných celků, které mají svá vlastní lokální centra a
zázemí. Kontakt s okolní krajinou se již víceméně ztrácí, život je zde anonymnější a rychlejší.
Velkoměsta s více než 500.000 obyvateli soustřeďují kromě svých spádových aktivity
celostátního či mezinárodního významu. Podobně jako velká města i velkoměsta jsou
rozdělena do několika svébytných funkčních celků. Bydlení je zde potlačeno jako doplňková
funkce. Hlavní náplní je obchod, služby, administrativa, kultura apod. Velký důraz se přikládá
dopravní obslužnosti. V podstatě je již nemožné vnímat město jako celek, a to ani při pohledu
z venčí. Vazba na okolní krajinu obvykle chybí.
V rámci České republiky výrazně převažují obce do 5 000 obyvatel, tedy obce
převážně vesnického charakteru. Tyto obce jsou vesměs kompaktní a při pohybu krajinou je
můžeme vnímat jako celek. Často v nich, alespoň prozatím, převažuje venkovský typ
zástavby, mají menší měřítko a obvykle i jednu zřetelnou dominantu (např. kostelní věž).
Okolní krajina do obcí této velikosti prostupuje mnohem snáze než do velkých měst.
Pro tuto studii byla jako ideální velikost zvolena kategorie malých měst, a to ještě
zúžená na velikost 10 000 až 25 000 obyvatel. Tato sídla mají řadu výhod, které tuto volbu
zdůvodňují. Svou rozlohou a drobným měřítkem jsou snadno uchopitelná a snadno
vnímatelná jako celek. Zatímco příliš malá města (cca do 10 000 obyvatel) jsou sice díky
svému měřítku a své struktuře dobře uchopitelná, dá se na ně snadno nahlížet jako na celek a
obvykle u nich není potíž určit vztah k terénu, poměrně snadno do nich prorůstá okolní
krajina a obtížně se zde hodnotí působení městské zeleně. Tato nejmenší města by byla
vhodnější pro hodnocení města v krajině než krajiny ve městě. Naproti tomu velká města jsou
špatně uchopitelná, neboť zabírají příliš velkou plochu, mají komplikovaný terén, který může
vytvářet značně odlišné části, což by značně (např. typologicky) komplikovalo terénní
průzkum i vyhodnocení takových sídel.
Pro zjištění konkrétní velikosti sídel na území ČR bylo použito údajů podle Sčítání
lidu, domů a bytů 2011 (ČSU, 2011). V České republice bylo celkem 6 251 obcí, z toho 234
obcí je možné zařadit do kategorie malá města. Při zúžení na velikost 10.000 až 25.000
obyvatel bylo pro další práci vybráno 87 obcí.
Urbanistická hodnota
Aby bylo možno porovnat vliv přírodních prvků v obraze jednotlivých měst, je
zapotřebí pokud možno srovnat i ostatní charakteristiky sídel. Z tohoto důvodu bylo zvoleno
kritérium (historicko) urbanistické kvality, jež je indikována přítomností památkově
chráněných území, tj. sídel, ve kterých je dochovanost a autenticita urbanistické struktury
institucionálně potvrzena (zákonem 20/1987 Sb.). Dle stupně ochrany a charakteru sídel se
rozlišují tři kategorie památkově chráněných území. Jsou to památkové rezervace (§5),
památkové zóny (§6) a památková ochranná pásma (§17).
Pro památkové rezervace, jež představují vyšší kategorii památkově chráněného
území, je charakteristická kompaktní historická zástavba s množstvím architektonicky
hodnotných staveb, z nichž mnohé jsou prohlášené nemovitými kulturními památkami. Jedná
se o homogenní území bez výrazných novodobých rušivých zásahů, které se vyznačuje
dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech, včetně
tvarů střech a podílu vegetační složky. Památkové zóny jsou území sídelních útvarů nebo
131

Přírodní prvky a struktury v obraze
českých měst a metodika jejich rozboru

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka

jejich částí, které se vyznačují až na výjimky dobře zachovalou půdorysnou osnovou a
hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných původních historických staveb, tj. počet
kulturních památek v daném sídle není rozhodující. Památkové ochranné pásmo slouží k
ochraně vnějšího obrazu památkově chráněného území či objektu, tj. zabezpečuje nerušené
působení historických architektonických a urbanistických dominant a zachování významných
průhledů. Může být vymezeno v okolí kulturní památky, národní kulturní památky nebo
památkové rezervace či zóny. (Čevonová et al., 2011; Kuča, Kučová 2000).
V celé České republice je registrováno 598 památkových rezervací a památkových
zón. Aby byl co nejvíce sjednocen charakter zástavby i urbanistická hodnota vybraných sídel,
bylo kritérium výběru zúženo pouze na městské památkové rezervace (MPR) a městské
památkové zóny (MPZ).
Města splňující kritéria výběru
Superpozicí jednotlivých kritérií (historická země, velikost a urbanistická hodnota
indikovaná územní památkovou ochranou) bylo z 6251 obcí na území ČR vybráno 4067 obcí
na území Čech, 87 obcí o patřičné velikosti a 293 obcí v kategorii MPR nebo MPZ. Všechna
tři kritéria splnilo 43 měst (tab. 1), u kterých bude provedena analýza panoramatického
pohledu z hlediska uplatnění přírodních prvků a struktur.
VYBRANÁ MĚSTA PODLE KRAJŮ
Název kraje

počet

vybraná města

Hl. m. Praha

0

Jihočeský

3

Jihomoravský

0

Karlovarský

2

Mariánské Lázně, Ostrov nad Ohří

Královéhradecký

6

Dvůr Králové, Jaroměř, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Vrchlabí

Liberecký

2

Nový Bor, Turnov

Moravskoslezský

0

Olomoucký

0

Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice

Pardubický

6

Česká Třebová, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto

Plzeňský

5

Domažlice, Klatovy, Sušice, Rokycany, Tachov

Středočeský

9

Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Kutná Hora, Mělník, Nymburk,
Poděbrady, Rakovník, Slaný

Ústecký

8

Bílina, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Krupka, Litoměřice, Louny, Roudnice nad Labem,
Žatec

Vysočina

2

Havlíčkův Brod, Pelhřimov

Zlínský

0

tab. 1 – Vybraná města podle krajů (Hejtmánková, 2014)

Přírodní podmínky
Další důležité charakteristiky, které je nutné u vybraných měst stanovit, jsou
topografie terénu, vztah sídla k vodě a vztah sídla k vegetačnímu krytu (tedy určit vztah města
k přírodním prvkům spoluvytvářejících potenciál pro formování prostorové, ale i funkční
struktury města). Tyto charakteristiky sice neslouží k výběru reprezentativního vzorku měst,
ale je důležité specifikovat, jaký vztah mají jednotlivá města k přírodním prvkům, aby bylo
dále možné například porovnávat města se stejným nebo naopak rozdílným charakterem.
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Poloha vůči terénu
Poloha v terénním útvaru, kterou město zaujímá, ovlivňuje z krajinných podmínek
kompoziční obraz nejpodstatněji, podmiňuje soustředěnost, pravidelnost či nepravidelnost i
celkovou hmotu zástavby, komunikační síť, charakter a význam panoramatu města v krajině.
Reliéf terénu hraje velkou úlohu v městské siluetě (dominantní nebo naopak nevýrazná
silueta). Kopce nebo hory, soutěsky nebo široká údolí – aktivní reliéf spoluvytváří kompozici,
která má rovnováhu i místa napětí. Ve městě je sice reliéf pokryt různě silnou vrstvou staveb,
kterou však jeho struktura více či méně vždy prosvítá. Právě v siluetě města se pociťuje zvlášť
silně, a proto je nutné s ním počítat jako s činitelem rozhodujícího významu (Bunin,
Kruglova, 1952).
V této studii bude použito dělení měst podle Františka Fialy (1959), a to na města na
izolované výšině, města na terénním ostrohu, města v kotlině, města v údolí, města v rovině a
města v kombinované terénní poloze. Přičemž je ovšem nutné zdůraznit, že ačkoli existuje
řada vzájemně příbuzných řešení i zjevných podob, je každá situace ve své jedinečnosti daná
souhrnem působení mnoha rozličných aspektů, každé město je svým způsobem originální a
neopakovatelné (Kupka, 2010; Hexner, Novák, 1996).
Poloha vůči vodě
Vodní prvky představují cévní soustavu krajiny, a proto jsou v charakteru krajiny
neobyčejně významné. I zcela malý vodní tok mění výrazně krajinný ráz (Culek, 2006).
Typickými prvky přírodního prostředí vytvářejícími osnovu soustavy sídel, jsou u nás údolí
řek. Vůdčí motiv řeky či jiného krajinného prvku, formující prostor regionu, se tak může stát
základním motivem jeho celé prostorové skladby (Hexner, Novák, 1996). Pokud je vodní
prvek, tok či plocha, zapojen do kompozice města (například obestavěná nábřeží), umožňuje
pozorovat město jako celek, s odstupu vnímat kontrast architektonických vertikál s
horizontálou vodní plochy, což kompozici a obraz města mimořádně obohacuje. Na druhou
stranu pokud zůstane vodní prvek nezapojen, může vytvářet zákoutí města, kde se o vizuální
atraktivitě hovořit nedá.
Podle formy vodního prvku a způsobu rozložení sídla lze vymezit několik typů poloh,
a to např. města na jednom břehu, města na obou březích, města na soutoku, města ve
vyvýšené poloze nad vodou, města v říčním meandru či města u vodní plochy (Fiala, 1959).
3.2

Metoda panoramatického rozboru
Použitá metodika navazuje na metodu analýzy panoramatického pohledu vytvořenou
doc. Michalem Hexnerem a několik let ověřovanou při výuce urbanistické kompozice na
Fakultě architektury ČVUT v Praze (Hexner, 2005; Hexner, Novák, 1996), která popisuje a
interpretuje panorama města z různých hledisek. Vychází z předpokladu, že stejně jako
můžeme analyzovat půdorys města, jeho proměny a vývoj, uplatnění jednotlivých prvků a
struktur a jejich dochovanost a autenticitu, lze z mnoha hledisek analyzovat i vizuální stránku
města, jeho obraz (Hejtmánková, Kupka, 2014). Tyto analýzy vedou k uvědomění si
historických, funkčních, prostorových či ideových souvislostí daného urbanistického celku,
identifikaci pozitiv a hlavních problémů, případně ke stanovení strategie rozvoje celku či
ověření konkrétních stavebních záměrů (Hexner, 2005).
Forma analýzy
Grafická forma analýzy se provádí do podkladu vytvořeného z panoramatického
snímku z vybraného stanoviště (referenčního bodu). Ideální je čárová kresba s určitou
vhodnou mírou zjednodušení zachycující hlavní prvky panoramatického pohledu s rozlišením
hlavních hmot, prostorových plánů, horizontů atd. Důležité je zachovat věrohodnost kresby a
zároveň dobrou čitelnost. Do takového podkladu se pak provádí vlastní rozbor metodou
dílčích analýz pro jednotlivé okruhy problematiky. Z nich lze provést závěrečné vyhodnocení
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shrnutím vybraných problémů a hodnot stejně, jak je zvykem u půdorysných rozborů (Hexner,
2005).
Vytvoření podkladů.
Podkladem pro analýzu je obvykle panoramatická fotografie. Fotografie se
v současnosti používá zcela běžně jak pro hodnocení stávajícího stavu, tak pro hodnocení
případných zásahů do řešeného prostředí, byť jsou dobře popsány i limity využití fotografií.
Otázkou totiž zůstává, nakolik objektivní jsou výsledky hodnocení (městské) krajiny
prostřednictvím fotografie, která zůstává uměleckým dílem a jako taková podléhá uměleckým
pravidlům. Z tohoto důvodu je využití fotografie v tomto směru kritizováno. O pořizování
krajinářských fotografií existuje značně rozsáhlá literatura a řada studií, proto není předmětem
tohoto příspěvku podrobnější popis zásad jejich pořizování (Hejtmánková, Kupka, 2014).

obr. 1 – Vytvoření podkladu pro analýzu panoramatického pohledu (Hejtmánková, 2014)

Výběr referenčních bodů.
Panoramatické snímky by měly být pořizovány z jedinečných stanovišť, z tzv.
referenčních bodů. Mělo by se jednat o veřejně přístupná místa, ze kterých je vidět významná
část městské krajiny. Pojem referenční bod úzce souvisí se sledovaným jevem č. 20
Významný vyhlídkový bod definovaným v územně analytických podkladech obcí (ÚAP). V
metodickém návodu pro zpracování ÚAP se píše, že významným vyhlídkovým bodem by
mělo být veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí)
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nebo v rámci stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část
okolního území (ÚUR, 2011)
Základním kritériem pro výběr referenčního bodu je přístup veřejnosti (nemělo by se
jednat o soukromý pozemek). Důležité je ovšem také objektivní zhodnocení dostupnosti, resp.
návštěvnosti daného bodu (nemělo by se např. jednat o obtížně přístupnou skálu). V rámci
každého města mohou mít jednotlivé referenční body různý význam. Sílu významu ovlivňuje
řada kritérií jako šířka záběru (referenční body s širokým záběrem jsou významnější než body
s úzkým polem výhledu), umístění bodu v rámci města (referenční body nacházející se v
centru nebo ve vazbě na cennou část městské krajiny mají větší význam) či dostupnost a
návštěvnost bodu (snadno dostupné referenční body, na kterých se očekává velká návštěvnost,
mají větší význam než ty, které je obtížné dosáhnout či se u nich předpokládá nízká četnost
pozorovatelů). Neméně důležitým kritériem je vypovídající hodnota, kterou daný pohled na
město z určitého referenčního bodu nabízí (Hejtmánková, Kupka, 2014). Měla by být
zachycena charakteristická, typická část města. Z tohoto důvodu jsou dobrým zdrojem
informací při určování referenčních bodů staré i nové pohlednice, veduty, případně fotografie,
kterými se město prezentuje ve svých tištěných materiálech či na webových stránkách. Jedná
se o nejvýznamnější místa pozorování, stále se opakující emblematické scenérie městské
krajiny. Rešerše těchto podkladů ukazuje, že většina měst má svá typická místa, odkud jsou
focena a která jsou pro dané město nejtypičtější.
Takto pojatá problematika referenčních bodů není nová. Jen pro Prahu je zpracováno
několik materiálů, které vymezují významné body pozorování městské krajiny. V knize Praha
včerejška a zítřka (Říha et al., 1956) je v rámci kapitoly Díváme se na Prahu vymezeno
čtyřicet míst nejzajímavějších pražských výhledů. Dalším podnětným výstupem je zpracování
vytipovaných prostorových záběrů na Prahu v rámci řešení úkolu Prostorová struktura Prahy
(Doležel et al., 1979) v tehdejším Útvaru hlavního architekta hl. města Prahy či podobně
zajímavá analýza zorného pole vybraných panoramatických pohledů na Prahu, kterou v 80.
letech 20. století zpracoval kolektiv kolem Aloise Doležela. Jednalo se o vytvoření analytické
grafické osnovy vybraných pohledů na Prahu, která ovšem nebyla nikdy dokončena a
finalizována (Hexner, 2005). V současnosti je v Praze v rámci ÚAP vymezeno celkem 366
vyhlídkových míst, jejichž význam určuje rozsah pozorovaného území, umístění
pozorovaného území v rámci města a dostupnost a návštěvnost pozorovacího stanoviště
(ÚAP, 2012).
Analýza
Rozbor panoramat se zabývá morfologií terénu a přírodními prvky v obraze města,
uvádí se v něm výškové kóty exponovaných míst pohledu (terén i stavby), graficky se
rozlišuje zeleň, zástavba s vysokým podílem zeleně a vodní plochy. Podíl přírodních a
umělých prvků v obraze města lze dále kvantifikovat, například percentuálně (Hexner, 2005).
Analýza umožňuje hledat souvislosti mezi podílem přírodních prvků a struktur a atraktivitou
vizuální stránky města, posuzovat změny podílu přírodních a urbánních prvků a jejich dopady
na vnímání města, hodnotit vliv terénu, vody a vegetace na různé aspekty urbanistické a
krajinářské kompozice a podobně. Je tedy využitelná jak v akademické, tak v aplikované sféře
(Hejtmánková, Kupka, 2014).
4

Výsledky
K dílčímu ověření hypotézy bylo využito rozborů tří vybraných měst. Jednalo se o
příklady měst splňujících kritéria studie (tab. 1), která byla dále rozdělena podle vztahu
k terénu a k vodě tak, aby bylo zastoupeno město s vodním prvkem i bez něj a aby byla řešena
města s různou polohou v terénu a různým poměrem umělé a přírodní složky. Podle těchto
kritérií byly pro tento text vybrány tři ukázkové příklady různých typů měst: Český Krumlov,
Kadaň a Kutná Hora.
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obr. 2 – Kadaň – rozbor panoramatického pohledu z hlediska uplatnění přírodních prvků, pohled od
jihu, z mostu při příjezdu do města. V tomto záběru představuje zeleň (po odečtení plochy oblohy) více
než čtvrtinu obrazu (28%) a voda (Ohře) více než polovinu (55%). V pohledu z tohoto konkrétního
referenčního bodu tedy zástavba tvoří pouze necelou pětinu plochy obrazu (17%), zbytek připadá na
prvky přírodní. Terén je popsán převýšením, které představuje v tomto území cca 75 m, což odpovídá
charakteru ploché až členité pahorkatiny (Demek et al., 2006). (Hejtmánková, 2014)

obr. 3 – Kutná Hora – rozbor panoramatického pohledu z hlediska uplatnění přírodních prvků, pohled
na město z vyhlídky u kostela sv. Barbory. Díky meandru Vrchlice je možné vnímat historické město
zároveň se zalesněným údolím. Ačkoli zde voda tvoří minimální část obrazu, přírodní prvky
reprezentované plochami zeleně na vizuálně exponovaných svazích pokrývají přes dvě třetiny plochy
(67%) oproti třetině tvořené zástavbou. Převýšení údolí cca 50 m odpovídá charakteru ploché
pahorkatiny (Demek et al., 2006). (Hejtmánková, 2014)

Fotografie z jednotlivých referenčních bodů byly překresleny a zjednodušeny v
grafickém programu tak, aby bylo vidět zastoupení přírodních a architektonických prvků.
V rámci rozboru panoramat byla stanovena urbanistická patra (Říha et al., 1956), která
panorama rozčlenila do jednotlivých prostorových plánů (kulis), což vedlo ke zvýraznění
morfologie terénu. V jednotlivých panoramatech byly vyznačeny architektonické dominanty,
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které by mohly mít vliv při hodnocení estetického působení (vizuální atraktivity) daného
záběru. Hlavním krokem pak bylo stanovení poměru mezi uplatněním přírodní a
architektonické (urbánní) složky. Aby nebyl poměr složek zkreslen polohou horizontu na
fotografii, byla z celku odečtena plocha oblohy. Výsledná hodnota pak byla vyjádřena
vzájemným poměrem a procenty.
Všechna dosavadní šetření prokazují, že přírodní prvky – zeleň, voda a reliéf – jsou
plnohodnotnou složkou obrazu našich měst, tj. že město a městská krajina je skutečně
kombinovaným dílem přírody a člověka, ve kterém oba komponenty tvoří podstatnou část
kompozice. Percentuálně vyjádřené zastoupení přírodních prvků v rámci obrazu – jakkoli je
velmi přibližné, neboť záleží vždy na konkrétním snímku, referenčním bodě, úhlu, šíři záběru
a řadě dalších okolností – je natolik výrazné (u zeleně třetina až dvě třetiny obrazu), že závěry
lze považovat za průkazné. Další plánované analýzy budou probíhat na desítkách vybraných
panoramat, takže můžeme předpokládat značnou spolehlivost výsledků potvrzujících výše
stanovenou hypotézu.

obr. 4 – Český Krumlov – rozbor panoramatického pohledu z hlediska uplatnění přírodních prvků,
pohled na město ze zámeckých zahrad. Pohled na jedno z nejkrásnějších českých měst ukazuje
vyvážené zastoupení vody, zeleně a architektury – na tomto snímku je to 7% plochy tvořené vodou,
26% zelení a 67% architekturou. Dramatický terén zaklesnutého meandru o převýšení přes 150 m
nabývá charakteru členité pahorkatiny až ploché vrchoviny (Demek et al., 2006). (Hejtmánková, 2014)

5

Diskuze
Používání fotografií při hodnocení obrazu města má své limity a je problematické
z několika důvodů. Krajinná fotografie, jak již bylo uvedeno, je především uměleckým dílem
a jako taková podléhá estetickým normám a pravidlům (poloha horizontu, zlatý řez apod.).
Hodnocení fotografie dále výrazně ovlivňují podmínky při jejím pořízení a denní doba
(slunce, oblačnost, opar, světlo apod.) ale i finální zpracování a kvalita snímku (např. clona,
ohnisková vzdálenost). Tato studie část zmíněných limitů eliminuje transformací fotografií do
určitého schématu.
Na druhou stranu jsou – i přes své omezené možnosti a limity – podobné výzkumy na
základě hodnocení fotografií poměrně běžnou metodou. Z českého prostředí lze zmínit
rozsáhlý průzkum provedený na FIM UHK v letech 2005 a 2007 publikovaný v knize
Percepce krajiny a genius loci (Kol., 2008). Podobně je pomocí fotografií a zákresů do nich
prováděna řada sociologických výzkumů (Stiborek, 2007). Z těchto důvodu se metoda
panoramatického rozboru dá považovat pro danou problematiku za dostatečně průkaznou.
137

Přírodní prvky a struktury v obraze
českých měst a metodika jejich rozboru

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka

Předložená metodika rozboru panoramatického pohledu je využitelná i při dalších
tématických analýzách (historická a slohová analýza, funkční a ideová analýza, klasický
kompoziční rozbor obrazu města). Lze říci, že velkou část analytických mapových podkladů
historických měst lze převést do podoby rozboru panoramatického pohledu, kdy jsou
zkoumané jevy zaneseny do obrazu města. Dnešní počítačové metody navíc umožňují řadu
vyhodnocení těchto výstupů (výpočet percentuálního zastoupení jednotlivých složek, zákresy
změn a úprav), které se mohou stát pomocným nástrojem v praktické urbanistické a územně
plánovací činnosti. Kromě toho popsaná metodika představuje velmi názorný způsob
prezentace významných kompozičních aspektů historického města, a to značně srozumitelnou
a pochopitelnou formou (Hexner, 2005; Hexner, Novák, 1996; Hejtmánková, Kupka, 2014).
První výsledky analýz vybraných českých měst ukazují, že přírodní prvky a struktury
jsou zcela rovnocenným komponentem obrazu našich měst. Další směry výzkumu budou
pokračovat v hledání souvislostí mezi podílem přírodních prvků a estetickým hodnocením
krajinných scenérií, mezi podílem zeleně a hodnocením kvality života v daných městech i
v dalších souvislostech urbanistických a památkářských. Plochy zeleně a další přírodní
struktury by se měly stát předmětem nejen ochrany přírody ve městě, ale nedílnou součástí
ochrany panoramatu i památkové hodnoty měst, neboť historická města, kombinovaná díla
přírody a člověka, nelze chápat bez úzké souvislosti obou jejich charakteristik (což mnohem
intenzivněji reflektuje ochrana krajinného rázu v rámci ochrany přírody a krajiny než
například státní památková péče).
6
Literatura
BUNIN, A. V., KRUGLOVA, M. G. (1952). Architektonická komposice měst. Praha: ÚAÚP.
CÍLEK, V. (2009). Makom. Kniha míst. 2. vyd. Praha: Dokořán, ISBN 978-80-7363-120-8.
CULEK, M. (2006). Přírodní podmínky území a jejich význam pro krajinný ráz. In: VOREL, I.
(ed.). Krajinný ráz a východiska jeho hodnocení. Praha: ČVUT, 47-68. ISBN 80-9032062-7.
ČSÚ (2011). Sčítání lidu, domů a bytů 2011. In: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. ČSÚ [cit.
26.10. 2013]. Dostupné z: http://www.scitani.cz.
ČSÚ (2013). Česká republika od roku 1989 v číslech. In: Český statistický úřad [online]. ČSÚ
[cit. 26.10. 2013]. Dostupné z: http://www.czso.cz.
ČEVONOVÁ, J. et al. (2011). Památkově chráněná území – památkové rezervace, památkové
zóny, ochranná pásma. In: Národní památkový ústav [online]. Národní památkový ústav.
[cit. 1.11.2011]. Dostupné z http://www.npu.cz.
DEMEK, J., MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Brno:
AOPK ČR. ISBN 80-86064-99-9
FIALA, F. (1959). Stati z urbanismu. Praha: Svaz architektů ČSR.
GIBAS, P, PAUKNEROVÁ, K. (2009). Mezi pravěkem a industriállem: několik poznámek
k antrolologii krajiny. Český lid 96. č. 2, s. 131-146. ISSN 0009-0794
HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. (2007). Oftalmopedie. Brno: Paido.
ISBN 978-80-7315-145-4
HEJTMÁNKOVÁ, B., KUPKA, J. (2014). Rozbory panoramatického pohledu. Historická
geografie. 40/2, 263-284. ISSN 0323-0988.
HEXNER, M., NOVÁK, J. (1996). Urbanistická kompozice. 2. vyd. Praha: ČVUT, ISBN80-0101451-7.
HEXNER, M. (2005). Metodiky a techniky analýz z hledisek urbanistické kompozice (habilitační
práce). Praha: ČVUT.
KOLEKTIV AUTORŮ (2008). Percepce krajiny a genius loci. Hradec Králové: Gaudeamus.
ISBN 978-80-7041-191-9.
KONVIČKA, M. (2006). Městská a příměstská krajina a ochrana krajinného rázu. In: VOREL, I.,
SKLENIČKA, P. (eds.). Ochrana krajinného rázu. Třináct let zkušeností, úspěchů i

138

Přírodní prvky a struktury v obraze
českých měst a metodika jejich rozboru

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Barbora Hejtmánková, Jiří Kupka

omylů… Praha: Naděžda Skleničková, 153-158. ISBN 80-903206-7-8.
KUČA, K., KUČOVÁ, V. (2000). Principy památkového urbanismu. Praha: SÚPP. ISBN 8086234-15-0 ISSN 1210-5538.
KUČA, K. (2008). Města a městečka v čechách, na Moravě a ve Slezsku VII. (Str-U). Praha: Libri.
ISBN978-80-7277-041-0.
KUPKA, J., VOJAR, J., VOREL, I. (2010). Intersubject agreement in evaluating the visual
attractiveness of landscape. Journal of Landscape Studies 3/4, 221-229. ISSN 1802-4416.
KUPKA, J. (2010). Historicko-krajinný rámec v kompozici města. Historická geografie 36/1, 5172. ISSN 0323-0988.
LÖW, J., MÍCHAL, I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, ISBN
80-86386-27-9.
MUŽÍK, J. (2009). Urbanistická struktura sídel (přednáška). Praha: FSv ČVUT.
NORBERG-SCHULZ, Ch. (2010). Genius loci. Krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha:
Dokořán. ISBN 978-80-7363-303-5.
NPÚ (2014). Monument. In: Národní památkový ústav [online]. Národní památkový ústav [cit.
10.10.2014]. Dostupné z http://monumnet.npu.cz
PTÁČKOVÁ, B., STIBRAL, K. (2002). Estetika na dlani. Olomouc: Rubico.
ISBN 80-85839-79-2
ŘÍHA, J. K., STEFAN, O., VANČURA, J. (1956). Praha včerejška a zítřka. Praha: SNTL.
SEMOTANOVÁ, E. (2006). Historická geografie českých zemí. 2. vyd. Praha: Historický ústav.
ISBN 80-7286-042-9
STIBOREK, J. (2007). Vliv větrných elektráren na krajinnou scénu. Sociologický průzkum. In:
Vorel, I., Kupka, J. (eds). Aktuální problémy ochrany krajinného rázu 2007. Praha:
Centrum pro krajinu, 81-83. ISBN 978-80-903206-9-7.
STIBRAL, K. et al. (2009). Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán.
ISBN 978-80-7363-247-2.
TOUŠEK, V. et al. (1990). Zemská hranice mezi Čechami a Moravou (návrh na její úpravu).
Brno: Geografický ústav ČSAV Brno..
ÚAP (2012). Územně analytické podklady hl. m. Prahy: jev A020 Významný vyhlídkový bod. In:
IPR Praha [online]. IPR Praha [cit. 10.10.2014]. Dostupné z http://www.iprpraha.cz.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
ÚÚR (2011). Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí – metodický návod
k příloze č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. In: Ústav
územního rozvoje Brno [online]. ÚÚR [cit. 23.3.2011]. Dostupné z http://www.uur.cz.
VALENTA, J. (2008). Scénologie krajiny. Praha: AMU. ISBN 978-80-86970-68-4.
VOREL, I., KUPKA, J. (2011a). Krajinný ráz: Identifikace a hodnocení. Praha: ČVUT. ISBN
978-80-01-04766-8.
VOREL, I., KUPKA, J. (2011b). Význam zeleně v krajinném rázu města. Individualita obrazu
městské krajiny a ochrana krajinného rázu. In: Zeleň ve městě – město v zeleni. Brno:
ÚUR, 41-45. ISBN 978-80-87318-18-8.
WÖBSE, H. (2002). Landschaftsästhetik. Stuttgart: Ulmer. ISBN 3800132176.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) (…)
ZUSKA, V. (2009). Krajinný ráz a „lidová“ estetika. In: KLVAČ, P. (ed.). Člověk, krajina,
krajinný ráz. Brno: Masarykova univerzita, 22-28. ISBN 978-80-210-5090-7.

Informace o autorovi
Ing. arch. Barbora Hejtmánková
ČZU v Praze – Fakulta životního prostředí, kmonickovabarbora@seznam.cz
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
ČZU v Praze – Fakulta životního prostředí, jiri.kupka@fsv.cvut.cz
139

Veřejná zeleň a její kategorie na území
hlavního města Prahy v průběhu 20. století

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Lucie Hladíková

Veřejná zeleň a její kategorie na území hlavního města
Prahy v průběhu 20. století

Public Greenery and its Categories in the Capital City of Prague in the
Course of the 20th Century
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Abstract:
The greenery is in our society generally considered as a part of the quality environment and
healthy cities. It is a part of the city´s urban structure and has a recreational, cultural and
aesthetic function. Public greenery constitutes an important part in the system of urban green
areas. Public greenery is currently getting into the spotlight of the whole society. Public
Greenery is an area which is dedicated to the people who can spend their free time there. The
specificity of the Prague urban green is the fact that from the beginning it was formed on
unique ruggedness of the terrain, on distributed valleys, hills, ridges and plateaus. At the same
time the Vltava River valley is not only a space and compositional axis of the city but also
represents a natural backbone of the system of urban greenery.
The main objective of the paper is to characterize Prague’s green areas in the course of the
20th century and define its categories and the balance of the public green areas in particular
decades of the 20th century. Another objective is to describe different views on the public
greenery issue and urban green system in the 20th century which is demonstrated on the
examples of other European cities.
Keywords:
Public Greenery; Categories of Public Greenery; Green infrastructure; 20thCentury; Capital
City of Prague
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1

Úvod
Z urbanistického pohledu má Praha bohatou tradici urbanistických koncepcí a ve
20. století pokračovaly dominantní urbanizační procesy započaté během 18. století a dále se
rozvíjející v 19. století. Bylo stále zřetelnější, že při budování měst se nelze obejít bez
určitých pravidel a regulačních opatření. Pro fungování moderního města je důležitá
koordinace způsobů využívání území, řešení dopravy a účelné organizace inženýrských sítí.
20. století je stoletím, kdy se velká část obyvatel stěhuje do velkoměst a z tohoto důvodu jsou
důležitou součástí systému města i plochy zeleně.
Z historických pramenů je nesporné, že vznik a vývoj ploch veřejné zeleně je jedním
z důležitých faktorů při tvorbě města a kvalitního života v něm. Ve tvorbě pražské veřejné
zeleně v průběhu 20. století se odráží mnoho faktorů lidské činnosti. Cílem příspěvku je
charakterizovat systém zeleně na území hlavního města Prahy ve 20. století a dále
identifikovat faktory lidské činnosti ovlivňující rozložení ploch veřejné zeleně ve 20. století
na území hlavního města Prahy.
V první části se bude příspěvek zabývat všeobecnými definicemi pojmů jako veřejné
prostranství, veřejná zeleň a sídelní systém zeleně. V další části bude na příkladu Berlína,
Vídně, Londýna, Kodaně a Paříže popsán vývoj evropských systémů zeleně. Na těchto
příkladech bude specifikováno, čím by se pražský systém zeleně do budoucna mohl inspirovat
a z čeho naopak poučit. Ve výsledcích poté bude popsán systém zeleně hlavního města Prahy
ve 20. století a zhodnocen stav veřejné zeleně z tohoto období.
2

Rešerše

2.1

Vymezení základních pojmů

2.1.1 Veřejné prostranství
Pojem veřejné prostranství je pojmem mezioborovým, který se dostává do oblasti
mnoha vědních disciplín. Podle Krykorové (2008) by na veřejná prostranství mělo být
nahlíženo jako na komplexní jev, do kterého se promítají jak široké kulturní a společenské
charakteristiky, tak i úzké kategorie prostoru a charakteru místa. Jsou důležité především
proto, že jsou prokazatelně součástí kultury a společnosti a plní řadů funkcí ve městě
(dopravní, obchodní, setkávací a shromažďovací). Přispívají nejen k obrazu světa, města,
jedince, ale zároveň tento obraz podmiňují.
Česká legislativa, zákon č. 128/2000 Sb. § 34: definuje veřejné prostranství jako:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parkya další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Problémem dnešní doby je to, že na veřejná prostranství je často nahlíženo jako na jednotlivá
místa (například parky, náměstí, ulice). Otevřené veřejné prostranství je možné v širším slova
smyslu chápat jako průběžnou síť všeho nezastavěného prostoru, která spojuje jednotlivá
veřejná prostranství a která probíhá kolem všech typů staveb, formuje jejich okolí, pozadí
a uvádí je do souvislostí (Stiles 2010).
2.1.2 Zeleň a veřejná zeleň
Definic pojmu zeleně existuje nepřeberné množství. Podle normy ČSN 83 9001,
Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice je pojem
zeleň definován jako:
„Soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně,
záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno
sadovnicko-krajinářskými metodami; výjimečně jej může tvořit i jen jeden
vegetační prvek.“ Dále je zde řečeno: „V územním plánování se zelení
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zpravidla rozumí funkční náplň území, která je rovnocenná jinými funkcím,
jako je např. doprava nebo bydlení; rozlišuje se zeleň v hlavní, dominantní
funkci, kdy je jedinou náplní území, např. parky, a zeleň v doplňkové funkci,
kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, např. s bydlením.“
Šimek (2001) člení zeleň do dvou hlavních kategorií: zeleň městská a zeleň krajinná a dále také
uvádí:
„Zeleň tvoří soubor živých a neživých prvků uspořádaných podle estetických
zásad do více funkčních kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí.
Z urbanistického hlediska se zelení rozumí také funkce území.“
Pojem veřejná zeleň není v českém zákoně nijak definován. Všeobecně se pod tímto pojmem
rozumí zelené plochy, které jsou veřejně přístupné bez nějakého omezení. Podle Wagnera
(1990) se jedná o parky, parčíky, zeleň na náměstích, ulicích, okolo pomníků a památníků a
jiných veřejných prostranství s vyloučením zpevněných ploch, dále se jedná o plochy
rekreačních lesů a rekreačních luk. Kabish a Haase (2013) definují veřejnou zeleň jako
vegetaci, která se nachází v městském prostředí. Podle jejich názoru zahrnuje zeleň parků a
veřejných prostor, stromořadí a aleje.
Hlavními funkcemi nejen veřejně přístupné zeleně, ale všech druhů zeleně ve městě,
jsou funkce rekreační, kulturní a estetická. Podle Collena a Meesterse (2012) vytváří veřejný
zelený prostor nedílnou součást obytného prostředí. Významným aspektem veřejné zeleně je
podíl na zlepšení obytnosti a kvality prostředí. Dále rovněž umožňuje obyvatelům rušných
měst být v bližším kontaktu s přírodou. Chiesura (2004) tvrdí, že přítomnost ploch zeleně
ve městském prostředí je velice důležitá pro blahobyt lidí žijících v umělém prostředí
2.1.3. Městský systém zeleně
S pojmem veřejná zeleň úzce souvisí i další pojmy jako je například sídelní systém zeleně.
Tento termín má svůj základ ve výše uvedených definicích. Dalo by se říci, že se jedná o síť
prvků městské zeleně, které mají mezi sebou vzájemné prostorové a funkční vazby. Šimek
(2001) chápe městský systém zeleně jako soubor objektů a definuje ho následovně:
„Soubor objektů zeleně přirozených nebo uspořádaných podle zásad zahradně
krajinářské tvorby nebo krajinné ekologie do menších či větších, zpravidla
však více funkčních kompozic, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí.
Systém zeleně je založen na fungování a na formulování vzájemných vztahů
mezi jednotlivými základními plochami zeleně. Tyto vztahy mohou být
kompoziční, provozní, nebo mohou vyplývat z přirozené ekologické povahy
území (topické a chórické vztahy podmíněné například charakterem reliéfu,
propustností bariér pro pohyb bioty apod.).“
2.2

Příklady evropských systému zeleně

2.2.1 Berlín, Německo
Berlínští urbanisté se více než století střídali ve svých návrzích dvou základních
modelů růstů města a s tím i souvisejícího systému zeleně: koncentrický a radiální model.
Například první model z roku 1908 byl navržen jako koncentrický. Další návrh pochází
z konce 30. let, který byl navržen pro tzv. „Velký Berlín“ a byl plánovaná jako radiální.
(Kühn, Gailing, 2008). Po druhé světové válce bylo město rozděleno na dvě části – Západní
a Východní Berlín. Toto rozdělení vyvrcholilo v roce 1961 stavbou Berlínské zdi a město se
po dobu dalších téměř 30 let vyvíjelo odděleně, cožpro územní plánování města znamenalo
velký úpadek (Buffet, 1999).
V současné době je berlínský systém opět chápán jako koncentrický a založen na osmi
regionálních parcích kolem města (viz obr. 1), které mají zajistit dostatek otevřených ploch a
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tak předejít dalšímu suburbárnímu vývoji zástavby nebo infrastruktury. Tento nový koncept
nemá primárně chránit otevřenou krajinu, ale udržovat strukturu příměstské krajiny (Kühn,
Gailing, 2008).V této myšlence by se Praha mohla inspirovat a vytvořit ucelený zelený
prstenec například z rekreačních lesů, který by zároveň propojoval Prahu a Středočeský kraj.

