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lidské společnosti, jejího pojetí prostoru a času, individuálního a společného, postoje
k sobě samé, k ostatním, k přírodě i k transcendentnu, výrazem hierarchie hodnot,
zkušeností, vyjádřením světa člověka jako takového. Jak píše Jiří Hrůza (1973): „Města
a celé osídlení jsou v každé době především výrazem společnosti, která je stavěla, a to
neplatí jen o dávné minulosti, ale i o té nejsoučasnější současnosti.“ Je tedy jasné,
že město není statickou, nýbrž dynamickou, stále se aktualizující skutečností. Každá
doba proto ve vztahu k městům přináší nové potřeby, problémy, rizika i příležitosti,
jedním slovem nové výzvy, což reflektuje i název předkládané knihy.
Také postoj k městům a jejich hodnocení bývaly v různých dobách různé.
Je zajímavé, že první biblická zmínka o městě je spjata s pokolením prokletého
bratrovraha Kaina, který vystavěl město a dal mu jméno svého syna Henocha (Gn

PŘEDMLUVA

4,17). „Města jsou stoky, kam se propadá lidstvo,“ píše Jean-Jacques Rousseau
(Stibral, 2008).
Město jako takové tedy bylo v minulosti, je v současnosti a jistě bude i v budoucnosti
nevyčerpatelnou studnicí problémů a výzev. Soudobý urbanismus však není pouze
o městech, nýbrž je „oborem lidské činnosti, jehož posláním a cílem je vytvářet harmonické,
pestré a přitažlivé prostředí v lidských sídlech a krajině“, jak výstižně shrnuje Politika
architektury a stavební kultury České republiky (2015). „Vychází přitom z komplexní
analýzy a ekologicky pojaté syntézy přírodních, historických a kulturních hodnot, poznání
sociálních procesů, místních potřeb, tradic a zvyklostí i ekonomických a technických
možností společnosti. Jedná se o vyváženou syntézu hledisek humanitních, přírodních
a technických, posilovanou kulturními hledisky a uměleckými přístupy.“

Jde tedy o jeden z nejkomplexnějších vědních oborů dotýkajících se
Kniha, kterou držíte v rukách, je kolektivním

každodenního života každého člověka, na který současná doba klade, stejně jako

dílem doktorandů Katedry urbanismu a územního

na celou společnost, mnoho požadavků, od adaptace na důsledky klimatické změny

plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze jako výstup

přes energetickou a finanční krizi až k probíhající celosvětové pandemii. Urbanismus

grantového projektu SGS20/102/OHK1/2T/11 Nové

tedy nikdy nebude oborem uzavřeným, vyřešeným a probádaným, bude vytvářet

výzvy urbanismu. Tematicky navazuje na podobně

stále nové, aktuální a mnohdy palčivé výzvy. Některých se dotýká i tato publikace

koncipované knihy Veřejný prostor a veřejná prostranství

rozdělená do čtyř hlavních kapitol, které pokrývají vybraná témata soudobého

(2016) a Vývoj a potenciál veřejných prostranství (2020).

urbanismu. Nejde a nemůže jít o pohled vyčerpávající, nýbrž o souhrn několika

Etymologie slova urbanismus vychází z latinského

dílčích sond a pohledů různých autorů vycházející z jejich různého badatelského

slova město (urbs). Urbanismus proto býval ve starší

zaměření i rozdílných praktických zkušeností. Věřím, že vás alespoň některé kapitoly

literatuře nazýván stavbou měst a byl spojován zejména

knihy, které přeji řadu shovívavých čtenářů, zaujmou, osloví či jen inspirují k hledání

s městy. Město jako fenomén je spjaté s vývojem lidského

dalších odpovědí.
Jiří Kupka, vedoucí katedry

pokolení od pradávných dob, je odrazem a obrazem
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connected with the development of the human race from ancient times. It is the reflection and
image of the human society, their understanding of space and time, the individual and common
attitudes to themselves, to others, to nature, and transcendent world; it is the expression
of the hierarchy of values, experience, and the expression of the world by man as such. As
Jiri Hruza (1973) writes: „Cities and entire settlements have always been the expression of the
society that have built them, and this applies not only to the ancient past, but also to the most
contemporary present.“ It is therefore clear that the city is not a static, but a dynamic, constantly
evolving reality. Therefore, each epoch in relation to cities brings new needs, problems, risks
and opportunities, in a word, new challenges, which also reflect the title of this book.
The attitudes towards the cities and their evaluations also varied at different times.
Interestingly, the first biblical mention of the city is connected with the generation of the cursed
cousin Cain, who built the city and gave it the name of his son Enoch (Gen. 4:17). „Cities are

PREFACE

sewers where the mankind is sinking“, writes Jean-Jacques Rousseau (Stibral, 2008).
The city as such was there in the past, it is here now, and certainly will be there in
the future as an inexhaustible source of questions and challenges in the future. However,
contemporary urbanism is not only about cities, but it is “a field of human activity whose
mission and goal is to create a harmonious, colorful and attractive environment in human
settlements and the landscape”, as the Policy of Architecture and Building Culture of the
Czech Republic aptly summarizes (2015). “In doing so it comes out of a comprehensive
analysis and ecologically conceived synthesis of natural, historical and cultural values,
the understanding of social processes, local needs, traditions, and customs as well as
economic and technical possibilities of society. It is a balanced synthesis of human, natural,
and technical aspects, reinforced through cultural aspects and artistic approaches.“

The submitted book that you hold in your hands,

It is thus one of the most complex disciplines affecting the daily life of all people

is a collective work of doctoral students of the Department of

and the society as a whole as they are imposed to many requirements today from the

Urbanism and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering,

adaptation to the effects of a climate change, through the energy and financial crisis

Czech Technical University in Prague as an output of the

to the ongoing global pandemic. Urbanism will therefore never be a closed, solved

grant project SGS20 / 102 / OHK1 / 2T / 11 New Challenges

and a researched field, it will always create new, actual and often burning challenges.

of Urbanism. Thematically, it follows similarly conceived

Some of these challenges are also covered in this publication, divided into four main

books - Public Space and Public Spaces (2016) and The

chapters tackling selected topics of contemporary urbanism. This is not and cannot be

Development and Potential of Public Spaces (2020).

an exhaustive view, but a summary of several partial probes and views of various authors,

The etymology of the word urbanism comes from the

coming out of their different research focus and different practical experience. I believe

Latin word for a city (urbs). In older literature, the Urbanism

that at least some of the chapters of the book, to which I wish a number of indulgent

was then called the construction of cities and was associated

readers, will interest you, appeal to you or even inspire you to look for other answers.

Jiří Kupka, Head of the Department

predominantly with cities. The city as a phenomenon is

8
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kterak se k němu dostat, jsou předmětem nadále probíhající živé diskuze a zkoumání. Z těchto
důvodů je důležité problematiku nových výzev urbanismu podrobovat důkladným analýzám
z mnoha úhlů pohledu a v mnoha různých měřítkách (od vesnického po velkoměstské, od
architektonického po krajinářské), hledat nové argumenty, nacházet nebo ověřovat nové či
známé souvislosti a zkoumat, jak fungují procesy např. plánování sídel. Přínos této knihy pak
spočívá především v možnosti snadno vedle sebe porovnat různé pohledy, což umožňuje
lépe hledat nové souvislosti, vazby či závěry.
Kniha je rozdělena do 4 zastřešujících tematických bloků – Příroda – Venkov – Město
– Doprava, které reflektují snahu o podání komplexního obrazu na současná témata českého
urbanismu. Příroda, Venkov a Město jako tři hlavní prvky, ze kterých se krajina ČR skládá,
a Doprava jako pojící systém, který tyto základní prvky vzájemně propojuje. Toto rozdělení je

ÚVOD

nicméně nutné nebrat dogmaticky, většina jednotlivých kapitol je pochopitelně rozkročena
mezi vícero oblastmi (jak si kvalitní urbanistický pohled žádá) a hranice mezi tematickými
bloky jsou tedy velmi jemné s neostrými přechody. Blok Příroda se zabývá především
objevováním a zkoumáním zjevných či skrytých hodnot a potenciálu přírodních prvků a také
nabízí cesty řešení některých problematických jevů. Blok Venkov analyzuje malá a menší sídla
a předkládá návrhy jejich budoucího možného zdravého vývoje. I blok Město se především
dívá do budoucnosti a sleduje současné trendy, na jejichž základě předkládá doporučení
úprav či alespoň posunu vnímání možných funkcí moderního sídla. Blok Doprava řeší otázku,
jak změna dopravních zvyklostí ovlivní podobu sídel – ať už se jedná o snahu upozaďovat
individuální automobilovou dopravu, minimalizovat povrchové parkování a naopak podporu

Jméno této knihy – Nové výzvy urbanismu – vychází

MHD a cyklistiky, či o transformaci role a důležitosti ploch železniční dopravy. Velmi aktuálním

z její ambice o nabídnutí komplexního pohledu na množství

tématem, které se dotkne rovnou několika kapitol, je také nově výrazný turistický rozměr

současných problémů týkajících se našich sídel a krajiny,

sídel, kde je důležité zkoumat, jak toto zpětně působí na sídla samotná a jak to ovlivňuje

které se snaží řešit ve vzájemném kontextu a provázanosti.

jejich další funkce. Důležitým současným úkolem je také předvídat možný budoucí vývoj, další

Mnoho dílčích aspektů řešených v rámci tohoto zastřešujícího

posuny v chápání a vývoje sídel či jeho částí reagujících na potřeby obyvatel.

tématu je v poslední době v popředí zájmu odborné i laické

U všech těchto témat je nutné zkoumat a pochopit procesy, v rámci kterých dochází

veřejnosti, nicméně jednotliví autoři se vždy snaží v rámci

ke vzniku či transformaci nových sídelních jednotek a k jejich plánování. Díky komplexnosti

svých dílčích úhlů pohledů na jimi řešenou problematiku

tématiky je důležité nenahlížet na problematiku pouze z technického hlediska (což

nalézt nové úhly, ze kterých lze pohlížet na dané otázky,

je pohled, který je v ČR stále často upřednostňován, především co se týká dopravní

a snaží se je dát do nových souvislostí tak, aby přinesly nové

infrastruktury), ale také z hlediska architektury, urbanismu, designu či sociologického nebo

poznatky. U mnoha témat (jako jsou např. brownfieldy, ať

legislativně-právního pohledu. Sídla jsou jako uzly setkávání a životů lidí místy, kde je třeba

už těžební, nebo železniční) navíc platí, že názory na tato

v konkrétním kontextu skloubit poznatky humanitních i technických věd a kde přístup

komplexní témata jsou rozmanité, kdy panuje relativní

i proces řešení problémů, víc než kdekoli jinde, ovlivňuje aktuální výsledek: podobu

obecná shoda o žádoucím cíli, nicméně způsoby a metody,

a uspořádání materiálního prostředí, stejně jako podobu a uspořádání společnosti.
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reasons, it is important to thoroughly analyze the new challenges of urbanism from many angles and
at many different scales (from rural to metropolitan, architectural to landscape-like), to seek new
arguments, to find or verify new or known contexts, and to examine how the processes work e.g.
settlement planning. The benefit of this book lies primarily in the ability to easily compare different
views, side by side, which allows searching better for new contexts, connections or conclusions.
The book is divided into 4 overarching thematic blocks – Nature – Countryside – City
– Transport reflecting the effort to present a comprehensive picture of current topics of the Czech
urbanism. Nature, Countryside and City as the three main elements that make up the landscape of
the Czech Republic, and Transport as a connecting system that interconnects these basic elements.
Nevertheless, this division should not be taken dogmatically, most of the individual
chapters are, understandably, straddled between several areas (as required by a quality urban
view) and the boundaries between thematic blocks are therefore very fine with blurred transitions.

INTRODUCTION

The Nature block deals mainly with discovering and exploring obvious or hidden values and
potential of natural elements and also offers ways to solve some problematic phenomena.
The Countryside block analyzes small and smaller settlements and submits proposals for their
possible future healthy development. The City block also looks to the future and follows current
trends, on the basis of which it submits recommendations for adjustments or at least a shift in
the perception of possible functions of the modern settlements.
The Transport block addresses the question of how the change in traffic habits will affect the
appearance of settlements - whether it is the effort to decrease individual car traffic, minimize surface

12

The title of this book “New Challenges of Urbanism”

parking and, conversely, support the public transport and cycling, or the transformation of the role

are based on the ambition to offer a comprehensive view of

and the importance of the railway transport. A very current topic which will touch several chapters

many current problems concerning our settlements and the

is also the newly significant touristic dimension of the settlements, where it is important to examine

landscape, trying to address them in a mutual context and

how this affects the settlements themselves and how it affects their other functions. An important

interconnectedness. Many sub-aspects addressed within

current task is also to anticipate possible future developments, further shifts in the understanding

this overarching topic have recently been at the forefront of

and development of settlements or its parts responding to the needs of the population.

the interest of the professional and non-professional public,

With all these topics, it is necessary to research and understand the processes within which new

nevertheless, individual authors always try to find new angles

housing units are created or transformed and the processes of their planning. Due to the complexity

from which to look at the issues within their sub-perspectives,

of the topic, it is important not to look at the issue only from the technical point of view (which is a view

and they try to put them into new contexts so that they bring

that is still often preferred in the Czech Republic, especially in terms of transport infrastructure), but

new knowledge. Moreover, it pays for many topics (such as

also in terms of architecture, urban planning, design or sociological or legislative-legal perspectives.

brownfields, whether mining or rail), that opinions on these

The settlements, as the hubs of people‘s encountering and living, are places where the humanities

complex issues are diverse with a relative general consensus

and technical sciences need to be combined in a specific context and where the approach and the

on the desired goal, but ways and means of reaching it are

problem-solving process, more than anywhere else, influence the current outcome: the shape and the

subjected to ongoing lively discussions and research. For these

arrangement of the material environment as well as the appearance and the arrangement of the society.
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I.

PŘÍRODA
NATURE

Následující kapitoly v tomto tematickém bloku se zabývají především analýzou

hodnot specifických oblastí v rámci přírodní krajiny, zkoumáním jejích potenciálů

a možností podpory či využití těchto kvalit. První kapitola upírá svou pozornost
na opuštěné těžební útvary a argumentuje, proč není vždy nejlepší cestou tyto

pozůstatky těžební činnosti odstranit, a ignorovat tak jejich historii a zvláštní
příležitosti, které tyto útvary nabízí pro další využití. Kapitola mapuje možnosti,

jak zužitkovat neobvyklé parametry těchto ploch a učinit je novým prvkem
v krajině s turistickou a rekreační funkcí. Obdobně druhá kapitola zkoumá lesy

jako specifické prvky, které nenabízí pouze přírodní hodnoty. Nabízí pak možnost

uváženého využití např. stávajících opuštěných historických staveb (či minimálně
jejich pozice a příjezdových cest), které poskytují cestu, jak obnovit život v lese

v ověřené bezproblémové symbióze. Kapitola zkoumá znovuvyužití a oživení lesa

ZB

Ing. arch. Zuzana Boušková

analyzuje hodnotu schopnosti krajiny zadržovat vodu a její potenciál pro boj

TŠ

Ing. arch. Tereza Švárová

plánování, kterými je možné tuto hodnotu podpořit, a ukazuje současné trendy.

KV

Ing. arch. Kateřina Vetešníková

bez toho, aniž by došlo k jeho újmě, u čehož hledá oporu v historii. Třetí kapitola
se suchem a naopak záplavami. Mapuje, jaké jsou k dispozici nástroje územního

15

Abandoned Mining Areas as Potential
for the Emergence of New Public Spaces

Sustainable Water Management
in the Landscape

A significant chapter of modern Czech history is the industrial revolution and

The chapter describes the course and circumstances

the changes it has brought to cities and the surrounding countryside. Conversions

of floods and droughts in the Czech Republic. Due to

of abandoned industrial areas or buildings have already become very popular.

the changing climate these phenomena come to the

They enjoy a great attention and slowly but surely, when reborn, integrate into

forefront of the interest of professionals and the general

contemporary social life. The laic attention is, however, paid only marginally to

public as well. In the introduction to this chapter,

mining forms in the landscape, especially to abandoned quarries affecting in some

the attention is paid to a general description of the

cases quite fundamentally the landscape and the life of local residents as well. Their

origin and course of floods together with the causes

future use has been specified so far only in the Remediation and Recultivation Plans.

of groundwater scarcity. In this context a view of the

These plans usually require the re-creation of the landscape corresponding to its

condition of the undeveloped area is given with regard

original shape. However, they only sweep traces of one period of exploitation of

to water management and the associated obstacles to

the landscape, but are not created with a significant added value for the inhabitants.

the sustainability of the current state of the landscape.