obr. 1 - Regionální parky kolem Berlína, 1998

2.2.2 Kodaň, Dánsko
Město Kodaň má díky své specifické poloze unikátní systém zeleně, který se nazývá
´Finger plan´ (viz obr. 2). Jeho myšlenka pochází z roku 1947. Cílem tohoto plánu bylo
vytvořit přístupné trasy do krajiny a chránění tak volné otevřené krajiny. Díky tomuto plánu je
dodnes město charakterizováno jako hvězdicové město (Caspersen, Olafsson, 2010).Plán byl
původně inovativní kombinace centra a skupin kolem centra, které zároveň řešily
jednoduchým způsobem požadavek na růst města, infrastrukturu a rekreaci (Vejre, Primdahl,
Brandt, 2007).Caspersen a Olafsoon (2010) uvádějí, že území město je v tomto plánu
rozděleno do pěti městských oblastí tzv. prstů a mezi těmito prsty se nacházejí čtyři zelené
klíny a tři zelené prstence. Tyto zelené plochy mají především rekreační funkci. Po dobu
dalších 60 let byl urbanistický rozvoj města inspirován a ovlivněn právě tímto plánem.
Výhoda myšlenky hvězdicovitého města je v tom, že je usnadněn přístup k plochám zeleně.
V roce 2006 bylo navrženo, z důvodu růstu města koncem 20. století, prodloužení zelených
klínů a navržení čtvrtého zeleného prstence okolo města.
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obr. 2 - ´Finger Plan´- Kodaň, 1947

2.2.3 Londýn, Velká Británie
Myšlenka vybudování zeleného pásu kolem Londýna se zrodila před druhou světovou
válkou, ale válečné dění zabránilo jejímu rozvoji. Po válce v roce 1946 byla myšlenka
zeleného pásu opět přijata a zvolena vůdčím principem pro další rozvoj města. Tento zelený
pás uzavíral zastavěné území tzv. „Velkého Londýna“ a hlavním využití půdy stále bylo
farmaření a zemědělství. Za hranicemi zeleného pásu podél železnic postupně vznikala nová
města-sídliště, která měla výhodu dobrého spojení s centrem Londýna. Tato nová města byla
plánována tak, aby jejím obyvatelům poskytovala všechno vybavení a výhody města (tzn.:
nejen bydlení, ale také práci a místo pro odpočinek) v nezávislosti na Londýně (Allison,
1978). V druhé polovině 20. století dochází k plánování ve stále větším měřítku, ale město si
zachovává stále charakter pestré mozaiky a působí jako celek.
Z roku 2012 pochází myšlenka vytvoření tzv. „All London Green Grid“ –
„Celoměstská zelená mříž“Jeho základní vize spočívá v dobře navržené síti multifunkčních
veřejných prostranství a zelených prostorů, která v sobě zahrnuje přírodní a kulturní
i historické krajiny, ekonomicky významné plochy, významné architektonické budovy a jejich
prostranství, sportovní a rekreační plochy, plochy pro zemědělství, vodní toky a další, které
mají dobré spojení s místy práce a života lidí ve městě. Tato zelené infrastruktura má být dále
napojena na další sítě (např. environmentální a ekonomická) a má za úkol zajisti různorodé
prostředí nejen pro obyvatele města, ale i pro živočichy. Koncept zelné mřížky je velmi
podobný pražskému systému zeleně. Po obvodu je vymezen zelený pás, do něhož
v koridorech pronikají linie zelených ploch (viz obr. 3). Tento systém pracuje s hierarchizací
ploch zeleně a dělí je dále do sedmi kategorií podle významu pro město (regionální parky,
metropolitní parky, parky jednotlivých čtvrtí, lokální parky a veřejné prostory, malá veřejná
prostranství, kapesní parky a lineární veřejná prostranství) a zároveň definuje jejich minimální
velikost, dostupnost apod. (Greater London Authority, 2012).
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obr. 3 - All London Green Grid - celoměstská zelená mřížka Londýna, 2012

Londýnský systém zeleně je ve své podstatě podobný pražskému systému zeleně. Oba
systémy jsou založené na podobné principu zeleného pásu kolem města a zelených klínů
pronikajících dovnitř do městské struktury. Oproti pražskému systému je londýnský více
propracovaný.
2.2.4 Paříž, Francie
Původ současného pařížského systému zeleně sahá už do doby vlády Napoleona III.
v druhé polovině 19. století. V této době dochází k regulaci a modernizaci Paříže. Tímto
úkolem byl pověřen prefekt Haussmann, který spolupracoval i s řadou významných
zahradních architektů (například J. Ch. Alphanda). Vzniká tak řada zajímavých a podařených
realizací veřejných parků a zahrad (např. známý Boloňský lesík -Bois de Boulogne,
Vincenneský les – Bois de Vincennes,Parc des Buttes Chamount, Parc Monceaux). V každé
čtvrti byly navrženy malá náměstíčka často čtvercové plochy, která jsou doplněna městskými
parky, alejemi a další zelení. Dále je vysazována řada stromořadí (Laurelle, Legenne, 2008).
Hrůza (1977) uvádí, že Haussmanova přestavba Paříže se dá nazvat největším urbanistickým
počinem 19. století. Jednalo se o proražení širokých bulvárů rozsáhlým středověkým jádrem
a obestavení nových tříd činžovními domy. Z prostorové koncepce se jednalo o typický
barokní systém s monumentálními kompozičními osami a ohnisky.
Na přelomu 19. a 20. století byl urbanistickým rozvojem města pověřen E. Henárd,
který v roce 1903 navrhuje, aby na místě zrušeného opevnění vznikl pás parků (viz obr 4).
Během obou světových válek bylo poničeno mnoho obytných čtvrtí v Paříži. V druhé
polovině 20. století byla zahájena nová éra pařížského urbanismu, která se více přikláněla
k myšlenkám Le Corbusiera o omezení povrchové dopravy na ulicích ve prospěch chodců.
Nejvýznamnější ukázkou je obchodní čtvrť La Défense. Tento model byl však v 70. letech 20.
století pozvolna opuštěn a nastalo znovuobjevení Haussmannova dědictví. Opět se navazuje
na myšlenku, že ulice by měly vytvářet multifunkční prostor s omezeným provozem a
jednotlivé stavby by měly být v architektonické harmonii (Laurelle, Legenne, 2008).
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obr. 4 - Systém městských parků, E. Henárd, 1912

V druhé polovině 70. let 20. století, kdy dochází k růstu města, se obnovuje myšlenka
zelených prstenců jako zachování a zhodnocení zemědělské a lesní krajiny v okolí města.
V roce 1976 vychází regionální území plán, který chce podporovat pojem regionální městské
polycentricity, která je založena na vytvoření pěti satelitních měst. Na tyto nová města by měl
navazovat systém zeleně podobný jako v Kodani (klíny zeleně) nebo jako v Londýně
(polycentrické město s prstencem zeleně). Nakonec dochází ke kompromisu a vzniká mix
obou dvou systémů zeleně (viz. obr. 5) (Laurelle, Legenne, 2008).

obr. 5 – Návrh systému zeleně pro Paříž ze 70. let 20 století
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2.2.5 Vídeň, Rakousko
Vídeň má jeden z nejstarších zelených pásů na světě. Jeho historie začala v roce 1856,
když byly zbořeny městské hradby. Toto zboření hradeb rovněž vedlo k vytvoření RingStrasse
a k vytvoření řady nových veřejných městských prostranství a parků. První koncept zeleného
pásu se nazýval Wienerwald neboli Vídeňský pás lesů a luk a byl charakterizován jako zelené
plíce města. V roce 1905 byl formálně schválen a oblast Wienerwald se stala chráněným
územím, které utvářelo první zelený pás kolem Vídně. Postupem času se tento pás stal
místem pro rekreaci vídeňských obyvatel a zároveň vytvářel kontrast k městským zahradám
v ornamentálním stylu uvnitř města. Součástí vídeňského systému zeleně jsou rovněž slavné
barokní zahrady, které byly v minulosti vytvořeny jako součásti letních residencí postavených
mimo opevněné město. Tyto zahrady brzo přebraly funkci veřejných parků. V průběhu
20. století byly spolu s rozrůstáním města přidávány další oblasti do zeleného pásu a jeho
rozloha se během sto let rozrostla z původních 4,400 ha na rozlohu 21,500 ha (Breiling,
Ruland, 2008).V dnešní době má Vídeň celkem uspokojivou rovnováhu mezi zastavěnou částí
a plochou zelených otevřených prostranství. Na současné zelené plochy uvnitř města je
nahlíženo jako na důležitou součást zeleného pásu a systému zeleně města.
Právě pražský systém zeleně bývá často konfrontován také s vídeňským systémem
zeleně. Oproti Praze ve Vídni zůstal zachovány otevřený prostor po zrušeném opevnění, tzv.
Ringstrasse, které v současné době vytváří důležitou součást zeleně uvnitř města. V Praze
byla bohužel většina uvolněného území rozparcelována pro činžovní domy s několika málo
parky a několika veřejnými budovami.
3

Metodika pro zhodnocení stavu veřejné zeleně ve 20. století
Kategorizace veřejné zeleně je pro účel této práce založena na definici a dělení
veřejných ploch zeleně podle databáze CORINE (COoRdination of INformation on
the Enviroment), kde je veřejná zeleň (green urban areas) uvedena v kategorii umělý povrch
(artificial surface) ve třídě 141 a je definována jako:
„Všechny plochy pokryté vegetací větší než 25 ha, které jsou situovány
ve městě nebo v jeho blízkém okolí. Tyto plochy v sobě zahrnují parky,
hřbitovy, botanické a zoologické zahrady a dále plochy pro rekreaci včetně
sportovišť, náměstí a vnitrobloky.“
Na základě této definice byla pražská veřejná zeleň rozdělena do 5 kategorií: 1) veřejné parky
(zahrnuje také městské parky na náměstích a sportoviště, která jsou součástí veřejných parků),
2) sídlištní zeleň, 3) hřbitovy (zeleň hřbitovů) 4) rekreační lesy a 5) botanické a zoologické
zahrady. Na území hlavního města Prahy je kategorizace veřejné zeleně rozsáhlejší
a komplikovanější.
Do této kategorizace bylo by vhodné rovněž zařadit sportoviště a jiné sportovní
plochy, vnitrobloky a uliční stromořadí. Tyto kategorie však nebyly do celkového počtu
započítány. U sportovišť je hlavním důvodem, že se jedná především o stadiony a rozsáhlá
sportovní hřiště, tedy plochy bez výraznějšího zastoupení zeleně. Menší sportoviště,
která jsou součástí veřejných parků, jsou zahrnuty v kategorii veřejné parky. Zeleň
vnitrobloků má spíše poloveřejný charakter a rovněž není zahrnuta. Uliční stromořadí
vytvářejí důležitou součást systému zeleně města, ale jelikož nejsou dostatečné historické
záznamy a podklady, byla tato kategorie vynechána.
Dvacáté století je pro účel této práce rozděleno po jednotlivých desetiletích, tj. do
období: 1900-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970,
1971-1980, 1981-1990 a 1991-2000. Pro přesah a porovnání se současností bylo přidáno
první desetiletí 21. století, tj. období 2001-2010. Toto rozdělení umožňuje podrobně definovat
rozlohu veřejné zeleně v Praze s ohledem na rozrůstání hlavního města. V každém desetiletí
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je charakterizováno procentuální zastoupení veřejné zeleně s ohledem na celkovou rozlohu
města. Konkrétně bude uvedeno, kolik procent tvořila souhrnně veřejná zeleň z území
hlavního města Prahy. Dále bude pro každé období uvedeno zastoupení veřejné zeleně
(v hektarech) ve výše uvedených 5-ti kategoriích. Celková plocha zeleně bude konfrontována
s počtem obyvatel žijících v té době na území hlavního města Prahy.
4

Výsledky

4.1

Systém sídelní zeleně v hlavním městě v Praze v průběhu 20. století
Jedinečnost členění a utváření pražského terénu, rozložení údolí, strání, návrší
a hřebenů a rozsáhlých náhorních plošin svým způsobem předurčuje systém zeleně v Praze.
Údolí řeky Vltavy není jen prostorotvornou a kompoziční osou města, ale zároveň představuje
přirozenou páteř pro systém městské zeleně.
Myšlenka vytvoření zeleného pásu kolem hl. m. Prahy pochází z roku 1919. Hlavním
využitím zeleného pásu mělo být rekreační zázemí pro Pražany, aby se rychle dostali na
čerstvý vzduch a aby volné chvíle odpočinku mohli trávit v zeleni. Tento pás vycházel
z malostranských zahrad a Petřína, odtud směřoval k oboře Hvězda, dále přes Liboc do
Divoké Šárky, přes Podbabu do Podhory a Troji, přes zoologickou zahradu dále do
Stromovky, ze které dále pokračoval přes Císařský ostrov, Troju, Čimický háj, Ďáblický les,
Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy, Malešice, Hostivař, Záběhlice, Spořilov, Kunratice, Krč,
Modřany, Chuchli, Hlubočepy a Motol a odtud zpět k Břevnovu. Tento kruh byl ještě protínán
příčnými pásy, tzv. klíny zeleně, které vnikaly podél toků do centra města (např. podél
Rokytky k Hloubětínu, a podél Botiče k Nuselskému údolí).

obr. 6 – Plánovaný systém zeleně hl. m. Prahy z roku 1919

O podobě systému zeleně koncem 70. let uvažuje Horký, který je inspirován
Wolfovým schématem koncentrický kruhů a radiálních klínů Podle jeho názoru by se měl
systém skládat z 3 druhů radiálních klínů a 2 koncentrických kruhů. První typ radiálních klínů
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je tvořen průniky zeleně podél vodních toků z příměstské krajiny do centra města (Botič,
Rokytka, Kunratický potok, Motolský potok, Dalejský a Šárecký potok, při dalším rozšíření
zástavby také Libušský a Únětický potok). Druhý typ radiálních klínů vytvářejí podle jeho
názoru zelené plochy hřebenových ploch (Opyš→ Petřín→Bílá hora →Třebešín → vrch
Tábor →Děvín → Vidule → Kopanina u Třebonic → Barrandova skála → Chuchelský háj).
Třetí radiální klíny tvoří zeleně na stráních významných pražských terénních zlomů (např.
trojský, vysočanský, letenský, vinohradský). Tyto radiální klíny zeleně doplnil o dva
koncentrické pásy zeleně; první pás po okraji centrální historické zástavby (Letenské
a Chotkovy sady → hradní zahrady → sady na Vyšehradě → park pod Karlovem → park
Foliamka → Havlíčkovy sady → Bezručovy sady a Čechovy sady→parčík na náměstí Jiřího
z Poděbrad → starý Židovský hřbitov → Riegrovy sady → sady na Vítkově → karlínské
náměstí → ostrov Štvanice), druhý cca ve vzdálenosti 6 až 7 km od centra města, který je
tvořen účelovými lesy parkového charakteru, které by zároveň plnily i funkci izolačního pásu
mezi obytnou a průmyslovou zástavbou (Lysolajské, Šárecké, Prokopské a Rokytské údolí,
obora Hvězda, lesy kolem motolského krematoria, Michelský a Kunratický les, Hostivařská
strž, lesy v Malešicích a Strašnicích, Ďábelský a Čimický háj). Pro fungování tohoto systému
zeleně je podle jeho názoru důležité vzájemné propojení jednotlivých prvků systému (viz
obr. 7).

obr. 7– Systém zeleně hl. m. Prahy podle Horkého z konce 70. let 20. století

Současný systém zeleně vychází z celoměstského systému zeleně, který byl podrobně
popsán v územním plánu z roku 1999, a je například popsán v územně analytických
podkladech z roku 2012 v kapitole 2.9.1. Zeleň jako:
„Systém stávající zeleně je dán z větší části konfigurací terénu. Především
obtížněji zastavitelné údolní svahy umožnily zeleň zachovat a vtiskly jí liniový
charakter. Souvislé plochy zeleně zahrnují stávající plochy zeleně, které na
území Prahy vytvářejí relativně ucelený nebo na sebe navazující systém. Jsou
podstatnou složkou celoměstského systému zeleně, který je vymezen územním
plánem. V okrajových partiích Prahy by souvislé plochy zeleně měly být
začleněny do ´zeleného prstence´ kolem města ve vazbě na souvislé plochy
zeleně v regionu.“
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Zároveň jsou jednotlivé plochy chápány v určité hierarchii: plochy celoměstského významu,
plochy místního významu a ostatní plochy, které mají význam především lokální.
4.2

Analýza vývoje ploch veřejné zeleně v hlavním městě Praze v průběhu
20. století
V Praze předurčilo polohu řady městských parků opevnění středověkého města a
pozdější vývoj urbanistické struktury v renesanci a baroku. Vytváření městského parku
jakožto prototypu se odehrávalo v době průmyslového rozvoje města v 19. století.

4.2.1 Přelom 19. a 20. století
Na přelomu těchto dvou století se ve tvorbě nejen pražských veřejných ploch zeleně
projevuje zejména historizující krajinářské pojetí, ovlivněné secesí. V této době docházelo
k mnoha pokusům výrazněji zasáhnout do struktury některých historických měst. Především
mladší generace byla okouzlena moderními centry evropských metropolí, jako byla Paříž,
Vídeň nebo Berlín.
4.2.2 Začátek 20. století
Od začátku století a pak v době vzniku první republiky se objevoval nový styl –
moderna. Její představitelé v architektuře hledali odpovídající zahradní styl, který by
korespondoval s novými architektonickými formami. Zahradní umění se realizovalo
především u rodinných domů a vil. Ve tvorbě městských parků v této době převládá
historizující krajinářský styl ovlivněný secesí. Nově vzniklých veřejných parků, v té době
nazývaných lidových sadů, bylo několik. Mezi první realizace 20. století patří Štulcovy sady
založené v roce 1902 na Vyšehradě při novogotické stavbě nového probošství. Dalším
zahradním počinem bylo založení Riegrových sadů v roce 1904 na území Královských
Vinohrad. Na Vinohradech se nachází další zelená enkláva parků z počátku století, které mají
charakter parkových náměstí. Jedná se o zahradně upravené náměstí Jiřího z Poděbrad,
Čechovy sady (dnes známé jako sady Svatopluka Čecha) a Bezručovy sady a další. Během
první světové války nastal, kvůli nedostatku financí a pracovních sil, konec vzniku nových
sadů. První světová válka znamenala pro pražské sady úsporná opatření, která se odrážela
i v nedostatečné údržbě.
Z analýzy rozlohy veřejné zeleně je patrné, že během prvních dvou
desetiletí 20. století se na území hlavního města Prahy nacházelo 148,5 ha veřejné přístupné
zeleně, což odpovídalo 7% z celkové rozlohy města - 21km2. Na 1 obyvatele v této době
připadaly necelé 3m2 veřejné zeleně. Na území města se nacházely především veřejné parky,
v té době nazývané městské sady a jejich rozloha činila 143 ha. Dále se na území tzv.
„Vnitřní“ Prahy nacházelo 1,76 ha hřbitovní zeleně (Starý Židovský hřbitov a Vyšehradský
hřbitov) a 3,5 ha, které připadaly botanické zahradě na Slupi (viz graf 1, 7 a 8). (Data pro
analýzu kategorií veřejné zeleně převzata z: Pacáková – Hošťálková, 2000).

graf 1 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1901-1920
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4.2.3 20. léta 20. století
Se vznikem Velké Prahy vzniká nová éra pro městské parky a veřejná zeleň dostávala
jiný charakter. Ustoupil starší typ sadů především s rekreační funkcí, často oddělených od
městského ruchu, a tvořily se menší, ale početnější parkové úpravy. Tyto úpravy doplňovaly
volné prostory rychle se rozrůstající Prahy. V této době vznikala řada centrálních, parkově
upravených náměstí kolem zástavby rodinných domů a vil. Pražské městské sady rozrostly o
plochu sadů připojených obcí, dále o petřínské zahrady včetně Růžového sadu. Praha byla
systematicky zalesňována, aby se tvořil tzv. zelený pás města. Roku 1925 byla vypsána Státní
regulační komisí soutěž na přeměnu ostrovů na „plující zahrady“. Jednalo se o Slovanský
a Dětský ostrov. K realizaci však nedošlo a ostrovy zůstaly klidovou zónou bez náročnějších
zahradních úprav.
Z celkové rozlohy Velké Prahy 172 km2 tvořila veřejná zeleň uvnitř města 4%, což
odpovídá 697,2 ha a na 1 obyvatele připadalo 10 m2 veřejné zeleně (viz graf 2, 7 a 8). Mohlo
by se tedy zdát, že lidé žijící na území Prahy neměli dostatek veřejné zeleně, avšak v této
době obyvatelé Prahy hojně využívali k rekreaci a odpočinku lesy za hranicemi města. Uvnitř
města se nacházelo 400 ha rekreačních lesů, plocha veřejných parků vzrostla na 194 ha
a plocha hřbitovní zeleně se navýšila o plochu hřbitovů nacházejících se v obcích připojených
k Velké Praze. (Data pro analýzu kategorií veřejné zeleně převzata z: Pacáková – Hošťálková,
2000).

graf 2 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1921-1930

4.2.4 30. léta 20. století
Během deseti let, od roku 1923 do roku 1933, vzrostla rozloha městských parků
o 25 ha. Novotný (1958) uvádí, že koncem 30. let se v České republice projevuje všeobecná
hospodářská krize. Avšak díky tzv. nouzovým pracím, které vznikly z podnětu sociálního
úřadu hl. m. Prahy pro zmírnění nezaměstnanosti, vzrůstá plocha nově založených veřejných
sadů. V roce 1938 byla plocha veřejných městských sadů 272 ha a na 1 obyvatele připadalo
téměř 15 m2 z rozlohy veřejné zeleně. (viz graf 3, 7 a 8) Slibný vývoj ve všech odvětí kultury,
a rovněž tedy i tvorby veřejné zeleně v Praze, přerušila násilná německá okupace. V této době
platil zákaz zakládání nových parkových ploch a byla rovněž zakázána údržba sadů. (Data pro
analýzu kategorií veřejné zeleně převzata z: Novotný, 1958).
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graf 3 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1931-194021

4.2.5 40. léta 20. století
Po druhé světové válce v Praze mnoho zahrad a veřejných ploch zeleně nevzniklo.
Zahradní umění se omezovalo jen na udržování některých starých ukázkových zahrad, které
byly součástí historického dědictví, a na nové nezbývalo místo ani finance. Veřejnosti byly
zpřístupněny Vrtbovská a Valdštejnská zahrada, z části pak Královská zahrada a Jelení
příkop.V roce 1949 byl založen komunální podnik Zahradnictví hlavního města Prahy
(zakládání a úprava nových sadů), v jehož kompetenci také byla údržba veřejné zeleně.
V analýze jsou uvedeny interpolované údaje, tedy předpokládané údaje, pro rozlohu
veřejných parků a rekreačních lesů. V historických a archivních pramenech nebyla nikde
konkrétní rozloha veřejné zeleně nalezena (viz graf 7).
4.2.6 50. – 60. léta 20. století
Většina zahradních ploch, především městské parky byly v této době v zanedbaném
až havarijním stavu. Stejně tomu bylo u parků kolem usedlostí jako Cibulka, Klamovka nebo
Gröbovka. Drobná architektura a sochy podléhaly zkáze, dřeviny byly přestárlé a náletové
dřeviny zarůstaly dříve kultivované části.Koncem 60. let byl zrealizován dopravní projekt
druhé severojižní magistrály. Její trasa probíhala v místech kdysi zbouraných novoměstských
hradeb, kde koncem 19. století byly vybudovány městské sady (Švermovy, Vrchlického
a Čelakovského sady), park u kostela Panny Marie a park Karla Velikého na Karlově.
Všechny zmíněné plochy zeleně byly redukovány ve prospěch magistrály. Velké projekty
spojující přírodu a město zapadly a nikdy nebyly zrealizovány (např. projekt L. Žáka,
J. Hrůzy, J. Sokola). V této době dochází k masivní výstavbě sídlišť. Sídlištní výstavba
narušila okraje měst. Panelová výstavba, která v tomto období dominovala, znamenala úpadek
urbanismu tehdejší doby. Na konci 60. let na území hlavního města Prahy byla realizována
konkrétně tato sídliště: Zahradní Město v Záběhlicích, Na Petřinách, v Krči, Malešicích a na
Proseku. Mohutná výstavba sídlišť na obvodu Prahy zásadně změnila charakter příměstských
lesů, které byly přebudovány na tzv. lesoparky, které obyvatelé sídlišť využívali
ke krátkodobé každodenní rekreaci.

21

Kvůli nedostatku informací je pro kategorii rekreačních lesů v grafu uveden kvalifikovaný odhad.
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obr. 8 - Procentuální zastoupení veřejné zeleně v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy, 1967

Z analýzy rozlohy veřejné zeleně je patrné, že během 60. let došlo k úbytku ploch
veřejných parků (viz graf 4, 7 a 8). Z rozlohy 745 ha na přelomu 50. - 60. let 20. století byla
v roce 1967 rozloha nižší o 71 ha, tj. celková rozloha veřejných parků byla 683 ha. Dále se na
území hlavního města nacházelo 27,5 ha zeleně na území botanických a zoologických zahrad,
99,7 ha hřbitovní zeleně, 1735 ha rekreačních lesů. V této době se na území hl. m. Prahy
objevuje nový typ zeleně, který souvisí s výstavbou sídlišť, a to sídlištní zeleň. V této době
zaujímá rozlohu 40 ha. Celkově veřejná zeleň na konci 60. let zaujímá 2585,2 ha. Z celkové
rozlohy města, která byla v roce 1968 rozšířena na 291 km2, což činí téměř 9%.
Na 1 obyvatele v této připadalo téměř 26 m2 veřejné zeleně. Konkrétní procentuální
zastoupení parkové veřejné zeleně v roce 1967 v jednotlivých městských částech hl. m. Prahy
je znázorněno na obr 8.Jelikož se jedná o znázornění pouze parkových ploch, tak největší
procentuální zastoupení je ve středu města (historické parky a parky z 19. a počátku
20. století) a směrem k okraji města toto procentuální zastoupení klesá. V těchto částech se
pak nacházejí z velké části rekreační lesy. (Data pro analýzu kategorií veřejné zeleně převzata
ze spisů: Rozvoj zdravotnictví, 1961, Rada NVP 1964, Rada NVP 1967)

graf 4 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1961-1970
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4.2.7 70. léta 20. století
V roce 1974 dochází opět k rozrůstání města Prahy, kdy rozloha města byla 496 km2.
Tuto rozlohu si město zachovalo do dnešních dní. Rovněž v tomto období pokračuje trend
ve výstavbě sídlišť a vznikají velká sídliště Jižního Města, sídliště v Bohnicích, Ďáblicích
a Čimicích. Obyvatelé těchto sídlišť ke své rekreaci využívají sousední zelené enklávy
například Ďáblického a Čimického háje.
V 70. letech nastal určitý zlom, do města se opět vrací parky a parčíky s moderními
plastikami a vodou ve všech podobách – fontány, vodotrysky, pítka apod. Najde se i několik
zajímavých moderních zahradních děl, kde provozní, technické a ekonomické důvody
nepřevážily nad ideovou náplní a funkčností. Jedná se například o park Přátelství na Proseku
z roku 1976-1983, jehož hlavním tématem je symbolika vody od architekta Otakara Kuči.
Další zajímavý projekt veřejného prostranství se nachází nad vestibulem metra Malostranská
(původní dvůr Valdštejnské jízdárny) z roku 1978 rovněž od Otakara Kuči.
Z analýzy rozlohy ploch veřejné zeleně vyplývá, že celková rozloha veřejné zeleně byla
na konci 70. let 20. století 6 507 ha, což odpovídá 13% z celkové rozlohy hl. města Prahy
(496 km2) a rozloha veřejné zeleně činila na 1 obyvatele necelých 57 m2. Rozloha veřejných
parků činila 869 ha, rozloha botanických a zoologických 186 ha, hřbitovní zeleň zaujímala
148,5 ha, plocha rekreačních lesů se rapidně zvýšila z původních 1 735 ha na 4 860 ha
a sídlištní zeleň se rozrostla o více než 400 ha na celkovou plochu 443,71 ha (viz obr. 9, graf
5, 7 a 8). (Data pro analýzu kategorií veřejné zeleně převzata z: Řehoř, 1981; Poleno, 1977)

obr. 9 - Procentuální zastoupení veřejné zeleně v městských obvodech hl. m. Prahy, 1976
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graf 5 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1971-1980

4.2.8 80. léta 20. století
Příkladem nově vytvořeného zahradního díla na území hlavního města Prahy je
například meditativní Voršilská zahrada z roku 1983.
Koncem 80. let byla celková rozloha veřejné zeleně uvnitř města 7376 ha, což je 15%
z celkové rozlohy města (viz graf 8). Pro období 80. let nebyly v archivech a historických
pramenech nalezeny konkrétní data. V grafu jsou uvedena interpolovaná data. Pro toto území
je pouze známá rozloha botanických a zoologických zahrad, která byla 153 ha.
4.2.9 90. léta až konec 20. století
Od 90. let je nejen v Praze kladen důraz na obnovu a rekonstrukci stávajících zahrad.
Navázalo se na zkušenosti z rekonstrukcí historických budov a zahrad z minulého období.
Zdařilým příkladem nově založené zahradní plochy odpovídající rekonstruovanému
středověkému objektu může být park u Chodovské tvrze od prof. Jiřího Marečka z let 1996 až
1998, který navozuje zdání středočeské volné přírodní krajiny.

obr. 10 - Procentuální zastoupení veřejné zeleně v městských částech hl. m. Prahy, 1995
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Na konci 20. století rozloha veřejné zeleně zaujímá přibližně 18%, konkrétně 17,7%
z celkové rozlohy města a na 1 obyvatele připadalo 72 m2 veřejné zeleně. V roce 1995 byl
proveden tzv. registr ploch veřejné zeleně, z něhož vyplynulo, že na území hlavního města
Prahy se nachází celkem 9355 ha veřejné zeleně. Procentuální zastoupení veřejné zeleně
v jednotlivých zeleně viz obr.10. Téměř polovinu z celkové plochy veřejné zeleně zaujímají
rekreační lesy (4797 ha), druhý největší podíl má sídlištní zeleň (2011 ha), veřejné parky
zaujímají 1465 ha, hřbitovní zeleně 963 ha. Nejmenší podíl na veřejné zeleni má zeleň
botanických a zoologických zahrad (119 ha) (viz graf 6,7 a 8). (Data pro analýzu kategorií
veřejné zeleně převzata z: Esterka, 2009).

graf 6 - Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií veřejné zeleně v letech 1991-2000

4.2.10 Počátek 21. Století
Data pro toto období jsou za rok 2006 a jsou převzata z územního plánu Z1000/00.
Rozloha plochy veřejné zeleně pokračuje v trendu neustálého se zvyšování. Plocha veřejných
parků se zvýšila o 423 ha, tj. na 1888 ha. Plocha hřbitovní zeleně činila v roce 161 ha
a rovněž rozloha rekreačních lesů se zvýšila celkově na 5207 ha. Celková rozloha veřejné
zeleně činila 9 614 ha, což odpovídá 19,4% z celkové rozlohy hl. m. Prahy a na 1 obyvatele
připadalo 80 m2. Data pro rozlohu sídlištní zeleně a rozlohu botanických zahrad a parků byla
převzata data z konce 20. století. Tyto údaje nebyly nalezeny a předpokládá se, že rozlohy
uvedených kategorií se výrazněji nerozrostly (viz graf 7 a 8). (Data pro analýzu kategorií
veřejné zeleně převzata z: Územní plán sídelního útvaru Z1000/00).
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graf 7 a 8 – Celkový přehled vývoje ploch veřejné zeleně na území hlavního města ve 20. století22

5

Diskuze a závěr
Závěrem lze o pražské veřejné zeleni říci, že její rozloha vůči rozloze města neustále
stoupá. Tento stav je v souladu s výsledky výzkumu od Kabishe a Hasse (2013), kteří se
zabývali rozlohou veřejné zeleně v evropských městech v letech 1990-2006 s shodně tvrdí že
na území hlavního města Prahy došlo k navýšení rozlohy veřejné zeleně. K největšímu
nárůstu došlo při vzniku Velké Prahy a dále v roce 1974. Postupně jak se Praha rozrůstala,
stávaly se i městské parky a lesy nových částí součástí města. Od poloviny 20. století
s trendem sídlištní výstavby se v Praze objevuje další druh veřejné zeleně, a to zeleň sídlištní,
která koncem století zaujímá necelou čtvrtinu z celkové rozlohy veřejné zeleně. Velkým
problémem tohoto druhu veřejné zeleně je její roztříštěnost. Otázkou do budoucna je, jak tuto
zeleň vhodně zařadit do systému zeleně města tak, aby plnila svoji rekreační a relaxační
funkci. Na konci 20. století tedy veřejná zeleň zaujímá téměř čtvrtinu z celkové rozlohy
města.
Z výsledků analýzy rozvoje ploch veřejné zeleně vyplývá, že veřejná zeleň je důležitá
pro systém zeleně města a že je nedílnou součástí obytného prostředí. Tyto výsledky se
shodují s tvrzením Collena a Meesterse (2012), kteří uvádí, že veřejný zelený prostor vytváří
nedílnou součást obytného prostředí. Dále Chiesura (2004) tvrdí, že přítomnost ploch zeleně
ve městském prostředí je velice důležitá pro blahobyt lidí žijících v umělém prostředí. Z toho
vyplývá důležitý a nesnadný úkol pro současné urbanisty, aby stávající i případně nově
navrhovaná veřejná zeleň se propojila do ucelených systémů, které budou tvořit systém zeleně
hlavního města Prahy. Systémy zeleně vytvářejí ve městě infrastrukturu, která je stejně
důležitá jako například dopravní nebo technická infrastruktura; má stejný význam a
důležitost. Tato zelená infrastruktura má rovněž zásadní význam při utváření trvale
udržitelných měst, což je v současné době mělo být jedním z hlavních cílů městských
architektů a urbanistů.

22

Šedou barvou jsou v grafu označena interpolovaná data a červenými šipkami období, kdy se rozrostla Praha
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Využití starších plánovacích dokumentů při studiu vývoje
sídelní zeleně ve městě

The Use of Older Planning Documents in the Study of the Development
of Residential Greenery in the City
Veronika Vonešová

Abstract:
This paper deals with the problematic of protection and restoration of historic gardens and
parks, which are important elements in the system of city greenery. The research was based on
a case study linking historical gardens and other green segments in the given area of Prague 6.
In view of the fact that there can’t be expected the mass founding of large multi-functional
urban parks in the cities, it is necessary to focus on the functional recovery of current, often
historically established, urban parks and gardens. Fact, that our natural and cultural heritage is
considerably threatened, is stated in the Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage. Historic gardens are considered to be the monuments and their
protection is the subject of specific requirements. According to the Florence Charter, it is
made an effort to preserve the inner composition of the garden, and that is why it is necessary
to make effort to maintain the physical environment in which the garden as a monument is
located. In the Venice Charter, there is further anchored that any intervention, that could
disrupt the arrangement and relations prevailing between the monument and the surrounding,
must be rejected. The environment, that surrounds these monuments of garden art, is defined
by cultural and historical characteristics of the area. These are further defined by urban
development and its compositional structure. It is important to preserve the ecological balance
of the external physical environment in which these monuments are located.
In the case study there were analysed and evaluated various regulative, directional and spatial
plans of the capital city of Prague from different time periods and they were compared to the
real situations – aerial photos of the area from different time periods.
Application of results of the work is beneficial in city planning of sustainable development
and management of the urban structure of the capital city of Prague, especially when
assessing of threats from anthropogenic activities resulting in the historic structure of the city.
Keywords:
System of city greenery; city planning; natural and cultural heritage; regulative plan; spatial
plan; sustainable development; Prague 6
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1

Úvod
Sídlení zeleň je důležitou součástí městského urbanizovaného prostředí. Svými
nezastupitelnými funkcemi zkvalitňuje život ve veřejném prostoru a spoluvytváří obraz města.
Pohled na vnímání sídelní zeleně se v průběhu času měnil. Tolerance a využití zeleně ve
veřejném prostoru sahá do období předkřesťanských tradic, kdy byly stromy uctívány a
zasvěceny jednotlivým bohům (Novák, 2001). Ve středověkém městě se začaly objevovat
první zahrady a další produkční plochy, které vytvářely tehdejší systém sídelní zeleně.
V období renesance a baroku se přistoupilo k využívání alejí ve struktuře města, k budování
velkolepých zahradních kompozic. Tyto historické zahrady většinou byly později v systému
sídelní zeleně města proměněny ve veřejné parky. První městské parky byly zakládány v 19.
století, kdy rostla potřeba zdravého životního prostředí v intenzivně průmyslových městech.
Stav a vývoj sídelní zeleně lze charakterizovat pomocí územně plánovací dokumentace, která
byla vytvářena v jednotlivých časových obdobích.
Cílem práce je popsat stav a vývoj sídelní zeleně v severozápadní části hlavního města
Prahy, ve které se nachází různé formy sídelní zeleně, včetně historických zahrad. Jelikož jsou
historické zahrady podle Florentské charty (1987) považovány za památky, jejich ochrana
podléhá specifickým požadavkům. Jedním z těchto požadavků při jejich obnovování je podle
článku 7 této charty zachování jejich fyzikálního prostředí, ve kterém se zahrady jakožto
památky nachází. Důležité je zachovat nejen urbanistickou strukturou zástavby, jejíž
kompoziční uspořádání definuje kulturní a historické charakteristiky dané lokality (Vorel,
2011), ale také ekologickou rovnováhu prostředí, ve které se tyto zahrady nacházejí. Díky
rozvoji ekonomiky a vyšších nároků na dopravu se postupně degradují ekosystémy přeživší
v městském prostoru (Hendrych, 2008).
2

Rešerše
Praha, jako středověká metropole, vynikala svojí urbanistickou kompozicí, která byla
téměř neměnná až do 19. století (Hrůza, 1999). V urbanistickém uspořádání Prahy je zřetelná
mnohovrstevnatost, která je dána mnohaletým vývojem uspořádání města v závislosti na
různých regulačních plánech. Jednotlivé regulační plány byly ovlivněny legislativou
poplatnou v určité době (Szentesiová, 2010). První regulační plány vznikly v závislosti
rychlého růstu Prahy na začátku 19. století, což bylo spojeno s nástupem průmyslové revoluce
(Bradová, 2012). Nové společenské a hospodářské uspořádání v České republice vyžadovalo i
novou funkci veřejných prostranství i parků a dalších vegetačních ploch ve městě. Na nové
funkce urbanizovaného prostředí musely reagovat i ty jeho části, které v sobě integrovaly
ochranu abiotických, biotických, estetických, rekreačních i historických přírodních prvků a
musely pozitivně ovlivňovat i novou funkci vegetačních ploch v urbanizované struktuře města
i v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí (Šubr, 2000). Nejdůležitějšími a největšími
prvky v systému sídelní vegetace jsou městské parky. Plochy zeleně na území hlavního města
Prahy jsou rozděleny do funkčních ploch zeleně, které spolu s produkčními plochami vytváří
charakter městské krajiny. Pražská městská krajina je definována nespojitým celoměstským
systémem zeleně v podobě klínů, které vstupují do intenzivně zastavěného území (Průvodní
zpráva ÚP, 1999).
Po roce 1945 byl změněn vztah společnosti k památkám. Novými tendencemi bylo
památky jako takové nevytrhávat z kontextu, ale naopak, byla zdůrazněna jejich vazba na
okolní krajinu - volnou či městskou (Kibic, Vošahlík, 2011). O tuto ideu se opírá také článek
14 Florentské charty (1987), podle kterého má být každá historická zahrada udržována ve
vhodném prostředí a není žádoucí přijímat změny, které by mohly významným způsobem
ovlivnit podobu fyzikálního okolí či narušit ekologickou rovnováhu. Článek 6 Benátské
charty (1964) říká, že je třeba zamítnout každou novou intervenci, která by mohla narušit
uspořádání a vztahy panující mezi památkou a okolím. V mezinárodní chartě pro záchranu
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historických měst (1987), v článku 4 je psáno, že zásahy v historických částech měst je nutno
dělat metodicky s co největší obezřetností s vyloučením jakéhokoliv dogmatizmu, ale
s ohledem na specifičnost daného místa a problému.
Ochrana urbanistické struktury města je opřena o zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, v němž jsou definovány cíle a úkoly územní
plánování. Dle zmíněného zákona „územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti“. V tomto zákoně jsou dále popsány nástroje územního
plánování. Funkční využití území, včetně prostorového a plošného uspořádání, stanovení
limitů využití území a závazné regulační prvky jsou obsaženy v územně plánovací
dokumentaci. Územně plánovací dokumentací se dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a
regulační plán. Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění lze v zastavěném prostředí tyto limity stanovit regulačními plány. Regulační
plány slouží jako nástroje ochrany hodnot a definují uspořádání v území. Regulační plán dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění „stanoví
podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro
ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.“ Regulaci
v území ovlivňuje také zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ve
kterém jsou stanoveny definice, plány ochrany památkových rezervací a zón, kulturních
památek aj. (Hendrych, 2007). To, že je naše kulturní a přírodní dědictví značně ohrožováno,
je konstatováno v Úmluvě o ochraně světového kulturního dědictví. Kulturní a přírodní
dědictví představuje nenahraditelné ochuzení celého společenství, je nenahraditelným
zdrojem života a inspirace (Kučová, 2009).
Souběžně se středověkými zahradami vznikaly Bubenči Stará obora (Stromovka) a
v dnešní Liboci Nová obora (Hvězda), které byly dokončeny již jako renesanční. Později
v renesanci vznikla Královská zahrada u Pražského hradu (Pacáková, 2000). Za vlády císaře
Rudolfa II. byly všechny tři objekty intenzivně využívány a jsou neoddělitelně spojeny s jeho
osobou (Dobalová, 2009).
3

Metodika
Metodika této práce je založena na analýze jednotlivých regulačních, směrných a
územních plánů hlavního města Prahy. Analyzovány jsou jednotlivé plány z různých časových
období a vzájemně porovnány se skutečnými stavy – s leteckými snímky řešeného území
z jednotlivých časových mezníků. Subjektivně je hodnocen rozsah a forma sídelní zeleně
včetně urbanistické struktury přiléhající zástavby zobrazené na jednotlivých plánech. Výzkum
je založen na případové studii řešení konkrétního předmětu zkoumání.
Předmětem zkoumání je vývoj sídelní zeleně v hlavním městě Praze mezi vybranými
historickými zahradami – Oborou Hvězda, Královskou zahradou na Pražském hradě a
Stromovkou. Tyto objekty byly vybrány jako zahrady, které se váží k osobě císaře Rudolfa II.,
na základě vědecké práce Dobalové (2009), a které jsou předmětem řešení disertační práce na
téma: Moderní přístup k obnově a managementu historických zahrad na příkladu zahrad, které
vznikly v období Rudolfa II. V širším měřítku se jedná o městské čtvrti Liboc, Bílá hora,
Střešovice a Bubeneč, které patří do městských částí Praha 6 a Praha 7 (viz Obr. 1 - Předmět
zkoumání).
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Obr. 1- Předmět zkoumání
Jako výchozí podklady pro dokumentaci urbanistické struktury, včetně jejího vývoje,
byly pro tuto práci zvoleny volně přístupné mapové podklady ze serveru Greoportal Praha
spravovaný Institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha. Pro mapování původních
historických struktur urbanistických vztahů byla využita mapa Císařských otisků stabilního
katastru (1826 - 1830), která zobrazuje charakter krajiny v první polovině 19. století.
Mapovými podklady dokumentující vývoj regulace mezi řešenými objekty jsou regulační
plány hl. města Prahy z let 1924 (Celkový regulační plán), 1930 (Schematický regulační a
zastavovací plán) a 1939 (Plán Velké Prahy – Přehled rozsahu regulačních plánů). Dále byly
analyzovány historické směrné plány hlavního města Prahy z let 1955, 1964, 1969, 1971,
1975 a 1986 z archivu map územních plánů hlavního města Prahy. Pro vyhodnocení byly
využity volně přístupné letecké snímky hlavního města Prahy z let 1938, 1953, 1975 a
1988/89. Na jejich základě byla zhodnocena aplikace teoretické regulace urbánního prostoru
Prahy v řešené lokalitě. Pro popis současného stavu byla využita mapová aplikace Google
Maps (stav k červenci 2013) a textová i mapová část platného územního plánu hlavního města
Prahy.
4

Výsledky

4.1

Vztah zahrad v tehdejší krajině města
V mapě stabilního katastru (viz Obr. 2 - Vztah zahrad v tehdejší krajině) jsou
vyznačeny řešené lokality a definovány původní vztahy mezi nimi. Sídelní zeleň města je
tvořena především významnými rozlehlými zahradami uvnitř města a také ozeleněním hradeb
– lze ale usuzovat, že se jedná o náletovou zeleň. Významnými krajinnými formami zeleně
nacházející se v řešeném území jsou především zkoumané obory, zelený pás zahrnující
zahrady břevnovského kláštera, lesnatá část podél Litoveckého potoka a zalesněné segmenty
v Šáreckém údolí. Zbytek zkoumaného krajinného prostoru je využíván jako produkční
plocha. Z mapy (viz Obr. 2 - Vztah zahrad v tehdejší krajině) je čitelné rozmístění
jednotlivých zkoumaných objektů – obory Hvězdy, obory Stromovky a Královské zahrady.
Královská zahrada se nachází v areálu Pražského hradu uvnitř hradeb města. Stromovka je
s touto zahradou spojena komunikací lemovanou alejí skrz obec Bubeneč. Obora Hvězda je s
Královskou zahradou propojena významnou komunikací se zeleným pásem skrz dnešní
Střešovice, Břevnov a Dolní Liboc zahrnující areál Břevnovského kláštera.
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Obr. 2 - Vztah zahrad v tehdejší krajině města
4.2

Urbanistický vývoj propojení zahrad – analýza regulačních, směrných a
územních plánů Prahy
Dle jednotlivých regulačních plánů, a později také směrných plánů hl. města Prahy je
zřetelný proces navrhování a regulace rozrůstajícího se hlavního města. Rychlý růst předměstí
Prahy, zejména na začátku 19. století, kdy byla zavedena železniční doprava, zcela změnilo
vnitřní krajinu sídelního města a také interakci mezi městem a vnější krajinou. Rychlý růst byl
nejdříve neregulovaný, později ve 20. letech 20. století byl podložen prvním regulačním
plánem.
Z prvního regulačního plánu z roku 1924 (viz Obr. 3 - Regulační plán z roku 1924) je
patrná prostorová regulace realizovaná uliční čárou a definice nové hmoty zástavby. Prostor
mezi Královskou zahradou a Stromovkou je uchován jako lokalita s nízkopodlažní zástavbou
podél významné spojující komunikace, tehdy nazývanou Královská třída. V plánu je dále
definováno náměstí v blízkosti Stromovky. Západně, na spojnici mezi Královskou zahradou a
oborou Hvězda je navrhována výstavba vysokopodlažních bytových domů (později panelové
sídliště Petřiny a vysokopodlažní bytové domy v oblasti Střešovic a Břevnova) a samostatně
stojících nízkopodlažních domů. U hranice obory jsou zobrazeny rozvojové plochy
s navrženou regulací samostatně stojících nízkopodlažních vil. Nová kompozice je patrná i u
cestní sítě.
Regulační plán z roku 1924 zachycuje řešení rozvojových ploch v těsné blízkosti
historických území. V blízkosti areálu obory Hvězda se nachází sice nízkopodlažní zástavba
rodinných domů, ale vzhledem k průběhu terénu se naskytují výhledy na v té době vznikající
sídliště, které poskytuje řadu negativních vertikálních dominant. Vyokopodlažní zástavba se
také nachází v blízkosti areálu Stromovky, avšak průběh terénu Dejvic a Bubenče je zcela
odlišný a charakter výstavby nijak nenarušuje charakter krajinářsky řešeného parku.
Z tohoto regulačního plánu (viz Obr. 3 - Regulační plán z roku 1924) nelze jasně
vyčíst definovaný prostor zeleně. Ta není v mapě nijak znázorněna a lze pouze odtušit
v plochách, ve kterých nejsou vyznačeny urbanistické prvky (domy, ulice, náměstí, …).
Takovéto plochy větších výměr se nacházejí podél Litoveckého potoka, dále podél
komunikace spojující Holešovice, Bubeneč a Pražský hrad se západním okrajem Prahy, jejíž
součástí je areál Břevnovského kláštera, přírodní park Šárka-Lysolaje, Letná a samotné obory
– Hvězda a Stromovka.
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Obr. 3 - Regulační plán z roku 1924
Další regulační plán (viz Obr. 4 - Schematický regulační plán z roku 1930) zobrazuje
čitelnější prostorovou i funkční regulaci města. V plánu jsou odlišně zakresleny plochy pro
kompaktní zástavbu městského charakteru, pro samostatně stojící rodinné domy, pro zeleň aj.,
lze tudíž přesněji odtušit výměry a charakteristiky jednotlivých ploch sídelní zeleně.
Severně od Královské zahrady je vyznačena plocha vysokopodlažní zástavby, zbytek
prostoru je ponechán pro samostatně stojící rodinné domy. Na spojnici mezi Královskou
zahradou a oborou Hvězda jsou vyznačeny plochy s rodinnými domy a podílem zeleně.
Významnými segmenty zeleně jsou na severu území přírodní park Šárka-Lysolaje, obě obory
– Hvězda i Stromovka, okolí Litoveckého potoka, Letná a jižně v řešeném okolí Strahovského
stadionu, včetně Petřína, zahrady Kinských a osy kompozičně napojující Strahovský stadion
do předprostoru obory Hvězda. V celém tomto prostoru je regulováno velké množství
drobných fragmentů sídelní zeleně v nově navrhované zástavbě.

Obr. 4 - Schematický regulační plán z roku 1930
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Obr. 5 - Regulační plán z roku 1939
Následující regulační plán (viz Obr. 5 - Regulační plán z roku 1939) zobrazuje
regulaci prostorů v Praze na konci 30. let 20. století. Plán vyznačuje prostorovou regulaci
zástavby. Stávající stav stabilizuje, nově navrhovaná je cestní síť. Oproti regulačnímu plánu
z roku 1930 (viz Obr. 4 - Schematický regulační plán z roku 1930) došlo k redukci ploch
zeleně, především v plochách nově navrhované zástavby.
Další mapou je směrný plán Prahy z roku 1955 (viz Obr. 6 - Směrný plán Prahy z roku
1955), který zachycuje řešené území před zahájením masové výstavby panelových sídlišť.
Z plánu je čitelné stávající rozvržení jednotlivých ploch bydlení, včetně uličních prostorů.
Zeleň není v plánu dostatečně zaznamenána, proto lze opět jen vytušit její plochy. Odlišně
jsou vyznačeny významné plochy sídelní zeleně v sídle, a to opět přírodní park LysolajeŠárky, obě obory – Hvězda i Stromovka a drobné segmenty zeleně.

Obr. 6 - Směrný plán Prahy z roku 1955
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Obr. 7 - Směrný plán Prahy z roku 1964
Dalším směrným plánem Prahy je plán z roku 1964 (viz Obr. 7 - Směrný plán Prahy
z roku 1964), který již vyobrazuje Prahu s realizovanou zástavbou bytových domů a
samostatně stojících rodinných domů, která byla vymezena již ve 20. let 20. století. Spojnice
mezi Královskou zahradou a Stromovkou je stabilizována. Na spojnici mezi Královskou
zahradou a oborou Hvězda jsou nadále stabilizovány segmenty zeleně. V plánu jsou
vymezeny plochy veřejného vybavení.
Revize stávajícího směrného plánu byla pro Prahu vypracována v roce 1969 (viz Obr.
8 - Směrný plán Prahy z roku 1969). Došlo k podrobnějšímu dělení a charakteristice
jednotlivých ploch. Z plánu je patrná dopravní regulace v ulici Pod Kaštany, kde došlo k
vizuálnímu narušení osy. Segmenty zeleně nacházející se na spojnici Královské zahrady a
obory Hvězda jsou stabilizovány, stejně jako funkčně i prostorově plochy pro bydlení.

Obr. 8 - Směrný plán Prahy z roku 1969
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Obr. 9 - Směrný plán Prahy z roku 1971
Směrný plán z roku 1971 (viz Obr. 9 - Směrný plán Prahy z roku 1971) vyobrazuje
masivní rozvoj dopravní infrastruktury, zejména posílení dopravy v oblasti Hradčanské a
vznik silnice vedoucí podél areálu Pražského hradu a Královské zahrady (skrz ulice
Mariánské hradby a ulice Jelení). Ke zvýšení frekvence dopravy došlo také na spojnici mezi
Královskou zahradou a oborou Hvězda (ulice Bělohorská), ze které se stal hlavní dopravní
koridor vedoucí na západní okraj Prahy, včetně napojení na páteřní komunikaci. Mezi oborou
Hvězda a touto komunikací vznikla luční a izolační plocha zeleně.
Směrný plán u roku 1975 (viz Obr. 10 - Směrný plán Prahy z roku 1975) zachycuje
město s rozvinutými plochami bydlení na úkor ploch zeleně a sportu a rekreace – především
byly redukovány plochy zeleně na spojnici Královská zahrada – obora Hvězda.

Obr. 10 - Směrný plán Prahy z roku 1975
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Obr. 11 - Územní plán Prahy z roku 1986
Dalším plánem zobrazující rozložení ploch v Praze je územní plán z roku 1986 (viz
Obr. 11 - Územní plán Prahy z roku 1986). Tento územní plán lze považovat za výchozí
koncepci, na níž novodobé územní plány navazují. Stabilizuje rozsah území hlavního města,
včetně jeho dopravní infrastruktury.
Platný územní plán (Obr. 12 - Platný územní plán Prahy z roku 2013) zobrazuje Prahu
jako město s rozvinutou koncepcí. Ulici Pod Kaštany zobrazuje jako významnou komunikaci
poskytující průjezd Bubenčí, která je jako přímá osa vizuálně a hmotově narušena. Na
spojnici mezi Královskou zahradou a Oborou Hvězda jsou zachovány segmenty zeleně, ale
v podstatně menší míře. Komunikace propojující tyto dva objekty je taktéž označena jako
významná (ulice Patočkova, ulice Bělohorská). Jedná se o frekventovaný dopravní koridor
propojující centrum města s Rozvadovskou spojkou a Pražským okruhem.

Obr. 12 - Platný územní plán Prahy z roku 2013
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Zhodnocení regulace urbanistického vývoje propojení zahrad

Obr. 13 - Stav k roku 1938
Na leteckém snímku (Obr. 13 - Stav k roku 1938) je patrná reálná podoba Prahy
v první polovině 20. století. Na základě rozboru regulačních plánů (viz Obr. 3 – Obr. 5) je
patrné respektování historické cestní sítě. Regulační plány, které zachycují prostorové a
funkční regulování v území v tomto období, zamýšlí rozvojové obytné plochy, především
vysokopodlažních bytových domů vytvářející segmenty mezi Královskou zahradou a Oborou
Hvězda. Tyto plochy jsou na leteckém snímku (Obr. 13 - Stav k roku 1938) patrné jako zeleň
či rozvíjející se nízkopodlažní zástavba. Obecně lze říci, že obraz města k roku 1938 se skládá
z vysokého podílu zeleně, který je tvořen především zemědělským půdním fondem, zelení
soukromých zahrad, zelení historických zahrad a veřejnými plochami zeleně.

Obr. 14 - Stav k roku 1953
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Obr. 15 - Stav k roku 1975
Na leteckém snímku z roku 1953 (viz Obr. 14 - Stav k roku 1953) je patrné řešené
území v polovině 20. století. Při porovnání stavu k roku 1938 (viz Mapa 14 Stav k roku 1938)
je na leteckém snímku z roku 1953 (viz Obr 14 - Stav k roku 1953) zaznamenán větší počet
ploch s nízkopodlažní zástavbou – dochází tedy k rozvoji bydlení ve městě.
Na leteckém snímku z roku 1975 (viz Obr. 15 - Stav k roku 1975) je zaznamenán
rozvoj zástavby, především sídlištních prostorů s vysokopodlažními bytovými doby (v drtivé
většině případů výstavba panelových domů). Dochází také k vyšší frekventovanosti
komunikací propojující toto území. Na leteckém snímku z roku 1988/89 (viz Obr. 16 - Stav
k roku 1988/89) jsou dále znázorněny další plochy rozvoje vysokopodlažní ve větším měřítku,
než bylo původně zaznamenáno na původních historických regulačních plánech.

Obr. 16 - Stav k roku 1988/89

171

Využití starších plánovacích dokumentů
při studiu vývoje sídelní zeleně ve městě

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Veronika Vonešová

Obr. 17 - Pod Kaštany
Současná situace propojení Královské zahrady na Pražském hradě a Stromovky ulicí
Pod Kaštany (viz Obr. 17 - Pod Kaštany) je kompozičně ustálená a je tvořena historicky
danou osou, která vychází z prostoru zastávek Hradčanská a směřuje k Místodržitelskému
letohrádku ve Stromovce. Napojení této ulice přímo na Královskou zahradu potom dále
pokračuje skrz Píseckou bránu k areálu Pražského hradu.
Patrná je nejednotnost prostoru ulice. Ta je rozčleněna na tři funkčně a vzhledově
odlišné části. Střední část této historické ulice je koncipována pro větší dopravní vytíženost –
jedná se o komunikaci dvouproudovou se zeleným pásem uprostřed. Uliční prostor je
vymezen zástavbou vilových domů s vysokým podílem soukromé zeleně. Koncové části ulice
jsou podstatně užší a dimenzované pro nižší intenzitu provozu. Část ulice přiléhající
k prostoru zastávek Hradčanská je vymezena vysokopodlažními domy a nižší intenzitou
zelených ploch. Část ulice přiléhající ke stromovce – náměstí Pod Kaštany – má charakter
parkového náměstí a osa zde není definována žádnou zástavbou.
Současná situace propojení Královské zahrady na Pražském hradě a obory Hvězda
(viz Obr. 18 - Břevnov) vychází z historické cestní sítě, podél které vznikal pás zahrad,
zahrnující významnou zeleň areálu Břevnovského kláštera. Tento zelený pás je v současnosti
reprezentován nespojitými segmenty zeleně – jedná se o zeleň soukromou, zeleň veřejnou a
zeleň historickou. Páteř propojení je tvořena vysoce frekventovanou komunikací spojující
centrum Prahy se západním okrajem a napojující se na Rozvadovskou spojku a Pražský
okruh.
Obora Hvězda je od okolního města oddělena zdí, která definuje její hranici. Na ni
v blízkosti navazuje panelové sídliště Petřiny, jehož vysokopodlažní zástavba vytváří
pohledově negativní technické dominanty v blízkosti obory. Zelený koridor, začínající
v oblasti Vypichu nespojitě navazuje na zeleň Břevnovského kláštera. V oblasti Střešovic
vstupuje do zeleného pásu vysokopodlažní zástavba s vysokým podílem sídlištní zeleně.
Zelený pás je ukončen u nájezdu do Strahovského tunelu, v ulici Patočkova. Ta vytváří
bariéru, za níž je poslední segment zeleného pásu reprezentovaný zelení areálu Pražského
hradu.
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Obr. 18 - Břevnov
5

Diskuze
Dle jednotlivých dokumentů týkající se ochrany a obnovy historických zahrad a
obecně celých historických sídel, je nutné začlenit jednotlivé památky do souvislostí a do
širšího měřítka. Ještě do nedávna byla památková ochrana soustředěna na ochranu památek,
které byly vytrženy z kontextu a jejich ochrana nerespektovala širší souvislosti a přesahy do
městské krajiny, které jsou součástí (Whitehand, Gu, 2010).
Jelikož historické zahrady, jako takové, mají být uchovány ve svém fyzickém prostředí
(Florentská charta, 1987), je nutné zlepšit ekologické podmínky v okolí těchto objektů.
Z historických map je patrné, že obora Hvězda byla napojena na město, respektive na Pražský
hrad – či Královskou zahradu, zeleným koridorem, který se do dnešní doby dochoval pouze
jako segment zahrad Břevnovského kláštera a sídelní zeleně v prostoru panelových sídlišť.
Okolí této obory mělo spíše zemědělský charakter s přírodními prvky. Znovunavrácením
takovýchto zelených koridorů do vnitřních krajin měst by došlo ke zlepšení ekologických
vazeb, a tím i životních podmínek uvnitř města. Využití zelených koridorů bylo jako nástroj
plánování a navrhování vyvinuto především v 19. a 20. století. Tento nástroj slouží pro
zachování krajiny, ochranu dědictví a mimo jiné nabízí také příležitosti pro veřejnou rekreaci
(Fabos, 1995, Ribeiro et al., 2005). Zelené koridory mají význam jak v urbanistickém
kontextu, tak také v územním a krajinném plánování. Navrhovány jsou v různém měřítku – od
ochrany přírodních zdrojů, zkrášlování městského prostředí po možnosti dalšího vývoje
krajiny a města (Ribeiro et al., 2005). Stejně jako zelené koridory, mohou být v městském
prostředí využity také zelené pásy. Jedná se o strategii využití půdy jako nezastavitelného
území (Yu, 2010). Vytipované zelené koridory je nutné zavést do plánovací dokumentace.
V historických pramenech je uváděno napojení Královské zahrady na Stromovku,
které spočívalo ve vegetačním propojení dvou „zahrad“ v podobě aleje. V současnosti byla
potlačena ekologická hodnota životního prostoru v ulici Pod Kaštany, ačkoliv se zde poměrně
dochovala zelená infrastruktura – alej, která definuje toto místo je avšak v rozpadajícím se
stádiu. Zeleň uvnitř sídla, mimo zlepšení ekologických a hygienických vlastností místa,
přispívá také svojí funkcí estetickou (Reš a kol., 2009). Alej je prvek umocňující výrazovou
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schopnost místa, tedy i navozující pocit důležitosti této historické cesty. V plánovací
dokumentaci je nutné stabilizovat a udržet tuto část sídelní zeleně jako historicky mimořádně
cennou.
Dalším problémem vývoje městského prostoru v bezprostřední blízkosti těchto
historických zahrad je vznik nových technických dominant, které narušují vizuální autenticitu.
Autenticita je neoddělitelný faktor v procesu obnovování a managementu zahrad a krajiny
jako kulturního dědictví. S autenticitou souvisí také pocity vyvolané obrazem zahrady a
krajiny – je to identita, odpovědnost a sounáležitost (Gustavsson, Peterson, 2003). Výstavba
panelového sídliště, se kterým bylo uvažováno již v prvních regulačních plánech v blízkosti
obory Hvězda, narušila okolní ráz původního prostředí zahrady. Je tedy nutné, na základě
pohledových analýz, vytipovat lokality pro nově navrženou zeleň, která bude sloužit mimo
jiné také jako vizuální bariéra.
Výrazným činitelem, který ovlivňuje všechny tři zahrady je zvýšení dopravy v okolí
těchto objektů. Nezbytným opatřením bude zklidnění této dopravy a posílení vegetačních
ploch jako hlukových i vizuálních bariér.

Obr. 19 – Stávající územní plán
Ze stávajícího územního plánu (viz Obr. 19 – Stávající územní plán) i z konceptu
nového územního plánu (viz. Obr. 20 – Koncept územního plánu) je patrné, že výrazným
činitelem, který ovlivňuje všechny tři zahrady je zvýšená intenzita dopravy v okolí těchto
objektů a hustá zástavba. Ve vytipovaných lokalitách zelených koridorů je třeba se zaměřit na
další regulaci těchto jevů a podpořit tak jejich přesnou definici. Aplikací zelených koridorů do
těchto plánovacích dokumentů dojde k vytvoření určité formy ochrany historických struktur
města, jejíž respektování je nezbytně nutné pro uchování historických zahrad a parků
v autenticky blízkém stavu.

Obr. 20 – Koncept územního plánu

174

Využití starších plánovacích dokumentů
při studiu vývoje sídelní zeleně ve městě

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Veronika Vonešová

6

Závěr
Ve vybraném území je sídelní zeleň zastoupená především formou přírodního parku
Šárka-Lysolaje, historickou zelení, která je prezentována dvěma oborami – Hvězdou a
Stromovkou, parkovou zelení, sídlištní zelení u bytových domů a soukromou zelení zahrad u
samostatně stojících rodinných domů. Tyto formy sídelní zeleně se vyvinuly z původní
zemědělsky využívané krajiny postupně s růstem hlavního města Prahy.
Důraz byl kladen na popis propojení historických ploch zeleně spojených s osobou
císaře Rudolfa II., tedy obou obor – Hvězdy i Stromovky a Královské zahrady na Pražském
hradě. Z jednotlivých plánovacích dokumentů, které byly v práci analyzovány, je patrné, že
díky rostoucímu městu a nároků na efektivnější dopravní infrastrukturu bylo prostředí
jednotlivých zahrad narušeno. V bezprostředním okolí zahrad byla narušena ekologická
rovnováha kvůli organické výstavbě sídlišť a dopravní infrastruktury a také vizuální vazby
s okolím, kdy daly vyniknout negativní technické dominanty.
Částečná obnova zeleného rekreačního koridoru spojujícího renesanční památky
zahradního umění období Rudolfa II. na území Prahy 6 v návaznosti na zelenou kostru Prahy
zvýší rekreačního potenciálu této části města a zajistí specifickou ochranu vytipovaných
spojnic mezi jednotlivými zahradami a nepřímo také ochranu prostředí historických zahrad.
Aplikace výsledků práce může pomoci především při obnově objektů historické
zeleně, kdy pomáhá stanovit ochranu fyzikálního prostředí historických zahrad. Její výsledky
lze využít též při plánování udržitelného rozvoje a péče o urbanistickou strukturu Prahy 6 a
při posuzování hrozeb, které na zachování historické struktury působí.
7
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The Typology of the Green Areas in the Historical Urban Compositions of
the Industrial Enterprises Areas
Tereza Vokurková

Abstract:
The research of the green area is important for the sustainable development – the matter so
actual today. Former historical green areas in the industrial brownfields and in the areas
developed thanks to the industrial plants are actually quite neglected and in danger. The aim
of this article was to compile a typology of the green areas for the description of the historical
urban compositions in the former industrial areas and adjacent living areas. The urban
compositions of industrial enterprises areas (UCIEAs) are defined as the urban compositions
built until the half of the 20th century next to industrial enterprises for which it provided
environments, usually quite complex in functions and in formed objects. The designated
typology was made as the summary and addition of existing typologies of the green areas on
the basis of the analysis of actual information on chosen case studies of these urban
compositions. The existing typologies of green areas are rather disunited and the types of
parks and gardens present the most common ones. The types of green areas in the urban
compositions of industrial enterprises areas (UCIEAs) developed continuously and their most
various forms came out probably in the latter 19th century, i.e. in the era of the European
industrial revolution.
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1

Úvod
V posledních letech je v architektuře a urbanismu kladen poměrně velký důraz na
výzkum a aplikaci přístupů, které by mohly vést k trvale udržitelnému rozvoji území. Jedním
z významných přístupů v tomto směru je zaměření pozornosti k tématu zeleně.
Z urbanistického pohledu bývá zeleň vnímána jako ta součást životního prostředí, která může
k trvale udržitelnému rozvoji území významně přispívat mnoha svými vlastnostmi.
Z těchto vlastností můžeme jmenovat například příznivé účinky zeleně na koloběh
vody, tvorbu klimatu, ochranu proti erozi nebo pohlcování hluku, (např. Oneto 2004, s.
197‒199). Bývají optimálním prostředím pro fyzický i psychický odpočinek člověka, mohou
být nositelem jeho kulturních hodnot, genovou bankou biosféry, zdrojem potravin atd. Obecně
bývají plochy zeleně považovány za ukazatel kvality životního prostředí (Sojková – Šmídová
2012).
Na rozdíl od budov bývá zeleň spíše poměrně dosti proměnlivým a křehkým
přírodním systémem, jehož hodnota obvykle narůstá s časem. Zatímco prostorové struktury
budov se obvykle dosahuje řádově v měsících, mnoho dřevin dosáhne své dospělosti až ve
věku několika desítek let. Stávající zeleň si proto zasluhuje patřičnou pozornost a ochranu.
Typem urbanizovaného prostředí, ve kterém dnes bývají plochy zeleně obzvlášť
zranitelné, bývají často území, která se dříve rozvíjela v souvislosti s průmyslovou výrobou.
V mnoha z nich v posledních dvaceti letech výroba postupně téměř ustala a stávají se často
územími, která bývají v rámci katastrů méně regulována než plochy jiných funkcí. Kulturní
hodnoty těchto území bývají vymezeny a chráněny spíše výjimečně. V důsledku toho bývají
zásahy do těchto území ztrátou hodnot mnohdy celospolečenského významu.
V současnosti se v České republice výzkumem kulturních hodnot území bývalých
průmyslových podniků sice některé ústavy věnují, (např. příslušná odborná pracoviště
Národního památkového ústavu a vysokých škol), většinou však dosud byly zaměřeny spíše
na architekturu budov. Málokdy byla území bývalých průmyslových podniků zkoumána
z hlediska historického urbanismu nebo dokonce zeleně.
Na výzkum historie urbanismu zejména z hlediska oboru zahradní a krajinářské
architektury se proto zaměřuje disertační výzkum autorky tohoto příspěvku. Dosavadní
výsledky tohoto výzkumu ukazují, že v návaznosti na průmyslové podniky vznikaly někdy
komplexní urbanistické kompozice, jejichž součástí byla i zeleň.
Tento příspěvek navazuje na zmíněný disertační výzkum. Cílem příspěvku je sestavení
typologie, pomocí které by bylo možné zeleň historických urbanistických kompozic na
územích bývalých průmyslových podniků popsat.
Navržená typologie zeleně může usnadnit srovnávání zeleně v těchto různých
urbanistických kompozicích na územích průmyslových podniků a může být pomůckou při
jejich vyhodnocování. Přeneseně by mohlo být případně možné typologii uplatnit i v jiných
typech urbanizovaných území.
Po úvodní části příspěvku je vysvětleno jeho základní pojmosloví, které vychází
z definic zpracovaných autorkou ve starším příspěvku v roce 2014. Literární rešerše shrnuje
vymezené typy zeleně různých současných typologií a cituje základní pojmy pro tyto
typologie definované. Následuje popis metodiky. Sestavení typologie je určitým zobecněním
dosavadních poznatků různých badatelů, kteří se podrobněji v jednotlivých zemích věnovali
průzkumu uvedených příkladů území průmyslových podniků. Výsledky jsou rozděleny na
slovní představení typologie zeleně, názorné ukázky jejích typů, její uplatnění v popisu
studovaných příkladů urbanistických kompozic a jejich srovnání. Příspěvek je ukončen
shrnutím, diskusí a závěrem.
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2