The mining units themselves are then often criticized as unwanted mining remains

Next, the qualities of the landscape preventing these

degrading the surrounding landscape. Therefore, it is appropriate to demonstrate

destructive natural extremes are explained. First of all,

that the quarries themselves have specific genius loci with the potential to re-engage

the elements with the ability to retain water and slow

in the surrounding life and become an interesting element in the landscape with the

down the runoff are mentioned. The second half of

attribute of a tourist attraction or a new public space.

the chapter introduces spatial planning tools, spatial

Hidden Riches of the Forest
The chapter deals with the topic of the forest that is very often tackled nowadays,
from the general concept and explanation of how the forest is defined and what it
represents, from the necessary history of Czech forests which influenced the development
and the current shape, to the perception of the forest with regard to urban planning.
An important part of the chapter is the presentation of the forest as a cultural and
historical landscape and the definition of how we can perceive the forest in this way,
or what may be the cultural and historical features that we may encounter in the forest
landscape. These signs may be all around us since the landscape has been constantly
evolving and people have been interfering with it, but we are not always aware of their
occurence. The forest is mostly perceived as a natural element and it is approached in
this way also with the concepts of wider specially protected areas preservation.
Often other values that the forest hides are being overlooked. It is desirable
to become aware of them again and begin to protect them in order to stop reckless
and unnecessary extinction, or begin to use their potential for the restoration and
interaction of people and the nature.
16

studies that have the potential for effective use in the
field of water management in the landscape and can
reflect preventive measures to avert or at least mitigate
droughts and the extent of floods.

I.

ZB

Opuštěné těžební
tvary jako
potenciál pro vznik
nových veřejných
prostranství
Velkou kapitolou novodobých českých dějin je
průmyslová revoluce a změny, které přinesla do měst
a okolní krajiny. Již značně populární jsou konverze
opuštěných průmyslových areálů či jednotlivých
staveb, které se pak těší velké pozornosti, a pomalu,
ale jistě se znovuzrozené začlenují do současného
společenského života. Okrajově je však laická
pozornost věnována těžebním tvarům v krajině,
zejména opuštěným lomům ovlivňujícím, v některých
případech zcela zásadně, krajinu ale i život místních
obyvatel. Jejich budoucí využití bylo dosud
specifikováno pouze v Plánech sanace a rekultivace.
Tyto plány vyžadují obvykle znovuvytvoření krajiny,
jež odpovídá její původní podobě, které však pouze
zametají stopy po jedné době exploatace krajiny,
ale nejsou tvořeny s výraznou přidanou hodnotou
pro obyvatele. Těžební útvary samotné jsou pak
mnohdy kritizovány jako nechtěné pozůstatky po
těžbě, které okolní krajinu degradují. Proto je vhodné
demonstrovat, že lomy samotné mají specifický genius
loci s potenciálem znovu se zapojit do okolního života
a stát se zajímavým prvkem v krajině s přívlastkem
turistické atrakce či nového veřejného prostoru.
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Úvod

(na vodní plochy a vodní toky, mokřady) a na ostatní plochy. Metodika těchto

Lomy, kamenolomy, výsypky, propadliny. Znatelné stopy, které jsou součástí

rekultivací je dnes však již značně zastaralá, nebere v potaz specifické charakteristiky

postindustriální krajiny České republiky. Již od pravěku si člověk podmaňoval okolní

každého těžebního tvaru, jejich novou krajinářskou hodnotu a v neposlední řadě

krajinu a přeměňoval ji na krajinu kulturní. K zajištění prosperity bylo využíváno

ani druhovou rozmanitost tvořící se na stěnách kamenolomů, na plochách výsypek,

dobývání nerostných surovin, které na ní však, více než jakákoli jiná exploatace

v mokrých propadlinách a jiných prostředích.

krajiny, zanechalo jizvy, nesmazatelně vyryté do tváře krajiny. Tato území, narušená

I v této oblasti probíhala volba podle celospolečenských „trendů”, například

těžbou, se velmi často stávají citovanými zástupci devastované a degradované

v 1. polovině 20. století byla vzhledem k zájmu o ornou půdu direktivně ukládána

krajiny. Nejznámějším zástupcem jsou jistě podkrušnohorské uhelné pánve, které

rekultivace zemědělská, v 50. a 60. letech byla rekultivace brána jako jednoduché

kromě ekologického negativního vlivu zásadně působí na způsob vnímání industriální

ozelenění, popřípadě obnovení produkční schopnosti znovunavrácených co nejvíce

krajiny jejími pozorovateli či obyvateli. Jsou to stopy, artefakty, u kterých je lepší

devastovaných ploch a v co nejkratším časovém horizontu (Gremlica 2007).

se otočit zády, opustit je a dostat se z jejich dosahu. Tak, jako jsou odepsány pro účel,

V 80. letech přichází tzv. sociálně vstřícná rekultivace, která byla realizována na

k němuž byly původně využity, jsou odepsány i pro okolí jako nechtěné dědictví, jako

místech opuštěných hnědouhelných těžeben, kde byl postaven například autodrom,

ekologická, ale i celospolečenská zátěž.

hipodrom, golfové hřiště či malé letiště (Heneberg 2008). Zdařilou ukázkou tohoto

Naštěstí v duchu, v současnosti velmi skloňované, udržitelnosti se společenský

principu je mostecký hipodrom, který vznikl v rámci rekultivace výsypky Velebudice.

pohled obrací i k těmto opomíjeným stopám. Mnohé úspěšné konverze industriálních

Rozměry těžebního tvaru dovolily vzniknout dostihové dráze s unikátní kvalitou

budov dokazují zájem o tuto rovinu zátěže. Investoři správně odkrývají velký

(Brádlová 2017). Tato rekultivace byla první vlaštovkou v zajímavějším využití

potenciál brownfields tkvící v nezaměnitelném geniu loci, který se ukazuje jako silný

a pootevřením dveří novému přístupu k posttěžební krajině, byť o podobách jejího

předpoklad pro úspěšnost dalšího pokračování života, možná již v poněkud zhýčkané

využití lze jen stěží mluvit jako o cíleném využití genia loci.

společnosti. Ve skrytu svých uchopitelnějších sourozenců však stojí poněkud málo
zmiňované další industriální pozůstatky, stojící velmi často mimo městské prostředí.
Se svým nevyužitým potenciálem stojí na pomyslném vrcholu ve skupině těchto
industriálních stop opuštěné těžební tvary, jejichž nejznámějšími zástupci jsou lomy
a kamenolomy. Pro laickou veřejnost to jsou narušitelé krajiny, kteří jsou velmi často
využíváni jako skládka či zavážka materiálu z jiných oblastí, pro veřejnost odbornou
to jsou oblasti, jejichž budoucí život byl již před jejich narozením ustanoven jako
série řízených procesů s výsledkem, který mnohdy neodpovídá chtěnému; o přírodní
kvalitě ani nemluvě.

Legislativa a historické rekultivační trendy
Tyto řízené procesy jsou zakotveny v Plánech rekultivací a sanací, legislativně
daných horním zákonem č. 44/1988 Sb., který organizacím, jež provádějí těžbu
nerostných surovin, ukládá všechny plochy postižené těžbou sanovat a rekultivovat,
tedy obnovit je za účelem dalšího možného využití. Těžbou dotčené prostory byly
rekultivovány zemědělsky (na ornou půdu, louky a pastviny, ovocné sady a vinice),

Obr. 1. Areál mosteckého

lesnicky (na lesy účelové a hospodářské, doprovodné a roztroušenou zeleň), hydricky

hipodromu.
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Současné rekultivační trendy
Pomyslné brány plného využití se však otevírají v posledních letech, kdy ukázky
z České republiky, ale zejména ze světa, dokazují, že i opuštěné těžební tvary mohou
být znovu zapojitelné do života jejich obyvatel a že po této transformaci je skutečně
celospolečenská, celokulturní poptávka. Následující odstavce představují základní
soudobé trendy v jejich využití s ukázkou potenciálu, který mají pro veřejný prostor.
Přírodní využití těžebních prvků
Mezi nejčastější další vývoj postindustriální krajiny opuštěných těžebních tvarů
se řadí přírodní využití oblasti. Využití zahrnuje lokality k „plnění funkce zachování,
rozvoje a poznávání přírody jako primárního a jediného cíle, jemuž je vše ostatní
podřizováno“ (Šatná 2012). Z hlediska obnovy zasaženého území se jedná o princip
rekultivace blízké přírodě. Té je v tomto případě dosaženo přirozenou či řízenou
sukcesí. Těžební tvary nejsou při těchto úpravách zaváženy a poté zalesněny či jiným
způsobem obhospodařeny, ale jsou v nich podporovány přírodní procesy v krajině.
Pro některé lomy jsou navrženy rekultivace a možnosti využití, některé zůstávají
ponechány přírodě samotné. Prostory lomů se po skončení těžby a následné
rekultivaci a revitalizaci mohou stát významným přírodním a kulturním fenoménem
oblasti. Může dojít k vytvoření přírodně hodnotných prvků v krajině (pískovny, lomy,

Obr. 2. Růženin lom na Hádech, Brno. Autorkou rekultivace je krajinářská architektka Eva Wágnerová.

vodní plochy, mokřady), které mají zejména v zemědělské krajině velký ekostabilizační
význam i jako biotop pro výskyt řady druhů rostlin a živočichů. Opuštěné lomy

Hospodářské či produkční využití

přispívají ke zvýšení biodiverzity krajiny díky pestré mozaice vzácných stanovišť, které

Dalším přístupem k opuštěným lomům může být jejich hospodářské či

z intenzivně obhospodařované krajiny rychle mizí a skýtají příhodné podmínky pro

produkční využití, u nichž si úprava klade za cíl „obnovu vedoucí k získání zdrojů,

přežití řady významných druhů (Gremlica 2015). Význam těchto těžebních tvarů

jejich zpracování a produkci výrobků“. Dosažení tohoto využití je formou lesnické,

z přírodovědeckého hlediska dokazuje i fakt, že již desítky ploch zasažených těžbou

zemědělské, hydrické či vodohospodářské rekultivace. Je klasickým způsobem a na

pobírají status zvýšené ochrany podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody

našem území přetrvává dodnes, neboť jej vyžaduje legislativa (Šatná 2012).

a krajiny. Většinu z nich tvoří kamenolomy, přičemž nejčastěji se jedná o přírodní
památky či o přírodní rezervace (Maloplošná chráněná území).

Z vědeckých prací i z praxí ověřených metod podle Gremlici (2015) vyplývá,
že tyto metody přinášejí i jistá negativa. Technické rekultivace bývají velmi často

Zároveň je zde prostor pro rekreaci – zatopené plochy po těžbě slouží

předimenzované, a tím pádem i velmi nákladné. Během nich se přemisťují velké

v některých případech (zejména kamenolomy) jako vodní plochy ke koupání nebo

objemy zeminy, poté probíhají náročné úpravy ploch a reliéfu. Jejich negativním

k rybolovu. Ukázkovým příkladem může být např. Růženin lom na Hádech v Brně,

důsledkem je extrémní snížení morfologické diverzity a devastace hodnotných

částečně zatopený bývalý vápencový jámový lom, který podporuje přírodní vývoj

biotopů, které se v příhodných částech lokalit vytvořily v mezistupni mezi těžbou

v botanicky a zoologicky cenné lokalitě (Šatná 2012).

a započetím rekultivačních prací. Technické a biologické rekultivace zaměřující se na
obnovu zemědělského půdního fondu bývají téměř vždy prováděny v místech, kde
již nejde získat kvalitní zemědělské pozemky s produkční schopností. Často hraje
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velkou úlohu druhové složení nově vysazených travních porostů, které neodpovídá
mapám přirozené vegetace ČR. Výsledkem těchto úprav jsou pak nevhodně velké
zemědělské plochy, rozdělené nedostatečným množstvím ekostabilizačních prvků,
které by se v rekultivované krajině po těžbě mohly stát skladebnými prvky ÚSES
lokální úrovně. Lesnické rekultivace svojí výsadbou, viditelně orientovanou na výsadbu
monokultur jehličnatých stromů na velkých plochách rekultivovaných oblastí, taktéž
neodpovídají mapám potenciální přirozené vegetace ČR. Doplňujícím typem je pak
vodohospodářská rekultivace, která pomocí stavebně-technických opatření vytváří
nový vodní režim v industriální krajině. Vznikají tak menší či větší vodohospodářská
díla, jako jsou odvodňovací kanály, záchytné příkopy, retenční nádrže, poldry apod.
která např. regulují odtok vody či zachycují erozní sedimenty. Velká rekultivační
jezera zachycují vodu v krajině, výrazně mění mikroklima a mohou hrát roli i jako
protipovodňová opatření. Mají však i negativní vliv – díky terénním úpravám likvidují
menší tůně v těžebních jámách. Při tvorbě těchto děl chybí koncept vytváření
přírodních či přírodě blízkých ekosystémů, tím se celá oblast stává ekologicky
nestabilní (Gremlica 2015). Vodohospodářské (hydrické) rekultivace jsou typické

Obr. 3. Jezero Milada. Na březích jsou nově umístěny dřevěné odpočinkové prvky od studentů FSv ČVUT.

zejména pro Severočeskou uhelnou pánev (namátkově lze jmenovat rekultivovaný důl
Chabařovice, ze kterého je nyní jezero Milada (Obr. 3), či jezero Medard, které zabírá
plochu bývalého dolu Ležáky). Rozlohou menší, ale měřítkově lépe zapadající, bývají
zejména bývalé kamenolomy či pískovny. Pro svoji čistou vodu bývají vyhledávanou
atrakcí letních dnů. Příkladem může být lom Výkleky u Olomouce (bývalý kamenolom)
či lom Janičův vrch (také lom U Mariánského mlýna) – bývalý zdroj těžby vápence,
který je též přírodní památkou (O přírodní památce).