Vymezení základních pracovních pojmů
Urbanistická kompozice (UK) je takový způsob uspořádání urbanistických prvků do
jednotného celku, resp. takové upravení životního prostředí, které nejenže technicky zajišťuje
určitý životní styl, ale také vyvolává v jeho pozorovateli vnímání ve smyslu estetiky.
Urbanistické prvky jsou prvky skládající urbanistickou kompozici a mohou být
rozděleny například podle svých funkcí nebo podle vytvářených prostorů.
Urbanistická kompozice území průmyslového podniku (UKÚPP) je urbanistická
kompozice, která je vytvořena jako součást průmyslového podniku, k němuž obvykle přiléhá
a jehož životní prostředí tvoří.
Historické UKÚPP jsou UKÚPP, které byly založeny v době do poloviny 20. století.
Komplexnost je relativní vlastnost UKÚPP, kterou lze popsat jednak různorodost
prostor nebo různorodost využívání urbanistických prvků UKÚPP čili různorodost funkcí
UKÚPP.
Funkcemi mohou být například výroba, skladování, administrativa, bydlení, různá
společenská zařízení – například peněžní, vzdělávací, kulturní, sociální (tj. různé útulky),
rekreace apod.
Vytvářenými prostory mohou být například budovy, veřejná prostranství nebo zeleň.
Zeleň je jedním z možných prostorů vytvářených v rámci UKÚPP a vlastní pro ni
bývá, že v jejím architektonickém výrazu hrává významnou roli živá vegetace.
3
Přehled literární rešerše typologií zeleně
Typy zeleně podle ČSN 83 9001 (1999)
Zeleň je podle normy ČSN 83 9001 „(1) soubor tvořený živými a neživými (přírodními
nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je
zpravidla pečováno sadovnicko krajinářskými metodami; výjimečně jej může tvořit i jen jeden
vegetační prvek; (2) v územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území,
která je rovnocenná jiným funkcím, jako je např. doprava nebo bydlení; rozlišuje se zeleň
v hlavní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní území, např. parky, a zeleň v doplňkové
funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, např. s bydlením“. Typy/druhy zeleně jsou
„základní jednotky urbanistického třídění zeleně určené charakterem ztvárnění, tj.
zastoupením a uspořádáním jednotlivých prvků a doplňků zeleně, popř. výměrou, tvarem
pozemku a účelem využití“ (ČSN 83 9001). Objekt zeleně je „prostorově vymezený útvar
tvořený jedním nebo více prvky zeleně, zpravidla záměrně komponovaný nebo dotvářený
podle biologických, technických a estetických zásad pro sadovnictví a krajinářství“ (ČSN 83
9001). Prvek zeleně je „základní skladební jednotka objektu zeleně; prvky zeleně se dělí na
živé (biotické) a neživé (abiotické), které se dále třídí na přírodní a umělé“ (ČSN 83 9001).
Vegetační plocha ČSN 83 9001 definována jako „plocha porostlá rostlinami nebo plocha pro
vegetaci určená“ a vegetace; rostlinstvo jako „soubor rostlin, přirozených rostlinných
společenstev a záměrně založených porostů rostlin“.
Příklady typů zeleně podle ČSN 83 9001: park jako „objekt zeleně ztvárněný do
charakteristického kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m (např.
park historický, městský, lázeňský)“, menší parková úprava jako „objekt zeleně s výměrou
obvykle do 0,5 ha ztvárněný zpravidla podle sadovnických zásad, který však nesplňuje některé
parametry parku (např. parkové úpravy u objektů občanské vybavenosti, u administrativních
budov, hotelů, v prolukách)“, zahrada zvláštního určení jako „zahradu se specifickým
ztvárněním, daným účelem využití (např. botanická, zoologická, nemocniční, školní zahrada,
arboretum)“, zahrádková a chatová osada jako „soubor malých užitkových, okrasných nebo
kombinovaných zahrad, často doplněných stavbami k rekreačnímu pobytu“, zeleň
sportovních a rekreačních areálů jako „zeleň v areálech sportovních a rekreačních
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zařízení“, zeleň průmyslové zástavby jako „zeleň v areálech průmyslových závodů,
výrobních objektů, skladů apod.“
Typy zeleně uváděné Petrů (1999)
Petrů (In Pacáková-Hošťálková et al. 1999, s. 472) vymezuje zahradní architekturu
v užším slova smyslu jako „tvorbu zahrad v detailu i celku, určuje jejich prostor, terén i
výsadbu. Umění vytvářející v daném prostoru obraz přírody, vyjádřený slohovými zásadami a
architektonickými zásadami příslušné doby…“. Zahradník je podle Petrů (1999, s. 472)
„specialista starající se o zahrady…Cechovní řád zahradnický schválil roku 1679 císař …
Roku 1859 byly cechy zrušeny ustanovením živnostenského řádu.“
V kapitole o „historickém vývoji zahradního umění“: „…celé 19. století pracovalo
podle vzorů zahraničních, zejména pařížských, na formě městského parku, který v českých
zemích obvykle dostával jméno městské sady a který budovali někteří vynikající tvůrci, např.
František Thomayer. Důležitou úlohu hrály v této činnosti spolky….“ (s. 38).
Se jménem Františka Thomayera spojuje heslo „zahrada symbolismu“, definuje dále
pojmy „secesní zahrada“, „kubistická zahrada“, funkcionalistická zahrada“, „moderní
zahrada“ a „zahradní město“. Pücklerovu tvorbu řadí pod heslo „krajinářský park“ (s. 36).
„Historizující zahrada je každá zahrada, která navazuje na některý ze slohů bývalé, již
přeživší epochy. …i historizující období může být pozoruhodně tvůrčí a vytvořit celou
slohovou etapu vývoje např. v Evropě druhé poloviny 19. století…ve 20. století to byl ovšem
už jen procovský eklekticismus…“ (s. 38-40), (pozn. procovský = nadutý, povýšenecký).
Park je podle Petrů (1999, s. 462) „…až dílem krajinářské tvorby po anglické
zahradě…“. „park mívá větší rozlohu, ale rozdíl mezi parkem a zahradou stále kolísá“
původně termínem „park“ označeny již obory ve 12. století. Vlastní park je podle Petrů až
pojem označující zeleň po „anglické zahradě“ pocházející z období kolem roku 1720. Podle
Petrů dala anglická zahrada základ „krajinářskému parku“, což je podle něj „areál …
respektující nebo napodobující přirozenou krajinu“.
Zahrada je podle Petrů (1999, s. 471) „ohrazený pozemek užitkového nebo okrasného
typu“. Sad má podle Petrů (1999, s. 467) „svou primární užitkovou funkci jako ovocná
zahrada. V dějinách zahradního umění se jako sad označuje park v městském prostředí.
Městské sady se vyhranily během 19. století do samostatného typu ozdobného parku
s pobytovou a rekreační funkcí.“ Formální zahrada je podle Petrů (1999, s. 452) „pravidelná,
geometrizovaná, zachovávající formu příslušného slohového období“. Stromořadí je podle
Petrů (1999, s. 468) „stromy vysazené v řadě, například podél cesty. Dvě rovnoběžné řady
tvoří alej, někdy i zdvojenou“.
Typy zeleně podle Šimka (2001)
Podle Šimka (2001) „péče o zeleň, její rozvoj a správa je předmětem oboru zahradní a
krajinářské tvorby“ a „terminologie tohoto oboru zahrnuje celou řadu pojmů, které v jiných
oborech včetně městského inženýrství nabývají jiného významu. Základní normou v této
oblasti je ČSN 83 9001…“, (s. 183). Šimek (2001, s. 183) definuje zeleň jako „soubor živých
a neživých prvků uspořádaných podle estetických zásad do vícefunkčních kompozic, které
utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Z urbanistického hlediska se zelení rozumí také funkce
území“. Funkční typ zeleně je podle Šimka (2001, s. 184) „výraz používaný pro upřesnění
hlavní funkce základní plochy zeleně. Hlavní funkce je označení převládajících procesů a
jevů, které souvisejí s využíváním základní plochy zeleně.“
Šimek uvádí mj. následující příklady funkčních typů zeleně: Park, Parkově upravená
plocha, Ostatní zeleň, Ochranná zeleň, Zeleň obytných souborů, Zeleň školních a
kulturních zařízení, Zeleň zdravotnických zařízení, Zeleň sportovních areálů, Zeleň
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průmyslových závodů, Zeleň lázeňských a hotelových domů, Zeleň železničních tratí,
Zeleň dopravních staveb, Zeleň ostatní občanské a technické vybavenosti, Břehová zeleň
vodotečí a vodních ploch, Zahrádkářské osady a kolonie.
Typy zeleně uváděné Novákem (2001)
Novák píše, že 2. polovina 19. a počátek 20. století bývají obdobím označovaným sice
za „zlatý věk zahradnictví“, nicméně dodnes přetrvávají názory druhé poloviny 20. století,
které zpochybňují architektoničnost „novodobého veřejného parku od poloviny 19. století“ a
které byly argumentem pro ničení těchto ploch zeleně, často i za účasti orgánů památkové
péče (Novák 2001, s. 16-17). „Veřejné městské parky“ existovaly podle Nováka již ve
starověkém Římě, nicméně v 19. století se staly „standartní součástí systému městské zeleně“
a „byly dovedeny až na náměstí“ (s. 22), tj. starší tržiště, která ztratila svoji obchodní a
shromažďovací funkci, byla přeměněna v park a náměstí v podstatě zaniklo. Prokázal se
v tom mj. vliv anglických „squares“. „Parková plocha náměstí byla zpravidla obehnána alejí
a interiér… byl pak komponován geometricky…. “ (s. 23).
„Ozdobou reprezentačních městských náměstí, bulvárů a nádvoří se staly pravidelně
založené zahradní plochy. Vycházely z tradice někdejších barokních parterů. Kombinovaly
plochy a pásy pažitu s květinovými záhony vysazovanými v tzv. kobercových vzorech. Šlo o
složité ornamenty z nízkých letniček doplňované tvarovanými keříky a rostlinami v nádobách.
Uprostřed byla často umístěná kašna nebo socha. Podobně bývalo upraveno i nejbližší okolí
soch a fontán v městských parcích. Fantazie zahradníků fungovala podle starých vzorů, takže
bylo možné vysadit partery a ornamenty v tvarosloví antickém, gotickém, renesančním,
barokním i rokokovém. (Pozn. Vycházely k tomu vzorníky i teoreticky zdůvodněné…). Podobně
jako secese do zahrad, ani secesní ornamenty však do květinových záhonů téměř
nepronikly…Úpravy tohoto typu se dodnes vyskytují v řadě měst před divadly, radnicemi,
kostely i nádražími. “(s. 21).
V meziválečné době byly kompoziční úpravy označovány buď jako geometrické
neboli francouzské a přírodní čili anglické (s. 22).
Typy zeleně podle Votruby (2002)
Votruba používá pro význam sousloví zeleň upravovaná (architektonizovaná)
zahradním a krajinářským architektem sousloví pojem „zahradní architektura“, kterou
popisuje v typech spíše 2. poloviny 20. století: park, botanické a zoologické zahrady,
zahradní architekturu lázeňských míst, hřbitovy, památky zahradně architektonické
tvorby, soukromé zahrady, zahrady na střechách a terasách, zahrady pro nevidomé a
imobilní, naučné stezky, vodní díla z hlediska zahradní a krajinářské tvorby, skalky a
kamenné zídky, úpravy uzavřených dvorů, zahradní architektura sídlišť a veřejných
prostranství.
Typy pařížské zeleně v publikaci Jarrassého (2007)
Paříž byla v 19. století městem vzorů zeleně. Jarrassé (2007) uvádí k jednotlivým
sledovaným obdobím následující typy zeleně, podle kterých třídí konkrétní příklady objektů
zeleně v Paříži:
I. Typy zeleně z období Hausmannovy přestavby: Bois périphériques (příměstské
lesíky), Parcs intériurs (vnitřní parky), Squares (sady na náměstí, „parčíky“, „dvory“),
Avenues, places plantées (třídy, „osázená náměstí“ -tj. uzlové body tříd).
II. Typy z období Hausmannových „následovníků“: Jardins nés des Expositions
universelles (zahrady výstavišť), Serres (skleníky -a jejich okolní zeleň), Squares.
III. Typy zeleně z 30. let 20. století: Jardins périphériques (příměstské zahrady),
Parcs et squares intérieurs (vnitřní parky a sady na náměstí).
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Typy zeleně používané pracovně v rámci NAKI zpracovávaného NZM (v rozpracování)
V rámci zpracování NAKI tématu „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu
realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky“ Národní technické
muzeum momentálně odlišuje následující pracovní termíny označující druhy zeleně, které
projektovali doboví zahradní architekti 1. pol. 20. století Thomayer, Kumpán, Miniberger a
Vaněk (Steinová, ústní sdělení 2014): Veřejné sady/ městské parky, Zahrady/ soukromé
zahrady – které zahrnují i tzv. parky u vil továrníků, Urnové háje a hřbitovy, Úpravy
zeleně (u kostelů, soudů apod.), tzv. Parterové úpravy, Užitkové zahrádky, Předzahrádky,
Školní zahrady a různé ústavní zahrady. Na konferenci v Lednici se diskutovalo o
vymezení pojmů parku a zahrady na základě (ne)přítomností oplocení.
4

Metodika
Základem pro navrženou typologii zeleně se staly stávající typologie zeleně, které jsou
shrnuty v literární rešerši.
V dalším kroku bylo historické průmyslové období (tj. období do poloviny 20. století)
rozděleno na dílčí časová období. Základem bylo rozdělení průmyslového období českých
zemí a Slovenska v období Rakousko-Uherska podle Mrázka (1964), který odlišil následující
tři období: období druhé poloviny 17. století do roku 1848, zahrnující vznik kapitalistických
vztahů ve feudální společnosti, období od roku 1848 do konce 19. století, které shrnul jako
období rozvoje průmyslového kapitalismu, a období mezi lety 1900 – 1918, které popsal jako
„období, kdy v průmyslu i v celém hospodářství Rakousko-Uherska převládly jevy
charakteristické pro imperialistické stadium vývoje národního hospodářství“ (Mrázek 1964: s.
7-8). Mrázkovo rozdělení 19. století na první a druhou polovinu z hospodářského hlediska
poměrně dobře odpovídá i rozdělení tohoto období podle vztahu průmyslu a osídlení
(Hlaváček 1985: s. 130-131). Mrázkovo časové vymezení bylo rozšířeno o období do
poloviny 20. století. Pro zajímavost bylo zařazeno ještě období 16. - 17. století, kdy podle
Hughese (2005, s. 153-154) vznikala první komplexní průmyslová osídlení („industrial
settlement“) moderního typu.
Pro tato odlišná období vývoje průmyslu byly vybrány poměrně komplexní
realizované příklady urbanistických kompozic území průmyslových podniků (UKÚPP).
Výsledná vymezená období historie průmyslu s vybranými příklady UKÚPP byla:
I/ období proto-průmyslových UKÚPP (16. - 17. stol.):
Hornické osídlení Idrije, Nevyansk, Nizhni Tagil.
II/ UKÚPP období prvního průmyslu (18. a 1. pol. 19. stol.):
Solivar v Chaux, Přádelna v New Lanarku, New Harmony.
III/ UKÚPP období průmyslové revoluce (2. pol. 19. stol.):
Vítkovické železárny, Johann Liebieg & Co. v Liberci,
Přádelny Rossi ve Schiu, Godinova strojírenská továrna v Guise,
Textilní podnik C. A. Preibisch Reichenau (Bogatynia).
IV/ UKÚPP období pokročilého průmyslu (1. polovina 20. stol.)
Vybrané příklady nizozemských sídlišť, Továrna na boty Baťa ve Zlíně,
Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví.
Na základě literární rešerše funkce a tvarosloví zeleně přítomné ve vybraných
příkladech UKÚPP byla upřesněna a doplněna stávající typologie zeleně.
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5

Výsledky
Na základě literární rešerše funkcí a fyziognomie zeleně přítomné ve vybraných
příkladech realizovaných urbanistických kompozic pro vymezená období byla sestavena
typologie zeleně uvedená v Tab. 1. Jednotlivé typy jsou abecedně seřazeny, uvedeny tučným
písmem, za lomítkem jsou uvedena možná synonyma.
Ukázky vyobrazení jednotlivých typů lze shlédnout na obr. 1-14 a v následujícím textu
jsou popsány na zkoumaných příkladech UKÚPP.
ČÍSLO
1

NÁZEV
dvorana

2

okrasný park
/ okrasný sad / park

3

pietní zeleň

4

provozní zeleň

5

předzahrádka

6

rekreační zeleň

7

řadové zahrady

8

solitérní zahrada
/ továrnická zahrada/ továrníkova zahrada

9

square
/ zeleň náměstí

10

stromořadí

11

školní zahrada

12

reprezentativní vstup
/ reprezentativní zeleň
/ tovární průčelí / tovární vstup
zahrady ústavů
/ ústavní zahrady
zahradní kolonie
/ zahrádkářská kolonie / zahrádková kolonie /
zahrádková osada / zahrádkářská osada /
zahrádková a chatová osada
/ Schreberovy zahrádky

13
14

POPIS
typ zeleně ve dvoře nebo dvorním prostoru, tj. v prostoru
uzavřeném či téměř zdmi budov nebo jedné budovy
okrasný typ zeleně určený ke společenským účelům, je
typologickou obdobou městského veřejného parku, zcela
veřejný nebo vyhrazen pouze pro určitou komunitu lidí,
například tovární dělníky nebo zákazníky podniku
typ zeleně, který utváří místo určené ke zbožnosti nebo
k uctění nějaké události nebo mrtvých, například zeleň
kostelů, památníků, hřbitovů, urnových hájů apod.
typ zeleně v areálu továrny nebo v blízkosti jiných
technických zařízení, obvykle travnatá plocha, která
umožňuje nebo alespoň neomezuje provoz průmyslové
výroby nebo technických zařízení, například dopravu
materiálu, údržbu zařízení, manipulaci s materiálem, jeho
dočasné skladování apod.
typ zeleně, který je zahradou před průčelím obytného domu
typ zeleně, který doprovázel rekreační zařízení moderního
typu, například koupaliště, kluziště
alespoň tři a více spolu sousedících zahrad stejného typu
obvykle jednotlivé výměry do 700 m2, které jsou součástí
obytných domů stejného typu
samostatná zahrada v daném území jedinečného typu,
obvykle rozlehlejší než řadové zahrady (nad 700m2), často
v území prostorově dominantní, která byla obvykle součástí
obytného prostoru vily továrnické rodiny
typ zeleně, který reprezentativně upravuje náměstí a podobná
centrální veřejná prostranství v sousedství budov
společenské vybavenosti původně zcela zpevněná nebo
dosud převážně zpevněná jakožto centrální prostor, který
obvykle architektonizuje okolní budovy
typ zeleně, který představují „stromy vysazené v řadě,
například podél cesty. Dvě rovnoběžné řady tvoří alej, někdy
i zdvojenou“ (Petrů In Pacáková-Hošťálková et al. 1999, s.
468)
typ zeleně, který navazuje na budovu školy, na které se žáci
učí zahradním pracím, hře dětí, případně která plní i funkci
produkční zahrady zaměstnanců školy (školníka, učitele
apod.), pokud mají ve škole byt
typ zeleně s převážně reprezentativní funkcí, který upravoval
vnějšek areálu továrny, nejčastěji hlavní vstup nebo hlavní
průčelí
typy zeleně, které navazují na budovy ústavů, například
léčebných ústavů, útulků, peněžních ústavů apod.
typ zeleně, který přestavuje společně ohrazený soubor
malých užitkových, okrasných nebo kombinovaných zahrad
bez staveb nebo doplněných stavbami sloužícími k provozu
těchto zahrad nebo ke krátkodobé rekreaci

tab. 1 – Typologie zeleně urbanistických kompozic území průmyslových podniků (UKÚPP)
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obr. 1 – Příklad dvorany, která původně obsahovala zeleň (Vítkovice 2012)

obr. 2 – Příklad okrasného parku původně založeného podnikem C. A. Preibisch v Reichenau
(Bogatynia 2014)
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obr. 3 – Příklad pietní zeleně původně hřbitova zejména pro zaměstnance železáren, dnes park
(Vítkovice 2012)

obr. 4 – Příklad provozní zeleně původně ve výrobním areálu firmy Baťa (Zlín 2012)
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obr. 5 – Příklad řadových předzahrádek v ulici dělnických domů přádelen Rossi (Schio 2012)

obr. 6 – Příklad rekreační zeleně stezky podél vodoteče (Zlín 2012)
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obr. 7 – Příklad řadových zahrad zaměstnaneckých domů Spolku pro chemickou a hutní výrobu
(Rybitví 2013)

obr. 8 – Příklad solitérní zahrady v pohledu z okna vily textilního továrníka Liebiega (Liberec 2013)
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obr. 9 – Příklad square před radnicí původně průmyslové čtvrti – Mírové náměstí (Vítkovice 2012)

obr. 10 – Příklad stromořadí, které bylo součástí koncepce založení dělnického města (Schio 2012)
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obr. 11 – Příklad školní zahrady původně pro děti zaměstnanců podniku (Vítkovice 2012)

obr. 12 – Příklad továrního vstupu (Schio 2012)
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obr. 13 – Příklad zahrady ústavu (Schio 2012)

obr. 14 – Příklad zahradní kolonie původně pro zaměstnance průmyslového podniku1 (Paříž 2012)

1

V roce 1907 nabídl opat Lemire dělnickým rodinám pozemky kolem pevnosti v Ivry. Dodnes se zde nachází
asi 250 zahrad a kamenná stéla vztyčená na památku opata zesnulého v roce 1928. (Zdroj: Thérèse Leizour:
osobní sdělení, 2015)
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Období proto-průmyslových UKÚPP (16. - 17. stol.)

5.1.1 Rudné doly v Idriji, Slovinsko
Slovinská Idrije je Hughesem (2005, s. 153) považována za příklad jednoho z prvních
komplexních průmyslových osídlení („industrial settlement“) moderního typu. Byla založena
již roku 1490 německy mluvícími horníky v souvislosti s dolováním rud mědi a rtuti rumělky. Mezi lety 1522 – 33 postavili opevněný hrad Gewerkenegg, jehož účelem bylo
chránit suroviny a obilí před rabováním Turků a Benátčanů (gradovi.net). Na hradě sídlil důlní
úřad a později i důlní správci.
Podle vyobrazení ve Valvasorově skicáři z let 1678-79 k hradu přiléhala vesnice, jejíž
zeleň mohly představovat užitkové („řadové“) zahrady, pietní zeleň u sakrálních staveb,
případně provozní zeleň v místech manipulace s rudou (Skicna knjiga, von Valvasor et
Weikhard, 2001).
5.1.2 Nevyansk, Nizhni Tagil
Kostely s okolní pietní zelení, („řadové“) zeleninové zahrádky přiléhající k řadám
dřevěných obydlí pro zaměstnance a další funkční části obsahovaly již i uralské železářské
usedlosti zakládaná od konce 17. století, jako například Nevyansk nebo Nizhni Tagil (Hughes
2005, s. 154). Vývoj těchto sídel lze obvykle shrnout do následujících fází: nejprve
vybudování základní usedlosti, pak její postupné zdokonalování ruku v ruce s přibývajícím
kapitálem, dále zavedení systematičtějšího plošného plánování a nakonec celková
rekonstrukce těchto sídel.
5.2

UKÚPP období prvního průmyslu (18. stol. a 1. pol. 19. stol.)

5.2.1 Solivar a sídliště v Chaux, Francie
Areál solivaru včetně obytné části navrhl jejich správce Claude Nicolas Ledoux
v letech 1775-1779 (Hrůza: 2011, s. 55-56) jako výstavbu kolem oválného square. Po obvodu
výstavby se nacházely řadové zahrady. Provozní zeleň této kompozice nejspíš poměrně
plynule přecházela v reprezentativní zeleň.
5.2.1 Owenovy přádelny v New Lanarku, Skotsko
Pod mohutným vodopádem na řece Clyde vybudovali v roce 1785 Dale a Arkwright
tehdy největší přádelny bavlny ve Skotsku. Od 1. ledna 1800 převzal jejich vedení Robert
Owen, který se oženil s Daleovou dcerou. U přádelen vybudoval pro své zaměstnance
vzorové sídliště New Lanark. Zvláštní pozornost věnoval dětem, pro které zřídil v sousedství
přádelen u řeky moderní školu. Svými sociálními reformami předběhl svoji dobu o sto let.
Péčí o rodiny zaměstnanců mohl sledovat zvýšení ekonomické výnosnosti svého podniku
(Hrůza: 2011, s. 57). U svého domu a protějších podélných domů pro zaměstnance se
nacházely zahrady, nejspíš Owenova solitérní a ostatní řadové. Ornamentálně upraven byl i
reprezentativní vstup do areálu továrny. Také podél náhonu do přádelen bylo vysazeno
stromořadí.
5.2.2 New Harmony, USA; Říše míru, Mexiko
Postupem doby se Owen zabýval návrhy celých soustav ideálních průmyslových
sídlišť, které nazval „obcemi jednoty a vzájemné spolupráce“, pro které hledal optimální
počet jejich obyvatel a jejich nejvhodnější půdorysné uspořádání. Své myšlenky se snažil až
do své smrti roku 1858 propagovat a realizovat. Příkladem je obec New Harmony v USA,
jejíž původní vizi lze popsat jako obdélnou výstavbu čtyř podélných budov, jejíž obvod byl
osazen jako reprezentativní vstup, zatímco v jejím středu se nacházela rozlehlá, vegetací
osázená dvorana. V okolí se nacházely snad první zahrádkové kolonie.
Podobně snad byla navržena i obec Říše míru v Mexiku nebo i další první realizace
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představitelů tzv. sociální utopie. Zelení osazené dvorany jakožto „vnitřní zahrady“ navrhoval
do svých palácových falanster například i Charles Franḉois Marie Fouriere.
5.3

UKÚPP období průmyslové revoluce (2. pol. 19. stol.)

5.3.1 Vítkovické železárny
V ostravských Vítkovicích skoupil pozemky a hutě na zkujnění železa rod
průmyslníků Rotschildů. V souvislosti s otevřením uhelného lom Hlubina zde došlo k nárůstu
koksárenské a železárenské výroby a tím i počtu zaměstnanců. Pro sebe a pro své
zaměstnance Rotschildové ve Vítkovicích během 19. a do počátku 20. století postupně
vybudovali veškeré potřebné zázemí (Korbelářová et al. 2002, Kocierzová 2007).
Již v roce 1843 nechal Salomon Mayer Rostchild postavit pro děti svých zaměstnanců
první školu, aby nemusely docházet až do Moravské Ostravy. Mezi lety 1846-47 si nechali
Rotschildové pro sebe, rodiny ředitelů svých železáren a služebnictvo vybudovat empírový
zámek s klasicistní fasádou. Součástí zámku byla jednak zimní zahrada a jednak okrasná
solitérní zahrada, která spojovala zámek s budovou ředitelství nedaleko železárenského
závodu. Zámek je dnes nejstarší dochovanou budovou ve Vítkovicích, neboť zejména od 80.
let 19. století prošly celkovou přestavbou.
Mezi lety 1843 a 1869 se ve Vítkovicích usadilo asi třináct set zaměstnanců a do roku
1890 dalších přes osm a půl tisíc (Korbelářová et al. 2002: 9). Tehdy nové výstavbě Vítkovic
dodalo typický vzhled použití cihelného zdiva, pro něž byly zřejmě zřízeny místní cihelny.
Byly postaveny dělnické domy s řadovými zahradami a budovy institucí zřízených pro
dělníky. V 50. letech 19. století nechal ústřední ředitel zřídit pro děti dělníků první bezplatnou
opatrovnu s ústavní zahradou. V 80. letech bylo vytvořeno hlavní náměstí s dominantou
kostela sv. Pavla, jehož věž zprvu sloužila jako vodárenská věž a pozorovatelna požární
hlídky. Po obou stranách kostela stály souměrně dva pavlačové domy s dvory, které plnily
více účelů. Zatímco přízemí sloužilo jako tržnice a zprvu i první místní knihovna, v patrech
byli ubytováni nižší úředníci, mistři a přední dělníci. Protilehlou část náměstí vymezovala
budova hotelu a restaurace, který sloužil současně jako kulturní dům vybavený společenskými
a spolkovými sály, hernami ap. Jeho součástí byla i osvětlená venkovní terasa s výsadbami
platanů.
V devadesátých letech byla vedle náměstí postavena nemocnice, tělocvična a
chlapecká škola. Nedaleko náměstí byly v též sérii cihelné fasády postaveny také jesle a nová
tržnice, ve které se prodávalo ovoce a zelenina i z místních zahrádek a polí. Po přelomu století
byla na náměstí postavena reprezentativní budova radnice s obřadní síní, ve které sídlila jak
místní samospráva, tak i obecní spořitelna a policie.
5.3.2 Johann Liebieg & Co. v Liberci
V sousedním Liberci koupil v roce 1827 Johann Liebieg hraběcí manufakturu
postavenou již v roce 1805 (Beran et Valchářová 2007, s. 104) a založil svůj podnik Johann
Liebieg & Co., čímž začínalo téměř stoleté období stavební činorodosti několika generací
rodiny Liebiegů v Liberci (výstava). Také Johann Liebieg ještě jako obchodník se střižním
zbožím šel na studijní cestu do Anglie a do Francie (Zeman 2011, s. 76).
V místě původního okrasného sadu tzv. Liebiegova parku (Liebiegs – Park)
v sousedství továrny bylo postaveno mezi lety 1853-1929 zaměstnanecké sídliště tzv.
Liebiegovo městečko s domy inspirovanými anglickými malometrážními domy a později ve
20. století lidovou architekturou (Šternová In: Borovcová (ed.) 2010, s. 94; Anschiringerova
mapa Liberce In: Zeman 2011). U domů bývaly řadové zahrady s kůlnami a chlévy (Zeman
2011, s. 85). Nedaleko byly postavené školy, dětský útulek, ubytovna sester pečujících o děti
zaměstnanců a kostel svatého Vincence z Pauly. Koncepce kolonie jakožto soběstačného „
„města ve městě“ s komunikační vazbou na textilku “ vycházela z koncepce hnutí zahradních
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měst, Hermana Muthesia a Camilla Sitteho, která nebyla sociálním projektem, nýbrž
demonstrací bohatství a postavení Liebiegů (Zeman 2011, s. 81). V jejich obchodech a
hostinci navíc zaměstnanci utratili, co si u nich vydělali. Zahrady v kolonii měly „plánovitě
komponovanou zeleň“ (s. 83). Součástí kolonie byla i pietní zeleň s pomníkem 33
zaměstnancům padlým v 1. světové válce.
V roce Johann Liebieg ml. Postavil luxusní neorenesanční vilu podle italských vzorů,
(pozdější libereckou galerii), se salou terrenou, „jež poskytuje snadný přístup do další části
rozsáhlé zahrady obklopující vilu“ (Zeman 2011, s. 76). Na konci 19. století si nedaleko
továrny rodina Liebiegů postavila další vilu zvanou Zámeček, s úřednickým domem, rovněž
se solitérní zahradou. „Areál měl reprezentativní parkovou úpravu a jeho pomyslný střed
tvořilo jezírko s kašnou, u něhož byl situovaný velký zimní skleník s domem zahradníka,
postavený v roce 1909,“ (Zeman 2011, s. 77). Později si postavili letní sídlo – Lesní vilu ve
Wolkerově ulici inspirovanou francouzským typem zahradního domku, „areál vily doplňuje
rozsáhlá zahrada ve formách anglického krajinářského parku, střídmě obohacená drobnými
zídkami a dalšími architektonickými prvky,“ (Zeman 2011, s. 80).
Liebiegové při turistické stezce na okraji Liberce postavili dokonce i výletní restauraci
s vyhlídkovou věží ve formě rytířského hrádku, do kterého se vstupovalo mostem přes příkop.
Součástí rekreační zeleně tohoto komplexu bylo i umělé nádvoří a zahradní restaurace.
Podobné rekreačně společenské zařízení vybudovali i v Lidových sadech.
5.3.3 Přádelna vlny Rossi ve Schiu
Příkladem severoitalského podhůří je Schio. Výroba vlny zde měla tradici již od 12.
století (wikipedia - Schio). Ještě počátkem 19. století bylo Schio pouze pětitisícové město, ale
stavba první továrny Francesca Rossiho a jeho společníka Pasiniho podnítila počet dělníků ve
městě z 58 v roce 1818 na 160 v roce 1925. Francescův potomek a tehdejší významný politik
Antonio Rossi vybudoval rukou architekta Antonio Caregara Negrina z Vicenzy dělnické
město pod vlivem tehdy aktuálních myšlenek sociálního utopismu.
Postupně projektovali a budovali tovární budovy, dělnickou čtvrť s řadovými
zahradami („Il Nuovo Quartiere Operaio“) a řadu staveb, které měly zlepšovat život
dělnického obyvatelstva jako divadlo, kostel, slavnostní sál, jatka a veřejné lázně. Město bylo
členěno stromořadími, okrasnými sady, pietní zelení, squares a různými ústavními
zahradami.
Původní návrh dělnické čtvrti byl pojat jako velký okrasný sad (park) s dělnickými
domy různého typu a cestami vedoucími k tovární budově, čímž měl zdůrazňovat myšlenku
dělnické společnosti. Nakonec sice bylo realizováno pravoúhlé uspořádání, kdy se
objaevovaly kolem dělnických domů řadové zahrady a předzahrádky, ale přesto byl
v dělnické čtvrti „zachován úzký vztah ke krajině nespočtem zahrad a stromořadí“ (Tavone
1986, p. 709). Naproti továrně nechal mezi lety 1859-78 založit solitérní zahradu „Giardino
Jacquard“ s vodními fontánami, různými druhy rostlin a romanticky komponovanými
vyhlídkami.
Negrin projektoval i vily pro příslušníky továrnické rodiny s dalšími rozsáhlejšími
solitérními zahradami (Tavone 1986, p. 705).
5.3.4 Godinova strojírenská továrna v Guise, Francie
Sociálně utopistický koncept výrobně sídelních jednotek se kromě Anglie rozvíjel již
od 18. století i ve Francii. Sociálními reformátory jako Fourierem a Considérantem se
inspiroval průmyslník a starosta Jean Baptiste André Godin, který u své strojírenské továrny
v Guise postavil mezi lety 1859-1870 „kolektivní dům s rozsáhlým společenským vybavením –
„familistéru“, kterou nazýval Palais Social“ (Hrůza: 2011, s. 58). Zahrnovala obytné bloky
s několika sty byty, prádelnu, lázně, školu, školku, jesle, divadlo apod. (La familistère de
Guise. Une utopie réalisée.).
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Na modelu familistéry v Guise jsou směrem od areálu továrny na východě
pozorovatelné dále popsané typy zeleně. V areálu továrny to byla pouze provozní zeleň. Mezi
areálem továrny a dělnickým bydlením se nacházela Godinova solitérní zahrada, kterou
později zpřístupnil svým zaměstnancům jakožto okrasný sad. Podél řeky byla vysazena
stromořadí. U školních a dalších společenských zařízení se nacházely školní a další ústavní
zahrady. Před hlavními obytnými paláci bylo pravidelně upraveno square a z boku na ně
přiléhal další okrasný sad s drobnou dřevěnou konstrukcí společenských účelů („le kiosque à
musique“). Uvnitř jednoho z obytných paláců se nacházela pravidelně upravená dvorana. Na
nevyužitých parcelách Godin umožnil dělníkům zřizovat si pro své potřeby užitkové
zahrádky.
5.3.5 Textilní podnik C. A. Preibisch Reichenau (Bogatynia), saská Lužice
Z lužických podniků si uveďme příklad podniku C. A. Preibisch z nedalekého
Reichenau (Bogatynie), který si v druhé polovině 19. století (1859 nebo 1864) zřídil pobočku
v samotném Dětřichově u Frýdlantu.
„C. A. Preibisch se narodil v roce 1842 v rodině podnikatele Davida Preibische a
zemřel v necelých sedmdesáti letech roku 1910 ve Vídni. Vychodil místní základní školu v
Reichenau a pak přešel na měšťanskou školu v Lubani. Potom studoval na reálce v Žitavě, kde
v roce 1859 maturoval. Své odborné vzdělání si doplnil na obchodní škole v Kolíně nad
Rýnem. Spolu s otcem procestoval Belgii a Velkou Británii. Tam oba sbírali zkušenosti z řízení
moderní textilní výroby. Po návratu do Německa absolvoval ještě specielní textilní školu v
Chemnitz a od roku 1862 byl zaměstnán v otcově továrně. Po otcově smrti převzal celý podnik
na zpracování bavlny. … Preibisch dal vybudovat nové vodovodní potrubí, které nesloužilo
pouze jeho podniku, ale celému městu. Dal také postavit vyhřívané lázně, které si získaly
značnou oblibu. Z jeho prostředků byla postavena také plynárna a po celém městě dal zřídit
plynové pouliční osvětlení. To bylo tehdy ve městech podobné velikosti výjimkou. … Byla
zřízena cihelna, která zajišťovala stavební materiál pro rozšiřování.… Pro své dělníky dal
postavit sídliště, kde každá rodina měla do svého bytu vlastní vchod. Nájemné bylo velmi
nízké. Svůj původní rodný dům dal Preibisch přestavět na útulek pro hendikepované lidi, své
bývalé zaměstnance. Založil dokonce i malou nemocnici. Preibischova manželka Marie byla
iniciátorkou založení mateřské školy pro děti zaměstnanců a zřídila vzdělávací spolek pro
pracující ženy. Starší děti si tu mohly pod dohledem psát domácí úkoly, menší si hrály. Při
podniku vznikla i škola pro děti zaměstnanců, které musely pracovat v továrně. …“ (Vydra,
2010).
Ročenka vydaná při příležitosti padesáti let trvání podniku rok před Preibischovou
smrtí v roce 1909 (Festschrift zum 50 Jährigen Bestehen der Firma C. A. Prebisch in
Reichenau (Sachsen).) vyobrazuje různé typy zeleně v Reichenau od zahrad obytných domů
zaměstnanců různých úrovní přes provozní zeleň továrny, stromořadí, eklekticky upravený
okrasný sad s palmovým skleníkem, řadové zahrady „obytné kolonie pro dělníky a
úředníky“, školní zahrady, ústavní zahrady nemocnice, pošty, rekreační zeleň okolí
kuželny (Kegelschub) a „Preibischových plavecko- vzdušno- a slunečních lázní“ („PreibischSchwimm-. Luft- und Sonnenbad“).
5.4

UKÚPP období pokročilého průmyslu (1. pol. 20. stol.)

5.4.1 Příklady nizozemských podnikových sídlišť
Myšlenkový proud sociální utopie během druhé poloviny 19. století získával postupně
své stoupence a objevoval se i v dalších zemích. Později na ni navázala teorie zahradního
průmyslového města (Hrůza 2011, s. 57), která ovšem usilovala o nezávislost pracovní a
nájemní smlouvy (Bollerey 2010).
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Uplatnění sociálně utopických myšlenek v nizozemských zaměstnaneckých sídlištích
se zvláštním zaujetím také o jeho zeleň se zabývala ve svém příspěvku Bollerey (2010).
Některé jí uváděné příklady jsou sice ještě typickými příklady období druhé poloviny 19.
století, jiné jsou však již představiteli počátku 20. století. Pro zajímavost ve vztahu k zeleni
uveďme všechny.
V Nizozemí většina návrhů průmyslových sídel napodobovala formu anglických vzorů
ať již prostřednictvím přímé zkušenosti nebo z literatury (Bollerey: 2010, s. 24). Zatímco byla
původní Owenova myšlenka filantropická s cílem formování nezávislé osobnosti dělníka,
v nizozemských nájemních podnikových sídlištích podle Bollerey ubytovaní zaměstnanci
podléhali ve skutečnosti většinou spíše větší autokrativní kontrole a útlaku svých
zaměstnavatelů; dělnické sídliště bylo používáno coby mocenský prostředek, neboť propojení
pracovní a bytové smlouvy činilo zaměstnance více poslušnými. Bollerey rozděluje dělnická
sídliště podle toho, do jaké míry v nich měli dělníci demokratické podmínky. Většina
popisovaných nizozemských dělnických sídlišť byla postavena v několika fázích. Počet
postavených bytů se pohyboval mezi 60 a 1200. V závislosti na velikosti sídliště u nich byla
zřízena škola, obchody, kulturní zařízení (tj. např. společenská budova, slavnostní síň,
knihovna, hudební pavilon apod.), lázně a prádelny. Sociálně reformní modely se obvykle
vyznačovaly osobitým architektonickým stylem, k čemuž přispívaly i úpravy zeleně.
Podle Bollerey byla všechna sídliště výrazným způsobem zahradně architektonicky
pojata, na čemž se v některých případech podíleli samotní zahradní architekti. Součástí téměř
všech sídlišť byly řadové soukromé nebo společné užitkové zahrady. Například v ´t Lansink
usilovali zahradní architekti P. H. Wattez a později Leonard Springer o zapojení pokud možno
co největšího počtu starých stromů do stavěného dělnického sídliště. Společenská hierarchie
obyvatel se odrážela v lokalitě jejich bydlení v rámci sídliště: úřednické bydlení v ´t Lansinku
bylo oproti dělnickému privilegováno tím, že bylo umístěno u rybníka a v alejových ulicích
(s. 20-21), v Griendtsveen z let 1885-1903 bydlel oproti dělníkům v menších domech
patriarcha ve větším „Kastellu“ uprostřed neformálně upravené solitérní zahrady obklopené
vodou. Dělnické sídliště Agneta Park v Delftu patří mezi ta „demokratičtější“, bylo
projektované v roce 1880 a je mimořádným příkladem začlenění dělnických domů
s řadovými zahradami i bez nich do nepravidelně upraveného okrasného sadu (parku),
jehož autorem byl zahradní architekt L. P. Zocher (Bollerey: 2010, s. 16-17).
Tovární vesnice Heyplaat budovaná v letech 1914/1915, na jejímž projektu se podílel
zahradní architekt D. F.Vesteeg, se vyznačovala nejen variací ulic a náměstí, ale i
kolektivními zahrádkami obdělávanými na oddělené ploše, což vedlo k založení
zahrádkářského spolku. V sídlišti Treebek-Haansberg bylo rezervováno 55% celkové plochy
pro řadové užitkové zahrady, aby se vyhovělo potřebám dělníků, kteří pocházeli z venkova a
jejichž parcely měřily 800 m2 (Bollerey: 2010, s. 22-23). Haren a Maarn byla podniková
sídliště vybudovaná na pozemku bývalého venkovského statku v letech 1919, 1921, 1923 a
1925. Do systému křivolakých ulic byly začleněny původní staré stromy a rybník. Přes
podpisovou akci obyvatel zde byly zakázány užitkové zahrady. Typizované domy
s doškovými střechami a hrázděním měly vyvolat pocit romantiky, která byla v kontrastu
s diktátorskou správou (s. 22-23). Naopak v Ede-Vooruit postaveném od roku 1920 byly nové
podmínky dělnického sídliště přizpůsobeny původnímu prostředí dělníků pocházejících
z vřesovišť, byly jim dány k dispozici 20-30 m dlouhé řadové zahrady (s. 22-23).
5.4.2 Továrna na boty Baťa ve Zlíně
U nás je nejslavnějším příkladem průmyslového města Baťův Zlín, který zrovna bývá
nazýván městem v zeleni.
Baťa se zajímal o životní podmínky svých zaměstnanců. První domky nechal postavit
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těsně u továrny už před 1. světovou válkou v letech 1912/13. Již k těmto prvním domkům
náležely „zahrádky“ s „dřevěnými hospodářskými budovami“ (kurníky a dřevníky). Řadové
zahrady příslušely i k obytným domům další stavební vlny v letech 1915/16.
Pro Baťu byl od začátku charakteristický zájem o stavebně architektonické
experimenty, například použití nepálených cihel v případě prvních domků. První kolonie
později podlehla rozšiřování továrny. Již před 1. světovou válkou byl hotový Kotěrův
„Regulační plán pro stavbu dělnické kolonie firmy T. A. Baťa ve Zlíně“, který obsahoval
kromě domků pro zaměstnance konzum s jídelnou, lázně, poštu, hotel, obchodní dům, čítárnu,
kasino, biograf, školu, jesle, nemocnici či hospodyňskou školu (Pokluda: 2010, s. 116-119).
Po válce byla postavena skupina úřednických vilek Hradčany, čtvrť domků Letná (bloky
Včelín, dřevěné dvojdomky Betlém atd.). U nových domků nedaleko továrny i lesa byly
zahrádky, („Může-li býti co krásnějšího, než může-li člověk se uchýliti do svého, když
občerstviv se zasedne dokonce i do své zahrádky, kde sluníčko nejkrásněji na světě svítí, kde
prohřálo vzduch i ve stínu, že milo tam setrvat jako ve vlažné koupeli.“ – T. Baťa v roce 1918)
a založen park Stromovka podle vzoru anglického Hyde-Parku.
Ve 20. letech se „dělnické čtvrti“ (nikoli pouze „kolonie“) ve Zlíně dále rozrůstaly.
Kvalitní bydlení mělo přitahovat dobré pracovníky a tato politika si podnítila zřízení
podnikového stavebního oddělení. Jeho úkolem měl být ekonomicky zefektivněný vývoj
průmyslového zakládání podnikových sídel. Zlín měl být velkým zahradním průmyslovým
městem s padesáti tisíci obyvateli. Ve snaze rozšířit škálu typů rodinných domků vypsala
firma v roce 1935 mezinárodní soutěž, v jejíž porotě zasedal Le Corbusier. Do roku 1939 bylo
postaveno přes 2000 domků s řadovými zahradami. Ačkoli pokračovatel firmy Jan A. Baťa
již z amerického exilu ke zlínské modernitě zaujímal negativní postoj, na její základ navázaly
poválečné kolektivnější formy bydlení.
Postupně se mohutněním zeleně baťovské čtvrti více propojily se zelení okolní krajiny.
Baťovo město bylo poměrně komplexně vybavené, takže v něm lze sledovat snad všechny
typy zeleně vymezené typologie.
Od konce 50. let v 70. letech 20. století se ve Zlíně začala budovat panelová sídliště
(Obšivač: 2010, s. 122-124). Pronajímané baťovské dělnické domky, jejichž plánovaná
životnost 20-30 let byla překročena, byly svépomocně upravovány a prostor mezi nimi
živelně přizpůsobován stavbami garáží, kůlen ap.
Podnikový urbanismus ovlivnil jiná československá (24) a zahraniční (100) sídla, ve
kterých zakládal své pobočky a sesterské společnosti (Otrokovice, Napajedla, Třebíč, Zruč
nad Sázavou, Sezimovo Ústí-Velký Dvůr, Bošany, Partizánské, Svit…), (Ševeček et
Horňáková: 1998, s. 22). Značka firmy se někdy projevovala i v jejich názvech (např. indické
Batanagar a Batavia).
Byly odvozeny od regulačních plánů ideálních modelů, které obsahovaly obytnou
oblast s obytnými domy (s oddělenými čtvrtěmi podle etnik a stavu), soukromou či veřejnou
zelení, rekreačními plochami, nemocnicemi, školami, kostely, hřbitovy, obchody, a provozní
zázemí zahrnující samotné výrobny podniku, dopravu silniční a železniční vlečky, statek, pilu,
mlýn, cihelnu ap. (s. 17). V zahraničí však někdy představovaly cizorodý prvek v místním
prostředí bez vazby na místní prostředí, což je dodnes předmětem některé kritiky v podstatě i
v domácím Zlíně.
5.4.3 Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Rybitví
Zlínský urbanismus ovlivnil na našem území i urbanismus dalších průmyslových
„nebaťovských“ podniků. Příkladem je založení dělnické kolonie přináležejícího Spolku pro
chemickou a hutní výrobu v Rybitví u Pardubic, kam přestěhoval své provozy po německém
záboru pohraničí v roce 1938 z Ústí nad Labem. První výrobní budovy v Rybitví postavil roku
1939 a nedaleko nich v roce 1940 pro svých necelých 500 zaměstnanců obytný okrsek zvaný
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Stará kolonie s typizovanými domy s řadovými zahradami po zlínském vzoru (Valchářová et
al. 2012).
Po 2. světové válce došlo ke sjednocení podniku se sousední chemičkou v Semtíně a
pro zaměstnance spojeného podniku byla v Rybitví zahájena stavba další, tzv. Nové kolonie,
která obsahovala v zahradách obytné domy typu přízemních domků a pěti-domků. Obě
kolonie byly propojeny bloky činžovních domů a budovami institucí jako např. školkou,
jeslemi a domem mládeže propojených zelení dvorů, sportovních a dětských hřišť a zahrad.
Dostatek zeleně poskytují i okolní lesy, do kterých byly kolonie zaklíněny.
5.5