Obr. 4. Lom Janičův vrch býval kdysi vápencovým lomem.
V krajině působí přirozeněji, než je tomu u předchozího příkladu.
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Vědecko-pedagogické využití
Každý těžební tvar má vědecko-pedagogický potenciál vykazující specifické
charakteristiky, které jsou předmětem zkoumání celé řady odborníků – přírodovědců,
geologů, mineralogů apod. Těžební činnost totiž odkrývá profily hornin, vrstvy či
souvrství, které by za běžných okolností zůstaly „zakonzervovány“. Tento proces,
viditelně pozměňující vzhled krajiny, tedy přispívá k rozvoji znalostí o geologických
poměrech, posloupnosti horninových těles, mechanismu jejich tvorby apod.
Historická těžební díla jsou navíc zajímavá z hlediska uchování původních těžebních
postupů jako dokladů vyspělosti tehdejší společnosti.
Vědecko-pedagogické využití lomu je prvním z příkladů, u kterého lze hodnotit
potenciál pro propůjčení právě tohoto využití na základě jeho umístění. Hraje-li
v případě přírodního, hospodářského či produkčního využití těžebních tvarů stěžejní
roli příroda, je pro vznik tohoto typu budoucího směřování zcela zásadní člověk. To
on je tím, který do lokality přichází a primárně ji využívá, díky němu území podléhá
řízené sukcesi. Četné vědecké práce ukazují, že při hledání potenciálních těžebních
tvarů s touto náplní je brán zřetel na jejich dopravní dostupnost, umístění vzhledem
k turistickým trasám či vzdálenost od zastávky městské hromadné dopravy. Dalšími

Obr. 5. Přírodní památka Čedičové varhany u Hlinek na ploše bývalého lomu.

zásadními kritérii bývají rozmanitost území a výhled do okolního území. Kromě těchto
podmínek je podstatný i samotný didaktický záměr. Těžební tvar totiž může být nejen

Využití v rámci cestovního ruchu

součástí veřejně naučné stezky či sloužit jako místo pro terénní průzkum

Relativně novým trendem ve využívání nejen opuštěných, ale i činných

vysokoškolských studentů. Se svým širokospektrálním využitím může posloužit pro

těžebních prostor je v posledních letech geoturismus, jehož podstatou „je

výuku v přírodě pro základní a střední školy (Drlík 2018, Šťovíček 2011). Studijní

spojení volnočasových aktivit s poznáváním geologických, geomorfologických,

plochy, sloužící geologům již více než 200 let, jsou například známé historické lomy

pedologických a jiných souvislostí krajiny, a to přímo v terénu“ (Bajer, Kynický

na území Prahy a jeho okolí (Rubín 2006) či lom PP Čedičové varhany u Hlinek, ve

2007). Na narůstající zájem o geologické dědictví přirozeně navazuje zřizování sítě

kterém se nachází geologický fenomén – výlev čediče se sloupcovitou odlučností na

geoparků na národní, evropské a mezinárodní úrovni, která mají sloužit k popularizaci

svazích původně třetihorní sopky (Přírodní památka Čedičové varhany u Hlinek).

geověd laické veřejnosti. I proto mívají vybraná území nejčastěji vhodné edukativní
podmínky. Na území Evropy je od roku 2000 součástí Evropské sítě 88 geoparků
(European Geoparks). V roce 2004 se síť geoparků rozšířila pod patronací UNESCO
i na mezinárodní úroveň a v současnosti eviduje na území 44 států 169 geoparků
(UNESCO Global Geoparks). Těžební tvary se tak v rámci geoparků stávají ústředním
tématem informačních panelů, geoturistických map, doprovodných brožur či knih,
což může v některých případech vést k jejich kladnému vnímání.
Pozitivní příklad ukazuje dosud činný vápencový lom Nussloch v bádenském
Baiertalu. Prohlídky lomu s doprovodem průvodce jsou organizovány těžební
společností. Návštěvníci sem chodí obdivovat velké těžební stroje, odstřely i zajímavou
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geologii a biologii lokality. V rámci této lokality je zřízena bezpečná naučná stezka, která

individuální automobilové dopravy. Pro kulturní využití (např. ve městech) bývá tento

je vedena mimo aktivní části lomu a kam se lze dostat pouze s doprovodem. V rámci

požadavek zpravidla zásadní, u těžebních tvarů by tomu nemělo být jinak. Je nutné

prohlídky jsou návštěvníci seznámeni s geologií, biologií, historií těžby, zemědělstvím

mít na zřeteli, že jednotlivé kulturní prožitky jsou zprostředkovávány jiným způsobem,

a současnými těžebními procesy nejen pasivní formou, ale i formou dětských her. Navíc

a tyto způsoby mají zcela odlišné stupně náročnosti, co se vybavenosti, obslužnosti

se návštěvníkům nabízí možnost z vyhlídky pozorovat trhací práce v lomu (Nussloch

či zásobování týče.

quarry nature trail). Z českých zástupů lze jmenovat lomy v Českém krasu – například
činný velkolom Čertovy schody, jež je součástí naučné stezky Zlatý kůň.

Pro české zástupce není potřeba chodit daleko. Bývalý vápencový lom Dolní
Kamenárka (Obr. 7) ve Štramberku je například v současnosti botanickou zahradou
a arboretem. Díky biologovi a majiteli zahrady Petru Pavlíkovi zde vzniká expozice
původní štramberské vegetace – vápnomilných a teplomilných rostlin a živočichů,
většinou velmi ohrožených. Je posledním bodem zastavení štramberské naučné
stezky (Botanická zahrada).

Obr. 6. Naturlehrpfad Steinbruch Nußloch – Naučná stezka kolem vápencového lomu Nussloch.

Kulturní využití
Posledním způsobem využití pozůstatků po těžbě je kategorie kulturního využití.
Zahrnuje všechna řešení, která nelze označit za primárně přírodní nebo hospodářská.
Jedná se jak o čistě společenské, tak o kombinované způsoby využití, které využívají
principy předchozích dvou kategorií. Podle Šatné (2012) je lze dále dělit „dle hodnot
a odvětví lidské činnosti na umělecké či komerční (Dušná 2010), technické, sportovní
a jiné“. Nejčastěji však jejich funkční využití bývá mnohostranné. Jedná se vždy
o originální, specifické řešení konkrétního prostoru pracující velmi často s místním
geniem loci. Nelze tedy stanovit jednotný přístup a postup rekultivace, míra složitosti
úprav je různorodá, od náročných golfových hřišť po způsoby využití, jež nevyžadují
skoro žádnou úpravu. Takovými jsou zejména nové prostory pro sportovní účely
(lezecké stěny, pumptraily a jiné), které pak mohou inklinovat ke kategorii přírodní

Obr. 7. Botanická zahrada a arboretum Štramberk – střední část zahrady s kamenným labyrintem.

(Šatná 2012). Velmi populárním způsobem využití lomů bývá i vytvoření přírodních
Skvělým příkladem propojení kulturního a edukačního využití je areál

jevišť či různých uměleckých (sochařských) sympózií.
Při zvažování vhodnosti lokality pro kulturní využití by měl být brán opět zřetel

Solvayových lomů (též lom Paraple) ve Svatém Janu pod Skalou, kde je umístěn

na jejich lokalitu, s níž souvisí dostupnost městské hromadné dopravy či alespoň

technický skanzen věnovaný těžbě a dopravě vápence (Obr. 8). V areálu lomu byla
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zprovozněna úzkorozchodná dráha, která byla využívána k odvozu odtěženého

oči. Patronem celého Národního památníku odposlechu je vnuk spisovatele Jaroslava

materiálu a která nyní návštěvníky proveze po okruhu dlouhém 1,8 km. Dále je zde

Haška, Richard Hašek (Národní památník odposlechu v zatopených žulových

možnost prohlídky štoly a muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu. V rámci

lomech u Lipnice nad Sázavou).

venkovní expozice si mohou návštěvníci prohlédnout například vzduchový vrátek
a svážnou dráhu, lanové bagry, úzkorozchodné lokomotivy, důlní a lomové vozíky
i další exponáty (Skanzen Solvayovy lomy). Skanzen je umístěn na turistické trasy
vedoucí ze Svatého Jana pod Skalou.

Obr. 9. Památník národního odposlechu.

Daleko odvážnější, ale také náročnější, jsou však zahraniční realizace. Kolmé,
vysoké stěny s plochým lomovým dnem nabízí vhodný prostor pro výstavbu amfiteatru
Obr. 8. Technický skanzen ve Svatém Janu pod Skalou věnovaný těžbě a dopravě vápence.

pro divadelní a jiné společensko-kulturní akce. Příkladem je zrušený vápencový lom
Sankt Margarethen na východě Rakouska (Obr. 10), který sloužil již od 2. poloviny

Za povšimnutí stojí i Památník národního odposlechu v zatopených žulových

20. století jako plocha pro představení lidových pašijových her. Později byl prostor

lomech u Lipnice nad Sázavou (Obr. 9), který zobrazuje velké ucho, ústa a oči – na

doplněn o scénu pro operní festivaly. Materiálové použití betonu, cortenu a kamene

paměť špehování za bývalých režimů. Ve zdejší lomové stěně nad vodní hladinou je

v různých podobách a prostorové řešení jednotlivých úrovní navazuje na industriální

vytesán památník odposlechu – téměř třímetrové Bretschneidrovo ucho, nazvané

historii místní těžby – spíše než pozůstatek těžby působí tato působivá scenérie

podle tajného policisty z Haškova románu Dobrý voják Švejk. Později vznikla ještě

spíše jako sochařské dílo, proto i jeho úprava má sochařský charakter. V roce 2001

Ústa pravdy, která našla inspiraci v reliéfu Bocca della Verita v jednom z kostelů

se tento areál dostal na seznam světového dědictví UNESCO jako součást regionu

v Římě. O rok později jako završení Národního památníku odposlechu přibyly Zlaté

Neziderského jezera (AllesWirdGut 2015).
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Obr. 10. Festivalová scéna v kamenolomu Sankt Margarethen v Rakousku.

Obr. 11. Amfiteátr Dalhalla ve Švédsku.

Dalším kvalitním zástupcem kuturního využití je prostor ve vápencovém lomu ve

Zástupcem méně náročných rekultivací těžebního tvaru může být například

švédské Dalhalle (Obr. 11). V roce 1991 hledalo vedení města Rättvik vhodné místo

úprava jediného kamenolomu v Nizozemsku na pomezí s belgickými hranicemi,

pro pořádání letních festivalů a tamní bývalá operní pěvkyně objevila právě tento

jehož stěny oživil architektonický ateliér RDVA Luikerweg schodištěm s vyhlídkovými

bývalý lom. Jeho poloha pro pořádání hudebních akcí je ideální - uprostřed lesa

plošinami (Obr. 12), které propojuje spodní etáž lomu s horní úrovní terénu. Hlavní

daleko od budov, pro které by mohl být zvuk rušivý, a naopak mimo hlučné

plošina je prodloužením původní historické cesty - Luikeweg, která spojovala

komunikace, které by svojí hlučností naopak rušily kulturní zážitek. Jeho autory jsou

nizozemské město Maastrich s belgickým městem Liège. Revitalizace stále pokračuje,

architekti Erik Ahnborg a Kurt Axelsson a pod jejich rukama tu vzniklo přírodní divadlo

lom samotný by se měl stát přírodním parkem přístupným veřejnosti (Barandy 2018).

pro 4 tisíce diváků, s částečně krytým jevištěm. Téměř svislé stěny poskytují ozvěnu
bez rušivé odezvy a díky tomu, že i pódium je akusticky vhodně navržené, může být
Dalhalla srovnávána s klasickými prostory v Antickém Řecku a Itálii (Dalhalla – a rock
amphitheatre).
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Obr. 12. Schodiště Luikerweg s vyhlídkovými plošinami v Nizozemsku.

Poněkud atypickým příkladem je pak hřbitov Igualada (Obr. 13) umístěný

Obr. 13. Hřbitov Igualada poblíž Barcelony.

Závěr

v původním vápencovém lomu poblíž španělské Barcelony. Architekty tohoto

Velkým propagátorem pozitivního vnímání těžebních tvarů a zejména jejich

sakrálního skvostu jsou Enric Miralles a Carme Pinós, kteří bývalý lom využili pro

dalších úprav je Těžební unie, která jakýkoli typ rekultivace zviditelňuje skrze soutěž

sakrální účely s myšlenkou vytvořit nejen místo odpočinku pro zemřelé, ale také

Zelený most, jejíž cílem je představit jak odborné, tak laické veřejnosti nejlepší

přívětivé místo klidu a smíření pro pozůstalé. Pro zachování místního genia loci

rekultivační projekty prováděné na území České republiky. Smyslem této soutěže je

pozůstatku industriální éry je zde použitý zejména beton tvořící organické tvary,

kromě ukázek dobré praxe a inspirace pro další zpracovatele či správce těžebních

navazující na okolní zvlněnou krajinu a prolínající se s ní (AD Classics).

pozůstatků i snaha o změnu negativního nahlížení na těžební průmysl samotný.
Kritérii hodnocení o nejlepší projekt jsou například funkční začlenění do okolní
krajiny, dlouhodobý přínos záměru či přírodovědecký potenciál. Mezi úspěšné
projekty této soutěže patří například již zmiňovaný Růženin lom u Brna od Evy
Wagnerové (Obr. 2) či velkolom Čertovy schody a jeho přeměna v geologický park
(Zelený most).
Nepřeberné množství příkladů ze světa i České republiky dokládá zcela odlišné
rekultivační přístupy k těžebním tvarům, které však mají jednotný cíl – druhotně
ji znovu využít způsobem, který by mohl co nejlépe sloužit okolní krajině či jejím
obyvatelům. V některých případech se jedná o „pouhé“ ponechání „ladem“ s cílem
podpořit biodiverzitu v přírodě, jiné příklady ukazují, že se tyto útvary mohou
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vhodným způsobem zapojit do společenského života, ba co více, svým velmi
specifickým geniem loci ho i oživit.
Měli bychom mít na paměti, že i tyto těžební tvary jsou historickou stopou našich
předků, doklady tehdejší exploatace území. Při uvažování o jejich budoucím využití
bychom měli zvážit, zda tyto stopy chceme zamést, či je zařadit mezi akceptované
pozůstatky, které bychom měli zachovat i pro další generace. Tyto úvahy jsou
často skloňovány v souvislosti s průmyslovými stavbami, které se již do obecného
povědomí dostaly. Tak jako roste popularita jejich konverzí, měly by i rekultivace
zaujmout své stálé místo ve společenské debatě. Vždyť i ony, byť s trochu jinými
obecnými charakteristikami, než jsme obecně zvyklí, jsou součástí historické kulturní
krajiny České republiky.
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Skrytá bohatství lesa

Kapitola se zabývá tématem lesa, které je v dnešní
době velmi často skloňované, od obecného pojetí
a vysvětlení, jak je les definován a co představuje,
přes nutnou historii českých lesů, která ovlivnila vývoj
a jeho dnešní podobu, až ke vnímání lesa z hlediska
urbanistického. Důležitou částí kapitoly je představení
lesa jako kulturně historické krajiny a vymezení,
jakým způsobem můžeme les takto vnímat, nebo
co mohou být kulturně historické znaky, na které
můžeme v lesní krajině narazit. Tyto znaky mohou
být všude kolem nás, jelikož se krajina neustále vyvíjí
a lidé do ní zasahují, ne vždy si však jejich přítomnost
uvědomujeme. Les je většinově vnímán jako přírodní
prvek a je k němu tak i přistupováno, a to i při
koncepcích ochrany širších zvláště chráněných území.
Často jsou tak opomíjeny další hodnoty, které les
ukrývá, a je potřeba je opět dostat do povědomí,
začít je chránit, aby nedocházelo k jejich nešetrnému
a zbytečnému zániku, nebo také začít využívat jejich
potenciál k obnově a spolupůsobení lidí a přírody.
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Les jako obecný pojem

jako mohou být například funkce rekreační, protipovodňová, klimatická, pro zachování

Snad každý z nás si umí představit, jak vypadá les, a co v našem světě

biologické různorodosti apod.

představuje. Pokud se na něj podíváme odbornýma očima, obecná definice dle
lesního zákona č. 289/1995 Sb. říká, že „lesem jsou lesní porosty s jejich prostředím

Historický vývoj českých lesů

a pozemky určené k plnění funkcí lesa“. To znamená, že lesem jsou stromy, keře

Les byl v dřívějších dobách v našich zemích považován za nepřátelské území

a pozemky, na kterých rostou. Spolu s dalšími živými organismy a vodními plochami

vzbuzující strach a nebezpečí, jak si jej můžeme pamatovat z různých příběhů,

vytváří lesy jedny z nejpozoruhodnějších a nejsložitějších ekosystémů naší planety.

mýtů nebo pohádek. V těch časech se les stal úkrytem pro ty, kteří se jej nebály,

Les si tak můžeme představit jako jedno velké přírodní společenství, které dokáže žít

a poskytoval jim tak bezpečné útočiště a místo pro život. Postupem času, kdy

samostatně svým životem i bez přičinění lidské činnosti. V České republice se lesy

se lidé lesu přestali bát a začali do něj vstupovat, objevili, že les pro ně představuje

podle § 6 lesního zákona (č. 289/1995) člení dle převažujících funkcí do tří kategorií,

nový neomezený zdroj. První zásah do krajiny zcela pokryté panenským listnatým

a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Můžeme je také

a smíšeným lesem přinesla neolitická revoluce (zhruba v 6. tisíciletí př. n. l.), kdy

dělit dle vlastnictví na státní, v majetku obcí, v majetku církví a soukromé (fyzických

došlo ke kolonizaci území kolem velkých vodních toků. Prudký úbytek divokých

i právnických osob).