Srovnání zastoupení typů zeleně UKÚPP v jednotlivých obdobích
Srovnání zastoupení typů zeleně sledovaných příkladů UKÚPP v jednotlivých
obdobích je uvedeno v Tab. 2.
Pro období proto-průmyslových UKÚPP (16. - 17. stol.) bylo zjištěno zastoupení tří
typů zeleně (provozní zeleň, řadové zahrady a pietní zeleň).
V období prvního průmyslu (18. a 1. pol. 19. stol.) již různorodost typů zeleně
mírně narostla a odpovídá mu šest typů zeleně navržené typologie (nově se objevila dvorana,
stromořadí, solitérní zahrada, reprezentativní vstup a zahradní kolonie). Provozní zeleň
zde poněkud splývala s reprezentativním vstupem nebo jinými typy zeleně (dvoranou).
V období průmyslové revoluce (2. pol. 19. stol.) byly podle výsledků zastoupeny
všechny typy zeleně navržené typologie.
Rovněž v období pokročilého průmyslu (1. polovina 20. stol.) byla typologie zeleně
poměrně rozvinutá, ačkoli některé typy (snad dvorana, solitérní zahrada a reprezentativní
vstup) se zdály být spíše na ústupu.
ČÍSLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NÁZEV
dvorana
okrasný park
/ okrasný sad / park
pietní zeleň
provozní zeleň
předzahrádka

OBDOBÍ 1

X
X

rekreační zeleň
řadové zahrady
solitérní zahrada
/ továrnická zahrada/ továrníkova zahrada
square
/ zeleň náměstí
stromořadí
školní zahrada
reprezentativní vstup
/ reprezentativní zeleň
/ tovární průčelí / tovární vstup
zahrady ústavů
/ ústavní zahrady
zahradní kolonie
/ zahrádkářská kolonie / zahrádková kolonie /
zahrádková osada / zahrádkářská osada /
zahrádková a chatová osada
/ Schreberovy zahrádky

X

OBDOBÍ 2
X

X

X
X

X
X

X

OBDOBÍ 3
X
X

OBDOBÍ 4
X?
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X?

X

X

X
X
X

X
X
X?

X

X

X

X

tab. 2 – Srovnání zastoupení typů zeleně sledovaných příkladů UKÚPP v jednotlivých obdobích

6

Srhnutí
Výzkum zeleně má význam pro řešení otázky trvale udržitelného rozvoje území, která
je v současnosti poměrně aktuální. Původní historická zeleň na územích bývalých
průmyslových areálů a v územích, která vznikla v souvislosti s jejich provozem, bývá
197

Typologie zeleně historických urbanistických
kompozic na územích průmyslových podniků (UKÚPP)

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Tereza Vokurková

v současnosti poměrně dosti ohrožená a opomíjená.
Příspěvek navazuje na disertační výzkum, který se zaměřuje na historický urbanismus
průmyslového dědictví z hlediska oboru zahradní a krajinářské architektury. Jeho cílem bylo
sestavit typologie zeleně, za pomocí které by bylo možné popsat historické urbanistické
kompozice na územích průmyslových podniků.
Historické urbanistické kompozice na územích průmyslových podniků (UKÚPP) byly
definovány jako urbanistické kompozice, které byly vytvořeny v období do poloviny 20.
století jako součást průmyslového podniku, k němuž obvykle přiléhaly a jehož životní
prostředí tvořily.
Současné typologie zeleně jsou spíše nejednotné a jejich nejobvyklejšími typy jsou
typy parků a zahrad. Navržená typologie je shrnutím a doplněním stávajících typologií zeleně
na základě rozboru vybraných příkladů urbanistických kompozic ze čtyř vymezených období,
kterými bylo období proto-industriální (16. - 17. stol.), období prvního průmyslu (18. a 1. pol.
19. stol.), období průmyslové revoluce (2. pol. 19. stol.) a období pokročilého průmyslu (1.
polovina 20. stol.). Ukázalo se, že zastoupení typů zeleně v UKÚPP se průběžně vyvíjelo a
nejrozmanitější bylo nejspíše ve druhé polovině 19. století, v době průmyslové revoluce.
7

Diskuse
Poměrně velké rozdíly mezi zastoupením typů zeleně v jednotlivých obdobích zřejmě
odráží vývoj životního stylu v průběhu dějin a na něj vázaných urbanistických kompozic.
Zatímco v 16. - 17. století převažovala užitkovost a účelnost prostředí zbožných lidí, jejichž
práce byla ve větším sepětí s přírodou, než byla později v době industriální (např. Petrů 1999,
Hughes 2005), před nástupem průmyslové revoluce se ve tvarosloví prvních realizovaných
urbanistických kompozic sociálních utopistů projevovaly vlivy pozdně feudálního uspořádání
životního prostředí zejména období klasicismu (Löw et Míchal 2003, s. 410). Po vzoru
nemovitostí šlechty obsahovaly tyto kompozice palácovou architekturu, v jejíchž
vnitroblocích mohla být uplatněna zeleň dvoran, a vně umocňovanou pravidelnou
reprezentativní zelení a její dispozici zdůrazňujícími stromořadími. Různorodost typů zeleně v
realizovaných UKÚPP vrcholila po polovině 19. století, kdy již průmysl z velké části ovládal
společenský vývoj, který se mu přizpůsobil novým životním stylem. Stejně jako byl
s rozvojem průmyslové společnosti na ústupu feudalismus, tak začaly v první polovině 20.
století ustupovat i typy zeleně, které jej provázely.
Vyvrcholení rozmanitosti typologií zeleně ve druhé polovině 20. století může odrážet i
jiné vlivy, například nárůst významu průmyslového podnikání v rámci národního
hospodářství, neboť průmyslové oblasti se v té době často zřejmě stávaly zvláštním způsobem
se vyvíjejícími územími (např. Horská, Maur et. Musil 2002), kde se hromadilo nejvíce
kapitálu a pokrokovým prostředím aplikace nových vynálezů, díky čemuž se snad rozvíjely
nejkomplexněji. V neposlední řadě může být důvodem poměrně velké rozmanitosti typů
zeleně ve druhé polovině 20. století i vliv vývoje dobových trendů zahradně-architektonické a
urbanistické tvorby.
V navržené typologii bylo záměrně upřednostněno názvosloví, které nejvíce přiléhá
popisu typů zeleně, které jsou příznačné pro období průmyslové revoluce ve druhé polovině
19. století, protože právě toto období je z hlediska typů zeleně asi nejvíce různorodé a pro
průmyslovou éru celkem značně typické.
Typologie nově zavádí dva pojmy, jejichž cílem je odlišit zahrady u obytných domů podle
jejich uspořádání v hierarchii UKÚPP, která obvykle současně poukazovala i na postavení
jejich obyvatel v hierarchii společnosti podniku (Bollerey 2010). Navržený pojem „řadová
zahrada“ je jazykově i významově odvozen od pojmu „řadový dům“ a označuje více menších
zahrad obvykle pro zaměstnance podniku s „nižším“ pracovním zařazením. Naproti tomu
pojem „solitérní zahrada“ označuje zahradu většinou ojedinělého typu, v kompozici UKÚPP
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poměrně dominantní ať svojí rozlohou nebo polohou, která obvykle obklopovala vilu
vlastníků nebo dalších příslušníků jejich rodin, nebo ředitelů podniku. Oba tyto typy jsou pro
UKÚPP poměrně dosti typické.
Za pomocí navržené typologie je možné poměrně snadno popsat a porovnat zeleň
v UKÚPP z hlediska jejího tvarosloví a funkce, což může být využito v současné urbanistické
a zahradně-architektonické tvorbě.
8

Závěr
Bylo zjištěno, že na území některých průmyslových podniků byly v období do
poloviny 20. století vytvářeny poměrně komplexní urbanistické kompozice (UKÚPP), které
obsahovaly různé typy zeleně. Tyto typy zeleně byly natolik různorodé, že je dnes mnohé
běžněji užívané typologie zeleně neobsáhnou, případně je nepopíší dostatečně přesně.
Navržená typologie se vyznačuje především odlišením různých typů zahrad, jejichž
přítomnost se zdá být v UKÚPP typická. Zastoupení určitých typů zeleně v UKÚPP se během
vývoje průmyslové éry zřejmě vyvíjelo. Poměrně velká rozmanitost uplatňovaných typů
zeleně nastala po druhé polovině 19. století.
Příspěvek byl podpořen grantem SGS12/202/OHK1/3T/15.
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Prieskum mienky odbornej verejnosti v téme vegetácie na
stavbách v štruktúre mesta Bratislava
Professional public opinion survey on the topic of vegetation on
construction of buildings in the structure of the city Bratislava

Zuzana Krivošová

Abstract:
Article examines opinion of professionals and people responsible for running of the city in
question of implementation green roofs and walls in strategic documents of Bratislava. The
work is part of research “Vegetation on buildings in the structure of the city”.
The questionnaire survey serves as a basis for further discussion on the topic of regulation of
vegetation in the urban area and adaptation to climate change, using vegetation on
construction of the buildings in the structure of the city. This survey and the researches which
has already been conducted are the basis for recommendations and priorities that can be
incorporated in involving vegetation on buildings in the strategic documents of Bratislava.
The questionnaire is to find out what it is basic awareness of the growing use of roofs and
walls in Bratislava and what is opinion of public and experts on the subject.
The survey is divided into three parts:
- In the 1st part we ask for basic information about respondents
- In the 2nd part we ask for the experience that we collect only from the experts who had
already worked on the project with vegetation roof or wall.
- In the 3rd part we examine what we know about the issue of involving vegetation on
buildings in the structure of the city and what, based on our experience and knowledge, we
should change.
In the end we tried to summarize recommendations for a strategy of implementing green roofs
and walls into structure of the Bratislava. These are based on the results of the questionnaire,
but also previous research conducted in Slovakia and abroad.
Keywords:
green rous; green walls; Bratislava; structure of the city
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Úvod
Článok sa venuje prieskumu mienky odborníkov a ľudí zodpovedných za chod sídla
v otázke vegetácie na strechách a stenách v meste Bratislava. Práca je súčasťou výskumu
„Vegetácia na stavbách v štruktúre mesta.“ Formou dotazníkového prieskumu skúmame
motivácie pre stratégiu zapojenia vegetácie na konštrukciách, skúsenosti odborníkov s touto
témou, aj možnosti akým by sa mesto Bratislava mohlo na základe zodpovedaných otázok
v téme rozvíjať.
Rešerš
Bratislava nedisponuje vo svojich strategických a územnoplánovacích dokumentoch
zapojením vegetácie na stavbách tak, ako je to bežné v iných zahraničných mestách (napr.
Berlín, Bazilej, Kolín nad Rýnom, Kodaň, Linz, Chicago a iné.). Príkladmi stratégií zapojenia
vegetácie na stavbách do štruktúry mesta, dôvod pre ktorý sa rozhodli takúto stratégiu
vytvoriť, cieľ, ktorý si mestá stanovili a nástroje aké využili sme sa venovali v článku
„Stratégie pre zapojenia vegetácie na stavbách do rozvoja sídel.“ (Krivošová, 2013) Tu
nájdeme rozmanité príklady miest z podobných klimatických oblastí ako je Bratislava a popis
ich stratégie. Berlín je priekopníkom v tejto oblasti, kde sa takáto stratégia a následná
regulácie sídelnej vegetácie formovala niekoľko desiatok rokov. Výsledkom je regulačný
nástroj BAF (Biotope area factor), ktorý je základom pre regulačné nástroje viacerých
európskych a amerických miest (Kazmierczak, Carter, 2010; webstránka mesta Berlín, 2015).
Bazilej je príkladom mesta, kde dôvodom zapojenia vegetácie na konštrukciách bolo zvýšenie
biodiverzity a výskumy spojené so švajčiarskymi vegetačnými strechami sa venujú hlavne
skúmaniu fauny, flóry, substrátov ich intenzite a rozmanititosti v súvislosti s podporou
životného prostredia a špeciálne témy biodiverzity. (Brenneisen, 2005; Baumann, 2006)
Druhým faktorom, podstatným pre tvorbu dotazníka, je otázka regulácie sídelnej
vegetácie. Na Slovensku sa momentálne používa na reguláciu urbánnej vegetácie Koeficient
zelene (pomer vegetačnej plochy k celkovej ploche pozemku). Zákonom nie je stanovený
jednotný typ, a tak si ho jednotlivé územné plány vysvetľujú a formujú samostatne. Súčasná
definícia koeficientu zelene (KZmin) pochádza z „Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy“, rok 2007, v znení ZaD 02, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. 2. 2012. V
záväzných dokumentoch mesta Bratislava sa s vegetáciou na horizontálnych konštrukciách
počíta na úrovni terénu. Z pohľadu regulácie urbánnej vegetácie ju chápeme ako náhradu
vegetácie na rastlom teréne, s nižšou hodnotou koeficientu zápočtu. Na základe rozhovoru
s autorom Koeficientu zelene (KZmin.) pre Bratislavu (pozn. – Ing. Stanislav Tokoš) vieme,
že jeho súčasná podoba je následkom veľkého developerského tlaku. Aj následkom takejto
regulácie sa zvýšil počet vegetačných striech na podzemných garážach v Bratislave. Tento jav
má aj výhody (nutná údržba vegetačných striech a z toho vyplývajúce udržiavané vegetačné
plochy na teréne) aj nevýhody (zadržiavanie zrážkových vôd na ploche strešnej záhrady nie
je adekvátne vegetácii na rastlom teréne, ubúda počet vegetačných plôch a pôdy na teréne).
Máme už hotových viacero metodík pre Koeficienty vegetačných/prírodných plôch, ktorý
príkladmi sú „Eko-index“, „Ekoindex“, „Koeficient zadržiavania a využívania dažďových
vôd“, ktoré zahŕňajú vegetáciu na stavbách.(Kováč, 2009; Hudeková, 2012) Sú zložitejšie ako
súčasný koeficient zelene používaný v Bratislave, no môžu byť inšpiráciou do budúcnosti.
Zahŕňajú kvalitatívne aspekty vegetácie na stavbách, nielen na horizontálnych ale aj
vertikálnych prvkoch a zvyšujú kvalitu prostredia. (Krivošová, 2014)
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Metodika
Predpokladom pre tvorbu otázok do prieskumu bolo poznanie motivácií iných miest,
ich cieľ a nástroje ktoré použili. Vo výskumných projektoch vznikajú alternatívne regulačné
nástroje ku koeficientu zelene, ktoré skúmajú ako regulovať aspekt zadržania zrážkových vôd,
dostupnosti verejných priestorov zelene, vplyv na klímu mesta, a rôznym spôsobom sa snažia
tieto, v našom ponímaní kvalitatívne aspekty, vegetácie začleňovať do spôsobu regulácie (a
teda kvantitatívne hodnotiť). Slovensko disponuje aj drobnými výskumami v oblasti výberu
vhodných rastlín a ich spoločenstiev za všetky vyberáme napr. „Rastliny na intenzívne strešné
záhrady“ z SPU v Nitre. (Bartošová - Krajčovičová, Hillová; 2003)
Dotazníkový prieskum slúži ako podklad pre ďalšiu diskusiu k téme regulácie sídelnej
vegetácie a adaptácie na klimatické zmeny, s využitím vegetácie na stavbách v štruktúre sídla.
Na základe zodpovedaných otázok a doterajších výskumov vznikli odporúčania a priority,
ktoré môže Bratislava zapracovať v téme zapojenia vegetácie na stavbách do svojich
rozvojových a strategických dokumentov.
Cieľom dotazníka je zistiť, aké je základné povedomie o využití vegetačných striech a
stien v meste Bratislava, aké je naladenie verejnosti a odborníkov k tejto téme.
Prieskum je rozdelený do 3 obsahových celkov:
 Na 1. strane zisťujeme základné informácie o respondentoch.
 Na 2. strane zbierame skúsenosti iba od odborníkov, ktorí pracovali na projekte s
vegetačnou strechou, stenou.
 Na 3. strane skúmame, čo o problematike vieme a čo by sme na základe našich
skúseností a poznatkov vedeli zmeniť.
V závere sme sa pokúsili vyabstrahovať odporúčania pre stratégiu zapojenia vegetácie na
konštrukciách do štruktúry mesta Bratislava. Tieto vychádzajú z výsledkov dotazníkového
prieskumu, ale i z predošlých výskumov, uskutočnených na Slovensku a v zahraničí.
Respondenti
Zamerali sme sa na ľudí, pôsobiacich ako odborníci v týchto oblastiach:
 Zákonodárna sféra a spravovanie mesta – politici miestneho zastupiteľstva
všetkých mestských častí Bratislavy, zamestnanci Magistrátu Hlavného Mesta
Bratislava, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 Developerov a realitných maklérov z 20 realitných a developerských spoločností
pôsobiacich v Bratislave
 Odborníkov z akademickej oblasti – pedagógovia a doktorandi FASTU, SvF STU,
ÚM STU, VŠVU, PriF UK
 Odborníkov z praxe – architektov, urbanistov, krajinných architektov, ekológov,
sociológov, psychológov, a iných príbuzných odborov
 Aktivistov, nadšencov a propagátorov udržateľného rozvoja miest – 30
občianskych združení a aktívnych skupín, ktoré sa venujú osvete v oblastiach ekológie
a životného prostredia, prírodného staviteľstva a ekologickej a environmentálne
priateľskej architektúre, rozvoja Bratislavy a bratislavského regiónu
Získali sme odpovede od 149 respondentov.
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Formulácia otázok
Dotazník bol vytvorený online pod platformou Google Docs a dostupný na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1i6WCBQVE9taKp60G0Xsarkas0I9_4rU2POidEStzxrE/vie
wform
Celkové znenie dotazníkového hárku bolo konzultované s Mgr. Petrom
Nedoroščíkom, filozofom a psychológom, ktorý má s tvorbou prieskumu verejnej mienky
niekoľkoročné skúsenosti. Položili sme 14 otázok, ktoré nadväzovali jedna na druhú. Časť
bola venovaná iba odborníkom, ktorí majú skúsenosť s tvorbou vegetačnej steny alebo
strechy.
Znenie a vyhodnotenie dotazníka
1. Aké je vaše povolanie? Ak máte viacero, prosím napíšte všetky. (Možnosť odpovede:
voľný text, Nepovinná)
Zo 149 odpovedalo na túto otázku 148 respondentov, viacerí napísali niekoľko povolaní.
Prehľad:
Architekti ( aj krajinní architekti(5)/urbanisti(9)/stavební inžinieri/projektanti)

71

Študenti 1.al. 2. stupňa (arch. a urb., priest. plán., manažment, sociológia, environ...)

17

VŠ pedagóg (architekti, strojár, environmentalista, priestorové plánovanie)

16

Študenti 3. Stupňa (architektúra a urbanizmus, priest. plán. Environmentalistika)

13

Zamestnanci štátnej správy(aj úradníci/referenti/vedúci)

13

Dizajn (aj foto a umenie)

7

Žena na materskej/muž v domácnosti - povolanie neuvedené

4

Developer/realitný maklér

4

Projektový manažér

3

Učiteľ

3

Výskumník

2

Sociológ

2

Informatik

2

Vynálezca

1

Stomatológ

1

Vodohospodár

1

Právnik

1

Nezamestnaný

1

Oslovili sme širokú škálu odbornej verejnosti. Prvá otázka sledovala, aké povolanie
dotazovaní vykonávajú. Vzorka je reprezentatívna, s účasťou všetkých oslovených povolaní.
K téme sa vyjadrili najviac architekti a odborníci z najpríbuznejších odborov, urbanisti
a krajinní architekti. V menšej miere sa vyjadrilo aj niekoľko environmentalistov,
priestorových plánovačov, developerov a realitných maklérov a stomatológ, informatik).
Dôvodom pre rôznorodosť povolaní môže byť to, že prieskum sme posielali všetkým
poslancom mestských zastupiteľstiev, ktorý vykonávajú rôzne druhy povolaní.

205

Prieskum mienky odbornej verejnosti v téme
vegetácie na stavbách v štruktúre mesta Bratislava

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Zuzana Krivošová

2.Považujete sa za občianskeho aktivistu? (Možnosť odpovede: jediná voľba z viacerých
možností, Nepovinná) 148 odpovedí
Odpoveď:


Áno

47

32%



Nie

101

68%

Druhá otázka dopĺňala prvú. Pýtali sme sa, či sa respondenti považujú za občianskych
aktivistov. Napriek tomu, že má tento pojem negatívnu konotáciu, zaujímalo nás, do akej
miery nám odpovedajú predstavitelia odbornej verejnosti, čo sa angažujú vo verejných
otázkach. Z celkového počtu 149 respondentov, 47 (31,5%) odpovedalo kladne, čo je takmer
tretina všetkých respondentov.
3. Pracovali ste niekedy na projekte stavby s vegetačnou strechou alebo stenou?
(Možnosť odpovede: jediná voľba z viacerých možností, Nepovinná) 149 odpovedí
Odpoveď:


Áno

53

36%



Nie

96

64%

Tretia otázka skúmala skúsenosti s prácou na projekte vegetačnej strechy alebo steny.
Nasledujúca, 2. strana dotazníka, bola venovaná len otázkam pre ľudí, ktorí skúsenosť s touto
výstavbou majú. 53 respondentov (35%) uviedlo, že na takomto projekte pracovali. Túto
otázku kladne zodpovedalo 50 architektov a krajinných architektov a staviteľov, študent,
doktorand a štátny radca, MŽP SR.
4. Aký bol typ stavby na ktorú ste navrhovali či realizovali vegetačnú strechu alebo
stenu? (Možnosť odpovede: jediná voľba z viacerých možností, Nepovinná) 53 odpovedí
Odpoveď:


novostavba

37

70%



existujúca stavba/rekonštrukcia

7

13%



oba prípady

9

17%

Väčšinová odpoveď na otázku, na aký
typ stavby ste navrhovali či realizovali
vegetačnú strechu alebo stenu, je novostavba
(pre 70% respondentov). Novostavba aj
rekonštrukcia odpovedá 17% respondentov
a rekonštrukcia/existujúca stavba
odpovedá
13% opýtaných. Nielen na základe tejto
otázky, ale i mapového prieskumu v teréne
vidíme, že existuje tendencia vytvárať nové
stavby
s vegetáciou
na
konštrukciách
v Bratislave.
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5. Aké bolo funkčné využitie stavby, na ktorú ste navrhovali či realizovali vegetačnú
strechu alebo stenu? (Zaškrtnite prosím, všetko, čo platí.) (Možnosť odpovede: výber
viacerých možností, voľný text, Nepovinná)
Budova na bývanie

38

52%

Administratívna budova

12

16%

Iné (altánok, ekocentrum, múzeum, stajňa, parkovisko, podzemná
garáž, hospodársky objekt)

9

12%

Školská stavba

6

8%

Športovo-rekreačná stavba

5

7%

Priemyselná stavba

3

4%

Štátna budova

0

0%

Prevažujúca funkcia stavieb s vegetáciou na konštrukciách sú budovy na bývanie,
administratívne budovy, spolu 68%, čo tvorí väčšinu. Tu sa ponúka otázka, či táto prevaha
súvisí to aj s masívnym rozvojom tohto typu výstavby v Bratislave, či celkovo na Slovensku.
6. Čo bolo dôvodom využitia vegetačnej strechy, či steny vo vašom projekte? (Zaškrtnite
prosím, všetko, čo platí.) (Možnosť odpovede: výber viacerých možností, voľný text ,
Nepovinná)
estetický dôvod, vizuálna zaujímavosť

32

18%

zvýšenie kvality životného prostredia

30

17%

príjemnosť, relax (v prípade strešnej či vertikálnej záhrady)

25

14%

zlepšenie vlastností strechy

25

14%

prepojenie stavby s okolitým prostredím

24

13%

zvýšiť podiel fauny a flóry

20

11%

požiadavka klienta

19

11%

Iné (zachovanie existujúceho parčíku, akustika-átrium objektu,
energetická úspornosť)

3

2%

Otázka číslo 6 sledovala motivácie, ktoré viedli projektantov a realizátorov k využitiu
vegetácie na konštrukciách. Z odpovedí prevažuje vizuálna zaujímavosť a estetický aspekt,
zvýšenie kvality životného prostredia. Odpovede na túto otázku sú vyrovnané. Doplnené iné
motivácie sú spomenuté v tabuľke.
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7. Dostali ste sa do situácie, kedy vegetačná strecha či stena bola v počiatočnej fáze
projektu navrhovaná, no nakoniec sa z návrhu vypustila či nerealizovala? (Možnosť
odpovede: výber viacerých možností, voľný text , Nepovinná)


Áno

25

40 %



Nie

32

52%



Áno (napíšte dôvod)

5

8%

Dôvody:


„zvýšené náklady na stavbu“



„klient nesúhlasil - finančná a časová náročnosť“



„vyjadrenie CHKO, v ktorej mal objekt stáť, bolo nepriaznivé“



„investor považoval riešenie za príliš bláznivé, rozhodol sa pre pálenú tašku“



„Najprv sa vypustila a realizovala sa asfaltová krytina, ale nekvalitne, tak sa potom aj
tak zrealizovala zelená strecha“



„Ekonomika“

Situácia, kedy sa v realizácii vypustila vegetačná strecha alebo stena je pomerne
bežná, kladne odpovedalo na otázku 25 respondentov (40% všetkých, ktorí na túto otázku
odpovedali). Z dôvodov, ktoré respondenti uviedli prevažujú zvýšené finančné náklady – 3 zo
6 uvedených dôvodov.
8. Aké bolo navýšenie ceny za zelenú strechu či stenu oproti konvenčnému typu steny
alebo strechy? (Možnosť odpovede: výber viacerých možností, voľný text, Nepovinná)


0-10%

8

17%



10-20%

12

25%



20-30%

8

17%



viac ako 30%

1

2%



Iné

19

40%,

z toho konkrétne:


neviem/netuším - 15 krát,



minimálny rozdiel,



na základe vysokej ceny od profesionálnej firmy sa dohodol projektant
s klientom na svojpomocnom riešení,



nezrealizovala sa

Otázku zodpovedalo 48 respondentov. Navýšenie finančných nákladov vegetačnej
strechy alebo steny oproti konvenčnému typu je podľa respondentov najčastejšie o 10-20%
(12 respondentov), najčastejšie bola odpoveď v rozhraní 0-30% (29 respondentov), iba
v jednom prípade cena presiahla 30%, odpoveď neviem/netuším uviedlo 15 respondentov.
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9. Nasleduje zoznam benefitov vegetačných striech a stien. Ktoré sú podľa Vás pre
Bratislavu dôležité? Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej
dôležité ( Možnosť odpovede: Grid s možnosťou jednej odpovede pre každú z kvalít,
Povinná) Otázku zodpovedalo 149 respondentov.
Vyhodnotenie otázok pre každú položku samostatne.
Zlepšenie kvality vody a ovzdušia
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

51

34%



důležitost 2

42

28%



důležitost 3

27

18%



důležitost 4

17

11%



důležitost 5

12

8%

Zníženie energetickej náročnosti stavieb
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

51

34%



důležitost 2

35

23%



důležitost 3

36

24%



důležitost 4

22

15%



důležitost 5

5

3%

Predĺženie životnosti strešnej membrány
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

19

13%



důležitost 2

45

30%



důležitost 3

55

37%



důležitost 4

25

17%



důležitost 5

5

3%
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Ochrana fasády pred vplyvom klímy
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

28

19%



důležitost 2

41

28%



důležitost 3

47

32%



důležitost 4

24

16%



důležitost 5

9

6%

Zadržiavanie vody v území
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

58

39%



důležitost 2

35

23%



důležitost 3

28

19%



důležitost 4

12

8%



důležitost 5

16

11%

Zníženie efektu tepelného ostrova (prehrievanie hustých mestských štruktúr počas
letných mesiacov)
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

93

62%



důležitost 2

20

13%



důležitost 3

13

9%



důležitost 4

7

5%



důležitost 5

16

11%

Vizuálne skvalitnenie priestoru
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

71

48%



důležitost 2

35

23%



důležitost 3

18

12%



důležitost 4

13

9%



důležitost 5

12

8%

210

Prieskum mienky odbornej verejnosti v téme
vegetácie na stavbách v štruktúre mesta Bratislava

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Zuzana Krivošová

Zvýšenie podielu vegetácie v meste
Ohodnoťte ich, prosím, od 1-najdôležitejšie po 5-najmenej dôležité


důležitost 1

77

52%



důležitost 2

27

18%



důležitost 3

22

15%



důležitost 4

13

9%



důležitost 5

10

7%

Otázka je komplexná, pýta sa na benefity vegetačných striech a stien, ktoré v meste
Bratislava považujeme za potrebné, a zároveň sa aj pokúša jednotlivým hodnotám určiť
poradie dôležitosti. Každá kvalita má tak vlastné poradie a vlastnú dôležitosť. Zároveň je
podľa počtu odpovedí na prvom mieste možné priority jednotlivých kvalít osudzovať aj
medzi sebou navzájom.
Najvyššie priority na prvom mieste mali tieto kvality:
1. Zníženie efektu tepelného ostrova - 93 respondentov dalo túto na 1. miesto
2. Zvýšenie podielu vegetácie v meste - 77 respondentov dalo túto na 1. miesto
3. Vizuálne skvalitnenie priestoru - 71 respondentov dalo túto na 1. Miesto
Tieto tri kvality získali najvyššie hodnotenie na prvom mieste a z toho usudzujeme, že
z benefitov vegetačných striech a stien by sme sa mali zamerať na podporenie práve týchto
kvalitatívnych aspektov. Najvýraznejšie sa prejavilo zníženie efektu tepelného ostrova, ktorý
je v letných mesiacoch v Bratislave citeľný.
Tesne pod 60 (58) respondentov dalo na prvé miesto aj zadržiavanie dažďovej vody
v území. Túto tému považuje za prioritnú práve odborná verejnosť, ktorá sa zameriava na
výskum klimatických zmien a adaptácie miest na jej nepriaznivé dôsledky. Nakoniec 51
respondentov považuje za, v prvom rade, dôležité aj zníženie energetickej náročnosti stavieb
a zlepšenie kvality vody a ovzdušia.
10. Aké sú, podľa vás dôvody, ktoré bránia využívať vegetáciu na konštrukciách v
Bratislave celoplošne? (Zaškrtnite prosím, všetko, čo platí.) (Možnosť odpovede: výber
viacerých možností, voľný text, Povinná) Otázku zodpovedalo 149 respondentov.
Nedostatok odbornosti

102

20%

Zvýšené finančné náklady

100

20%

Téma je mimo záujem verejnosti

79

16%

Náročná údržba

64

13%

Chýbajú základné štandardy

56

11%

Chýbajúce záväzné strategické dokumenty

56

11%

Pretekanie a porušenie vodotesnosti strechy

28

6%

Iné

16

3%

Neviem

5

1%
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Iné:



















„predsudky,
nevymožiteľnosť práva,
sklony hľadať dôvod prečo nie a nie prečo áno,
nedostatočná popularizácia takýchto striech medzi neodbornou verejnosťou,
málo diskusie
nezáujem investorov
nedôvera
chýba ochota vyskúšať niečo „nové“, vybočujúce z bežných zabehnutých štandardov
neviem, chýbajúca osveta
peniaze
chýbajúca osveta
propagácia
komerčnosť mnohých stavebných projektov
nedostatok relevantných informácií medzi verejnosťou laickou a odbornou
zotrvačnosť „klasických “ stavebných postupov
sklon hľadať prečo nie miesto prečo áno
náročnejšia (nie náročná) údržba
nedostatočné statické posudky, čo sa nosnosti a zaťaženia týka“

Otázka č. 10 bola povinná, odpovedalo na ňu 149 respondentov. Odpoveďou na otázku
aké sú dôvody, ktoré bránia využívať vegetáciu na konštrukciách celoplošne je na prvom
mieste nedostatok odbornosti (102 respondentov), ďalej zvýšené finančné náklady (100
respondentov) a to, že téma je mimo záujem verejnosti (79 respondentov). V možnosti „Iné“
doplnili odpovedajúci aj spôsoby, akými by sa mohla téma viac dostať do záujmu verejnosti,
prípadne pridali svoje postrehy, prečo máme k týmto stavebným prvkom nedôveru.
11. V súčasnosti sa v Bratislave využíva na reguláciu urbánnej vegetácie regulačný
nástroj, ktorý zohľadňuje plošné rozmery vegetácie na pozemku či na streche
podzemných garáží - Koeficient zelene (Kz), Myslíte si, že je to najvhodnejší spôsob na
reguláciu urbánnej vegetácie? definícia z ÚPD BA: koeficient zelene (KZ) udáva pomer
medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými
konštrukciami) a celkovou výmerou vymedzeného územia. V regulácii stanovuje nároky na
minimálny rozsah zelene v rámci regulovanej funkčnej plochy a pôsobí vo vzájomnej
previazanosti s vlastnou funkciou. Stanovený je najmä v závislosti na spôsobe funkčného
využitia a polohe rozvojového územia v rámci mesta, • podiel započítateľných plôch zelene v
území (m2) = KZ x rozloha funkčnej plochy (m2). ( Možnosť odpovede: výber viacerých
možností, Povinná) Otázku zodpovedalo 149 respondentov.


Áno

10

7%



Nie

83

55%



Neviem posúdiť

59

39%

Viac ako polovica respondentov 83 (55%) nepovažuje súčasný regulačný nástroj,
Koeficient zelene, za najvhodnejší. Z celkového počtu 152 odpovedí, 59 (39%) respondentov
nevie posúdiť problematiku a 10 (7%) považuje súčasný regulačný nástroj za najvhodnejší.
Otázka otvorila diskusiu s pánom Ing. Tokošom, ktorý samotný koeficient tvoril. Jeho úplné
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znenie, doplnené aj o tabuľky, inšpiračné zdroje a vysvetlenie okolností jeho vzniku nájdeme
v kapitole: „4.4.1 Koeficient vegetačných plôch v Bratislave“.
12. Myslíte si, že je pre Bratislavu vhodnejší taký regulačný nástroj, ktorý zohľadňuje aj
kvalitu vegetácie? (Možnosť odpovede: jediná voľba z viacerých možností, textové pole,
Povinná) Otázku zodpovedalo 149 respondentov.