lesů pak přinesla středověká kolonizace mezi 12. a 14. stoletím, po třicetileté válce

Lesy hospodářské jsou určené k pěstování a těžbě dřeva (tzv. produkční činnost

v první polovině 17. století ovšem z Českých zemí zmizelo asi 43 % populace, což

lesa) jakožto obnovitelného přírodního zdroje. Jedná se o všechny lesy nezařazené

přispělo k částečnému návratu lesů. K maximálnímu odlesnění naší krajiny došlo

v kategoriích lesů ochranných nebo zvláštního určení.

v 18. století, následkem čehož se rozvinulo lesní hospodaření a do české kotliny

Lesy ochranné plní mimoprodukční funkci lesa. Zařazení lesů do kategorií

se ve velkém dostaly nejprve borovice a později i smrky. Smrkové monokultury se pak

ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka nebo z vlastního

výrazně prosadily s průmyslovou revolucí v 19. století. Po druhé světové válce došlo

podnětu. Jsou to lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, strže,

v pohraničí k odsunu velkého množství obyvatel a zničení celých vesnic i spolu se

nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, výsypky apod.), vysokohorské lesy pod

zemědělskými pozemky, což přineslo pohraničním lesům nový prostor k jejich životu.

hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných

V 70. letech však krajinu zasáhla ekologická katastrofa a kolaps horských monokultur

hřebenech, lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

oslabených především emisemi síry a kyselými dešti. Od té doby bylo jasné, že je

Lesy zvláštního určení plní mimoprodukční funkci lesa. Jedná se o lesy v pásmu

potřeba vymezit určité hranice, které zajistí ochranu lesů a jejich přirozený život.

hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně; v ochranných pásmech přírodních

Na českém území se tak lesy rozdělily na dvě výrazně vnímané skupiny, a to lesy

léčivých a stolních minerálních vod, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochranu

hospodářské, určené především k těžbě dřeva, a lesy, u kterých je snaha o jejich

životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí

záchranu či obnovu. Pro účely obnovy a záchrany lesů od 60. let vznikají národní

lesa je nadřazen funkcím produkčním; v zónách chráněných krajinných oblastí

parky a další způsoby, jak ochránit naše území před tím, co se dělo v minulosti, ale

a lesy v přírodních rezervacích; lázeňské; příměstské a další lesy se zvýšenou

také před tím, kam by až hospodaření mohlo zajít, kdyby mu byla ta možnost dána

rekreační funkcí; sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce; se zvýšenou funkcí

na celém území.

půdoochranou, vodoochranou, klimatickou nebo krajinotvornou; pro zachování
biologické různorodosti; v uznaných oborách a bažantnicích, v nichž jiný důležitý

Les jako kulturně historické bohatství
Abychom byli schopni vnímat lesní krajinu se všemi hledisky, podíváme se na

veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.
Les je v dnešní době vnímán člověkem především jako zdroj dřeva určeného

ni z širšího měřítka jako na krajinu celkově. Krajinu jako takovou krásně specifikuje

k prodeji či spotřebě jeho vlastníka, kde dřevo představuje obnovitelnou surovinu.

metodika s názvem „Typologie historické kulturní krajiny České republiky“

Vedle produkce dřeva (tzv. produkční činnost) plní les i jiné celospolečenské funkce,

(Ehrlich M. et al., 2020), která popisuje rozdíl mezi krajinou přírodní a kulturní.
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Přírodní krajinu si představit dokážeme, ale co se skrývá pod pojmem kulturní krajina?
Ve výše zmíněné metodice je definována jako krajina ovlivněná a proměněná činností
člověka, zahrnující všechny druhy lidské činnosti i vzájemného působení člověka
a přírody. Tato krajina tvoří většinovou část našeho území. Dodnes tak můžeme
v lesní krajině objevovat znaky kulturní krajiny, které jí v historii ovlivnily. Kulturně
historické znaky v lesní krajině můžeme vnímat také ve dvou typech, a to znaky,
které s lesem přímo souvisí, a znaky, které v lese vznikly, ale s lesem a jeho funkcemi
přímo nesouvisí, les tak není podmínkou pro jejich vznik. Kulturně historické znaky,
které s lesem úzce souvisí, a dá se říci, že jsou na něm přímo závislé, jsou zejména
znaky spojené s lesním hospodařením, těžbou dřeva, uhlířstvím. V lese tak můžeme
najít stopy po milířích, kde se vyrábělo dřevěné uhlí, stopy plavebních kanálů, kudy

Obr. 14. Schwarzenberský plavební kanál u hraničního přechodu Ježová.

se dřevo plavilo z hůře dostupných míst do nížin, nebo stopy obytných a přidružených
staveb lesníků, dřevařů, uhlířů, konkrétně například hájovny či lesovny. Zároveň do
této skupiny můžeme zařadit také lesní poustevny různých forem od jednoduchých
obydlí, například ve skále, která si budovali sami poustevníci, až po pevné stavby.
Znaky, které s lesem přímo nesouvisí, ale objevují se tam, mohou být například
stopy jednotlivých staveb, celých osad a jejích kulturních znaků (kaple a další drobné
sakrální stavby). Dále například stopy umělých vodních děl nebo rybničních soustav,
lesní hřbitovy, prvky vymezující lesní pozemky, jako jsou strouhy, úvozové cesty, zděné
zdi apod., nebo další drobné sakrální stavby tvořící poutní místa, nebo také znaky
postindustriální krajiny, o které pojednává předchozí kapitola. Za kulturně historické
znaky, které vznikly lidskou činností, můžeme považovat také komponovaně vysázené
stromy do alejí, stromořadí nebo také lesní průseky, které vznikaly vždy za nutným
účelem. Takovýchto znaků můžeme v dnešní lesní krajině najít opravdu velké množství
a je velmi důležité na tyto případné znaky při zásahu do lesa myslet, čím více je
budeme nešetrně ničit a zapomínat na ně, tím více bude toto naše kulturně historické
dědictví skryté v lese a dokládající historii a vývoj našich lesů zanikat.

Obr. 15. Stopy mlýna u Nepomyšle.
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Ochrana lesa
Jak tedy ochránit bohatství našich lesů, které chráněné nejsou nebo u kterých
se ochrana zabývá jinými složkami lesa, než jsou jeho kulturně historické znaky?
V obecné rovině se lesa a jeho ochrany v České republice týká několik zákonů
a vyhlášek. Z těch nejdůležitějších jsou to zejména:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněné některých zákonů
(lesní zákon),
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
- vyhláška č. 393/2013 Sb. ,o seznamech druhů lesních dřevin,
- vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
a vymezení hospodářských souborů,
- vyhláška č. 101/1996 Sb., o opatřeních k ochraně lesa.
Zároveň je les dle § 3 odst. 1 bodu b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, významným krajinným prvkem, který jako „ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení
její stability“. Spolu s dalšími krajinnými prvky tak tvoří skupinu, která ze zákona
přispívá k ochraně každého tohoto krajinného prvku na území České republiky.
Konkrétní ochranu už však zákon nespecifikuje, tudíž pokud konkrétní les nespadá
do zvláště chráněného území, jeho ochrana není specifikována, a může tak docházet
k narušení této hodnoty neodborným zacházením bez respektu a úvah o možném
výskytu kulturně historických hodnot území.
Lesní celky, které jsou součástí zvláště chráněného území, mají možnost být
chráněny více než běžné lesy. Pro tato chráněná území jsou vymezeny koncepční
odborné dokumenty ochrany přírody, ve kterých jsou stanoveny například zásady
péče o lesní ekosystémy, které obecně stanovují koncepci ochrany a možnosti zásahu.
Ochrana území i lesních ekosystémů je zaměřena zejména na přírodní hlediska,
a ochrana a koncepce záměrů s kulturně historickými prvky tak pro lesní celky chybí.
Výjimečně však můžeme v lescích najít kulturně historické prvky, které jsou zaneseny
do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, jedná se však většinou
o náhodné stavby nebo jejich zbytky, které však dříve mohly utvářet spolu s dalšími
prvky větší celek, a tyto prvky pak v krajině zůstávají nechráněny a dochází k jejich
zániku, jelikož dodnes není vymezený žádný metodický prostředek k tomu, jakým
způsobem tyto hodnoty hledat, vymezovat a chránit.
Obr. 16. Zaniklá úvozová cesta nad Plechhamrem, po níž se vozila sůl ze Saska do Čech.
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Les očima urbanisty
Les je místem, které je v dnešní době, kdy lesní plochy bojují o přežití kvůli
kůrovci, těžebnímu kácení, ale také po extrémních projevech počasí, velmi často
rozebírané. Zajímají se o něj odborníci z různých odvětví. Názory a myšlenky jsou
však často pouze jednostranné. Je to však pochopitelné, každý dělá to, co nejlépe
umí, ale pro dobro přírody a krajiny jako celku chybí komplexní náhled, který by je
ucelil a dal jim společný řád. Je nutné v lesní krajině vnímat jak hodnoty přírodní,
historické, ale i hodnoty kulturní, které ji utváří. Zároveň je však potřeba vnímat
takto i všechny problémy a limity, které se s lesem pojí. Pokud se na to podíváme
z urbanistického hlediska, zabírat plochy lesa pro novou zástavbu, pokud se nejedná
o veřejný zájem, je velmi obtížné, v některých případech přímo nemožné. Dříve však
se zástavbou v lese problém nebyl. Našla se vhodná místa a zástavba respektovala
zásady lesa a ctila to, že les je tam původní, a zástavba je tedy pouze přidružená. Vše
fungovalo do chvíle, než se pro zástavbu začaly kácet lesy ve velkém bez absolutního
respektu, jen pro zisk lidí a rozšíření zástavby. Je proto pochopitelné, že bylo potřeba
tento trend zarazit. Jak ale stanovit zlatou střední cestu a nejít z extrému zástavby do
extrému zákazu jakýchkoli staveb?

Potenciál kulturně historických lesních znaků
Dnes zůstává v lesní krajině velké množství nevyužívaných staveb, zřícenin nebo
už jen stop zdí a základů po historických stavbách, které postupem času zarůstají.
Tato místa jsou však úžasným potenciálem pro obnovu života v lese v místech, která
už v minulosti byla vybrána jako vhodná a fungovala, byla závislá sama na sobě
a nepotřebovala další rozvoj na úkor lesa. Zároveň se poblíž vždy nacházel nějaký
zdroj vody a dodnes jsou mnohdy dochované i příjezdové cesty nebo jejich stopy, jako
stromořadí vytyčující šířku cesty nebo zahloubení úvozové cesty. Stačilo by vyhledat
tyto základní prvky, aby mohla být stavba opět přístupná a schopná provozu, a mohlo by
tak opět vzniknout staronové místo pro život ve spojení s lesem. Zároveň se tyto znaky
dají využít i jiným způsobem než pro konkrétní zástavbu, ale například i pro vyhledání
původního vedení cest (stopy alejí) a jejich následnou obnovu, dohledání původní
funkce místa pomocí konkrétních stop v krajině, využití historických vytyčovacích bodů
pozemků. Při respektování hodnoty lesa a její vzájemné spolupráce dotčených orgánů
a odborníků by se dala najít spousta možností, která by místo neznehodnotila, ale jeho
hodnotu by ještě mohla pozvednout. Spousta dnes nebezpečných a nepřístupných
míst by se tak mohla znova nadechnout do nového příjemného života.
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Kapitola přibližuje průběh a okolnosti vzniku
záplav a sucha na území České republiky. Tyto
fenomény se díky měnícímu se klimatu dostávají do
popředí zájmu odborné i široké veřejnosti. V úvodu
kapitoly je pozornost věnována obecnému popisu
vzniku a průběhu povodní a příčinám nedostatku
podzemních vod. V této souvislosti je uveden pohled
na kondici nezastavěného území s ohledem na vodní
hospodářství a s tím spojené překážky udržitelnosti
současného stavu krajiny. Dále jsou vyloženy kvality
krajiny zabraňující těmto ničivým přírodním extrémům.
Především jsou zmíněny prvky se schopností zadržovat
vodu a zpomalovat odtok. Druhá polovina kapitoly
pak přibližuje nástroje územního plánování, územní
studie, které mají potenciál pro efektivní využití
v oblasti hospodaření s vodou v krajině a mohou
reflektovat preventivní opatření předcházející či
alespoň zmírňující stavy sucha a rozsah povodní.
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Změna klimatu a úhlu pohledu
V současné době se do popředí diskuzí dostává problematika hospodaření
s vodou. Jsou to nejen extrémní povodňové situace, ale také období sucha, která
se stávají stále častějšími a ničivějšími. Dochází ke snižování hladiny podzemních
vod. Změna klimatu bezpochyby ovlivňuje vodní režim. Dochází ke změně četnosti,
průběhu a délky dešťů. Srážky jsou méně časté, s většími časovými rozestupy, což
je jednou z příčin snižování hladiny podzemních vod a vysychání půdy. Pak ale o to
intenzivnější, delší a vydatnější deště přicházejí a způsobují povodně.
Na oba tyto extrémní stavy – povodně a sucho – má přitom významný vliv jedna
společná kvalita krajiny, a tou je schopnost zadržovat vodu. Tuto kvalitu upozadil
stále větší tlak na výtěžnost. Ať už to bylo pro zemědělskou činnost, nebo za účelem
rozšiřování zastavěného území, došlo k téměř absolutnímu ignorování potřeby
nakládat s vodou jako s cenným a konečným zdrojem a zároveň s úctou k přírodnímu
živlu, který nejsme schopni ovládat.
Nevyváženost srážkových období je přirozený a nevyhnutelný jev, se kterým je
třeba počítat, a územní plánování má ve své kompetenci obrovskou moc ovlivnit,
jaký dopad bude mít povodeň na zasažené území, a především, jaké území postihne.

Sucho
Hydrologické sucho je nedostatek zdrojů povrchových i podzemních vod.

Obr. 17. Průměrné denní průtoky vyjádřené v procentech měsíčního

Z výročních zpráv Českého hydrometeorologického ústavu z posledních let

normálu ve vybraných profilech na území ČR k 29. 4. 2020.

(Crhová, 2020, 2019, 2018) je patrná jasná informace o dlouhodobě převládajících
podprůměrných průtocích povrchových vod a stavech podzemních vod. Eventuální
epizody významných srážek a nadprůměrných průtoků nestačí vyvažovat dlouhé
období převládajícího nedostatku, které lze pozorovat už od roku 2014 (Crhová, 2020).
Této stránce vodního režimu by měla být kladena stejná pozornost, jako byla
v posledních letech věnována povodním. Sucho se na scénu vkrádá pomalu, plíživě
a není tak mediálně populární, ale je třeba si uvědomit závažnost a rozsah ničivého
dopadu na krajinu a zemědělství. Historicky upřednostňovaný tlak na výtěžnost vedl ke
zrychlování povrchového odtoku. Scelování pozemků, rušení mezí, napřimování vodotečí,
velké množství zpevněných ploch, jednotvárný vegetační kryt zemědělskými plodinami,

Obr. 18. Pravonín na Podblanicku, upravené

Obr. 19. Revitalizovaný potok a niva pod

odvodňování půdy – všechny tyto úpravy přispívají k rychlejšímu odtoku povrchových

koryto potoka před revitalizací (...).