Áno

113

76%



Nie

3

2%



Neviem posúdiť

25

17%



Iné

8

5% :










„určite áno, ale či potom nie sú rovnako dôležité aj nástroje pre
posudzovanie onej kvality... :)
kvalita vegetácie sa v krátkom čase môže zmeniť
zodpovedná odpoveď by vyžadovala podrobnejšie skúmanie a
posúdenie, ale v princípe áno, dôležité však je aj či sa jedná o
trojetážovú zeleň alebo len trávny porast a pod.
čo je kvalita vegetácie???
to by malo záležať na type projektu
nebude ho možné jednoznačne interpretovať - bude sa obchádzať tak,
ako aj doteraz
regulatív kvality zelene je v praxi skoro nemožné uplatňovať, ako?
pravidelnými kontrolami?“

Naša regulácia málo počíta s kvalitou vegetácie, ale skôr s plochou vegetácie v m2,
prípadne, v Bratislave, pri ploche nad podzemnými garážami nás zaujíma aj hrúbka substrátu,
od ktorej sa odvíja ďalej výpočet koeficientu. Otázka smeruje k nájdeniu riešenia, akým by sa
mohol budúci návrh regulácie vegetácie v meste uberať. Zisťujeme, že 113 respondentov
(76%) považuje za vhodnejší regulatív, ktorý zohľadňuje aj kvalitatívne aspekty vegetácie, 25
(17%) respondentov nevie otázku posúdiť a 3 respondenti (2%) nepovažujú takýto regulatív
za vhodnejší.
V možnosti doplniť vlastnú odpoveď, sa zjavuje otázka, čo je myslené pojmom kvalita
vegetácie a ako sa má dodržiavať. Kvalitatívne aspekty vegetácie, ktoré sa zatiaľ použili
v regulácii urbánnej vegetácie sú napr. vzrast, objem a hmota vegetácie (iné hodnoty pre kry,
vzrastlé dreviny, niektoré nástroje používajú i priemet koruny), hrúbka substrátu nad
podzemnými konštrukciami, schopnosť zadržiavať zrážkové vody. To je len vymenovanie
základných kvalitatívnych aspektov, ktoré sa dajú merať a kontrolovať. Podrobnejšie sa téme
venujeme v kapitole: „5. Prípadové štúdie existujúcich stratégií zapojenia vegetácie na
stavbách do rozvoja sídel“.
13. Myslíte si, že je pre Bratislavu vhodnejší taký regulačný nástroj, ktorý zohľadňuje
vegetáciu na teréne aj na stavbách nad zemou? (Možnosť odpovede: jediná voľba
z viacerých možností, textové pole, Povinná)


Áno

105

70%



Nie

6

4%



Neviem posúdiť

30

20%



Iné

8

5%
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„Nevyplnil/a som (2x)




je to možné
áno, mali by sa však posudzovať tak, že prioritná je zeleň na rastlom
teréne a zeleň na konštrukciách by mala byť len doplnková - jej váha
záleží na hrúbke pôdneho substrátu, čo je však v reáli obtiažne
kontrolovateľné, ale z praxe to môžme vidieť na tom ako prežijú napr. aj
globózne stromčeky na parkovacích garážach a pod.



regulácia existuje




v nižších stupňoch PD
zelene plochy striech sú výhovorka - okľuka pre investorov ako dodržať
Kz, pričom táto zeleň vôbec nie je prístupná“

Táto otázka smeruje práve k tomu, či je u slovenských odborníkov naklonenie
započítavať do regulačných nástrojov nielen vegetáciu na teréne (prípadne 1,5 m nad úrovňou
terénu), ale aj vegetáciu na vyšších podlažiach stavieb. Zo 149 odpovedí, 105 respondentov
(70%) hovorí áno pre započítanie vegetácie aj na stavbách nad zemou, 30 respondentov
(20%) nevie posúdiť otázku a 6 (4%) odpovedá nie. Aký spôsobom by sa takéto
započítavanie mohlo udiať je otázkou, rovnako je otázkou, ako sa bude takýto regulatív
v našich končinách dodržiavať.
14. Poznáte stratégie iných miest, ktoré počítajú vo svojich územných plánoch aj s
aspektom vegetácie na konštrukciách stavieb? Ak viete aj uviesť príklady, prosím
uveďte. (Možnosť odpovede: voľný text, Nepovinná) Otázku zodpovedalo 72 respondentov.






Áno
Nie/Nepoznám/Nespomeniem si
Vymenovanie konkrétnych stratégií alebo miest, napr. Viedeň,
New York, Berlín, Malmö, Graz, Kodaň, Stuttgart, Amsterdam,
Boston, škandinávske mestá, čiastočne Praha, Brno, Bratislava
a v krajinách ako USA, Belgicko, Holandsko, Nemecko,...
Rôzne iné poznámky

2 (3%)
44 (61%)
14 (19%)
12 (17%)

Na otázku odpovedalo 72 respondentov, z toho 44 (61%) si buď nespomenulo, alebo
nepozná stratégie iných miest, ktoré započítavajú aj vegetáciu na konštrukciách, 14
respondentov (19%) vymenovalo rôzne stratégie, mestá a krajiny. Otázka je odborná a preto
prevažná väčšina ľudí, ktorí tieto stratégie vymenovali sú urbanisti, architekti, krajinní
architekti, ale i zamestnanci Magistrátu hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva životného
prostredia. Výsledkom sú poznámky, ktoré môžu byť impulzom pre väčšiu propagáciu
a informovanosť nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti.
Odporúčania pre stratégiu zapojenia vegetácie na konštrukciách do štruktúry
mesta Bratislava
V tejto časti práce navrhujeme odporúčania, ktoré sme urobili na základe
dotazníkového prieskumu a predchádzajúcich výskumov k téme. Otázka, ktorú si kladieme
k nastaveniu regulačných nástrojov, je, či naďalej využívať Koeficient zelene, alebo iný
regulačný nástroj, prípadne KZmin doplniť o prvky vegetácie nad úrovňou terénu.
V slovenských podmienkach vznikol aj návrh Eco-indexu a Koeficientu zadržiavania a
využívania dažďových vôd, ktoré sa úzko dotýkajú aj manažmentu zrážkových vôd v meste
a zachovaniu pôdy. Riziko, ktoré vidíme v súčasnom znení KZmin, je, že namiesto vegetácie
priamo na teréne je dnes možné celú parcelu podstavať a nahradiť plochy na teréne
vegetáciou na streche s vyššou hodnotou hrúbky substrátu (0,5m - 2,0m).
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Na základe prieskumu v teréne, a mienky odborníkov v oblasti, či ľudí zodpovedných
za chod sídla sú naše návrhy k stratégii nasledovné:
Po obsahovej stránke, ktorá vyplýva z názorov odborníkov a tvorcov vegetácie na stavbách
v Bratislave, odporúčame zamerať stratégiu na:
 Zníženie efektu tepelného ostrova (svetlé povrchy, vegetácia na konštrukciách budov,
rôznorodosť rastlín na vegetačných strechách)
 Zvýšenie podielu vegetácie v meste
 Vizuálne skvalitnenie prostredia (voliť vizuálne zaujímavé formy rastlinstva,
kompozície, údržba vegetácie)
 Zadržiavanie zrážkových vôd (voliť priepustné povrchy, zadržiavať zrážkovú vodu
a tvoriť „vodocitlivé“ dizajny verejných priestorov zelene)
Prehrievanie mesta počas letných mesiacov je v Bratislave bežným javom,
pochopiteľné je jeho prvenstvo v poradí priorít. Vegetácia je v niektorých častiach Bratislavy
nedostatočná nielen kvantitou, ale i kvalitou - nedostatočnou údržbou. Podľa výsledkov
prieskumov z iných krajín, ktoré uvádzame v 3. kapitole vieme, že najlepšie výsledky pre
vyrovnávanie denných a nočných teplôt, boli dosiahnuté s pokrývkou zloženou z viacerých
druhov tráv a širokolistých bylín, typických pre európske voľne rastúce lúky, a také, ktorých
zloženie rastlinstva je druhovo bohatšie. (Dunett, Kingsbury, 2010)
Manažment zrážkových vôd je aktuálna téma, nielen pre slovenské mestá, ale aj
v zahraničí. Na tému Ecoindex-u je dostupný nedávny výskum REC v spolupráci s FA STU,
kde sú zahrnuté a zhodnotené koeficienty vegetácie, pri ktorých bolo sledované ich uplatenie
práve z tohto hľadiska. (Hudeková, 2012)
Vizuálne skvalitnenie priestoru, je pri vegetačných stenách vo väčšine prípadov aj
hlavným dôvodom pre ich realizáciu. Pri strechách sú to najmä strešné záhrady, či intenzívne
ozelenené strechy s úpravou, vyžadujúce starostlivosť a údržbu. Skúsenosť z Linz-u hovorí,
že strechy s intenzívnym vegetačným pokryvom sú v lepšom stave ako extenzívne, pretože sú
udržiavané. Strechy s extenzívnym vegetačným pokryvom bývajú neudržiavané a zväčša aj
neprístupné. (Maurer, 2009) Tu zdôrazňujeme, že vegetácia, ktorá má ambíciu vizuálne
skvalitniť priestor, musí byť udržiavaná. Bezúdržbové riešenia fyzického priestoru časom
podľahnú úpadku a nezáujmu, dôkazom čoho sú napríklad verejné priestory mesta Bratislava.
V regulačných aspektoch:




Zohľadniť vegetáciu na konštrukciách horizontálnych aj vertikálnych
Zohľadniť vegetáciu na konštrukciách aj nad úrovňou terénu nielen na teréne
Chrániť v čo najvyššej možnej miere už existujúcu vegetáciu na teréne a podporovať
vznik novej na stavbách

Diskusia
Tu si kladieme otázku, ako vybrať najvhodnejší regulačný nástroj zohľadňujúci
vegetáciu na stavbách s ohľadom na témy, ktoré nám vychádzajú ako priority pre mesto
Bratislava. Skúmaním jednotlivých koeficientov sme sa podrobne zaobrali v dizertačnej práci
„Stavby spojené s vegetácie v štruktúre mesta“ (Krivošová, 2014). Regulačné nástroje, ktoré
sme rozoberali podrobnejšie sú Koeficient zelene (KZ min), pražský koeficient zelene (autor
KZmin. sa týmto inšpiroval), Ekoindex, Eko-index a Koeficient zadržiavania a využívania
dažďových vôd, pre slovenskú a českú oblasť. Zo zahraničných regulačných nástrojov sa
používajú okrem koeficentov, ktoré sme skúmali ( berlínsky Biotope area factor, ktorý
inšpiroval celú radu ďalších miest, napr. Graz, Malmö, Seattle a pod., Runoff koeficient
z Kolína nad Rýnom) aj tzv. policies (súbor pravidiel), ktorým je v našich podmienkach
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podobné je tzv. Všeobecne záväzné nariadenie. Policies tohto typu využíva mesto Bazilej,
Linec, Kodaň a iné. Zvyčajne ide, podobne ako pri koeficientoch, o stanovenie minimálnych
požiadaviek na stavbu, ktoré keď investor prekročí, musí zapojiť vegetáciu na stavbe
(Krivošová, 2014).
Pre to, aby sme sa vedeli rozhodnúť, potrebujeme rozumieť aké spoločné znaky tieto
regulačné nástroje majú, v akých špecifikách sa líšia, a uvedomiť si aj to, v akom
legislatívnom systéme mesto funguje.
Spoločné znaky, ktoré regulačné nástroje majú:
Pre koeficienty:
 Výpočet, v zmysle podiel započítateľnej plochy k celkovej ploche pozemku je
výsledný index
 Tabuľku hodnôt, ktoré pre jednotlivé územia chcú dosiahnuť
 Tabuľku započítateľných plôch
Pre tzv. policies:
 Stanovenú minimálnu zastavanú plochu, od ktorej je povinnosť pre investora
využiť vegetačnú strechu či stenu
 Stanovenú minimálnu hrúbku substrátu pre vegetačné strechy
 Stanovený minimálny plošný podiel vegetácie na streche z celkovej plochy
pozemku
V čom sa líšia:
Pre koeficienty:
 Tabuľka hodnôt pre jednotlivé územia je rôzna
 Tabuľka započítateľných plôch má rôzne typy plôch
Pre tzv. policies:
 Hodnoty minimálnych plôch sú pre jednotlivé mestá rôzne
 Hodnoty minimálnych hrúbok substrátu sú pre jednotlivé mestá rôzne
 Minimálna plocha vegetácie na stavbe je pre každé mesto iná
V Bratislave je v tejto téme nevyhnutná spoločenská dohoda. Tá je náročná nielen
z dôvodu kooperácie odborníkov z viacerých oblastí, ale aj z územného rozdelenia Bratislavy
na 5 okresov a 17 mestských častí. Magistrát hlavného mesta je nositeľom územného plánu
hlavného mesta, no jednotlivé územné plány zón obstarávajú mestské časti. Využiť formu tzv.
policies by mala v prípade, že chceme celoplošne regulovať a podporiť vznik vegetácie na
stavbách, z úrovne Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Formu koeficientov je možné využiť
v územných plánoch zón, pretože pre ne sú zvyčajne tvorené. Koeficienty sú zároveň
podrobnejšie, a majú tak lepšiu schopnosť sledovať cieľ, ktorý by celková stratégia vegetácie
na stavbách mohla mať za ambíciu sledovať.
Príklady vhodnosti využitia koeficientov na základe priorít, ktoré vzišli z dotazníkového
prieskumu by mohli byť navrhnuté nasledovne:




Ak si na základe spoločenskej dohody vyberieme ako prioritu zadržiavanie
zrážkových vôd, vieme si vybrať Koeficient zadržiavania a využívania dažďových vôd
alebo pre vegetačné strechy podrobnejší Runoff koeficient používaný Kolíne
Ak sa rozhodneme zníženie prehrievania mesta počas letných mesiacov, príp. pre
zvýšenie podielu vegetácie v meste môžeme využiť berlínsky BAF, či jeho
modifikácie inými mestami
V prípade vizuálneho skvalitnenia priestoru je možné regulovať výber rastlín, príp. typ
vegetácie (katalóg), stanoviť minimálnu hrúbku substrátu pre strechy (intenzívne
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ponúkajú väčšiu pestrosť vegetácie), zase formou tabuľky, no tu je zásadná aj otázka
údržby, ktorú nedosiahneme regulatívom ale inou formou motivácie investorov a
správcov
KZmin. môžeme ponechať a rozšíriť o ďalšie zápočtové plochy. V podstate sa ľahko
dá tvarovať, keďže má tie isté spoločné znaky ako iné indexy.

Regulácia vegetácie na stenách býva doplnkovým regulačným prvkom, prípadne ju mestá
vynechávajú úplne. Ak však chceme rozumieť akým spôsobom by sa mohla započítavať,
uvádzame dva príklady zo zahraničia:



Pražský KZ, kde sa popínavá zeleň na rastlom teréne sa započítava ako 600%, pričom
ide o pás pozdĺž steny s maximálnou šírkou 0,5m (Metodický pokyn k Územnímu
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, 2002)
BAF Berlín: plocha vertikálnej zelene je započítaná do výšky 10 m s idexom 0,5
(Calculatin BAF, web stránka mesta Berlín)

Výskum v téme vegetácie na stavbách v štruktúre mesta je na Slovensku a v Bratislave vo
svojich začiatkoch. Vynárajú sa otázky, potreby stratégie, otzka akým spôsobom ju nastaviť.
Aké regulačné nástroje využiť? Ak regulovať formou koeficientov, ktorý je najvhodnejší pre
Bratislavu? Aké sú iné možnosti, ktorým rozvoj a efektívne využitie vegetácie na stavbách
môžeme využívať? A mnoho ďalších, ktoré môžu byť podnetom pre nasledujúce výskumy
v tejto oblasti.
Záver
Dotazníkový prieskum so špecifickou vzorkou obyvateľstva čiastočne naznačil
smerovanie dáva aj podnety pre nastavenie výskumu pre budúcnosť, i odporúčania pre
samosprávy, či investorov. Ak by sme mali navrhnúť stratégiu pre zapojenie vegetácie na
konštrukciách do štruktúry mesta, na základe zistených faktov, odporúčame zohľadniť
v prvom rade štyri faktory, ktoré odborníci (na základe vlastnej činnosti) považujú za
najdôležitejšie a čiastočne sa prekrývajú aj s motiváciami, ktoré investori a architekti
uvádzajú ako dôvody tvorby vegetácie na konštrukciách stavieb. Menovite to sú:





Zníženie efektu tepelného ostrova
Zvýšenie podielu vegetácie v meste
Vizuálne skvalitnenie prostredia
Zadržiavanie zrážkových vôd

Informovanosť a motivácia pre tvorbu vegetačných striech a stien by mala prispieť
v nasledovných aspektoch:



Nastaviť systém motivácie pre tvorcov a investorov, aby tieto prvky využívali,
finančná motivácia – príspevky od štátu, či mesta, úľavy na poplatkoch, bonusový
príspevok za odvod dažďových vôd na pozemku.
Zvýšiť povedomie odbornej a laickej verejnosti o téme - informačné semináre,
diskusie, v akademickej a zákonodárnej oblasti, kolokviá a konferencie k téme.

Údržba a profesionálna tvorba vegetácie na konštrukciách stavieb je základom pre ich
tvorbu a rozvoj. Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že pre súkromné osoby, stavajúce
menšie objekty sa tieto prvky robia častokrát svojpomocne, z dôvodu zníženia celkových
nákladov na stavbu. Služby profesionálov sú zatiaľ finančne nedostupné pre väčšinu
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fyzických osôb. Naopak, pri projektoch administratívnych, obchodných, či bytových centier
väčších rozmerov, je ich využitie samozrejmosťou. Pole pôsobnosti je tak pre profesionálne
firmy, ale i pre vzdelávanie verejnosti v tom, ako si svojpomocne zrealizovať a udržiavať
vegetačnú strechu či stenu.
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Man and his Comfort in the Public Space in relation to Climatic Condition
(Examples of Using Regional Climate in Public Spaces of European
Cities)
Eva Lörinc Vokálová

Abstract:
Our skin with clothing make us more resistant to different and even extreme weather
conditions. This will ensure our comfort. However this is not the only protective human layer.
It may also be a space in which a person is currently located. The basic parameters that make
a person feel comfortable in a certain environment are especially air temperature and relative
humidity. The temperatureof the air arend us should be in the range 18-26 °C. The human
body is highly tolerant to moisture. This can vary from 20% to 80%. The body is quite
tolerant to wind and air movements. It is essential that these comfort parameters were as
consistent as possible in a public space for a person to feel well and want to spend his time
there as long as possible.
Climatic conditions in European cities are not homogeneous across the continent. It is needed
to adjust public spaces to the conditions of comfort. Areas should be primarilydesigned for
the worst weather conditions. In warm areas it is needed to protect the places against high
temperatures in summer. Inspirations come from both traditional architecture offering high
understanding of climate and also on the current technical design. The article deals with
examples of European cities where it describes how to achieve comfort conditions with
different spatial arrangements, types of materials, vegetation, water and current technical
elements. It also explains the physical phenomena that occur in response to the
aforementioned examples such as: convection, conduction, radiation, evaporation and so on.
Pleasant weather in public space is one of the most important criteria to enhance the
liveability of cities to create a vibrant city. People will move happily along urban areas. This
can be used to create an environment in new and existing urban areas and thereby attract
people to the city.
Keywords:
Urban climate; Thermal comfort; Precipitation; Wind; Public spaces
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1

Úvod
Klimatické podmínky jsou jedním z faktorů, který ovlivňuje různorodost veřejných
prostorů v Evropě. Určují jejich identitu a originalitu pro snazší orientaci a rozeznávání mezi
sebou. Klima také určuje, jak bude veřejný prostor využíván. Veřejné prostory nenabízející
teplotní komfort mají tendenci být podužívané, nebo se jim dokonce vyhýbáme (Lenzholzer,
2012). A právě komfortní klimatické podmínky v urbánním prostředí zlepšují kvalitu místa.
Lidé se zde cítí příjemně – komfortně. Pocit komfortu a jeho navození jsou proto předmětem
tohoto článku. Článek se opírá o teoretické poznatky z klimatologického výzkumu z pohledu
komfortu. Stanovuje činitele, které jsou důležité pro navození pocitu komfortu.
Ve veřejném prostoru jsou však častějším jevem nepříznivé klimatické podmínky. Aby
i přes nepříznivé podmínky byl veřejný prostor využíván, je potřeba začít pracovat
s klimatickými veličinami a snažit se je ovlivňovat. Prodloužením délky pobytu ve veřejném
prostoru lze vytvořit prostranství více atraktivní pro jejich uživatele a tím více obydlet veřejný
prostor.
Snahou je najít rámec designových doporučení, která budou zlepšovat komfort
člověka. Jedná se především o zlepšení termálního komfortu, který je jednou ze základních
fyziologických potřeb člověka. To vše je dokumentováno případovými studiemi 2 evropských
měst lišících se svými teplotními podmínkami. V těchto městech byl realizován osobní
průzkum zaměřující se na vztah klimatu a veřejného prostoru.
Článek tedy sumarizuje znalosti o klimatických činitelích potřebných pro pocit
komfortu. Tyto informace využívá pro analýzu a identifikaci problémů spojených s klimatem
ve vybraných evropských městech. Na základě těchto dat vytváří řešení pro navrhování
veřejných prostorů z pohledu klimatu. Cílem článku je identifikovat metody pro navrhování
veřejných prostorů z hlediska klimatu. Snahou je spojení kreativního a analytického přístupu a
vytvoření manuálu pro navrhování veřejných prostorů.
Tradiční navrhování vychází z přírodního prostředí a z minulosti. Toto spojení
umožňuje využít všech možností pro kreativní a praktický návrh. To je i cílem tohoto systému
opatření.
2

Teoretická část

2.1

Důležitost zvyšování komfortu ve veřejném prostoru
Venkovní prostor ve městech je místo, kde mnoho jeho uživatelů může trávit svůj
volný čas. Komfortní klimatické podmínky jsou jednou ze složek, která pozitivně ovlivňuje
život v těchto prostranstvích a děla je více atraktivní. Díky příznivým klimatickým
podmínkám je prodlužována délka pobytu ve venkovním prostoru i v chladných regionech
(Gehl, 2012). Lidé více navštěvují veřejná prostranství, posedávají na lavičkách nebo na
zahrádkách restaurací, pozorují jiné lidi nebo jen tak odpočívají. Zvyšující se obyvatelnost
těchto prostorů se projevuje i ve společnosti. Díky tomu, že se lidé spolu více setkávají a tráví
čas společně mimo své domovy, začíná celá společnost více ožívat, více se integrovat.
2.2

Klima
Klima představuje atmosférickou situaci v daném místě na zemi trvající několik let,
obvykle min 30 let.
Na základě globálních podnebných systémů je možné definovat počet
charakteristických klimatických situací, které mohou hrát významnou roli při navrhování
veřejných prostorů z hlediska adaptability ke klimatu. Už tradiční architektura je navrhována
dle klimaticky nejhoršího období, tj. horkého léto nebo studené zima, případně deštivého
období nebo období sucha apod. (Dahl, 2008). Dahl (2008) definuje šest klimatických

221

Člověk a jeho komfort ve veřejném prostoru ve vztahu
ke klimatickým podmínkám (Příklady využití regionálního
klimatu ve veřejných prostorech evropských měst)

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Eva Lörinc Vokálová

scénářů. V Evropě nalezneme tři z nich:(1) mírné suché – Středomořské klima a kontinentální
klima, (2) mírné vlhké – mírné pobřežní klima, (3) chladné vlhké – subarktické klima.
2.3

Klima a veřejný prostor v dílech významných autorů
Historicky se můžeme setkat už v literatuře z období starověkého Říma s využíváním
klimatu ve prospěch architektury a města. Vitruvius (2009) v První knize o architektuře klade
velký důraz na orientaci ulic ve vztahu k převládajícímu větru. Upozorňuje na možnost
vzniku kaňonového efektu, který může znepříjemnit pobývání ve veřejném prostoru. Sitte
(1995) uvádí výrazné rozdíly ve struktuře a prvcích měst na severu a jihu. Schulz (2010)
popisuje charakter místa podle přírodního bohatství země.
Obecně se však vztahu klimatu a veřejného prostoru autoři moc nevěnují. Spíše je to
okrajová část knih psaných o klimaticky orientované architektuře (Olgyay, 1963; Dahl, 2010).
Avšak i přesto se lze setkat s publikacemi zaměřenými převážně na veřejný prostor, kde autor
věnuje kapitolu i přírodním podmínkám a tedy i klimatu.
Gehl a Gemzoe (1996) spatřují rozdíly ve využívání veřejného prostoru ve vztahu ke
klimatické rozdílnosti. Příkladem je odlišnost teplé bezvětrné Itálie a chladného větrného
Dánsko. Tyto rozdíly se snaží zmírnit s použitím moderní technologie a docílit možnosti
stejného komfortu jako mají italská města.
Možnost navrhovat veřejný prostor ve vztahu ke klimatickým podmínkám, které
vychází z tradičních historických zásad, je spatřováno jako žádoucí (Carmona et al., 2003;
Childs, 2006; Gehl, 2012).
2.4

Člověk a komfort
Jak důležitou roli v interakci člověk a veřejný prostor hraje komfort? Objasním nyní
několik přístupů, které se vztahují k tepelnému komfortu člověka.
Maslow (2014) ve své pyramidě hodnot definuje pět základních lidských potřeb
(fyziologické potřeby; potřeba bezpečí, jistoty; potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti; potřeba
uznání, úcty a potřeba seberealizace). Potřeba tepla a komfortu je řazena mezi základní
fyziologické potřeby, které jsou základnou celé pyramidy. Aby člověk mohl stoupat po
pyramidě k vyšší potřebě, je třeba uspokojit potřeby pod ní. Potřeba tepla a komfortu je tedy
nepostradatelná při naplňování vyšších potřeb při cestě k seberealizaci.
Carr et al. (1992) a Carmonna et al. (2006) identifikovali pět základních potřeb
z hlediska spokojenosti ve veřejném prostoru, kde jako první jmenovaná potřeba je uvedena
potřeba komfortu. Komfort ve veřejném prostoru udává, jak lidé dlouho zůstanou. Délka času,
který lidé tráví ve veřejném prostoru je funkcí jeho komfortu. Míru komfortu udávají přírodní
faktory (slunce, vítr), fyzické faktory (komfortní a dostatečné sezení), sociální a
psychologický komfort. K tomu, aby veřejný prostor správně fungoval, je vždy potřeba více
jak jedna potřeba.
Inspirativní může být i bioklimatický přístup dle Olgyaye (1963), který se více
vztahuje k počasí. Jeho závěry se však dají využít i na klimatické podmínky. Definujetři
hlavní parametry důležité pro navození pocitu komfortu, kterými jsou teplota, vlhkost a pohyb
vzduchu. (Olgyay, 1963, Dahl, 2008, Kang et al., 2013). Zobrazuje je v grafu komfortní zóny
(bioklimatický graf) vyjadřující závislost teploty a vlhkosti. Graf vymezuje komfortní zónu
pro člověka nacházejícího se ve vnitřním prostředí, oblečeného do běžného vnitřního oblečení
a normálně nasyceného a přiřazuje jí určité rozmezí hodnot teploty a relativní vlhkosti
vzduchu (podrobněji níže v kapitole 2.5).
Poloha komfortní zóny se může lišit v závislosti na různých vedlejších vlivech
(Olgyay, 1963; Gehl, 2012). Na umístění komfortní zóny má vliv pohlaví. Ženy potřebují
průměrně vyšší teplotu než muži. To samé lze říci i o věku. Lidé ve věku 40 let a více mají
potřebu vyšších teplot než lidé mladší (Olgyay, 1963). Tukové vrstvy a oběhový systém
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lidského těla rovněž ovlivňují schopnost udržovat nebo vyzařovat teplo. To samé platí i u
právě prováděné fyzické aktivity (Gehl, 2012).
Olgyay (1963) uvádí, jak lze řešit problémy spojené s nevhodnými podmínkami
neodpovídající komfortní zóně (ochlazení prostoru proudícím větrem, vystavení prostoru
sluneční radiaci, zastínění prostoru apod.).
2.5

Podmínky klimatického komfortu pro člověka
Člověk nalézající se v otevřeném prostoru může být vystaven třem klimatickým
činitelům: (1) zdrojům tepla (2) nasycené vodní páře v podobě mraku a následně srážek a (3)
větru. Každý z těchto činitelů může snižovat nebo zvyšovat pocit komfortu.
2.5.1 Teplotní podmínky
Prvním zmiňovaným klimatickým činitelem jsou zdroje tepla, které v urbánním
prostředí mají za úkol vysílat především teplotní záření a tím vytvářet teplotní rovnováhu.
Bioklimatický graf udává, že ideální teplota kolem nás by se měla pohybovat v rozmezí cca
18-26°C. I když se lidské tělo dokáže adaptovat na teploty několika násobně vyšší nebo nižší,
měli bychom se snažit docílit hodnot ideálních.
2.5.2 Ostatní podmínky
Druhým významným klimatickým činitelem jsou srážky. Dahl (2008) uvádí, že člověk
není vybaven vlhkostním smyslem, kde by poznal kolik vlhkosti je obsaženo ve vzduchu.
Proto je lidské tělo tolerantní k velkému rozmezí relativní vlhkosti od 20% do 80%, jak uvádí
bioklimatický graf. Ačkoliv nemáme smysl pro rozpoznání vlhkosti, jsme schopni rozeznat
pocit nekomfortu ve vztahu ke chladu a teplu.
Dalším činitelem je vítr. Vítr snižuje pocit tepla a tedy komfortu. Hodnoty přirozeného
větru příbuzné lidskému teplotnímu komfortu jsou analyzovány frekvenční oblastí 0,011,0 Hz (Kang et al., 2013). Vyšší rychlost má vítr nižší frekvenční oblasti a naopak vítr je
slabší při vyšších frekvencí. Pocit teplotního komfortu je při rychlosti větru pod 1,2 m/s.
Nejčastěji se pocit komfortu objevuje při rychlosti větru kolem 0,41 m/s (Kang et al., 2013).
Člověk cítí tepelný diskomfort při vyšších rychlostech větru, protože cítí místní ochlazení na
exponovaných částech těla - obličej, ruce, paže, nohy (Kang et al., 2013). Pokud jsou hodnoty
teploty vzduchu v komfortních oblastech je optimální rychlost větru pod 1,2 m/s, tj. vítr se
nalézá ve vyšší frekvenční oblasti. Vyšší rychlosti větru, tj. nižší frekvenční oblasti větru, lze
využít při vyšších teplotách vzduchu.
3

Praktická část
Hlavním výstupem jsou případové studie, zabývají se otázkou komfortu z hlediska
teploty. Vybrána byla města Stockholm (Švédsko) a Split (Chorvatsko).
3.1
Metodologie
3.1.1 Cíl
Cílem případových studií je porovnání dvou veřejných prostorů z hlediska rozdílného
klimatu. Odlišnými veličinami je především teplota, příp. množství srážek. Snahou je najít
projevy ve vizuální podobě veřejného prostranství způsobené rozdílným klimatem, a jak tyto
projevy ovlivňují především tepelný komfort ve veřejném prostoru.
3.1.2 Výběr zkoumaných měst
Případová studie se soustředí na porovnání veřejných prostorů s odlišnými teplotami.
Vybírána byla města s rozdílnými teplotami. Klíčovým faktorem se stala geografická poloha,
přesněji zeměpisná šířka. Poloha města musí být relativně blízko moře (přítomnost větrů od
moře). Další podmínkou byla velikost města, resp. počet obyvatel (dvě největší města státu;
223

Člověk a jeho komfort ve veřejném prostoru ve vztahu
ke klimatickým podmínkám (Příklady využití regionálního
klimatu ve veřejných prostorech evropských měst)

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Eva Lörinc Vokálová

hledisko významnosti města z důvodu historického vývoje a důležitosti). Vybranými městy
byly Stockholm a Split.
3.1.3 Způsob výzkumu
Výzkum byl v daných městech prováděn v září, resp. přelom května a června. Ve
Stockholmu to bylo září 2012, ve Splitu přelom května a června 2013. Výzkum se
nesoustředil pouze na centrum města, ale probíhal i v okolí centra (partery obytných souborů).
Požadavkem bylo místo s větší koncentrací uživatelů. Předpokládá se, že takové místo může
mít optimální klimatické podmínky pro užívání.
Výzkumnou technickou bylo pozorování veřejného prostranství (fasády budov, dlažba,
členění, velikost apod.). Pozorování bylo přímé nestandardizované. Místo pozorování nebylo
specifikované a vztahovalo se k celé ploše města. Jednalo se o pozorování zúčastněné
a skryté. Pozorování bylo doplněno fotografováním. Během zpracování byl kladen důraz na
klimatické příčiny obyvatelnosti jednotlivých míst. Pozorování bylo soustředěno i na
předzahrádky restaurací, které vhodně reagují na odlišnosti klimatu z důvodu snahy
o komerční úspěšnost.
Výzkum byl prováděn osobně autorem.
3.1.4 Vyhodnocení
Vyhodnocením výzkumu je textová část popisující odlišnosti ve veřejných prostorech
obou měst. Jsou definovány možnosti řešení při tepelném nekomfortu, příp. nekomfortu
způsobené větrem nebo deštěm, způsobené odlišným klimatem v obou městech. Tato zjištění
jsou sumarizována do tabulky systematizující opatření ve veřejném prostoru vzhledem ke
klimatu.
3.2
Případové studie
3.2.1 Split
Split je druhé největší město v Chorvatsku. Jeho poloha je cca 43°s.z.š.. Nachází se
v těsném kontaktu Jaderského moře. Průměrná lednová teplota je 7°C a průměrná červencová
teplota je 24°C. Průměrné roční množství srážek je 900 mm (Urbášková, 2006).
Z důvodu vysokých teplot během letních měsíců je důležité pro pocit komfortu
snižovat teplotu vzduchu do komfortních hodnot a to buď stíněním, nebo evaporací, příp.
lehkým prouděním vzduchu.

obr. 2 – Využívání stínu okolních budov a zeleně v úzkých uličkách (vlevo) a Různé způsoby zastínění
(foto autor)
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Jako ochrana před sluncem se hojně používají především vzrostlé stromy, které díky
široké koruně poskytnou dostatek stínu. Ochranou před sluncem může být i samotný dům,
loubí a arkády podél budov, které jsou už od starověku součástí středomořské architektury.
Úzké cesty ohraničené budovami jsou bez zeleně, která by bránila přirozenému průchodu
vzduchu. Zastiňování restaurací je řešeno plachtami nebo různými lankovými konstrukcemi.
Ty umožňuji vysokou variabilitu.
Důležitým prvkem je vytváření tzv. mikroklimat. V relativně malém prostoru lze snáze
navodit pocit komfortu. Do těchto prostorů je umísťována zeleň, která díky evaporaci
ochlazuje okolní vzduch. Důležité jsou i vodní prvky v různých podobách (fontánky, kašny,
kaskády, potůčky, trysky, různé vodní hry atd.). Ve větších prostorech je dosahováno
chladivého efektu evaporace tryskami stříkající vodu nebo mlžícími soustavami (především
kolem předzahrádek kaváren a restaurací). Takové mikroklima je i předzahrádka restaurace
zastíněna plachtou nebo slunečníkem s rostlinami v truhlících kolem a zvlhčována mlžícím
zařízením.

obr. 3 – Vytvoření mikroklimatu (vlevo) a Využití širokého stínu stromů (foto autor)

V takovýchto teplých oblastech vhodně zvolený materiál dokáže redukovat teplotní
zisky. Používají se světlé materiály odrážející sluneční záření (travertin, světlý kámen)
Horký den především v letních měsících neumožňuje celodenní pobyt. Pocit komfortu
nelze navodit za každou cenu. Někdy je zřejmě vhodnější danému klimatu přizpůsobit životní
rytmus. Proto mají jižní národy v době maximálního tepelného diskomfortu siestu. Město žije
večer až do pozdních nočních hodin. V současnosti je tento trend potlačován vlivem turismu a
ekonomiky.
3.2.2 Stockholm
Stockholm je město umístěné na cca 60°s.z.š. Jedná se o hlavní město Švédska.
Nachází se v těsném kontaktu Baltského moře. Jeho průměrné lednová teplota je -3,6°C a
průměrná červencová teplota je 17,2°C. Průměrné roční množství srážek je 555 mm
(Urbášková, 2006).
Z hlediska komfortu je třeba ve veřejném prostoru zvyšovat teplotu vzduchu, která je
nízká i během letních měsíců. Nežádoucím činitelem je vítr, který dokáže zesílit chladivý
účinek a tím snížit pocitovou teplotu.
Sluneční paprsky je vhodné nezakrývat, aby mohly volně dopadat na zem a tím ohřívat
okolní vzduch. Další možností jak ohřát okolní vzduch je přidáním zdroje tepla, který díky
záření vzduch ohřeje. Nejčastěji jsou používány plynové ohřívače, pod kterými je díky sálání
vyšší teplota než v okolí.
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Pokud je ovšem teplota okolního vzduchu nízká natolik, že ji nelze zvýšit za pomocí
různých řešení na komfortní hodnotu, je nejlepší se zaměřit přímo na uživatele veřejného
prostoru. Deky na židlích restaurací vytvoří kolem jeho těla izolační vrstvu.

obr. 4 – Předzahrádka restaurace zastřešená markýzou a elektrickým ohřívačem (vlevo) a Využití
sluneční radiace na volném prostoru (foto autor)

Vhodné je podobně jako v jižních oblastech vytvářet mikroklimata, kde je snazší
navodit pocit komfortu. Příkladem jsou opět předzahrádky restaurací. Ty bývají odděleny od
okolního prostoru různými konstrukcemi. Jsou zakryty plachtou nebo sklem, aby získané
teplo nemohlo unikat zpět do okolí. Pod plachtou jsou umístěny stojací nebo podstropní
plynové ohřívače, které nám pomáhají ohřívat vzduch. Židle jsou doplněny dekami. Celý
prostor je ohraničen prosklenými zástěnami, aby se omezilo přístupu vzduchu do této
mikrozóny a tím nedošlo vlivem prouděním ke snížení pocitové teploty. Tyto stěny jsou však
variabilní pro případ slunečného teplého dne, kdy se skleněné výplně mohou otevřít, a celý
prostor může být vyhříván slunečními paprsky.
Dalším řešením, které je obecně používáno ve většině chladnějších regionů, je
vytváření vnitřních veřejných prostorů. Veřejný život je soustředěn do těchto prostorů. Jsou
jimi pasáže v rámci blokové výstavby, historické obchodní haly, např. Saluhall, nebo
novodobé několikapatrové obchodní domy. Využívány jsou i podzemní prostory. Ty neslouží
jen pro vytvoření komfortního prostředí, ale zároveň slouží i k obchodním účelům, např.
vstupy do metra a různé podchody pod komunikacemi.