Pravonínem po první vegetační sezóně (...).

vod, a tedy k významnému snížení podílu vsaku. Umocněno dlouhotrvajícím obecným
deficitem množství srážek dochází ke zmenšování zásob podzemní vody. Urbanismus
čeká v tomto ohledu velká výzva, aby našel cesty a prostředky, jak vodu v krajině udržet.
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Jednou z cest pravděpodobně budou přírodě blízká opatření menšího rozsahu

množství, cestami, které na to nejsou dimenzovány, nebo si nachází cesty zcela nové.

rozesetá v krajině, která budou tvořit síť pro akumulaci spadených srážek, aby byl

Či potřebně kapacitní odtok není možný vůbec. Záplava pak vzniká „bleskově“

dopřán dostatek času pro vsak povrchové vody. Mohou jimi být například rybníky,

a obvykle blízko místa spadu srážek. Tento typ povodně postihuje zpravidla malou

mokřady, údolní nivy, malé vodní nádrže atd.

lokalitu a jeho projevy bývají velmi pestré. Zřídkakdy je zasažené území připravené

Významnou roli na snížení rychlosti odtoku má vegetační kryt a je otázkou, do
jaké míry může územní plánování v této oblasti figurovat.

pohromě čelit. Nástup povodně je velmi rychlý a stejně tak její průběh. Povodňová
vlna se může vytvořit během několika desítek minut.
V místě spadu se nakumuluje množství vody a nemá vytvořené vhodné cesty,
jimiž by se z území dostávala, a tak po povrchu stéká proudem z místa spadu.
Jako typický příklad lze uvést záplavy způsobené nahromaděním vody z nevhodně
orientovaných svahů – zaplavené zahrady, sklepy, vytopené vstupní prostory domů.
S touto problematikou se často potýkají malé obce.

Obr. 20. Srovnání poměru odtoku jednotlivých plodin, nenasycená půda.

Vznik a průběh povodní
Povodeň v našich přírodních podmínkách bývá způsobena dvojím typem
nadměrných srážek, a to přívalovými dešti nebo regionálními dešti. Dalšími příčinami
povodně mohou být nadměrně rychlé odtávání sněhu, zablokování vodního toku
z různých příčin (ledové kry, náhle vzniklé překážky ve vodním toku, sesuvy půdy,
havárie vodního díla apod.).
Přívalové deště jsou specifické tím, že jsou rychlé a vydatné. Jedná se o déšť
s velkou intenzitou srážek za poměrně krátkou dobu, a voda tak nemá dostatek
času, aby se vsákla, nebo není v místě spadu potřebná kapacita pro zadržení
tohoto množství. Voda z místa spadu odtéká velmi rychle, v nestandardně velkém
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Za regionální deště považujeme ty s delší dobou trvání a postihující výrazně
větší lokalitu. Tyto deště nemusí být tolik vydatné, ale dlouhotrvající spad srážek
způsobí saturování půdy a posléze i koryt vodních toků a případně nádrží. Kapacita
je překročena nakumulováním masy vody z velké plochy postižené deštěm.
Povodeň vzniklá překročením kapacity koryta vodního toku je lépe
předvídatelným jevem a zpravidla opakujícím se v cyklech. Její průběh bývá
očekávaný a nástup je výrazně pomalejší. U malých vodních toků se pohybuje v řádu
hodin, u velkých řek může být předvídán až s předstihem dne. Tato povodeň
se vyznačuje tím, že k záplavě nedochází v místě spadu srážek, nýbrž v lokalitě níže
na vodním toku. Typickým příkladem jsou v Česku extrémní povodně z roku 2013,
kdy regionální deště na severu území ČR způsobily zvýšení hladiny Labe, Vltava zase
přinesla masu vody z oblasti jižních Čech a kulminace povodňových vln u Mělníka,
kde po dobu povodně svítilo slunce, se očekávala s denním předstihem (Daňhelka,
2014). Povodňová vlna, resp. kulminace vodní hladiny, přichází do místa povodně
a odchází z něj plynule. Lokalita je zaplavena zvýšenou hladinou vody v řádu hodin až
dní. Následky takové povodně bývají velké materiální škody.

Obr. 21. Vliv vegetačního

Obr. 22. Schematické vyjádření transformace povodňové vlny v suché nádrži.

porostu na odtok srážek.
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Velmi často opomíjeným typem povodně je zaplavení způsobené zdvižením

požadavky na maximální zastavěnost a hospodářské využití bez ohledu na tuto

hladiny podzemní vody. Častým příkladem je zatopení suterénních částí objektů

naprosto základní přírodní potřebu. Je třeba si uvědomit, jaké zásahy byly a jsou

spodní vodou, průsakem zeminou a konstrukcemi. Rozsah může být různý – od sklepů

prováděny, a jaký vliv mají na pohyb vody. Dlouhodobý trend scelování pozemků

jednotlivých domů až po celá území, např. za protipovodňovou hrází nebo bariérou.

a optimalizace pro zemědělské využití rušením remízků, mezí, rybníků a lesních
porostů je snad pro naši generaci už překonaný, a krajináře čeká pestrá budoucnost.

Možnosti protipovodňové ochrany
Po posledních „velkých“ povodních v letech 2002 a 2013 se v rámci plánování
významně zvýšila pozornost kladená na ochranu před povodněmi. Mohli jsme
zaznamenat velkou vlnu realizací protipovodňových opatření, která cílila především
na přímou ochranu majetku v zastavěném území ohroženém záplavou při vzedmuté
hladině toků (např. hráze, mobilní stěny a jiná technická řešení).

Obr. 24. Meliorované versus přírodě blízké povodí.

Opatření pro zvýšení retence
Odtok je částečně ovlivněn už samotným složením půdy, tj. zda je více porézní
(např. písčitá), nebo naopak zabraňuje vsakování (jílovitá), také jejím zhutněním
a způsobem obdělávání či přítomností a kondicí drenážních systémů. Účinek
na snížení rychlosti může mít složení vegetace – travní porosty a vhodně zvolené
plodiny. Obrovskou schopnost retence mají lesy. Významný vliv na odtokové poměry
mají technické terénní a krajinářské úpravy jako záchytné, odváděcí a vsakovací
příkopy, průlehy, meze a mnohé další – tyto útvary fyzicky brání rychlému a snadnému
odtoku v přímém směru a většinou už část vodní masy i zadržují. Revitalizace zastávají
Obr. 23. Rozdělení nivy vodního toku podle zájmů protipovodňové ochrany obce.

podobnou službu při navracení napřímených vodních toků do přírodě blízké podoby,
klikatící se krajinou a doprovodnou zelení, která přirozeně brzdí pohyb vody a částečně

V rámci efektivního přístupu k celé problematice povodní a sucha je však třeba

akumuluje. Nezpochybnitelnou roli hraje přítomnost inundačních a retenčních

se dívat ještě mnohem komplexněji. Stále více se dostává do popředí téma schopnosti

prostorů jako mokřadů, (údolních) niv, rybníků a suchých nádrží lokalizovaných při

krajiny zadržovat vodu, a to právě i jako prevence před povodněmi. Podaří-li se při

vodním toku a výrazně zvětšujícím kapacitu toku pro rozliv.

odtoku z místa spadu srážek část vody absorbovat a zpomalit, přispěje se
k předcházení obou extrémních poloh: přebytku dále na toku i potenciálnímu
nedostatku blízko místa spadu. Zpomalením odtoku krajina dostává více času
absorbovat do zásob podzemních vod. Bohužel člověkem osídlená krajina je zatížena
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opatření se může rapidně měnit v závislosti na mnoha faktorech a je stěžejní vycházet
z výpočtových modelů, technických znalostí a zkušeností vodohospodářů i místních
obyvatel. Vezmeme-li v potaz ještě majetkoprávní vztahy a tlak na využití pozemků,
dostáváme matici velkého množství vstupních hledisek, kterou je zřídkakdy možné
rozklíčovat bez kompromisů.

Otázka plánování
Protipovodňová opatření, která mají účinek přímo v místě realizace, jsou
zpravidla založena na principu bariéry (hráze, stěny) a působí jako prevence proti
rozlivu, k ochránění konkrétní lokality. Množství vody nezmenší, pouze limitují rozliv
a pohromu posílají dál. Naopak prvky umožňující rozliv a zadržení vody je třeba
realizovat mnohem dříve, ještě před oblastmi záplavou ohroženými.
Pokud je v jedné obci předpoklad, že bude ohrožena povodní, je třeba zajistit
opatření ve směru proti proudu, tedy před obcí, aby se zvýšená hladina vůbec na
území obce nedostala. Nebo dostala, ale už v nějaké modifikované, přijatelnější,
formě. A to taky může být, a docela pravděpodobně i bude, v gesci obce sousední.
Obr. 25. Schéma půdorysného uspořádání suché nádrže a poldru.

To znamená, že proto, abychom ochránili ohroženou obec, potřebujeme, aby úsilí
vynaložila i obec sousední.

Je třeba uvést i stav samotného koryta vodního toku a nádrží, jejich tvar
a aktuální kapacitu, které mnohdy mohou být zanedbané či technicky nevyhovující.

K minimalizaci povodňové vlny přispívají všechna opatření na trase, která mají
schopnost povodňovou vlnu formovat, zmírnit nebo část zadržet. Ochrání lokality
dále po vodním toku, avšak jsou zpravidla založena na chtěném (či řízeném) rozlivu
a zadržení vody, čímž může být nepopulární je realizovat. Náklady na plánování,
majetkové vyrovnání a na samotnou realizaci často ponese jedna obec, aby ochránila
druhou.
Zde je na místě vyzdvihnout zvyšující se frekvenci období sucha a to, že mnohá
protipovodňová opatření jsou zároveň prvky zadržujícími vodu, a tedy předcházejí
vysychání krajiny. To by mohlo být významným motivačním hlediskem do budoucna
pro obce, které samotná povodeň netrápí.

Obr. 26. Záchytný příkop v k. ú. Chýjice.

Obr. 27. Poldr v k. ú. Slatina nad Úpou.

Nabízí se tedy celá řada možností, ale žádný z uvedených elementů není všelékem
a každý má své výhody a kritéria. Nejefektivnější bývá jejich vhodná kombinace, ušitá
na míru každé jednotlivé lokalitě. Vhodnost a účinnost konkrétního technického
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(ekologicky i hydrologicky), popis hydrologie jednotlivých dílčích toků, klimatických
podmínek, srážkových charakteristik, současného stavu ochrany před povodněmi
a především detailní návrh konkrétních jednotlivých opatření.
Jedná se o vodohospodářský nástroj, kteří řeší velmi komplexně vodní tok tak,
že jej rozdělí na jednotlivé přítoky. Každé takto vymezené povodí je pak samostatně
zpracováno. Je proveden nejen modelový výpočet, ale proběhne terénní průzkum,
v rámci kterého se projektant seznámí přímo s konkrétními podmínkami a možnostmi
v území, setká se s místními, se zástupci obcí, ale i jednotlivci, místními obyvateli. Jsou
diskutovány různé možnosti, proběhnou dokonce předběžná jednání o pozemcích
a vlastnictví. Součástí jsou i osvětové workshopy. A na základě všech těchto činitelů
pak projektant (tým) navrhuje efektivní opatření.

Obr. 28. Překryv schéma vodstva ČR a hranic obcí s rozšířenou působností.

Územní plánování vychází z poměrně ustáleného členění na územní celky (kraje,
obce s rozšířenou působností), které svým rozsahem pouze výjimečně pokrývají celé
území pro komplexní zpracování oblasti vodního toku. Máme tedy nástroje pro to,
abychom efektivně a udržitelně plánovali? Následující část kapitoly se bude věnovat
dvěma typům studií, které mohou pro tyto účely velice dobře fungovat, a čeká v nich
obrovský potenciál pro budoucí zadavatele i zpracovatele.
Potenciál lze spatřit ve studiích. Oproti závazným nástrojům územního
plánování je v případě studií možné zadat libovolný rozsah řešeného území, a tedy
dostát potřebě přeshraničního zadání napříč legislativou daným členěním. Studie
navíc umožňuje zadavateli flexibilně nadefinovat rozsah, podrobnost či účel, a cílit
tak i na poměrně úzkou specifikaci, může být velmi obecná, nebo naopak naprosto
konkrétně zaměřená, právě třeba na hospodaření s vodou.

Studie odtokových poměrů

Obr. 29. Zájmové území povodí levostranných přítoků Sázavy.

Jako zdařilý příklad lze uvést Studii odtokových poměrů v povodí Sázavy
z roku 2018 (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 2018). Je dobré uvést,

Posuzuje, kde je vhodné a účelné nechat vodu rozlít a zadržet ji v krajině.

že vznik této studie musely iniciovat samotné obce, respektive sdružení obcí, místní

Pracuje s revitalizacemi, obnovou přirozené retenční schopnosti niv a mokřadů,

akční skupina, která na základě výzvy MŽP studii pořídila. Studie obsahuje popis

úpravami zemědělské krajiny. Tam, kde by tato opatření nefungovala nebo nejsou z

současného stavu území, identifikaci problémových míst, identifikaci cenných lokalit

opodstatněných důvodů vhodná, je třeba použít ochranu pomocí technických prvků:
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suchých poldrů, nádrží, hrází, protipovodňových stěn, anebo třeba jen rozšíření
průtočného profilu mostu. Pro to, aby byla opatření navržena efektivně, je třeba,
aby projektant území prozkoumal a zabýval se jím komplexně, a zhodnotil, co je pro
oblast nejvhodnější v celkových souvislostech.

Územní studie krajiny
Územní studie krajiny je nástroj, který zaznamenal v posledních letech mnoho
nově vzniklých zpracování pro rozsah regionů obcí s rozšířenou působností (dále
jen ORP), a to především díky pobídce Integrovaného regionálního operačního
programu 2014-2020 z roku 2015. Finanční podpora byla vázána na splnění několika
kritérií, mezi nimiž bylo právě i řešení protipovodňové ochrany. Metodický pokyn
zadání (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016) nestanovuje studii zcela konkrétně
parametry pro zpracování oblasti protipovodňové ochrany (ani např. hospodaření
s vodou) – zodpovědnost za požadavky na podrobnost řešení a cílů návrhu je tak
přenesena na zadavatele, v tomto případě ORP. Studium několika dokončených studií
ukazuje, že přístup zpracovatele může být diametrálně odlišný, co se týká pozornosti
věnované jednotlivým tématům i podrobnosti jejich zpracování.
Pro ukázku byla zvolena studie Územní studie krajiny správního obvodu
ORP Pardubice z roku 2019 (EKOTOXA s.r.o., 2019). Jde o poměrně rozsáhlou
dokumentaci, která zpracovává celé území ORP komplexně i po jednotlivých obcích.
Hledisku vodního režimu a hospodaření s vodou tato studie dává velký prostor
a mimo jiné obsahuje část velmi podrobně se zabývající rešerší historických krajinných
struktur koryt řek a rybniční soustavy.

Obr. 30. Výřez z Výkresu jevů navržených na doplnění ÚAP (+ výřez legendy).
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Studie kromě jiného obsahuje jednotlivé karty obcí, kde řeší postupně jednotlivé
tematické oblasti: urbanizovanou část, hospodaření s vodou, ohrožení erozí, ochranu
přírody a biodiverzity, ÚSES, lesnictví, turismus, těžbu, opuštěná a znečištěná území.
Stanovuje zde problémy k řešení, návrhy a doporučení. Podíváme-li se do konkrétních
obcí (vybrané úryvky z konkrétních karet obcí) (EKOTOXA s.r.o., 2019):
Bukovka: „Navrhuje se podpora samovolné renaturace a obnova břehových
porostů vodního toku Bukovka (REV-22), společně s vytipováním a odstraněním
nefunkční trubní drenáže podél toku.“
Černá u Bohdanče: „Navrhuje se revitalizace ramene Labiště pod Černou (REV- 2),
jeho odbahnění a napojení na Černskou strouhu. Navrhuje se rovněž revitalizace
Lánského ramene (REV-16). Doporučuje se odbahnění ramene bez napojení na Labe.
Pro eliminaci dalšího vnosu živin do těchto ramen je třeba přehodnotit současný
způsob zemědělského využívání pozemků v bezprostředním okolí lokalit.“
Dašice: „Doporučuje se realizovat opatření na podporu tlumivých rozlivů v nivě
vodního toku Loučná (PBPOP-8) v lokalitách SZ a JV od obce. Součástí opatření bude
i rozsáhlá rekonstrukce břehových porostů (REV-3).“

Obr. 31. Historické vodní plochy v rámci zájmového území ORP Pardubice.