obr. 5 – Využití podzemních prostorů u vstupu do metra (vlevo) a Vytváření mikroklimat (foto autor)
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Jelikož země se nacházejí kolem severního polárního kruhu, mluvíme v tomto smyslu
o polárních nocích a polárních dnech. Tento zajímavý geografický jev je spojen s
prodlužováním dne v době dlouhých nocí pomocí malých stolních nebo zavěšených lampiček
v oknech budov směřujících do veřejného prostoru.
3.3
Možnosti řešení nekomfortu
3.3.1 Teplo a chlad
Zdrojem tepla je především Slunce. Díky ohřevu vzduchu sluncem a jeho přenosu
ventilací dochází k zvýšení teploty prostoru. Sluneční radiace je žádoucí především v
chladných oblastech, kde je potřeba zvyšovat teplotu a nezakrývat místa, aby sluneční záření
mohlo dopadat volně na zemský povrch, případně okolní objekty. S tímto jevem je spojen růst
pocitové teploty. Naopak v teplých oblastech je vhodné zamezit přístupu slunečních paprsků
různými druhy zastínění, aby nedocházelo k nadměrnému ohřívání vzduchu.
Radiační záření slunce je ovšem také absorbováno různými povrchy materiálu a jimi
pak vyzářeno zpět do okolí, kde opět zvyšuje teplotu vzduchu. Odrazy mohou být i
několikanásobné. Radiace dopadající na povrch je částečně absorbována a částečně odražena.
To kolik záření se odrazí zpět do okolí je závislé na teplotě povrhu, koeficientu reflexe a
koeficientu absorpce (Dahl, 2008). Obecně platí, že světlé a lesklé povrchy mají větší
odrazivost než tmavé a matné.
Zdrojem tepla jsou i mobilní zdroje tepla, jako jsou plynové a elektrické ohřívače. Je
to vlastně takový mobilní tepelný mobiliář, díky jehož sálání dochází k ohřevu vzduchu za
pomocí ventilace. Ten je využíván především v chladnějších oblastech pro prodloužení
kavárenské sezóny.

obr. 6 – Využití tepelných zisků slunce, zamezení větru, doplněné elektrickým ohřívačem (vlevo) a
Využití tepelných zisků slunce kdykoliv je to možné (foto autor)

Při vysokých teplotních ziscích je vedle zastiňování účinným nástrojem evaporace
neboli odpaření. Vstřikováním vody do ovzduší kapky vody pohlcují teplo ze vzduchu a tím
ovzduší ochlazují. Podobně lze stříkat vodu na povrch, u kterého chceme snížit jeho
povrchovou teplotu. Obecně jakákoliv přítomnost elementu vody v prostor, ať už fontány,
bazénku, dokáže díky evaporaci ochlazovat vzduch.
Zajímavé je, že i vnímání lidí může navozovat pocit chladu nebo tepla. Mnoho
materiálu v chladných barvách svádí k označení místa za chladnější oproti barvám v teplých
odstínech. Materiály často vnímané jako chladné mají vysokou teplotní vodivost, vysokou
odrazivost a chladné barevné tóny. Teplé materiály mají nižší tepelnou vodivost, nižší
odrazivost a teplé barevné tóny (Lenzholzer, 2012). Teplé materiály by proto měly být
preferovány v návrzích v oblastech s chladným klimatem.
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3.3.2 Srážky
Ve vlhkém klimatu je potřeba zajistit odvod srážek. To lze vhodným designem dlažby
ve veřejném prostoru, nebo materiálem, kde podpoříme zasakovací schopnosti daného
materiálu. Odvod vody je řešen také fasádními detaily.
Ochrannou před srážkami je zastřešování prostoru visutými konstrukcemi nebo
markýzami.
3.3.3 Vítr
Geografické umístění, vzdálenost od moře a výškové rozdíly přináší místní nebo
sezónní větrné podmínky, které mohou být čitelné v umístění a návrhu měst a to např.
orientací a tvarem střech. (Dahl, 2008).
S větrem je velmi silně spojena otázka tepelného komfortu a pocitové teploty člověka.
V chladných oblastech umístěním různých překážek do směru proudění větru lze
účinně redukovat jeho intenzitu, např. vhodným rozmístěním stromů na náměstí. V Dánsku
definovali ideální rozmístění stromů na širokém náměstí. Skládá se z25m vysokých větrolamů
(stromy s transparentním a propustným větrným štítem) umístěných přibližně kolmo
k hlavnímu směru větru na náměstí, ideálně ve vzdálenostech 50m (Lenzholzer, 2012). Lidé
stěžující si na nekomfort prostředí spojený s účinky větru často označují prostorové rozměry
náměstí a ulic za příliš široké (Lenzholzer, 2012). Chladivý efekt větru totiž roste s jeho
rychlostí. Důležité je i rozložení a výška budov vzhledem k proudícímu větru. Je vhodnější
stavět nižší budovy, které nevytvářejí nepříjemný pocit tunelového efektu větru. Budovy by
měly být ve skupinách stejně vysoké a prostor mezi nimi minimální (Gehl a Gemzoe, 1996).
Je vhodné vytvářet i zákoutí, za které je možno se skrýt při silných nárazech. Mohou to být
různé přístřešky, stěny, okraje domů, arkády, vegetace apod.

obr. 7 – Vliv hustoty a výšky zástavby na rychlost větru (převzato z Gehl a Gemzoe, 1996, s.30)

Naopak v teplých oblastech je pohybem větru docíleno snížení pocitové teploty
vzduchu. To je způsobeno pohybem větru podél lidského tělo, a tím je tělo ochlazováno.
Nevkládáním překážek do směru proudění větru můžeme dosáhnout příznivých účinků. Stěny
veřejného prostoru by měly být přerušované s otvory, aby jimi mohl proudit vzduch dovnitř
prostoru. Orientace ulic je důležitý faktor pro městskou ventilaci. Ulice by měly být rovné a
přímé. Aby mohl být teplý vzduch odváděn z města do volné krajiny je optimální úhel 45° ke
směru převládajících větrů (Smith a Levermore, 2008). Je vhodné, aby vítr zároveň procházel
chladnějšími oblastmi, např. parkem nebo přes vodní hladinu. Možností mohou být i
mechanické zdroje větru, které při bezvětří nebo v prostorech bez proudění vzduchu dovedou
zastat účinky větru. Mechanické zdroje větru jsou pro člověka však méně komfortní než
přirozený vítr. Lidé preferují přirozený vítr, protože jeho proudění je blízké frekvenci rytmu
lidského těla. (Kang et al., 2013).
3.4

Systém opatření a doporučení
Pro navození optimální pohody ve veřejném prostoru je potřeba zajistit jeho
uživatelům komfortní teplotní podmínky s přiměřenou vlhkostí a prouděním větru. Jednotlivé
zásady jsou proto sestaveny tak, aby odpovídaly těmto požadavkům. Vycházejí z tradiční
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architektury. Navrhovaná opatření jsou na klimaticky nejhorší variantu, následně na druhou
klimaticky nejhorší variantu apod. Stěžejní zůstává otázka teplotní pohody.
Následující tabulky (tab.1, 2 a 3) shrnují získané poznatky z odborné literatury a
vlastního výzkumu. Jedná s o systém opatření, která je vhodné dodržovat při návrzích
veřejného prostoru v regionech, kde klima neumožňuje člověku pocit komfortu. Tabulka je
zaměřena hlavně na teplotní nekomfort, s kterým je do jisté míry spojené i proudění větru a
vlhkostní poměry. Uvádí řešení, které je v takovýchto nekomforních situacích vhodnéa
prostředek neboli opatření jakým to uskutečnit. Dále se zaměřuje i na způsob jakým je
ideálního stavu docíleno a to konkrétně na fyzikální jevy. Jako možnost uvádí i otázku
variability daných opatření, která mohou podpořit předkládaný systém řešení (- bez
variability, 0 omezeně variabilní, + variabilní). Variabilita opatření se už více
vztahujek aktuálnímu počasí.
Je potřeba znovu zdůraznit, že nejlépe je docíleno komfortu v menších prostorech, tzv.
mikrozónách. Ty mohou být součástí i větších prostorů, a to díky zónování prostoru.
příčina
diskomfortu Řešení
zastínění

voda
teplo
vegetace

světlý materiál
vítr
chladné barvy

fyzikální jev
prostředek
variabilita
omezení radiace strom
0
arkáda, loubí
dům
úzká ulice
slunečníky
+
markýzy
+
lankové konstrukce
+
plachty
+
evaporace
fontány
+
kašny
0
potůčky
0
vodní hry
+
mlžící soustavy
+
evaporace
stromy
0
rostliny, květiny
0
travnatá
prostranství
truhlíky
+
odrazivost
vápenec
světlý kámen
ventilace
viz. slabý větru
-

Tab. 1 – Systém opatření ve veřejném prostoru vzhledem ke klimatu 1
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stav
klimatu

řešení
volný prostor
přídavný zdroj
tepla

fyzikální jev
radiace,
ventilace
radiace,
ventilace

zvýšení
izolační vrstvy

izolace

zastřešení

izolace

zástěny

izolace

využití
vnitřních
prostorů

izolace

prostředek
Slunce
plynové ohřívače
elektrické ohřívače
vyhřívané podlahy
deky na židlích
sedáky na židlích
markýzy
plachty
skleněné střechy
skleněné stěny
plastové stěny
pasáže
obchodní haly
vstupy do metra
podchody

chlad

teplé barvy
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variabilita
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
0
0
0

-

Tab. 2 – Systém opatření ve veřejném prostoru vzhledem ke klimatu 2

stav
klimatu

silný vítr

řešení
větrolamy

fyzikální jev
omezení
ventilace

prostorové
uspořádání

omezení
ventilace

prostorové
uspořádání

ventilace,
evaporace

slabý vítr
mechanický
zdroj

déšť

ventilace, evap.

design podlahy

prostředek
stromy
skleněné zástěny
plastové stojany
zakřivené ulice
nízké budovy
shodná výška budov

variabilita
+
+
-

částečně uzavřené
prostory
malá šířka prostorů
orientace ulice ve
směru převládajícího
větru

-

žádné překážky

-

ventilátor
markýzy
skleněné střechy
drobné měřítko
dlažby
žlaby

+
+
+

Tab. 3 – Systém opatření ve veřejném prostoru vzhledem ke klimatu 3
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4

Diskuze a závěr
Tepelná pohoda rozhoduje o tom, zda veřejný prostor nabízí komfort k pobývání nebo
zda vede k nižšímu využívání nebo zda bychom se mu měli vyhnout. Žádný otevřený městský
prostor není předurčen k malé návštěvnosti. Obydleno může být jak náměstí v chladných
regionech, tak i to v teplejších oblastech. Vhodným designem a správně zvoleným systémem
doporučení lze téměř z každého místa vytvořit komfortní prostředí. Gehl a Gemzoe (1996)
uvádí, že posedávání na předzahrádkách restaurací není jen výsadou Italů a dalších jižních
národů. Zvolením vhodných opatření je kavárenská kultura možná i v místech jako je Dánsko
a dalších severských zemí. I z důvodu potřeby komerční úspěšnosti vznikají veřejné prostory
reagující na místní klima.
Optimální podmínky pro pobyt venku se ve starých skandinávských městech podařilo
vytvořit právě respektováním klimatu (Gehl, 2012). Inspirovat se starými zásady navrhování
podle místního klimatu není krok zpět, ale možnost pro zmoudření a poučení se ze znalostí
našich předků. Vztah starých zásad navrhování a současných tendencí by měl být proto
dialogem a vzájemným respektováním.
Zároveň klimaticky odpovědné prostředky podporují různorodost veřejného prostoru
v rámci Evropy. Díky klimatické rozdílnosti můžeme pozorovat rozdíly v jednotlivých
regionech. Klima je jeden z faktorů, který umožňuje vnímat originalitu a identitu v rámci
různorodosti evropských regionů.
Na základě vytvořeného systému rámcových doporučení lze zlepšovat tepelnou
pohodu veřejných prostorů, a tím udělat město více přátelské k jeho uživatelům.Doplněním a
sjednocením opatření se vytvořil ucelený návod k designu prostorů z hlediska klimatu. Při
návrhu se však nejde zaměřit pouze na jednu část, ale je potřeba systém používat jako celek.
Brát ho v úvahu již v samotných začátcích návrhu veřejného prostoru.
Fyzikální procesy a poznatky z klimatologie pomáhají vytvářet opatření chránící před
nepříznivými vlivy. Umožňují pochopit děje, které se odehrávají kolem nás a nabízejí
možnosti jak jim předcházet nebo je využívat. Proces návrhu veřejného prostoru si proto žádá
multioborový přístup. Není to otázka jen pro urbanisty. Vyžaduje to spolupráci
s klimatologem. Samozřejmostí však musí zůstat i zapojení psychologa a sociologa.
Právě člověk a jeho vnímání veřejného prostoru rozhodnou o tom, zda si tento prostor
zaslouží jeho pozornost. Pokud člověk bude na základě nepřímých znaků považovat daný
prostor za nevhodný k návštěvě, jeho názor nezmění skutečnost, že tomu tak není. Proto by si
toto téma určitě ještě žádalo bližší prostudování ze strany působení okolí na člověka a jeho
pocit komfortu na psychologické úrovni. Nejsou to přeci jen barvy, které ovlivňují to, jestli si
o tomto prostoru řekneme, že je chladný, nebo jeho šířka, která nám prozradí, zda místo bude
vystaveno silnému větru.
Když chceme přilákat lidi do městského prostoru, musíme začít od jejich základních
fyziologických potřeb. Těmi je právě pocit komfortu ovlivněný teplotou, vlhkostí a
prouděním vzduchu. Je to základní lidská potřeba, bez jejíhož uspokojení nelze pokračovat
v Maslowově pyramidě dále nahoru.
Článek byl podpořen grantem SGS13/117/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře využívání území
a související negativní jevy II“.
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The City and its Role during the Adaptation to Impacts of Climate Change
Michael Pondělíček

Abstract:
This article is written as a reaction on a contemporary situation in the field of the impact of
climate change on cities and their inhabitants. After the experience with weather worsening,
the researchers communicate that the cities are not well prepared for the option of some
extraordinary incidents and the following damage. In the society there are only few insurance
mathematicians well informed about risks in inner cities and also in the landscape. In the
Czech Republic cities there is, for example, common lack of supporting studies, information
and materials about weather conditions risks and about really sensitive city infrastructure.
The main question of this article is whether there are some adaptation or resilience supporting
data on the level of municipal authorities and whether they are accessible and understandable.
The output of this article is that the situation necessarily needs strategic plans of adaptation
(according to UNDP recommendation) on a municipal level and a good strategy for local
people informing.
Keywords:
City risks; weather wildening; change of climate; safety evaluation; road maps to adaptation;
climate adaptation; strategic planning; resilience
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Předmluva, jaký je současný stav?
Klimatická změna způsobená příčinami nám zjevnými i méně zjevnými (Metelka,
Tolasz, 2009) je tvůrcem průvodních jevů změny klimatu, které působí jak na volnou krajinu,
tak na krajinu a prostředí ve městě, které jsou v něm logicky inkorporované jako pozoruhodná
a v předhistorické době vzniklá matrice, člověkem jen užitá (Sádlo, 2008). Jaký je pohled na
uvedené charakteristiky z hlediska bezpečnostních rizik? Jsou nějak v dnešním plánování
hodnoceny a pojednány možné a existující hrozby uplatňující se v prostoru městského
prostředí jako např. sesuny svahů, podemletí břehů, pády stromů v parcích, propady a poklesy
povrchů a podobně? Cílem příspěvku je pokusit se postupně vyhodnotit, jaké podklady má
město v České republice k dispozici a jak by mohlo pracovat s veřejností, aby byla v rámci
vlivů a dopadů klimatické změny zvýšena bezpečnost a ochrana veřejného i soukromého
majetku. Metodicky bude postupováno v hodnocení dostupných podkladů o plánování, stav
a ohrožení měst ve stínu Stavebního zákona s ohledem na bezpečnostní situaci města, která se
nutně odráží do jeho rozvoje.
Současnost nacházející se ve stínu nejen klimatické změny přináší s sebou aktuálnost
jednotlivých hrozeb a počitatelné riziko uvnitř sídel se logicky značně zvyšuje (Svoboda,
2009). Rizika ve městě nejsou systematicky zkoumány, na rozdíl od rizik krajiny mimo město
(Svoboda, 2009), kde si dynamických změn ve strukturách přírodních a geologických přírodní
vědy všímají (V.Cílek in Bárta, Pokorný 2008). Není zkoumán vztah ploch, struktur a krajiny
ve městě vzhledem k možným rizikům uvnitř sídel a infrastruktuře a to i přesto, že
synergentní působení více faktorů v městském prostoru je známé a často popisované, některé
negativní faktory mohou být v sídlech na rozdíl od volné krajiny vzájemně násobeny. Právě
k tomu přispívá změna klimatu a jeden z jejích projevů jako je např. klasické „divočení
počasí“ (Metelka, Tolasz, 2009).
Obyvatel měst a zejména metropolí ve známém, civilizovaném světě získává pocit, že
s rizikem pobytu a vlastněním čehokoliv se musí smířit a to pod tlakem katastrofických zpráv,
kterými jsou média až přesycena a schopnost být připraven na prožití a přežití pomalu klesá.
Jedinou institucí, která kromě orgánů krizového řízení se situací kalkuluje a přizpůsobuje jí
taktiku a platby jsou pojišťovací ústavy a jejich pojišťovací matematici, kteří pravidelně
současně a v souladu s hlášeními o škodách ve městech a sídlech obecně způsobených
povětrnostními vlivy nově přepočítávají rizika dopadů jednotlivých hrozeb na majetek
a zdraví, tím pak se zvyšuje cena za pojišťovací služby zejména v některých exponovaných
lokalitách, jako jsou užší údolí řek, návětrná pobřeží oceánů, skalnatá území a území se
sníženou možností odtoku vod nebo častějším průchodem silných větrů. Hrozby a na ně
navazující rizika zkoumaná securitology jsou v parametrech podobná tomu čím se zabývá
tento příspěvek a tedy schopností odolávat, tedy schopností často citované „resilience sídel“
(Šilhánková, Pondělíček, 2013) a nástrojů na její podporu využitých.
Hodnocení rizik v sídlech z hlediska krajiny a podnebí je podceněno a řešeno často ad
hoc, tedy teprve když rozmar počasí začne skutečně fungovat a hrozba se změní v riziko dne.
(Sádlo, 2008) Pro zkoumání těchto rizik byly využity metodiky bezpečnostních věd pro
sledování a kategorizaci rizik, které platí ve městech stejně jako ve volné krajině (Šilhánková,
Pondělíček, 2013).
Pokud takto uvažujeme, zcela v mezích úvah odborníků a vědců (Bárta, Pokorný
2008), nesmíme pozapomenout na to, jaké jsou aktuální zprávy o vývoji klimatu na naší
planetě. Jak se vyvíjí současné klima na naší planetě a jak se projevuje v naší zeměpisné
šířce? Podle predikcí meteorologů jde zejména o excesy v distribuci srážek a proudění větrů,
ve výčtu pak jde o následující pozoruhodné děje, které mohou zasáhnout země mírného pásu
a zejména města v Evropě (Metelka, Tolasz, 2009):
1) Mění se cykly srážek v podnebných pásech.
2) Mění se průběh teplot během roku v různých pásech podnebí – léto/zima.
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3) Ubývá zimních srážek, přibývá letních.
4) Přibývání srážek je zejména nárazové.
5) Dochází častěji k „divočení“ počasí (orkány, ledovky, přívalové deště v malých
územích, apod.).
6) Mění se průběh vrstev ovzduší nad naším klimatickým pásem.
7) Mění se směr a zvyšuje se rychlost větru v oblasti tzv. „jet streamu“.
Důsledky pro krajinu a sídla v České republice a jejím území obecně mohou být
v mnoha ohledech nečekané a zejména nebezpečné, nebo alespoň snižující kvalitu života
v sídlech a omezující možnosti pohybu po nich za vybraných situací a extrémních projevů
změny klimatu (Metelka, Tolasz, 2009). Pojišťovny v ČR vydaly zprávu v polovině ledna
2015, která konstatuje, že četnost škod vzniklých u stávajících pojistek domů a dalšího
majetku v roce 2014 vzrostla, a to zejména díky ledovce a náledí, přívalovým dešťům,
lokálním záplavám, vichřicím a dokonce i působení zemětřesení (Radiožurnál, 18.1.2015). Při
zvýšené četnosti mimořádných událostí pod vlivem změny klimatu lze tedy očekávat zejména
následující děje:
1) Povodňové stavy častěji během roku, v letním i jarním období na omezeném místě,
v omezeném povodí.
2) Rozkolísání průtoků na menších vodních tocích a v omezených povodích.
3) Přísušky v delším časovém horizontu a nárazová silná vedra a sucha.
4) Větší pravděpodobnost větrných smrští (hladový/bořivý vítr) a následných kalamit
s bouřemi (přívalový déšť a krupobití).
5) Nové zimní extrémy – holomrazy, ledovky a námrazy, sněhové bouře, lokální sněhové
kalamity, námrazy s větrem a sněhem, apod.
6) Sesuvy kamene i půdy, skalní řícení, landslidy, půdní i vodní eroze, náplavy materiálu
(Šilhánková, Pondělíček, 2013)
Jak jsou na rizika připravena města - sídla?
Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná, podle dikce platného Stavebního
zákona mají města v České republice k dispozici základní podklady o území, které jsou od
roku 2008 sledovány a aktualizovány pravidelně co 2 roky na základě Stavebního zákona (na
úrovni Kraje jsou pak k dispozici Zásady územního rozvoje, které jsou aktualizovány
jedenkrát za cca 4-5 let; Zákon č.183/2006 Sb.). Na úrovni ORP se jedná v daném případě
zejména o územně analytické podklady (ÚAP), které jsou dokonce na některých úřadech
i v delším horizontu pečlivě vyhodnocovány a aktualizovány a dále jsou dostupné rozbory
udržitelného rozvoje území (RURÚ). Územní bezpečnost ale není hodnocena na žádné úrovni
územního plánování, byť územní hrozby do sledovaných vrstev na úrovních územně
analytických podkladů na úrovni krajů (podklad pro Zásady územního rozvoje) i obcí
s rozšířenou působností (podklad pro územní plány obcí) již na základě metodik pronikly
a postupně jsou sledovány. Průnik hrozeb v území města a jeho okolí je sledován zejména ve
formě mapovaných jevů, tedy lépe řečeno několika vrstev v geografickém informačním
systému vytvořených nad základní mapou. Pro sledování rizikových faktorů ve městech jsou
důležitými vrstvami například zakreslené záplavové čáry toků s hranicí průtoku Q100,
poddolovaná a nestabilní území, geologická rizika, vodoochranná území a podobně. Údaje
o kritické infrastruktuře jsou zaznamenány jen na některých úřadech územního plánování a to
především na základě zkušenosti pracovníků odborů krizového řízení. V obecné rovině by
plánování a přípravě na zvládání rizik ve městě a v jeho okolí příliš nepomohly ani původně
ze strany MMR podporované a proklamované uvedené rozbory udržitelného rozvoje území,
které jsou podle poslední metodiky (MMR, 2010) již na základě našeho průzkumu (v roce
2014) odloženým a zejména jen omezeně aktualizovaným materiálem, alespoň z pohledu
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udržitelné bezpečnosti sídel.
Ve skutečnosti na úřadech územního plánování k územní bezpečnosti a rozhodování
není mnoho podkladů (jde zejména o ORP – obce s rozšířenou působností, jsou to hlavně
následující pomocné a často dobře zpracované dokumentace:
 Pasporty zeleně (slouží k odhadu bezpečnosti nejen pouliční zeleně).
 Pasporty sítí a komunikací (pomohou odhalit krizová místa infrastruktury jako
transformátory, retranslační stanice, plynovodné a jiné rozvody a křižovatky, apod.).
 Mapy pro krizové řízení (mají je jen některá města a zejména jsou v nich
vyspecifikovány krizové a rizikové body měst, kryty a místa důležitá pro únikové
cesty).
 Povodňové a záplavové plány větších území (podobně jako předchozí umožní
v případě povodně a podobných záležitostí zpracovat evakuační plány a další).
 Environmentální mapy (mapy některých rizik a s tím spojených přírodních prvků
případně mapy starých zátěží, zátěže ovzduší, zátěže dopravou a hlučností apod. –
města mají často zpracovány a inovovány environmentální studie).
 Geologické mapy hlavních – zjevných rizik (často jsou zpracovány podkladové mapy
dle České geologické služby v listokladu menším než 1:50 000).
S uvedenými podklady, doplněnými o resortní zprávy, obrazovou dokumentaci a další,
které jsou dobrým základem pro bezpečnostní územní plánování, se bohužel nelze setkat jinde
než na všech větších městech a nikoliv na úrovni všech obcí s rozšířenou působností, jak by to
bylo vhodné pro tento účel (Šilhánková, Pondělíček, 2014).

Obr.1 – Lokální povodeň a zaplavení dopravní infrastruktury v Praze 8 na potoku Rokytka po
přívalovém dešti, červen 2013 (Zdroj: Deník 3.6.2013)

Bohužel tedy základ na obecnou podporu resilience nebo dokonce adaptace na vlivy
změny klimatu, tedy studie, strategie, nebo dokonce plán pro havarijní situace a pro
bezpečnostní plánování nemá zatím přesné mantinely ani stanovenou exaktní náplň a bude ho
nutno skládat postupně z více podkladů z krajských a celostátních zdrojů. Řada dobrých
informačních zdrojů je sbírána na úrovni města a to zejména z těch dostupných dat na úrovni
místních spolupracovníků a spolupracujících subjektů. Kvalita se může značně lišit sídlo od
sídla, podle toho kdo město i úřad vede a jakou má vizi. V návaznosti na tuto úvahu pak
můžeme na základě již uvedených hrozeb specifikovat, jaká jsou hlavní předpokládaná
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(očekávaná rizika českých měst (lze konstatovat, že převážně vyplývají již popsané postupné
změny klimatu):
 Záplavy, přívalové deště v malých povodích, rychlé povodně.
 Vedro a Tepelné ostrovy uvnitř měst.
 Sucho a nedostatek vody jak pitné tak užitkové.
 Extrémy počasí: Větrné kalamity, hladové větry, ledovka, námraza a krupobití.
(Šilhánková, Pondělíček, 2013 a V.Cílek in Bárta, Pokorný 2008)
Kde se koncentrují podle průzkumu územních plánů rizika měst a sídel obecně? Kde je
podle územních plánů město nejnáchylnější k ovlivnění nebo narušení infrastruktury
a omezení kvality života města? V průběhu uplynulých dvou let bylo autorem ve spolupráci
s kolektivem CPP a jeho spolupracovníků vytipováno v kruhu expertů předběžně několik
rizikových míst, která byla specifikována jako krizová pro chod města za změněných
podmínek z hlediska zvýšení hrozby. Jsou jimi:
 Nivy toků.
 Vodní nádrže a jejich hráze.
 Parky, aleje, lesoparky.
 Strmé svahy, kopce a skaliska.
 Bývalá místa těžby a exploatace surovin.
 Dopravní a infrastrukturní uzly (např. rozvodny elektrické energie, významné
křižovatky, mosty, podjezdy, teplovody, plynovody, apod.).
 Výškové budovy, stavby a příliš semknutá urbánní struktura (místa s riziky dopředu
nejasně definovanými) (Šilhánková, Pondělíček, 2014)
Co pro zajištění bezpečnosti měst tedy plošně chybí, nebo je jen omezeně zajištěno,
připraveno a chybí na větším množství úřadů? Bezpečnostní plánovači, pokud mají
prostředky, tak mohou v sídlech pouze sporadicky a ve spolupráci se zpracovateli GIS měst
a s pracovníky městských firem (služeb, dopravy) zajistit následující územní podklady pro
svou práci v bezpečnostním plánování a pro snížení rizik a počtu hrozeb ovlivňujících
negativně další chod a rozvoj města:
1) Vyhodnocení reálných rizik sídel (svahy, toky, povodí, voda, doprava, infrastruktura,
apod.).
2) Neformální propojení institucí (komunikace mezi úřady na přímé rovině).
3) Cestovní mapy pro adaptaci na změnu klimatu dle požadavku OSN (UNDP) 2013.
4) Evakuační plány a strategie na podporu ochrany života a majetku ve městě a okolí.
5) Studie schopností a možností resilience měst a vesnic (včetně ekonomických výpočtů
nákladů na prevenci a odstranění následků hrozeb).
6) Reálné vyhodnocení rizik v územně plánovacích dokumentech tedy zejména
v územních plánech a rozvojových strategiích (bezpečnostní pasport - dříve formální
doložka civilní ochrany).
7) Skutečné a pravdivé vyhodnocení udržitelného rozvoje území (bez politického
podbarvení) v rámci ÚAP (potažmo RURÚ v případě jejich oživení) a také důsledně
provedené studie vlivů na ŽP dle stavebního zákona a Zákona č.100/ 2001 Sb.
O posuzování vlivů na ŽP) v rámci nových a připravovaných územních plánů a dalších
podkladů s vypovídací schopností o povaze území.
Závěr – cesta k adaptaci měst na změnu klimatu je nutná
Z předcházejících odstavců příspěvku vyplývá, že podklady vycházející ze Stavebního
zákona nebo Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nejsou z hlediska plánování
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specifických rizik a omezování hrozeb při rozvoji měst ve stínu změny klimatu dostatečné
a postačující k hodnocení situace. Z hlediska státu tedy legislativa takové podpory nepřikazuje
a nevyžaduje ani studie k resilienci nebo adaptaci měst na vlivy vycházející ze změny klimatu
v našem podnebném pásu.
Na městech jsou orgány krizového řízení jsou odborníci, ale ti nejsou motivováni
připravit předběžné scénáře pro resilienci a mimořádné/krizové situace, podchytit předběžně
možné zdroje a prostředky pro jejich řešení (které má samozřejmě složku faktickou
a ekonomickou). Nejen starostové a politická reprezentace vedení měst se situací není
seznámena, ale i sám úřad vykonávající správní akty myšlenku změněné situace a zhoršení
bezpečnosti pod vlivem změny klimatu nepřijal. Uvedené se projevuje zejména na správních
úřadech nepochopením aktuálních hrozeb a s tím spojených zásahů do prostředí měst (např.
až aktivistické postoje některých úřadů k preventivním úpravám koryt toků nebo k úpravám
a kácení zeleně). Obyvatelé měst jsou často neinformováni o pravděpodobnosti rizik známých
a nejsou společensky diskutována ani rizika možná (Šilhánková, Pondělíček, 2013).
V dalším období je proto pro vedení měst v ČR jednou z cest zapojit se do sítí ke
sdílení dat o adaptabilitě měst (ICLEI, Mayors Adapt, Adaptace sídel, aj.) a postupně vytvářet
svou vlastní lokální strategii pro zvýšení odolnosti města – „Road Map to Adaptation“. Jak již
bylo uvedeno, tak je nutno též připravit těsnější napojení městských struktur (se stanovenou
konkrétní a jasnou odpovědností v činnostech za krizových podmínek) na Integrovaný
záchranný systém ve městech a jeho organické složky, jinak řečeno - připravit se na aktivní
součinnost složek města, podniků, složek ochrany v sídle a okolí a to mimo jiné
prostřednictvím vybudovaných neformálních komunikačních kanálů (Pondělíček, 2013b).
Na úplný závěr je nutno uvést, že v budoucnosti bude nutno doplnit grafické (GIS)
a textové (strategie) části krizových a územních plánů i ÚAP v reálném světle aktuálních
poznatků a sebraných dat o území a jeho podmínkách nebo rizicích a hrozbách i ve spolupráci
s obyvateli. V neposlední řadě je nutno upozornit obyvatele měst na aktuální hrozby
a komunikovat s nimi připravené postupy, strategie a formy spolupráce, tak aby byly zajištěny
podmínky pro snížení primárních rizik, a to za běžného chodu města i za krizové situace
(V.Cílek in Bárta, Pokorný 2008).
Spolupracující a dobře informované obyvatelstvo sídel může jednat v konsensu
s požadavky krizového řízení (ztotožnit se se změněnými podmínkami) a to napomůže
vzrůstu pocitu bezpečnosti obyvatel ve městech za mimořádných událostí, může být
vytvořena atmosféra respektu mezi složkami Města, IZS a veřejností. Dobrá strategie
a ocenění hrozeb a rizik může paradoxně ušetřit platby za škody materiální a snížit škody na
životech.
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Segregované romské koncentrace - současný stav a možné
nástroje transformace
Segregated Roma concentrations - current state and potential tools for
transformation

Katarína Smatanová

Abstract:
There can be observed several spatial changes in the patterns of residential forms of Slovak
population in recent years. Often discussed are spatial processes linked to expanding suburban
areas occupied by social elites and emerging enclaves of migrants. Yet overlooked are areas,
in which majority of population consists of people of Roma ethnicity, so called 'Roma
concentrations'. These areas can be also characterised as ghettos or informal slum settlements,
as the processes of spatial segregation are merging with processes of social exclusion of their
inhabitants. Number of these areas has been strikingly increasing - in the last 6 years, number
of people living in such settlements has increased in more than 80,000 (almost 7% of Slovak
population in total), while the number of settlements itself has increased of 25%.
The paper looks at the current state of Roma concentrations in Slovakia with the aim to
include these areas in the discourse of the excluded locations worldwide and thus outline the
possible application of new tools of transformation of these types of settlements. Firstly, the
scope and setting of Roma concentration is introduced, followed by historic analysis of
development of Roma concentrations showing that in many time state-proposed strategies had
actually resulted in deepening the spatial segregation. Consequently are scrutinised current
government routings, looking at strategies as well as tools applied in praxis. Placing these
approaches in the framework of international discourses and practices, it can be concluded
that the general shift advocating by most recent Strategy for Roma inclusion 2020 keeps up
with the general trend of prioritising 'supportive' policies. Even though the institutional tools
for implementation of these ideas into practices are in Slovakia still missing, local-based pilot
projects imply that this shift have a potential to bring many positive results, as discussed in
the last part of this paper.
Keywords:
segregated Roma concentrations; housing provision; upgrading
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1

Úvod
V posledných rokoch je aj v našich podmienkach možné sledovať zmeny
v preferenciách bývania, viditeľné v podobe rozrastajúcich sa suburbánnych sídel, či
vznikajúcich uzavretých enkláv víl spoločenských elít. Ide do veľkej miery o dobrovoľné
segregačné procesy, ktoré sú ovplyvnené ekonomickými možnosťami, či sociálnymi
a kultúrnymi preferenciami. Negatívny prípad však nastáva, keď takéto priestorové
oddeľovanie nie je dobrovoľné, príp. keď sa rezidenčná segregácia začne prekrývať
i s vylúčením ekonomickým a sociálnym. Na Slovensku predstavujú tento extrémny prípad
'rómske koncentrácie'. Sú to od svojho okolia fyzicky oddelené priestorové štruktúry, v
ktorých má väčšina obyvateľov rómsku etnicitu1. Tieto koncentrácie vykazujú najväčšiu
mieru chudoby u nás - až 87% obyvateľov žijúcich v akejkoľvek forme rómskej koncentrácie
žije pod hranicou chudoby (Filadelfiová, et al., 2007). Absentuje v nich prístup k základnému
vybaveniu, infraštruktúre, a ich obyvatelia často žijú na hranici sociálneho vylúčenia.
Posledné údaje z totalitného režimu udávajú, že v roku 1988 existovalo na Slovensku
278 'osád'2, kde v 1 973 chatrčiach žilo takmer 15,000 ľudí (SKPŽP, 1990). Najnovšie údaje
identifikovali 804 rómskych koncentrácií v 584 obciach, v ktorých žije spolu takmer 220,000
obyvateľov (UNDP, 2014). Značí to 3-násobný nárast počtu osád s 15-násobným nárastom
počtu obyvateľov, pričom situácia má stále narastajúce tendencie.
Naliehavosť problému nie je však daná len zvyšujúcim sa počtom obyvateľov žijúcich
v katastrofálnych životných podmienkach. Stupňuje sa aj napätie vo vzťahu k ne-rómskemu
obyvateľstvu a replikuje sa obraz nemožnosti riešenia na národnej úrovni (Mušinka,
Matlovičová, Židová, 2012).
Tento príspevok má preto za cieľ zhodniť súčasný stav segregovaných rómskych
koncentrácií na Slovensku, s nimi spojené legislatívne nástroje a poukázať na možnosti
aplikovania nových prístupov. Medzinárodný diskurz avizuje posun od systémov pasívnej
pomoci k pomoci, ktorá aktivizuje a zapája tak konkrétnych obyvateľov do procesov
pozitívnej transformácie týchto území - s cieľom legalizovať, zlepšiť životné podmienky a
integrovať ich do okolitej priestorovej štruktúry. Väčšiu úspešnosť a efektivitu projektov
tohoto typu už naznačujú aj pilotné lastovičky projektov z domáceho prostredia, ako bude
naznačené v závere príspevku.
Ambíciou príspevku nie je poskytnúť jeden ucelený nástroj na riešenie tejto
problematiky, ale skôr poukázať na rôzne alternatívy, s cieľom vzbudiť záujem o
problematiku aj na akademickej úrovni a prispieť tak i do súboru príkladov dobrej praxe.
2

Problematika rómskych koncentrácií v odbornej literatúre
Sociálne, ekonomické a politické dynamiky rómskych koncentrácií na Slovensku boli
popri všeobecných monitoringoch stavu týchto osídlení objektom izolovaných a čiastkových
skúmaní prevažne z disciplín sociológie, antropológie a histórie. Mušinka, Matlovičová,
Židová (2012) identifikujú práve absenciu systematických a kvalitných výskumov, a najmä na
konkrétnej lokálnej úrovni, ako jeden z hlavných dôvodov súčasnej nemožnosti hľadať
funkčné a adresné riešenia problémov týchto území.
Po roku 1989, v súvislosti aj so spracovávaním prvých výrazných štátnych politík vo
vzťahu k rómskym koncentráciám, sa uskutočnil prvý prelomový kvantitatívny výskum
1

pojmom (segregované a separované) rómske koncentrácie sa rozumejú takmer etnicky homogénne štvrte,
ktorých obyvatelia žijú v uzavretom geografickom priestore oddelene od ostatného obyvateľstva. Mestské
a obecné koncentrácie tvoria niekedy aj samostatné ulice alebo zoskupenia domov, ktoré sú urbanisticky
integrálnou súčasťou obce, ale zo socio-kultúrneho hľadiska tvoria samostatný útvar. Definícia podľa vládneho
dokumentu 'Dlhodobá koncepcie bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva', MDVRR,(2005)
2
Vašečka, Jurásková, Nicholson (2003) považujú osadu za najbežnejšiu formu osídlenia typickú pre Rómov
žijúcich na našom území. Pojmom osada sa v bežnom jazyku označuje zoskupenie viacerých príbytkov v zlom
technickom stave.
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publikovaný ako Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004 (Radičová). Aktualizovaný
v roku 2013 pod patronátom Ministerstva vnútra, Atlas (UNDP, 2014) zahŕňa konkrétne
mapovanie a údaje o životných podmienkach, počte a priestorovom usporiadaní všetkých
rómskych koncentrácií na území SR. Tieto údaje poskytujú základ pri spracovávaní tohoto
príspevku.
Kvantitatívne údaje z Atlasu dlhodobo dopĺňajú informácie z monitoringov a
výskumov mimovládnych organizácií, ktoré tak ilustrujú komplexný obraz o stave rómskych
koncentrácií. Vašečka, Jurásková, Nicholson (2003) v Súhrnnej správe o Rómoch na
Slovensku skúmajú viaceré aspekty života rómskej populácie u nás, vzdelávanie, bývanie,
ako zdravie, či politické postoje. Prínosným zdrojom informácií v tomto smere je aj projekt
UNDP Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2006, s
aktualizovanou verziou z roku 2010 (Filadelfiová, et al.). Dôležité náhľady do sociálnych
dynamík v rámci rómskych komunít poskytujú i sociologické a antropologické pohľady
(pozri napr. Radičová, 2001).
Výskumy, ktoré by sa venovali hlbším analýzam rómskych koncentrácií na lokálnej
úrovni absentujú. Výnimkou sú kvantitatívne výskumy a syntézy (a súčasne čiastočné
analýzy) poznatkov dobrej praxe pod vedením Mušinku (2012; Mušinka, Matlovičová,
Židová, 2012).
Podobne sa rómskym koncentráciám nedostáva veľa pozornosti ani v odbornej
urbanisticko-architektonickej literatúre. Z architektonického hľadiska sa špeciálne
problematike bývania v rómskych osadách venuje vysokoškolské skriptum (pomôcka pre
ateliérovú tvorbu) Bývanie pre rómske etnikum 1,2 (Šutovský et al, 1996). Publikácia nazerá
na rómske osady ako na špecifický priestorový 'etnický relikt' (t.j. snaží sa o definíciu
typologického druhu ‘rómskeho domu’, avšak neposkytuje relevantný výskumný základ
navrhovaných riešení) a prehliada sociálne a ekonomické súvislosti tohoto problému.
Overenia v praxi však ukázali, že takéto zovšeobecňovanie nebolo úspešné a nazeranie sa na
rómske koncentrácie ako špecificky etnický problém bolo, aspoň čiastočne, prekonané
(Smatanová, 2010).
Súčasne absentuje i výskum, ktorý by skúmal architektonicko-urbanistické fenomény
v rómskych osadách, či z hľadiska procesov tvorby spontánnej priestorovej štruktúry, či
symbolov a skrytých významov jej samotnej formy a skladby. S nedostatkom relevantných
podkladov zrejme následne súvisí i chýbajúca diskusia v odbornej literatúre o nástrojoch a
ich alternatívach, ktoré by bolo možné pri adresovaní problémov rómskych koncentrácií
uplatniť.
3

Rómske koncentrácie ako špecifická forma priestorovo
segregovanej lokality
3.1
História vzniku
Fenomén rómskych koncentrácií ako špecifického priestorového útvaru sa dostáva do
pozornosti najmä v poslednom štvrťstoročí. Avšak historické doklady naznačujú, že na rozdiel
od mnohých iných prípadov rómskych komunít v zahraničí, na území Slovenska žili Rómovia
usadeným spôsobom života už takmer dve storočia, pri čom kočovníctvo bolo výsadou len
niekoľkých skupín.
Jurová (2002) a Horváthová (1964) opisujú začiatky usadzovania sa Rómov na našom
území. Uvádzajú mnohé príklady, kde Rómom boli priamo vydané povolenia, na koľko na
danom území boli pre niektoré svoje remeslo potrební. Kým do 18. storočia ešte niektorí
Rómovia kočovali, regulácia Márie Terézie a Jozefa II. sa ich usilovala trvale usadiť na jedno
miesto. Jurová dospela k záveru, že práve v tomto období vzniklo najviac osád. Neskôr mali
aj ostatné vlády snahu o elimináciu, či asimiláciu rómskej komunity na našom území.
Najväčší dopad na súčasný stav mal zrejme program likvidácie osád, ktorý bol v praxi
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realizovaný v 70tych rokoch minulého storočia (KNRSR, 2012). S cieľom urýchliť integráciu
Rómov, program podporoval násilné presťahovanie Rómov žijúcich na zaostalom vidieku
Slovenska do mestských bytov na území SR, ale aj Českej republiky. Rómovia nevedeli a
neboli tieto byty schopní užívať, čoho výsledkom nebolo len rozbitie rodinných väzieb u
Rómov, ale aj vznik stigmatizácie a neprijatie zo strany väčšinovej populácie. Ešte väčšie
škody napáchal organizovaný rozptyl, odsun a koncentrácia rôznych subetnických skupín a
vzájomne nekomunikujúcich rodových klanov na spoločné sídliska.
Ako hodnotí Jurová (2002), “Zo všetkých údajov doteraz zistených a uvedených
vyplýva, že rómske osady [ ... ], vznikajúcich na okraji majoritnej dediny, oddelene od
„gadžov“, sa na Slovensku utvárali kontinuitne niekoľko storočí na základe povolení
feudálov, miest a obcí, na základe nariadení panovníkov a ďalších najvyšších orgánov štátu, v
konečnom dôsledku v intenciách represívnych a protizákonných postupov vojnových ale aj
povojnových opatrení väčšinou rezortu bezpečnosti“.
Mušinka (2006) naznačuje, že tento historický vývoj vrhá minimálne pochybnosť
o súčasnej 'nelegálnosti' osád. Určite je však argumentom, ktorý volá po nevyhnutnosti
urbanistických zásahov a štátnej pomoci s cieľom zlepšiť súčasnú situáciu a implementáciou
takých nástrojov, ktoré zamedzia vzniku ďalších segregačných procesov.
3.2

Súčasný stav - aktuálne čísla a charakter
Výsledky posledného mapovania Atlasu rómskych komunít (UNDP, 2014) udávajú, že
z 2890 obcí Slovenska sa v 584 nachádza 804 segregovaných rómskych koncentrácií.
Priestorovo sú sústredené najmä v marginalizovaných regiónoch východného Slovenska
a v závislosti od prostredia môžu mať formu mestských koncentrácií (tzv. ghetá), alebo vo
vidieckom prostredí, ako priestorovo separované a segregované rómske koncentrácie, ktoré sú
oddelené od hlavnej 'nerómskej' obce v priemere 900m.
(1) mestské a obecné koncentrácie: ide o tzv. mestské ghetá, "takmer etnicky
homogénne štvrte, ktorých obyvatelia žijú v uzavretom geografickom priestore oddelene od
ostatného obyvateľstva" (MVRR, 2005). Sú tvorené zoskupením viacerých domov, alebo aj
celými ulicami, ktoré urbanisticky tvoria integrálnu súčasť obce, avšak nepodieľajú sa na jej
kultúrno-spoločenskom živote. Posledné výsledky Atlasu identifikovali 246 koncentrácií vo
vnútri obce v 179 obciach, v ktorých spolu žije 51 998 Rómov.
(2) priestorovo separované a segregované rómske osídlenia: sú osídlenia, ktoré tvoria
buď samostatnú časť obce - tzv. separované koncentrácie, alebo sú priestorovo vzdialené od
obce alebo mesta. Častým javom je aj ich oddelenie prírodnou alebo umelou bariérou
(železnica, potok, cesta). Aktuálne sa na základe zistení Atlasu na Slovensku nachádza: 327
‘separovaných’ koncentrácií na okraji obce v 305 obciach, v ktorých žije 95 971 Rómov a
231 segregovaných koncentrácií v priemernej vzdialenosti 900m od pôvodnej 'nerómskej '
obce (vzdialenosť dosahuje až 7 km) v 195 obciach (68 540 Rómov).
Väčšina z týchto lokalít sa nachádza v regiónoch východného Slovenska, tvoriac tzv.
'vrecká chudoby', v ktorých je možné hovoriť o 'dvojitej marginalizácií' (Radičová, 2001) segregácia samotnej rómskej koncentrácie je podporená aj marginalizáciou celého regiónu, čo
má vo veľa prípadoch za následok stav definitívnej sociálnej exklúzie (vylúčenia) celej
rómskej komunity z ekonomického i spoločenského života väčšinovej spoločnosti.
Vašečka, Jurásková, Nicholson (2003) poznamenávajú, že so vzrastajúcou mierou
priestorovej segregácie, t.j. vzdialenosti od najbližšej obce alebo mesta, sa priamo úmerne
zhoršujú životné podmienky v segregovanom osídlení, čo znamená zhoršenú kvalitu zdravia,
závislosť na pomoci od štátu, a v poslednej dobe i častejší výskyt socio-patologických javov,
t.j. zvýšená konzumácia alkoholu, drogy (Jurásková, 2004). Radičová (2001) vidí prepojenie
medzi mierou segregácie Rómov a mierou ich koncentrácie ako hlavný faktor intenzity
chudoby. "Čím je rómska komunita segregovanejšia a početnejšia v segregovanom osídlení,
tým je miera chudoby vyššia" (ibid.:84). Výrazným ukazovateľom kvality života a sociálnej
243

Segregované romské koncentrace
- současný stav a možné nástroje transformace

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 8
Katarína Smatanová

integrácie obyvateľov jednotlivých obcí Slovenska je aj (ne)dostupnosť vybraných služieb
(UNDP, 2014).

Obr. 1. Príklad obce Nálepkovo. V obci sa nachádzajú viaceré druhy priestorových foriem
rómskych koncentrácií: separované na okraji (1), priestorovo segregované (3,4) vo
vzdialenosti 2 km, oddelené fyzickou bariérou (2). Stav segregácie bol v posledných dvoch
lokalitách podporený aj výstavbou nájomných bytov (4). Foto autor.

Z hľadiska funkčného a priestorového zloženia predstavujú rómske koncentrácie
mono-funkčné obytné zóny, vo väčšine prípadov s absenciou základnej vybavenosti. Tá sa
zväčša nachádza len v ne-rómskej časti obce (UNDP, 2014). Spontánny, živelný vznik týchto
osídlení má za následok i priestorovú absenciu funkčného verejného priestoru, komunikácie
medzi jednotlivými objektami sú nevyhovujúce, čo je spojené s radom ďalších problémov
(napr. častá nemožnosť odvozu odpadu, čo má za následok zhoršujúci sa stav životného
prostredia - viď napr. prípadové štúdie v Mušinka, Matlovičová, Židová, 2012).
Charakteristický i je vysoký podiel ilegality zástavby a zlý stavebno-technický stav objektov
a absolútne nevyhovujúce prístrešky na bývanie - 'chatrče'.
Prítomnosť segregovanej rómskej koncentrácie má často negatívny dopad aj na svoje
širšie okolie. Mušinka (2012) zdôrazňuje, že nelegálne stavebné pozemky a rómske obydlia
ochudobňujú a spôsobujú problémy ne-rómskemu obyvateľstvu v obci. Rómska vylúčená
komunita sa stále prepadáva do horších sociálnych pomerov, obec nemá nárok nelegálnym
stavbám vykázať miestne dane, na druhej strane obyvatelia týchto komunít nemajú nárok na
sociálny príspevok na bývanie, z ktorého by do obecného rozpočtu mohli prispievať.
3.3

Rómske koncentrácie ako špecifický priestorový útvar
Vládny dokument 'Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny
obyvateľstva' (MVRR, 2005) v súbežnosti s politikami EÚ zaviedla definíciu rómskych
koncentrácií ako 'sociálne vylúčených' komunít a tak obsiahla sociálne, ekonomické, ako
i priestorové charakteristiky týchto lokalít. Príslušníkov sociálne sociálne vylúčených
komunít definuje ako vyznačujúcich sa úplným sociálnym vylúčením (exklúziou) v dôsledku
pôsobenia faktorov, ako napr. strata bydliska, dlhodobá nezamestnanosť, závislosť od drog,
nedostatočná sociálna prispôsobivosť, príslušnosť k určitej etnickej skupine v regiónoch s
vysokou nezamestnanosťou, marginálna pozícia celého osídlenia a pod.
Práve takýto pohľad umožňuje porovnať priestorové štruktúry rómskych koncentrácií
s obdobnými zahraničnými príkladmi 'slumu', 'ghetta', či 'neformálnymi sídlami'. Podľa
definície 'slumu' podľa UN-HABITAT (2006), rómske koncentrácie spĺňajú vo veľa prípadoch
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min 3 z 5 charakteristických špecifík 3. V prípade mestských koncentrácií je možné hľadať
i spoločné znaky s priestorovými útvarmi typu 'ghetto' (Sýkora 2010, Mušinka 2006).
Korelácie, resp. totožné znaky je možné identifikovať aj s priestorovými štruktúrami, ktoré
Tsenkova (2010) klasifikuje ako osídlenia ‘squaterov’4. Podobne ako v Srbsku, Bulharsku či
Rumunsku, ide o (pôvodne historické) osídlenia, nachádzajú sa v marginalizovaných
lokalitách, v ktorých obyvatelia rómskeho etnika obývajú svojpomocne vybudované chatrče.
Je nutné zdôrazniť, že viacerí domáci výskumníci sa zhodujú, že okrem prirodzených
rozdielov medzi vidieckymi a mestskými koncentráciami nie je možné všetky segregované
rómske osídlenia zaradiť do jednotnej kategórie (pozri napr. Radičová, 2001; Vašečka,
Jurásková, Nicholson, 2003). Preto je z tohoto pohľadu skúmanie ich individuálnych
charakteristík dôležitým procesom. Radičová (2001), ale i iní (pozri napr. Mušinka, 2006;
MVRR, 2005) identifikovali nasledovné znaky, ktoré vplývajú na charakter (resp. odlišnosť)
individuálnych lokalít: (i)stav regiónu, (ii) typ segregácie, (iii) miera koncentrácie,
(iv)početnosť, (v)proporcia rómskej populácie vo vzťahu k majoritnej spoločnosti.
Medzi doplňujúce kritériá sa radia aj (vi) zlá (chýbajúca) technická infraštruktúra
(nízka kvalita vody, chýbajúca kanalizácia, elektrifikácia, plynofikácia, chýbajúce verejné
osvetlenie, prístupová cesta, občianska vybavenosť) a (vii)vysoká miera nelegálnosti stavieb.
4

Súčasné platné nástroje na Slovensku
Ako bolo už naznačené, zákony a nariadenia regulujúce bývanie a usídľovanie
rómskej komunity boli na našom území intenzívne vydávané už od polovice 19.storočia. Vo
väčšine prípadov však tieto regulácie mali skôr asimilačný charakter a viedli len k
prehlbovaniu segregácie, ako priestorovej, tak i sociálnej.
Slovenská republika sa ako samostatný štát začala intenzívne zaoberať riešením
katastrofálnych životných podmienok v rómskych komunitách najmä od vstupu krajiny do
EÚ. V roku 2004 začali i prípravy na Dekádu začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015,
ktorá si za svoje hlavné ciele určila vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie, čím sa
problematika zlepšovania situácie v rómskych osadách dostala i na medzi priority EÚ.
V rámci predvstupových procesov v roku 2002 SR prijala záväzný dokument, ktorý
mal zámer riešiť problémy marginalizovaných rómskych komunít komplexne, t.j.
zohľadňovať i územno-priestorové aspekty. Cieľom dokumentu 'Komplexný rozvojový
program rómskych osád', bolo prostredníctvom lokálne spracovaných Komplexných
programov rozvoja obcami, v ktorých sa rómska osada nachádza, "vytvoriť v týchto osadách
občiansku vybavenosť, komunikačné spojenie s materskou obcou, vybudovať technickú
infraštruktúru, zmierniť a postupom času odstrániť sociálnu segregáciu, zmeniť obecnú
(verejnú) mienku vo vzťahu k Rómom a vytvoriť priestor na postupnú integráciu Rómov do
obce" (ibid:1). V praxi sa však program ukázal ako málo finančne, administratívne a časovo
flexibilný, a najmä, neobsahoval návody na konkrétne kroky, a preto bol uplatňovaný len
minimálne.
V roku 2005 prichádza vláda s dokumentom, ktorý sa snaží riešiť nevyhovujúce
životné podmienky aj pomocou bývania ako samostatného nástroja. Dokument 'Dlhodobá
koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva' (MVVR, 2005)
doporučuje i konkrétne formy - a to byty v jedno- až dvojpodlažnej zástavbe so sprístupnením
3

Podľa UN-Habitat (2002), slumom sú označované lokality ktoré spĺňajú aspoň 2 z 5 kritérií. V prípade
rómskych komunít sú tieto: (1) nedostatočný priestor na život, t.j. max 3 osoby na izbu; (2) prístup k adekvátnym
hygienickým možnostiam, (3) permanentná a trvalá konštrukcia strechy nad hlavou, (4) bezpečná nájomná
zmluva, ktorá znemožňuje násilné vysťahovanie
4
Tsenkova (2010) vo väzbe na post-komunistické prostredie identifikuje nasledovné typologické druhy
neformálnych osídlení: (1) osídlenia squatterov na verejných/súkromných pozemkoch, (2) osídlenia pre
utečencov a sociálne ohrozené skupiny, ‘vylepšené’ osídlenia squatterov, (3) nelegálne suburbánne delenie
súkromných/verejných pozemkov.
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bytových jednotiek z vonkajšej komunikácie, distribuované v rámci štátneho programu
výstavby obecných nájomných bytov.
Výstavba obecných nájomných bytov je súčasť Programu rozvoja bývania, ktorý sa
realizuje od roku 1998. V rámci tohto programu sú MDVRR SR poskytované dotácie na
obstaranie obecných nájomných bytov v dvoch štandardoch - bežnom a nižšom, pričom pre
rómske komunity je z dôvodu lepšej dostupnosti a nižšej finančnej nákladnosti využívaný
štandard nižší.5 V súčasnosti sa program riadi Zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní6.
V tejto súvislosti bývajú často spomínané i iné nástroje (viď MDVRR, 2014). Program
rozvoja bývania umožňuje za účelom obstarania bývania čerpanie výhodných štátnych
pôžičiek, avšak za veľmi prísnych podmienok, ktoré väčšina obyvateľov rómskych segregácií
nespĺňa. Ďalším nástrojom je i 'príspevok na bývanie', ktorý má slúžiť k podpore
udržateľnosti bývania pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva a je súčasťou sociálnej
podpory. Podmienky na jeho poberanie sú taktiež veľmi prísne a zväčša pre obyvateľov
segregovaných rómskych komunít nepoužiteľné (hlavná podmienka je legálny status
bývania).
V súčasnosti najaktuálnejší je koncepčne záväzný dokument Stratégia Slovenskej
republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (prijatý 2012). Stratégia prijíma koncept
sociálneho vylúčenia a stanovuje si za cieľ odstránenie foriem vylúčenia Rómov:
ekonomické, kultúrne, symbolické, priestorové vylúčenie. Stratégia inovatívne nabáda na
prechod od pasívnej starostlivosti [štátnych a samosprávnych orgánov] smerom k
aktivizujúcej pomoci, avšak neprináša nové, konkrétne nástroje. Čiastkové finančné nástroje
na zabezpečenie realizácie projektov poskytuje i Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity SR, avšak čerpanie je možné iba na vyhradené, tradičné typy projektov7.
Dá sa zhrnúť, že všetky platné koncepčné dokumenty identifikujú nutnosť
komplexného riešenia situácie v rómskych koncentráciách. Avšak v praxi je najdostupnejším
nástrojom Program výstavby obecných nájomných bytov, nižšieho štandardu. Je nutné aj
zdôrazniť, že tento program môžu využívať iba obce/neziskové organizácie, samotní
obyvatelia segregovanej koncentrácie v podstate nemajú k dispozícií žiadne nástroj, za
pomoci ktorého by vlastnými silami vedeli svoju situáciu zlepšiť.
Štátne platné nástroje majú veľa odborných kritikov. Vo všeobecnosti je program je
málo finančne a časovo efektívny. Z 15,000 rodín, ktoré momentálne žijú v katastrofických
životných podmienkach (UNDP, 2014), štát ročne postaví len v priemere 1200 bytov vo
verejnom nájomnom sektore (spolu v nižšom i bežnom štandarde; MDVRR, 2014).
Kvantitatívna evaluácia vypracovaná Nadáciou Milana Šimečku (Hojsík, 2008)
poukázala na fakt, že až v 92% prípadoch nové nájomné byty 'zakonzervovali', prípadne
prehĺbili pôvodnú priestorovú segregáciu (v 23%). Ako výskum ďalej uvádza, prehĺbenie
priestorovej segregácie je spojené i s prehĺbením segregácie spoločenskej a ekonomickej.
Nájomné byty predstavujú novú finančnú záťaž pre nájomníkov (nájomné v nájomnom byte
v 'rómskej osade' častokrát predstavuje čiastku viac ako 100 euro; pozri Mačáková, et al.
2014) a prispievajú tak i k zvyšovaniu energetickej chudoby.
5

Program rozvoja bývania poskytuje dotácie i na obstaranie technickej vybavenosti a taktiež aj na odstránenie
systémových porúch bytových domov.
6
Zákon riadi financovanie výstavby nájomných bytov bežného štandardu (max rozloha bytu do 80 m2),
poskytované obciam a neziskovým organizáciám na výstavbu nájomných bytov pre domácnosti, ktorých príjem
nepresahuje trojnásobok životného minima. Ďalej je to financovanie výstavby nájomných bytov nižšieho
štandardu (max rozloha bytu do 60m2). Tieto byty sú určené pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a v
praxi sú využívané práve pre adresovanie problémov v rómskych koncentráciách. Ide o byty, ktoré sú vybavené
umývadlom, sprchovacím kútom, splachovacím záchodom, zariadením na prípravu teplej úžitkovej vody a
lokálnym vykurovaním.
7
Pozri napr. http://peterpollak.sk/services/
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Netreba opomenúť ani širšie spoločenské dopady tohoto programu. Priama distribúcia
bývania prispieva k zhoršeniu celkovej nálady v spoločnosti, kedy je cieľová rómska
komunita vnímaná ako zvýhodňovaná, 'pretože dostávajú byty zadarmo', čo môže mať z
dlhodobého hľadiska omnoho horšie následky, ako len krátkodobé zlepšenie životných
podmienok 'šťastlivých' jednotlivcov8. Ako poukazuje Radičová (2001), budovanie dlhodobej
závislosti na 'externej' pomoci má za následok i stratu osobnej iniciatívy.
5

Zahraničné riešenia - možné nástroje transformácie
Nazeranie na rómske koncentrácie ako na segregované osídlenia, ktoré vykazujú
negatívne socio-ekonomické javy (znaky viac-generačnej chudoby, vysoká miera
nezamestnanosti, sociopatologické prejavy správania, iné), resp. znaky sociálneho vylúčenia,
umožňuje porovnať rómske koncentrácie na Slovensku s inými marginalizovanými
priestorovými štruktúrami, poskytujúc tak nové pohľady na hľadanie vhodných nástrojov na
ich transformáciu.
Analýzou štátnych programov a podpôr nadnárodných organizácií (OSN, UNHABITAT, US AID), je možné identifikovať 3 koncepčné prístupy k adresovaniu sociálne
vylúčených lokalít, ktoré následne determinovali i uplatňované nástroje, ktoré budú ďalej
stručne načrtnuté.
1950

1960

1970

1980

1990

2000

''LIBERALISTICKÝ PRÍSTUP''
Priama výstavba a financovanie
hotových domov pre nízkopríjmové
domácnosti

pozn.
programy boli neudržateľné. vysoké
náklady do výstavbu, nízka návratnosť
pôžičiek. malý počet postavených domov,
zle cielené na strednú vrstvu
problémy s dokončovacími prácami
jednotlivými domácnosťami, chýbajúce
riešenie pre nižšiu strednú vrstvu

''PREVENCIA/REGULÁCI
A VZNI KU''
Site&Service schémy

''PRINCÍP AKTIVI ZUJÚCEJ
POMOCI''
Prírastkové bývanie
(bývanie s perspektívou rozvoja)

problémy s dlhšou dobou konsolidácie, čo
vyvoláva politickú nevôľu

Zlepšovanie stavu nelegálnych
sídel

programy určené jednoltivým lokalitám;
problémy s poskytnutím riešení vo väčšej
mierke, dôraz na verejný priestor

Podpora trhových mechanizmov

liberálne trhy vytvárajú riešenia pre všetky
zárobkové vrstvy; štátna podpora mierená
nižším príjmovým vrstvám

Obr. 2. Prehľad rôznych prístupov k adresovaniu problémov sociálne vylúčených lokalít na časovej
osi. Zdroj: autor.

Až do 70tych rokov minulého storočia boli urbanistické riešenia vo väzbe na slumy
sociálne slabých navrhované v rámci konceptu ekonomického liberalizmu. Znamenalo to, že
vylúčeným lokalitám bola snaha zabezpečiť základné, a to najmä hygienické štandardy. V
praxi sa často uplatňovali relokácie celých chudobných štvrtí do nového verejno-sektorového,
sociálneho bývania (Imparato, Ruster, 2003). Podobne ako v súčasnosti v našich
podmienkach, programy neprinášali očakávané výsledky. Finančný mechanizmus bol
neefektívny, kvôli nákupu lacnejších pozemkov boli nové rezidenčné štvrte umiestňované vo
veľkej vzdialenosti od miest. Ako poukazuje Rojas (2011; pozri i Watson, 2009) zameranie sa
len na fyzickú formu objektov na bývanie spôsobovalo nedostatok verejných priestorov
8

Pozri napr. http://www.aktuality.sk/clanok/217375/romovia-nove-byty-velka-ida/
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potrebných pre budovanie komunity, čo spolu s chýbajúcim napojením na zvyšné časti
územného celku malo za následok vznik priestorovo, a následne i ekonomicky a sociálne
segregovaných štvrtí. Obyvatelia takýchto štvrtí sa ocitli v začarovanom kruhu chudoby, ktorý
bol ešte podporený stigmatizáciou miesta ich bývania v očiach ostatnej populácie.
Zásadný posun nastal v 70tych rokoch, najmä zásluhou práce architekta J. Turnera
(1972). Na základe pozorovaní spontánnej výstavby a správania sa ľudí pri zabezpečovaní si
nových príbytkov, Turner a jeho tím vypracovali základy modelu distribúcie bývania, ktorá je
známa aj pod názvom ‘pozemok-a-infraštruktúra' 9 (ibid.). Tento model nastoľuje koncepciu
prevencie vzniku/regulácie slumu - štát (inštitúcia) zadefinuje uličnú sieť a pripraví parcely
na individuálnu výstavbu (tzn. napojí na základnú technickú infraštruktúru), pričom za
výstavbu ‘individuálnych domov’ je zodpovedný samotný stavebník 10. V rámci politík
nadnárodných organizácií mal tento nástroj výhody práve v adresovaní viacerých problémov
súčasne: poskytoval nové kapacity bývania, infraštruktúry a vybavenosti; zabezpečil
efektívnu štruktúru priestorového rozvoja, zabezpečoval dostupnosť adekvátnych sociálnych
služieb a významne zlepšené možnosti zamestnania a vzdelávania (World Bank, 1974).
Koncom 90tych rokov je možné pozorovať najaktuálnejší posun v prístupe, ktorý
reagoval na vznikajúce iniciatívy zdola a záujem zo strany samotných obyvateľov o zapojenie
do procesov transformácie území, v ktorých žijú. Tento posun v koncepčnej rovine značí
posun od pasívnej starostlivosti k prístupu aktivizujúcej, podporujúcej pomoci.
Prostredníctvom modelu 'zlepšovania súčasného stavu' 11, je možné navrhovať a
implementovať in-situ zásahy do existujúcej priestorovej štruktúry sídla s cieľom priamo
zlepšiť životné podmienky prostredníctvom prístupu k infraštruktúre, vybavenosti a verejných
priestorov. Podľa skúseností Svetovej banky, za určitých podmienok má tento nástroj
potenciál byť i efektívnejší v distribúcií bývania ako metóda 'pozemok a infraštruktúra'
(Wolrd Bank, 1974).
Najčastejšie majú tieto zásahy formu s mutlidisciplinárnym presahom, ide o:
(i) umelecké intervencie, (ii) zlepšenie technickej infraštruktúry, (iii) výstavba verejných
budov: športovísk, voľnočasových centier, komunitné centrá, (iv) a ich vzájomné prepojenie.
Verejný priestor je v týchto formách chápaný i ako katalyzátor zmeny, ktorá môže ovplyvniť
a posilniť rozvoj priestorovej štruktúry, v ktorej sa nachádza ako i posilniť komunitu, ktorá ju
obýva (Lombard, 2009).
Podľa poslednej analýzy úspešných projektov UN-HABITAT (2012a) je evidentný
prínos tohoto modelu aj v širšom kontexte: uprednostňovanie legalizácie a rekonštrukcie
verejných priestorov prináša jeho obyvateľom nielen lepší prístup k základnej vybavenosti,
legálnu adresu', ale z vylúčených lokalitách robí i atraktívnejšie 'štvrte', a tak sa stávajú
zaujímavými aj pre iných, ako len pre svojich obyvateľov.
Analýza však i konštatuje, že napriek tomu, že v súčasnosti je známych veľa
projektov, ktoré práve formou urbanistických zásahov, využívaní metódy ‘urbanistickej
akupunktúry' a multidsciplinárnych riešení sa zameriavajú práve na verejný priestor,
'zlepšovanie' sa ešte stálo nedostalo do mainstreamových urbanistických nástrojov (ibid.).
Jeho potenciál však UN-HABITAT (2012b) vidí i ako súčasť každého programu distribúcie
bývania, keďže je tak možné adresovať i sféry, na ktoré samotné rezidenčné objekty dosah
nemajú (vybavenosť, siete, verejný priestor).

9

angl. názov 'site-and-service'
Nutné poznamenať, že väčšina dobových príkladov realizácie takýchto obytných štvrtí mala veľmi utilitárny
charakter - ortogonálnu uličnú sieť, ktorá bola v uzlových priestoroch rozšírená o priestory pre stretávanie,
pričom priestory pre rekreáciu boli často zanedbávané. Pozri Jamie Hernandez Garcia, Public Space in Informal
Settlements: The Barrios of Bogota, Newcastle upon Tyne 2013.
11
ang. názov 'slum-upgrading, pozri napr. UN-HABITAT (2012b)
10
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Treba podotknúť, že nástroj 'zlepšovania' má tiež svoje úskalia. Jednotlivé riešenia sú
spracované na potreby konkrétnej komunity, čo sťažuje ich použitie ako celoplošné, či v inej
mierke. Často ide aj o intervencie, pri ktorých sa nedá dopredu presne predpokladať, ako
dopadnú. Varley (2009) naráža v tejto súvislosti na narastajúci umelecký romantický záujem
o marginalizované lokality, ktoré boli doteraz tabu. Poukazuje na fakt, že takýto obraz vedie
k opomínaniu toho, čo je naozaj skutočným problémov týchto osídlení a každodennou
realitou ich obyvateľov - neistota bývania a život v katastrofálnych podmienkach.
6

Pilotné skúsenosti z domáceho prostredia
Podľa Mušinka, Matlovičová, Židová (2012), na Slovensku existuje viacero príkladov
dobrej praxe, ktoré prinášajú inovatívne postupy a nástroje v adresovaní
multidimenzionálnych problémov segregovaných rómskych koncentrácií, chýba však ich
dokumentácia a analýza úspešnosti. Sám napríklad opisuje skúsenosti obce Pečeňovská Nová
Ves (okres Sabinov), kde po neúspešných pokusoch s obecnými nájomnými bytmi obec
prijala stratégiu založenú práve na prístupe aktívnej pomoci a presmerovala úsilie na
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a technickej príprave pre individuálnu bytovú
výstavbu. Výhodou bola nielen lepšia efektivita práce obce, ale najmä väčšie zapojenie
Rómov do procesu tvorby a obnovy bývania podľa ich vlastných predstáv. Tento prístup má aj
potenciál navádzať k väčšej individuálnej zodpovednosti za následnú starostlivosť a
udržiavanie bytov. O administratívno-technickú pomoc je veľký záujem aj zo strany samotnej
rómskej komunity, ktorý dokonca prevyšuje aktuálne možnosti samosprávy a ako hodnotí
Mušinka (ibid.), dáva tak už teraz nádej na pozitívne výsledky.
Podobným príkladom je obec Rankovce (okres Košice). Žije tu 762 obyvateľov, z toho
v súčasnosti 600 Rómov. Ide taktiež o typický príklad obce so 'separovanou rómskou
koncentráciou na okraji'. Obec v spolupráci s občianskymi združeniami v roku 2012 namiesto
štandardnej výstavby obecných nájomných bytov spustila inovatívny program bývania
'Z Chatrče do 3E domov'12, ktorý pilotne skúša aplikovať v našich pomeroch systém
'pozemok-a-infraštruktúra'. Obec a občianske združenia zabezpečili podmienky na odkúpenie
pozemkov a prípravu technickej infraštruktúry, ktoré sa nachádzali na hranici intravilánu
obce. Pripravená štandardizovaná projektová dokumentácia sa upravovala podľa potrieb
individuálnych rodín. V samotnom procese svoj-pomocnej výstavby bolo stavebníkom
poskytnutá odborné vedenie a stavebný dozor. Projekt zároveň testoval aj nové finančné
nástroje. Občianske združenie ETP Slovensko poskytlo klientom mikropôžičky vo výške
6000 euro, keďže stavebníci ako dlhodobo nezamestnaní nemali možnosť bežného
komerčného úveru ani výhodného štátneho úveru spomínaného v stati 4 (pozri aj Mačáková,
et al., 2014). Vlastníctvo legálneho bývania však stavebníkom zabezpečilo nárok na
'príspevok na bývanie', ktorý je tak možné použiť ako na pokrytie splátok mikropôžičky, tak i
novo-vzniknutých výdavkov na energie.
V roku 2014 sa skolaudovalo 6 individuálnych rodinných domov, pričom úspešnosť
tejto výstavby vyvolala dopyt, opäť prevyšujúci možnosti obce ako aj o.z. a aktivizáciu celej
komunity. Do ďalšieho kola je v súčasnosti zapojených 11 rodín. Keďže vzhľadom na krátky
časový odstup ešte nie je úplne možné projekt objektívne vyhodnotiť, v septembri 2014 bola
spracovaná parciálna evaluácia projektu. V rámci evaluácie boli vykonané polo-štruktúrované
rozhovory so zástupcami obce, komunitnými pracovníkmi a príslušníkmi rómskej aj
nerómskej komunity, s cieľom získať subjektívne hodnotenie o úspešnosti projektu a jeho
širších dopadoch na život v rámci celej obce (bližšie viď Smatanová, 2014). Z opýtaných
respondentov všetci jednoznačne súhlasili, že projekt má pozitívne dopady. Individuálne
rodiny stavebníkov si priamo zlepšili životné podmienky a získali nové pracovné zručnosti.

12

o.z. ETP Slovensko, o.z. Združenie pre lepší život; pozri aj www.etp.sk
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Celá rómska komunita sa aktivizovala (prípad 'pozitívneho role-modellingu') a zlepšilo sa i
jej prijímanie ne-rómskou komunitou.
V súčasnosti má projekt cieľ okrem ďalšieho škálovania i otestovať možnosť aplikácie
modelu 'zlepšovanie súčasného stavu'. Problematickým však zostáva jeho financovanie,
keďže v súčasnosti nie je k dispozícií štátna finančná pomoc k zrealizovaniu intervencií
zameraných na verejný priestor.
7

Záver
Problém katastrofálnych životných podmienok v segregovaných rómskych
koncentráciách je akútny a vyžaduje si i keď dlhodobé, ale efektívne riešenia. Z naznačeného
historického prierezu je zrejmé, že na súčasnom stave sa významne podpísali práve štátne
stratégie a nástroje, čo by malo byť varovným signálom pri aplikovaní akýchkoľvek ďalších
systémových riešení. Pozitívne je možné hodnotiť, že aktuálne platné štátne koncepcie si
uvedomujú potrebu multidisciplinárneho prístupu zameraného na integráciu, ba priam
posledná 'Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020', podobne ako medzinárodné
dokumenty, prináša aj koncepčný posun smerom k aktivizujúcej pomoci. Neponúkajú však
nové nástroje, ktoré by túto zmenu reflektovali.
V súčasnosti najpoužívanejším nástrojom je u nás výstavba obecných nájomných
bytov. Avšak z hľadiska potrieb segregovaných rómskych koncentrácií je tento nástroj málo
efektívny a vzbudzuje aj nevôľu zo strany ne-rómskeho obyvateľstva. Načrtnuté príklady
inovatívnych projektov dobrej praxe naznačujú, že len tie nástroje, ktoré sa zameriavajú na
poskytnutie podpory vo viacerých smeroch na individuálnej báze (bývanie, osobnostný
rozvoj, financie), sa z dlhodobého hľadiska ukazujú ako úspešnejšie. Je možné pozitívne
hodnotiť i pokusy o aplikáciu nových nástrojov, ktoré k bývaniu nepristupujú ako k pasívnej
zmene, ale prostredníctvom regulácie verejných zdrojov ponechávajú možnosť individuálnym
rodinám si aktívne zlepšiť svoje životné podmienky (projekt 'Z chatrče do 3E domu'). K
podobnému záveru prichádza aj Mušinka, Matlovičová, Židová (2012), keď konštatuje, že
postupné riešenia, ktoré sú zamerené na vytváranie možností, než na distribúciu pasívnej
pomoci, sú omnoho efektívnejšie a udržateľnejšie.
Podrobnejší výskum však vyžaduje skúmanie jednotlivých krokov a spôsobov
intervencií, ako i nastavenie efektívneho finančného a profesionálneho mechanizmu pri
aplikácií týchto nástrojov v praxi.
Netreba však zabudnúť, že z pohľadu územného plánovania má nezanedbateľnú úlohu
pri skúmaní možnosti transformácie rómskych koncentrácií i stav celého regiónu, v ktorej sa
táto nachádza. Vo viacerých prípadoch ide práve o marginalizované regióny východného
Slovenska, čo z hľadiska dlhodobej udržateľnosti akejkoľvek transformácie vyžaduje aj
komplexné stratégie rozvoja územia na regionálnej úrovni.
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