Jak je z úryvku vidět, jedná se o konkrétní návrhy opatření, která jsou zároveň

Jak již bylo uvedeno, vedle průzkumu věnovanému korytům řek, studie

uvedena v části věnující se návrhu jevů do ÚAP (viz Obr. 30). Pokud bude tento

obsahuje Průzkum pozůstatků historických krajinných struktur – Rybniční soustavy (viz

záměr dotažen a navržená opatření budou skutečně převzata do územně plánovacích

Obr. 31), který čerpá z historických mapování a bere si za cíl identifikovat zachovalé

podkladů, mohl by obecně takový postup být velmi efektivní. Podrobnost studie

a zaniklé vodní plochy jako podklad pro zhodnocení potenciálních možností využití

ukazuje na poměrně pečlivé zapracování podmínek té dané lokality a vytvoření

krajiny. Taková analýza přináší mnoho informací o řešeném území a velice zajímavé

jasného návrhu, což je pro následující plánování velmi cenná informace a její

jsou i vyvozené závěry o důvodech zániku vodních ploch – vedle často se opakujícího

přenesení do dalších nástrojů územního plánování je klíčové.

tlaku na zemědělské využití půdy a rozšiřování zastavěného území to je například
náročnost na údržbu vodních děl, výstavba jiného vodního díla, anebo třeba
soukromé ekonomické zájmy (EKOTOXA s.r.o., 2019).

Závěr
Závěrem lze říci, že přestože historicky exponovaný tlak na výtěžnost území
sebral část kapacit pro zadržování vody v krajině, v poslední době se do popředí
pozornosti dostává potřeba navracení schopnosti zadržovat vodu a stává se čím dál
naléhavější. Nyní nás čeká v tomto ohledu výzva spočívající především v ekonomickém
hledisku, majetkoprávních poměrech a vymahatelnosti realizování účinných opatření.
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II.

VENKOV
COUNTRYSIDE
Tento blok se zabývá analýzou vesnických sídel, zkoumáním jejich charakteru

a toho, co tento charakter vlastně vytváří. Na základě těchto poznatků pak kapitoly
předkládají své návrhy možného budoucího zdravého vývoje těchto sídel, kterým

jim umožní rozvíjet se a podpoří atraktivitu života na vesnici jako plnohodnotné
alternativy k životu ve městě. První kapitola analyzuje růst venkovských sídel,

vnímá probíhající změnu složení obyvatel a jeho potřeb a varuje před rizikem
nekoncepční expanze, která nerespektuje historickou strukturu, a tak ničí vesnický
ráz. Tuto problematiku demonstruje na případové studii Dolního Třebonína,
na které ukazuje konkrétní příklady a konkrétní možná řešení. Druhá kapitola

se zabývá nedostatkem občanské vybavenosti v těchto sídlech a jejich malou
kvalitou, kdy jedno z možných řešení vidí ve studiu a podpoře vzájemně prospěšné

symbiózy krajiny jako nositele turismu a konkrétních sídel. Podpora turismu pak
má potenciál rozvinout místní občanskou vybavenost, a zlepšit tím kvalitu života
místních obyvatel. I třetí kapitola řeší neadekvátnost občanské vybavenosti ve

vesnicích (především v oblasti pohostinství jako tradičního nositele komunitního
života a pak také obchodů s potravinami). Toto téma zkoumá pomocí případové
studie vesnic v okolí Vodňan, kde prověřuje jejich potenciál a ekonomickou reálnost

investic do občanské vybavenosti. Čtvrtá kapitola mapuje trend ztráty vesnického
charakteru, který spatřuje především v nevhodných – příliš městských - úpravách

MB

Ing. arch. Magdalena Baramová

velmi definovaných v kontrastu proti tzv. měkkým hranám typickým pro venkov).

OM

Ing. arch. Ondřej Madar

veřejných prostranství, např. ve volbě materiálů a řešení jejich přechodů (jako
Své závěry demonstruje na příkladech a nastiňuje možnosti, jak realizovat moderní
vesnické veřejné prostranství bez nutnosti ztráty jejího vesnického charakteru.
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The Outskirts in the Center of Attention

Revolution it is clear which municipalities were artificially

Village settlements near development centers and axes have faced enormous interest

subsidized and which prove their potential regardless outside

in individual housing in the last 30 years and their expansion is therefore inevitable. Natural

support. A new challenge for today’s village is to restore or

construction and comprehensively designed complexes are in many cases created at the cost

to establish the elements of civic amenities that would bring

of uneconomical treatment of land and public infrastructure. Due to the restructuring of rural

locals a slightly richer life in the place of their residence. A case

population, the demands for life have been also changing. This dynamic transformation of rural

study involving rural settlements in the vicinity of Vodnany in

space and life brings with it a number of pitfalls. New development often does not respect the

South Bohemia examines the potentials of the village and the

traditional urban structure of villages. It interferes into the landscape with foreign elements and

possibilities of economic sustainability of the civic amenities

thus distorts the image of a settlement. As a result, the villages are gradually losing their rural

in them. These results can be a guide for the management of

character. This chapter deals with various forms of village outskirts and the possibilities of their

municipalities themselves, but also of larger catchment towns

solution that might come from the traditional concept of the rural environment based on local

which can decide on the development of municipalities in

customs. This issue will be specifically presented in the South Bohemian village of Dolni Trebonin.

their vicinity.

Landscape and tourism as a new impulse
for amenities in small towns

Surfaces Suitable for Public
Areas of Small Settlements

The post looks at the problem of the landscape context of a small town and its influence for

Small settlements of a village character have a unique

the amenities of these towns. The challenge of today’s small towns can often be the lack of amenities

and a very specific character in Bohemia and Moravia which

or their poor quality. As a result, there is a real risk of population out-migration to larger cities and

distinguishes them from cities, towns, and metropolises.

these small towns may stagnate. Their undeniable value is often their attractive landscape setting,

This applies to the structure as a whole, as well as to their

which allows the benefits of urban and village living to be combined. The thesis thus explores

individual parts, which include public spaces. In the past,

how the attractiveness of the landscape can be reflected in the amenities of the estate, how

people were able to clearly identify whether they were in

tourism can be handled, which is nowadays more of a problem for some towns and yet could bring

a square or a village square, on a city road, or on a local road

benefits to many small villages. A sample of 18 municipalities was used to analyse the amenities

in a village. All this only thanks to the typical character of

and their diversity in relation to the attractiveness of the surrounding landscape. The results then

these places, dimensioning and division of individual spaces,

suggest that healthy tourism development and systematic work with tourism brings much needed

small details typical for the given spaces and, last but not

economic and employment opportunities that are often lacking.

least, also thanks to the choice of surface materials. In the

Contemporary Possibilities and Potential
of Civic Amenities of Villages

last few decades, however, a lot of urban elements have been
brought to the villages under the guise of modernization and
enhanced traffic safety, so the typical Czech village character

Today the village faces a potential renaissance. Over the last 30 years the sidewalks have

has been thus gradually wiped or completely disappeared.

been repaired in most villages, multifunctional sports fields have been built and cultural halls

However, this trend of a “city-like character” can be prevented

have been repaired. However, what has not changed positively and has often gone for the

if individual municipalities use urban or architectural experts

worse is the presence of pubs or grocery stores. Under socialism these enterprises operated

or methodological guidelines to modify settlements as they

in a controlled manner and the principle of decision-making was governed by the so-called

specify which elements should be used when renovating the

central settlement system. But was this system sustainable? Today, over 30 years after the Velvet

space and which are, on the contrary, unsuitable.
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Okraje v centru
pozornosti

Vesnická sídla v blízkosti rozvojových center a os
čelí v posledních 30 letech enormnímu zájmu
o individuální bydlení, a jejich expanze je tedy
nevyhnutelná. Živelná výstavba i uceleně navrhované
soubory v mnoha případech vznikají za cenu
nehospodárného zacházení s půdou i veřejnou
infrastrukturou. Vzhledem k restrukturalizaci
povolání venkovského obyvatelstva se mění i jeho
nároky na život. Tato dynamická transformace
venkovského prostoru a života s sebou přináší
i řadu úskalí. Nový rozvoj často nerespektuje
tradiční urbanistickou strukturu obcí, do krajiny
se vymezuje cizorodými okraji, a narušuje tak obraz
sídla. V tomto důsledku obce postupně pozbývají
svého venkovského rázu. Tato kapitola pojednává
o různých podobách okrajů vesnic a možnostech
jejich řešení, která mohou čerpat i z tradičního pojetí
venkovského prostředí, založeného na místních
zvyklostech. Tato problematika bude konkrétně
představena na jihočeské obci Dolní Třebonín.
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Úvod

Vnější okraje – konec vsi?

Český venkov měl historicky produkční a obytný aspekt, přičemž oba dva byly

Struktura zástavby českých vesnic se od konce 2. světové války razantně

po dlouhou dobu vyrovnané. Platilo, že kdo žil na venkovské půdě, využíval ji i ke

proměnila. Po kolektivizaci zemědělství ztratila skladba usedlostí i rozloha stavebních

své obživě. V 19. století v souvislosti s demografickými změnami a růstem volného

pozemků své opodstatnění. Nová výstavba tedy nyní může vznikat nejen

času přibylo ke zmíněným aspektům venkova i jeho rekreační využití. Poměry mezi

v bezprostřední blízkosti zastavěného území, ale také v zadních partiích původních

těmito třemi rolemi venkova se v posledních desetiletích značně proměňují, zejména

parcel intravilánu. Postupně tak dochází k zahušťování struktury venkovských sídel

ve prospěch obytně rekreačního využití. V zemědělství pracují pouze nízké jednotky

(které se historicky uskutečňovalo hlavně na návsi, kde si svá obydlí budovali

procent obyvatelstva a drtivá většina půdy je propachtována právnickým osobám.

především řemeslníci a chudší obyvatelé s minimální držbou půdy), a mizí původní

Vesnice se v tomto důsledku čím dál tím více poměšťují, k čemuž přispívá nejen příliv

jasná hierarchie zástavby vrcholící ve středu obce s kompaktními statky, jež od volné

nových obyvatel z měst, kteří touží po vlastním domě v blízkosti přírody, ale také

krajiny dělí pás zahrad a sadů, tzv. humna. Právě vysoký podíl sídelní zeleně

dojíždění „starousedlíků“ za prací do okolních sídel, kde přirozeně přebírají městské

v intravilánu, kde zpravidla představuje 50-60 %, a prostorové uspořádání vegetace

vzory za účelem zvyšování životních standardů (Baše, 2006). Zároveň se mění

rovnocenně doplňující hmotu nízkopodlažních budov jsou specifickým znakem

vztah obyvatelstva k otázkám soukromí a anonymity, kdy zejména mládež a lidé

venkovského prostoru oproti městskému prostředí, kde převládá minerální složka

v produktivním věku nechtějí být vystaveni drobnohledu komunity a pospolitost

(Mareček, 2004).

venkovské společnosti ustupuje (viz třída místních vazeb v sociologickém výzkumu
Rozděleni svobodou). Lze tedy konstatovat, že obyvatelé venkova již nemají
existenční vztah k půdě, na které žijí, a od života na vesnici mají jiné požadavky. Tyto
tendence mohou být odbornou i laickou veřejností vnímány jako negativní, ale je
nutné je brát jako reálné procesy, na které je potřeba hledat odpovědi.
Přebírání městských vzorů v architektuře a urbanismu vesnice ovšem obvykle
nerespektuje tradiční strukturu jádra obce a bez ohledu na to, zda výstavba
probíhá živelně či plánovitě, nový rozvoj je mnoha případech uskutečňován za
cenu nehospodárného zacházení s půdou i veřejnou infrastrukturou. Sídla jsou tak
definována cizorodými okraji, které nevytváří charakteristický pozvolný přechod do
krajiny, což ve svém důsledku poškozuje obraz vesnice a vede k postupné ztrátě
venkovského rázu sídel.
Tento článek pojednává o různých podobách okrajů vesnic a představuje
některé možnosti jejich řešení. Navzdory proměněným podmínkám života na
venkově se nelze v otázce ztvárnění okrajů venkovského sídla vyhnout ani tradičnímu
pojetí, které možná částečně překvapivě může nabídnout atraktivní řešení v souladu
s požadavky moderního člověka. Konkrétněji bude tato problematika představena
v druhé části článku na příkladu obce Dolní Třebonín nacházející se v okresu Český
Krumlov.
Obr. 32. Záhumenní partie parcel v severní části vesnice Lužná (okr. Rakovník) byly druhotně
rozděleny na menší pozemky, struktura ortogonální návesní lokace je ovšem dodnes patrná.
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Velikost dnes inzerovaných parcel (již okolo 500 m2) se blíží plochám pozemků

lze považovat za chybné. Jedná se o jeden z nejvýraznějších reliktů tzv. lidového

individuálních domů v rezidenčních čtvrtích měst. Taková výměra neumožňuje

krajinářství, které vzniklo jako „souhrn činností utvářejících venkovskou krajinu jejími

dostatečný rozvoj zahrad a následné organické začlenění do siluety sídla, ani

obyvateli v určitých zeměpisných, hospodářských a sociálně-kulturních podmínkách,

nereflektuje polohu pozemku v rámci obce. Historická osídlení měla svou kapacitu

které odpovídaly daným potřebám, názorům a tradicím“, přičemž význam lidového

jasně ohraničenou úživností zemědělských ploch v katastru, a možnosti rozvoje tedy

krajinářství tkví právě v početnosti a koherenci prvků. Zatímco chráněný stavební

byly silně omezené. Nadto byla pro založení volena především taková konfigurace

fond včetně drobných památek je dnes široce přijímán a respektován, urbanistické

terénu, která by vesnicím zajistila polohu chráněnou např. před větrem. V dálkových

hodnoty zatím nezískaly patřičnou pozornost veřejnosti. Vesnice a krajina zatím

pohledech se tak jádra obcí často ztrácí v zeleni nebo jsou cloněna terénními hranami,

zůstávají opomíjeny a o to ohroženější jsou pak četné, a tedy zdánlivě obyčejné

zatímco nová výstavba expanduje do okolí na pohledově exponované partie. Poloha

složky, které se podílí na obrazu českého venkova.

nových čtvrtí by nebyla tolik problematická, pokud by malá výměra parcel nedávala

Fenomén humen se ale také odráží v životě dnešní venkovské společnosti.

vyniknout budovám, které ani v dlouhodobém horizontu nebudou kryty vzrostlou

Vesnice je v současnosti především obytným prostorem, jak bylo popsáno v úvodní

zelení. Plynulý přechod do krajiny v podobě pásu tzv. humen ustoupil úsporným

části. Pás zahrad a sadů tak již není nutně využíván produkčně a stal se místem

zahrádkám, zatímco robustní oplocení, štíty a cizorodé sklony střech novostaveb tvoří

procházek, dětských her a setkání mládeže. Humna a přilehlé přírodě blízké lokality

silně kontrastní, tvrdou hranici zástavby, která oproti okolnímu prostoru působí jako

mají paradoxně větší obytnou hodnotu než tradiční shromažďovací prostor návsi,

opevněný ostrov. Neohraničené rozšiřování obcí společně s dědictvím komunismu

kam obyvatelé zavítají, jen pokud potřebují do samoobsluhy či na autobus (případně

v podobě velkokapacitních zemědělských areálů tak postupně degraduje tolik

když přijede pouť). Návsi přišly o své stravovací podniky a občanské vybavení, takže

ceněný krajinný rámec, který je jedním z hlavních požadavků venkovského bydlení.

nemají, jak místní přilákat, a navíc neposkytují dostatek soukromí, na kterém si nové
generace obyvatel zakládají. Setkání s příbuznými či přáteli se tak raději odehrává
v pohodlí domovů, zatímco intimita humen nahrává individuální rekreaci či schůzkám
mimo zraky celé vsi. Výzkum posledních let ukazuje, že si obyvatelé venkova pojem
humna stále spojují s určitým reálným obsahem a 2/3 z nich je přímo využívají alespoň
jedenkrát v týdnu (Kašíková, 2013). Sociální přínos tak snad nejlépe zdůvodňuje
raison d’etre humen v současnosti i pro ty občany, kteří se nezajímají o kulturní
a přírodní hodnoty venkovského prostředí.
Ochrana humen, jejich propojování s navazujícími prvky systému zeleně a jejich
doplňování a rozšiřování není jen estetickou a rekreační záležitostí. Venkov

Obr. 33. Obytný soubor „Nad Ohrady“ v Dolním Třeboníně, okr. Č. Krumlov, pohled od východu. Vlevo

se v posledním desetiletí potýká s výkyvy klimatu, které radikálně ovlivňují životní

je situováno jádro vesnice, jehličnany plní roli izolační zeleně ČOV a vpravo se na mírném svahu rozkládá

úroveň jeho obyvatel a snižují obyvatelnost české krajiny. O modro-zelené

čtvrť „Nad Ohrady“, která se ani po 15 letech neztrácí v zeleni, protože to neumožňuje velikost parcel.

infrastruktuře se hovoří převážně ve spojitosti s městy, ale právě humna přirozeně plní
funkci jejího hlavního pilíře v prostředí vesnice. Poloha na pomezí zahrad a zemědělské

Jak tedy pojmout okraje sídel v postagrární době? Nejsou vesnická humna

krajiny poskytuje celé škále druhů rostlin a živočichů přijatelné, či dokonce optimální

v dnešní době pouhým přežitkem? Jiří Mareček (2008) nevnímá humna jako konec

podmínky k životu. Humna tak fungují jako tzv. ekotonální zóna, kde se mohou

vesnice, ale naopak jako bránu do krajiny, ze které sídlo vzešlo. Vegetační pás tedy

vyskytovat druhy, jejichž obvyklým stanovištěm je zahrada, resp. zastavěná oblast, ale

obec začleňuje do krajinného kontextu a zároveň je cenným dokladem historické

zároveň zde mohou přebývat i druhy polí a luk. Tato univerzálnost v důsledku vede

parcelace, jež spoluvytváří identitu sídla, a jeho fragmentace na menší parcely

k větší druhové pestrosti humen než v jednotlivých sousedních společenstvech

74

Magdalena Baramová

Okraje v centru pozornosti

75

(Kašíková, 2013). Ekologický přínos nespočívá pouze v ochraně přírody, stabilita

Městští obyvatelé tak dostanou to, po čem baží – možnost pohybovat se v přírodě

ekosystémů má řadu vedlejších, pro lidstvo nesmírně prospěšných efektů, tzv.

blízkém prostředí. Jak navrhuje Mareček (2004) – lze vytvořit rozmanitou síť cest

ekosystémových služeb (např. produkce kyslíku, termoregulace, zadržování vody

(okružní i spojnice s okolními sídly) s různou náročností (promenáda pro seniory

v krajině, zásobování potravou a mnoho dalších). S tím je spojen též nepříliš zmiňovaný

či rodiče s dětmi nebo běžecká trasa pro každodenní sport), jež bude propojovat

pojem „podzemní biodiverzita“, jenž klade důraz na společenstva žijící v půdě. Pro

pamětihodnosti a občanskou vybavenost sídla (práce s gradací zážitků). Koncepčně

člověka neviditelné, leč početné druhy bakterií, hub a živočichů zajišťují oběh živin,

pojaté stezky mají potenciál akcentovat hodnoty sídla a jeho okolí, díky čemuž se pak

filtraci vody, zdraví rostlin nebo asimilaci CO2. Pro řádné fungování systému sídelní

obyvatelé silněji identifikují s místem svého bydliště a zasazují se o jeho rozvoj.

zeleně je tedy nezbytná nejen povrchová zeleň, ale i kontinuita půd. Humna jako
souvislé pruhy vegetace tyto požadavky splňují mnohem lépe než uliční profily nově

Vnitřní okraje

budovaných souborů s minimem zeleně (argumentem pro její absenci jsou přilehlé

Tendenci ke zpevňování a ztvrzování okrajů lze též vidět i na druhé, přivrácené

zahrady rodinných domů, ale jak bylo popsáno výše, jejich rozloha není dostatečná).

straně vesnického prostoru, tedy uvnitř intravilánu. Ačkoli se obytné místnosti
usedlostí vždy obrací do ulice či návsi, stavební čára si zachovává odstup, který může
dosahovat i několika metrů. Ať už byl tento pás pojednán jako předzahrádka, nebo
byl jen zatravněný, opět tvořil nedílnou součást obrazu vesnických sídel. Repetice
tohoto prvku přispěla k ustanovení jednotného vzhledu veřejných prostorů a opět jej
lze označit za příklad lidového krajinářství.

Obr. 34. Pohled skrz humna na vesnici Bígr v tzv. českém Banátu, župa Karaš-Severin, Rumunsko.

Podobně jako se města obepínají zelenými pásy (green belts), aby se přiblížila
krajinnému rámci, vesnicím stačí oprášit již zavedený institut humen. Mohou

Obr. 35. Předprostor typicky německého patrového domu v Mýtě, okr. Č. Krumlov, stav z r. 2014.

pochopitelně vznikat i nová humna v různých tloušťkách a hierarchiích. Staré jádro
může být zelení odděleno od pozdějších souborů a nová zástavba pohledově
narušující, či přímo znehodnocující centrum obce může být zelení cloněna. Nabízí se
též uplatnění zásad lidového krajinářství, např. osázení návětrné strany sídla bariérou
stromů (jak bylo popsáno výše, obce se často rozvíjejí mimo chráněné polohy
původního osídlení). Řešení tohoto druhu mají zároveň i přínos pro novousedlíky:
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Zdivočelá periferie
Vraťme se ještě od drobného měřítka k širokému záběru, jenž ukáže na další
podobnost vesnice a města. Kromě tvrdých a umělých okrajů se na hranicích vesnic
také vyskytují provozy v intravilánu nepřípustné z hlediska hygienických norem, ať už
se jedná o zemědělské areály, výrobu, či dopravní koridory. Jelikož jsou sídla centry
lidských aktivit, a tedy i generátory zisku, nezastavěné plochy katastru investoři
(mimo zemědělce) vnímají spíše jako pouhé mezery mezi jednotlivými obcemi, kde je
dostatek prostoru pro realizaci jakýchkoli záměrů bez toho, aby někdo příliš posuzoval
jejich kvalitu nebo se proti nim ohrazoval. Krajina se tak stala samozřejmostí a pouhou
formalitou, kam je možné tyto nechtěné, leč často nepostradatelné soubory vymístit.
(Baše, 2006). Sousedství těchto areálů zpravidla přestane být udržováno – buď je
to dáno obtížnou přístupností k pozemkům, zhoršenou možností využití, která už
majiteli nestojí za to, nebo ustanovením ochranného nárazníkového pásma, kdy
je daný kus území dokonce záměrně „zbaven své funkce“. Ani uzavření provozů
není garancí návratu k předchozímu stavu či nové úpravě místa – opuštěné budovy
Obr. 36. Tentýž dům, s předsunutým bytelným oplocením a velkým
podílem zpevněných ploch na pozemku, stav z r. 2020.

a zařízení nejsou odstraněny a setrvávají v krajině (Haluzík, 2020).
Velké metropole přirozeně generují těchto nevyužitých meziprostorů více,
jelikož jsou provázané s růstem městské struktury a nejčastěji vznikají na předělech

Na hlavních průjezdech obcí musí předzahrádky a trávníky obvykle ustoupit

různých částí města (Haluzík, 2020), nicméně i ve venkovském prostředí lze

chodníkům, ale zajištění bezpečného pohybu je jistě zásadnější prioritou oproti

pozorovat podobný fenomén, byť v mnohem menším rozsahu. Výraznými zásahy

malichernému akademickému lpění na vesnickém rázu. Nicméně v méně vytížených

do struktury vesnické zástavby bylo zřizování areálů JZD při jejích okrajích, které si

partiích obce má rozhodující možnost ovlivnit podobu předprostoru nemovitostí

musely ponechat odstup od obytné zástavby za účelem minimalizace přenosu a šíření

vlastník pozemku. Zde obvykle přichází tendence si pozemek oplotit a zajistit

prachu, hluku, zápachu a bakterií. Dělicí pásma byla koncipována jako vegetační filtr.

odstavnou plochu pro parkování aut. Potřeba ochrany majetku i soukromí je

Jejich hloubka se měnila v závislosti na kapacitě a druhu provozu, nicméně osazování

pochopitelná, jak bylo zmíněno v úvodu, sociální kontrola venkovské společnosti je

nebylo vždy provedeno a ochrana zbytku sídla nebyla důsledná. Postupem času ale

pro nově příchozí spíše přítěží, nicméně existují citlivější řešení než masivní betonové

tato území začala přirozeně zarůstat. Mimo to byly další hygienické odstupy potřebné

hradby či oplocení ve stylu podnikatelského baroka. Jako vhodnější postup se jeví

i uvnitř souborů kvůli požární bezpečnosti nebo mezi chovy jednotlivých druhů, což

volba materiálů na vesnici tradičně zastoupených a minimálně zpracovaných

zeleni poskytlo další prostor (Vasilenková, 2016). Méně výnosné a hůře přístupné

(kámen, dřevo) (Žák, 1947). Je nutné též brát v potaz regionální specifika, jako např.

zemědělské pozemky (např. pastviny), které se ocitly v blízkosti areálů a jež nebylo

kamenné tarasy porostlé nenáročnými sukulentními rostlinami. Odstavné plochy

nutné či možné obsloužit, byly ponechány ladem. Analogické situace lze najít i v okolí

bývají nejčastěji provedeny vydlážděním či vybetonováním dané části pozemku, ale

průmyslových souborů, lomů a dolů, zařízení dopravní a technické infrastruktury

navzdory poměrně snadnému zhotovení, životnosti a lehké údržbě je třeba zvážit

nebo také sportovních hřišť.

vizuální i environmentální dopad rozměrné zpevněné plochy na podobu vjezdu na

Venkov se ovšem kromě postindustriální či postmontánní nové divočiny

pozemek a zahrady. O jednotnou úpravu předprostorů domů se též může zasadit

vyznačuje také postagrární krajinou, zejména v oblasti bývalých Sudet. Navzdory

správa obce, jako např. Hrušky v okr. Vyškov.

cílenému odstraňování rozptýlené zeleně z důvodu snazšího obdělávání půdy těžkou
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technikou během procesu kolektivizace přibylo v hůře dostupných lokalitách takové

posílit prostupnost a obytnost krajiny. Tato „území nikoho“ přirozeně přitahují děti

množství trvalé zeleně v krajině, že její procentuální zastoupení překvapivě převyšuje

a mládež, kterým skýtají kousek dobrodružství hned „za humny“ za sníženého dohledu

stav po 2. světové válce. Kromě orné půdy též zarůstají opuštěné zářezy cest či

rodičů. Na rozdíl od města je zde minimální riziko kriminality, ale je záhodno oblast

mohutní relikty polních mezí. Během posledních 70 let tak na řadě míst došlo

zbavit znečištění (zbytky stavebních materiálů, odpad), aby se zde mohli bezpečně

k absolutní proměně kulturní krajiny v tzv. „novou divočinu“, jež nabyla na přírodní

pohybovat děti i dospělí.

hodnotě (Lipský, 2009).

Obr. 37. Z náměstí bývalého pohraničního městečka Cetviny,

Obr. 38. Dolní a Horní Třebonín na ortofotomapě. Na severu sídla se nachází kruhová

okr. Č. Krumlov zůstala jen kašna a řada kaštanů.

zástavba obytného souboru „Nad Ohrady“, pod ním je zřetelné původní jádro vsi. Níže na
jihu se rozkládá areál býv. JZD a zcela dole je situována náves Horního Třebonína.

Tento náznak „nové divočiny“ (termín se pojí spíše s rozsáhlými plochami, kde
se mohou přírodní procesy plně rozvinout) v počátečních stádiích sukcese má ale

Případová studie: Dolní Třebonín

obdobně jako humna nebo doprovodná zeleň svůj ekologický, a místy i společenský

Pro názornou ukázku různých hledisek územního rozvoje vesnického sídla byla

význam. Výše popsané meziprostory lze vzhledem ke své poloze na rozhraní různých

vybrána obec Dolní Třebonín v okrese Český Krumlov, pod kterou spadá dalších sedm

prostředí, resp. společenstev, též považovat za ekotony. Z hlediska biodiverzity jsou

vesnic, včetně menšího Horního Třebonína situovaného přibližně 250 metrů jižním

tedy neméně kvalitní a lze je zahrnout do územního systému ekologické stability.

směrem. Obec spadá do prostoru mezi krajskou metropolí České Budějovice a dvěma

Nedostatek sociální kontroly může pochopitelně vzbuzovat nedůvěru obyvatel

menšími městy – Velešínem a Českým Krumlovem – a těží ze synergie možností

vesnic, nicméně se často jedná o zajímavé prostředí v blízkosti sídel, jež by bylo

nabízených těmito sídly. Územím prochází silnice I/39 (Kamenný Újezd – Nová Houžná)

možné využívat ke každodenní rekreaci, napojit na procházkové trasy, a tedy opět

a železniční trať č. 196 (Č. Budějovice – Summerau), jež je součástí IV. tranzitního koridoru.

80

Magdalena Baramová

Okraje v centru pozornosti

81

Lokalita leží v ploché Velešínské pahorkatině, jež přísluší ke Kaplické brázdě,
která je součástí geomorfologického celku Novohradského Podhůří. Krajina je
vzhledem ke své náhorní poloze doširoka otevřená a je ojediněle členěna nízkými
izolovanými vrcholy s konvexním průběhem svahů. Terénní dominantou lokality je
Věncová hora (651 m. n. m.), na niž navazuje nižší Plechatá hora (612 m. n. m.),
a společně vytváří charakteristickou siluetu. V krajině dominují zemědělsky využívané
plochy, lesy tvoří pouze malé až střední enklávy. Porovnání s mapami stabilního
katastru ukazuje, že v tomto ohledu zůstalo uspořádání ploch do značné míry
zachováno. Oblast je kontinuálně osídlena již od vrcholného středověku a dodnes
zde lze nalézt řadu zřícenin a drobných tvrzí (Maškovec, Štěkře, Krnín). Horní i Dolní
Třebonín si uchoval tradiční urbanistickou strukturu jádra, byť charakter zástavby
většího sídla utrpěl dynamickým rozvojem střediskové obce.
Rezidenční čtvrť „Nad Ohrady“
První markantní proměna sídla proběhla mezi lety 2001-2007 s výstavbou
uceleného souboru rodinných domů „Nad Ohrady“, jenž bezprostředně navazuje
na severní část jádra sídla. Investorem byla obec Dolní Třebonín a na celkové ploše
11,6 ha bylo postaveno 153 domů s 286 byty a během 6 let se počet obyvatel obce

Obr. 39. Obytný soubor „Nad Ohrady“ vyznačený v katastrální mapě.

takřka zdvojnásobil.
Zástavba složená především z dvojdomů a řadových domů, ojediněle doplněná

Čtvrť „Nad Ohrady“ je příkladem koncepčního rozvoje vesnického sídla

izolovanými rodinnými domy, je pečlivě uspořádaná do čtyř skupin ve tvaru písmen

uskutečněného v poměrně krátké době po pádu komunismu v České republice a je

U a O. Okrouhlé obslužné komunikace jsou vedeny po obvodu útvarů a střed

zde patrná snaha navázat na vzory ze západní Evropy a USA. Kruhová urbanistická

obvykle tvoří hnízda. Geometrii souboru jsou podřízeny i křižovatky, jež vznikají

struktura hnízd je v měřítku regionu ojedinělá a např. návrh nového územního

na tečných bodech. Na výstavbu měly navazovat další projekty, komunikace při

plánu ji označuje za urbanistickou hodnotu. Jednotná úprava objektů svědčí

okrajích souboru jsou připraveny k napojení. Objekty vznikaly v několika etapách,

celkovému dojmu, na druhou stranu ve spojení s kruhovým uličním plánem a absencí

ale investor i architekt zůstali stejní, domy jsou tedy typizovány a mají jednotnou

rozlišovacích prvků ztěžuje orientaci osob, které se v místě pohybují, uliční profil

úpravu. Stavby jsou výhradně přízemní s obytným podkrovím, rozšířeným četnými

nedisponuje dostatečnou šířkou chodníků a křižovatky ve styčných bodech kružnic

vikýři. Řadové domy jsou kryty lomenými pultovými střechami, ostatní rodinné domy

znepřehledňují dopravní situaci. V neposlední řadě čtvrti chybí větší veřejný prostor,

jsou zastřešeny sedlovou střechou. Budovy jsou umístěny na shodné stavební čáře

který by sloužil jako centrum či moderní náves nové čtvrti, a jakákoli elementární

a hřeben je k veřejnému prostoru orientován podélně.

občanská vybavenost.
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Výhled do budoucnosti
Další rozšiřování vesnice je na obzoru – k Třebonínu se blíží dálnice D3 a v blízkosti
obce bude vybudován přivaděč na Český Krumlov. Výhodná poloha u dopravního
koridoru zkrátí znatelně dojezdový čas do krajské metropole, a z Třebonína se tak
stane pevná součást českobudějovické aglomerace (stejně jako Boršov n. Vltavou
nebo Včelná). Patrně i z tohoto důvodu nyní vzniká nový územní plán, který je v době
psaní článku těsně před veřejným projednáváním.
Nové zastavitelné plochy jsou navrženy po obvodu celého sídla (viz Obr. 41).
Převažují plochy bydlení (označeny oranžovou barvou, zkratka BI), určené především
pro izolované rodinné domy či dvojdomy. Minimální výměra stavební parcely
požadovaná podmínkami prostorového uspořádání je 500 m2. Jak bylo popsáno
v hlavní části textu, okrajové části sídel si žádají velkorysejší výměru, aby zeleň zahrad
mohla vytvořit harmonický přechod do krajiny a aby též zajišťovala ekosystémové
služby prospěšné pro celé sídlo. Obytné zóny jsou navíc navrženy tak, aby vyplňovaly
veškerý prostor po okrajích organicky tvarovaného historického jádra. Obslužné
komunikace (vyjma stávajících účelových komunikací) většinou nejsou ve výkrese
Obr. 40. Křižovatka v souboru „Nad Ohrady“.

obsaženy, není tedy jasně stanoveno, jak budou hlouběji umístěné parcely přístupné
bez vzniku nehospodárných „krčků“ pro každý jednotlivý pozemek, jak je to možné

Vzhledem ke své poloze je zkoumaná lokalita silně vizuálně exponovaná

již dnes pozorovat jihozápadně od kruhové zástavby „Nad Ohrady“. Kromě toho

(viz Obr. 33). Zatímco tradiční urbanistická struktura jádra vesnice zůstává při

nejsou protáhlé tvary parcel orientovány koncentricky či kolmo k centru vesnice,

dálkových pohledech skryta v terénní sníženině pod kopcem Hůrka a silueta sídla

ale podél vyplňovaných okrajů, takže i kdyby byly stavební pozemky větší, cizorodé

je zjemněna vzrostlou zelení, čtvrť „Nad Ohrady“ leží na mírném svahu nad vesnicí

natočení by neumožnilo vznik záhumenního pásu po obvodu.

a utváří první dojem každého, kdo projíždí mezi Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi.

Bude též navázáno na kruhovou zástavbu z počátku tohoto století, ale

Struktura zástavby, rozměry a tvar domů ani velikost parcel nerespektují historické

tentokrát mimo režii obce. Celé území na severu od čtvrti „Nad Ohrady“, sevřené

jádro obce nepravidelné návesní formy s troj- a čtyřstrannými dvory. Okraje nové

silnicemi I/39, III/15535 a jihozápadní komunikací ústící opět na I/39. Územní plán

zástavby navíc vytváří výrazné pohledové clony, nicméně je třeba vzít v úvahu

umožňuje kompletní využití tohoto trojúhelníkovitého území, přičemž zástavba má

zamýšlené pokračování výstavby.

být odstupňována ve třech pásmech – nedokončený kruhový soubor bude zarovnán

Krajinu v okolí Dolního Třebonína sice nelze označit jako jedinečnou či

plochou bydlení (oranžová barva, BI), na niž naváže plocha smíšená obytná – komerční

nezapomenutelnou, nicméně se vyznačuje množstvím kulturních hodnot a v minulosti

(fialová, SK), která přechází v plochu smíšenou výrobní – obchodu a služeb (růžová,

též harmonickým celkovým vzhledem. Popisovaný soubor má sice zanedbatelný vliv

HK). Výrobní zóna je položena v úzkém pruhu podél I/39, od které je oddělena

na přírodní charakteristiku oblasti, ale snižuje její estetickou hodnotu, dostává se

izolační zelení, a obsluhována má být z paralelní komunikace na hranici se smíšenou

do konfliktu s kulturně-historickými charakteristikami, negativně vychyluje vztahy

obytnou – komerční částí.

mezi jednotlivými komponenty krajiny, a celkově tedy neúnosně narušuje krajinný
ráz místa.
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harmonicky působit nebude. Zatímco stavby v plochách bydlení jsou limitovány
výškovou hladinou okolní přízemní rezidenční zástavby, obytné – komerční plochy
umožňují vznik až 10 m vysokých objektů (počítáno nikoli od rostlého, ale od
upraveného terénu!), které mohou sloužit mj. i pro obchodní činnosti s prodejní
plochou až 1000 m2, a výrobní plochy umožňují výšku až 14 m. Plochy výrobní
a smíšené obytné – komerční nedefinují minimální výměry parcel a požadují pouze
minimální podíl 30 % zeleně, opět zde tedy není snaha o postupné rozdrobování
sídla do krajiny. Umístění izolační zeleně podél I/39 sice zdánlivě odpovídá snaze
o tvorbu obvodových zelených pásů, ale postrádá smysl ve chvíli, kdy „chrání“
výrobní provozy od rušné silnice. Část jihozápadní hranice území lemuje plocha
veřejné zeleně. Opět by se mohlo jednat o pokus o moderní formu humen a vizuální
odclonění cizorodé zástavby, nicméně v těchto místech nemá logiku hned ze dvou
důvodů: a) naproti parku je ještě zamýšlena zástavba, b) je nehospodárné navrhovat
park podél silnice obsahující infrastrukturu, zvlášť pokud se jedná o vedlejší větev
průtahu vesnicí, která vede k zastávce autobusu. Zmíněný úsek by se tak snad více
než kterýkoli jiný hodil pro obytnou zástavbu s drobnou občanskou vybaveností
v podobě potravin či pekařství. Jediný prvek systému zeleně, který je opodstatněný,
je pás nivy Třebonínského potoka při III/15535, který je nově součástí ÚSES. Šokující
je také naprostá absence konkrétního vyhrazeného místa pro nové vlastní centrum
moderního Třebonína, jakýsi shromažďovací prostor s občanskou vybaveností, jenž
by si sídlo zasloužilo již po skokovém nárůstu na dvojnásobný počet obyvatel na
počátku tisíciletí, natož s perspektivou dalšího masivního rozvoje. Stejně tak nebyly
rozvrženy ani komunikace navazující na stávající otevřené ulice, a majitelé pozemků
si tak mohou zastavět jejich ústí.
Součástí územního plánu je přirozeně též koncepce zeleně. Této kapitole
v textové části plánu snad nelze nic vytknout, předestřené cíle jsou veskrze v souladu
se současnými zásadami péče o krajinu a snahami o její zobytnění (posilování
Obr. 41. Výřez z hlavního výkresu návrhu územního plánu obce Dolní Třebonín z července 2020.

biodiverzity, doplnění systému sídelní zeleně, zvyšování průchodnosti krajiny, aj.)

1 – soubor „Nad Ohrady“, 2a – přilehlá zamýšlená plocha bydlení, 2b – navazující

nicméně do grafického výkresu se tyto principy promítly minimálně. Na pozadí výše

plocha smíšená obytná – komerční, 2c - plocha smíšená výrobní – obchodu a služeb,

uvedeného se jeví jeden z hlavních cílů rozvoje – „zachování venkovského charakteru

3 – chaotická zástavba rodinných domů na stávajícím okraji obce, 4a – obecní hřiště,
4b – plochy pro bydlení v předělu mezi Dolním a Horním Třebonínem.

území“ spíše jako prázdná proklamace než reálný záměr. Na několika klíčových
místech textové části (včetně urbanistické koncepce) je formulován požadavek
respektování předělu mezi Horním a Dolním Třebonínem. Onen předěl je dnes spíše

Předpokladem je pozvolné funkční odlišení a výšková gradace objektů,

symbolický – těsně za severní návesní frontou usedlostí H. Třebonína se po obou

nicméně výsledek na mírně svažitém a pohledově exponovaném území rozhodně

stranách spojnice vesnic rozkládá areál zemědělského družstva, na které v západní
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polovině navazuje obecní hřiště, a ve východní části stojí dva rodinné domy, přesto
je předěl stále znatelný. O to překvapivější je pak nové funkční určení ploch hřiště pro
individuální bydlení oddělené od provozu bývalé JZD úzkým pruhem zeleně či plochy
pro bydlení podivného tvaru za domy na východní straně silnice. Za zastavěné hřiště
ani není ve výkresu stanovená náhrada v jiné části obce, čímž vesnice přijde o prostor
využívaný k sousedským setkáním, kulturním akcím i hodinám tělesné výchovy
nedaleké malotřídky. Celkově tedy navržený územní plán nijak nepřispívá k cílenému
posilování systému sídelní zeleně.
Krajinný

rámec

obce

též

signifikantně

ovlivní

dvě

liniové

stavby

celospolečenského významu – dálnice a její návazné komunikace (které se v krajině
již zhmotňují) a také navržený železniční koridor. Ke dvěma stávajícím dopravním
tepnám v extravilánu tak přibydou další dvě prostorově náročné liniové stavby. Jejich
dokončení samozřejmě patří mezi společenské priority a je pochopitelné, že jejich
trasy byly pečlivě posuzovány, nicméně musí v území nevyhnutelně vytvořit několik
souběžných bariér, což povede k fragmentaci krajiny, a v důsledku i ke generování
neudržovaných meziprostorů.
V malém měřítku takové lokality existují v blízkosti Dolního a Horního
Třebonína již nyní, ale některé z nich by bylo možné začlenit do systému veřejné
zeleně. Příkladem může být tzv. „Stránička“ pod areálem bývalého JZD, na svahu
Třebonínského potoka. Ještě na leteckém snímku z r. 1949 (Obr. 43) je zachycena
situace před výstavbou areálu – potok protékal zemědělsky obdělávanou krajinou
členěnou na úzké pruhy polí. Svahy nad potokem byly historicky využívány pro pastvu
dobytka (Obr. 42). Po založení JZD již nebylo vzhledem k pokroku v zemědělství
nutné tyto úzké svažité pozemky obhospodařovávat a byly ponechány ladem
(počátek zarůstání je patrný na Obr. 44). Dnes na svahu roste hustá vegetace, která je
oblíbeným místem dětských her (viz Obr. 45).

Obr. 42. – 45. Vývoj lokality „Stránička“ v čase. Stabilní katastr (1827) zachycuje parcelaci
pastvin podél potoka. Letecký snímek z roku 1949 ještě potvrzuje historické využívání svahů
pro pastvu dobytka, snímek z r. 1964 již ukazuje výstavbu areálu JZD a počátek zarůstání
potoční nivy a vyvýšené terénní hrany. Barevná ortofotomapa zachycuje dnešní stav.
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Krajina a turismus
jako nový impulz
pro občanskou
vybavenost
malých měst
Kapitola nahlíží na problematiku krajinného rámce
malého sídla a jeho vlivu na občanskou vybavenost
obce. Výzvou dnešních malých měst často může být
nedostatek občanské vybavenosti nebo její nízká
kvalita. V důsledku tak reálně hrozí odliv obyvatel do
větších sídel, a tato maloměsta tak mohou stagnovat.
Jejich nespornou hodnotou přitom často je atraktivní
krajinný rámec umožňující kombinovat výhody
bydlení ve městě a na vesnici. Práce tak zkoumá, jak
se atraktivita krajiny může projevit na vybavenosti
sídla, jak lze pracovat s turistickým ruchem, který
je dnes pro některá města již spíše problémem,
a přitom mnoha malým obcím by dokázal naopak
přinést benefity. Na vzorku 18 obcí byla analyzována
vybavenost a její rozmanitost v závislosti na atraktivitě
okolní krajiny. Výsledky potom naznačují, že zdravý
rozvoj turistického ruchu a systematická práce
s ním přináší obci dnes tak potřebné ekonomické
a pracovní příležitosti, které zde mnohdy chybí.

95

Maloměsto – ani venkov, ani město

do většího perspektivnějšího sídla. Do města, kde je větší kupní síla. Princip poptávky

Tento článek se věnuje kategorii sídel, která se nacházejí tak nějak v meziprostoru.

a nabídky tak omezuje možnosti rozvoje takto malých obcí, ale to neznamená, že jsou

Obce, které mají příliš málo obyvatel, aby jim mohly nabídnout služby a příležitosti

odsouzena ke stagnaci. Mají bezesporu hodnoty, které mohou pro svoji prosperitu

městského způsobu života, ale už jsou příliš velké na to, aby neztrácely klid a kouzlo

využít. Jen musí vědět, jaké to jsou a jak s nimi pracovat.

života na venkově. Jako maloměsto se dají označit i podstatně větší sídla, ale
problematická z pohledu občanské vybavenosti jsou právě ty nejmenší obce, které
ještě mají onen status. Jedná se o městečka a městyse, které mají mezi 1 500 a 3 000

Krajinný rámec sídla
Vzhledem k tomu, že naše sídelní struktura je velmi stará a města v ní mají často
několikasetletou tradici, dá se říci, že jejich poloha v urbanistické struktuře a hlavně

obyvateli.
Tyto obce již mají svoji základní školu a jednu nebo dvě školy mateřské. Téměř

v krajině není náhodná. Většinou má své opodstatnění, které lze najít dost často

vždy se v nich vyskytuje pošta, lékárna nebo knihovna. S veřejně financovanou

v historických souvislostech z dob, kdy libovolné město vznikalo. V minulosti vždy

vybaveností tedy nemají problém. Vzhledem k tomu, že mají svoji samosprávu, která

existoval nějaký racionální důvod, proč založit sídlo na konkrétním příhodném místě.

má povinnost zajistit tyto potřeby, a považuje se to v dnešní době již za standard.

Ať už to byly důvody obranné, obchodní, nebo jiné. Tyto volby ale nakonec vedly

Problém nastává při pohledu do soukromého sektoru. Ten je již více než 30 let

k tomu, že se česká města často nachází ve specifickém a snadno rozpoznatelném

vystaven mechanismům tržního hospodářství, a tak jednoduché pravidlo zní, že

krajinném rámci. A to buď negativním, nebo pozitivním. V rámci analýzy, kterou jsem

služby, které se v tak malém městě neuživí, tak v něm zkrátka nejsou. Počet obyvatel

zpracovával na toto téma, jsem prozkoumal krajinný rámec jihočeských malých měst

ale není jediným směrodatným číslem popisujícím lidské sídlo. Proto právě v této

a tato analýza vedla k porovnání měst, která jsou umístěna v jedinečné atraktivní

kategorii obcí jsou zásadní rozdíly mezi městy, která jsou atraktivní a podnikání se

krajině, typově u vody, nebo na horách, s těmi obcemi, které leží v nikterak význačné,

v jejich intravilánu daří více než v jiných, byť stejně velkých. Čím to ale je?

většinou leso-zemědělské, krajině. Z výsledků čerpám poznatky o tom, jak právě
krajina, do které je obec zasazena, může ovlivnit její interní, ekonomické a sociální

Problém komerční vybavenosti

fungování.

Mezi komerční vybavenost řadíme především obchod, maloobchod a služby.

Ve skrze souvislosti mezi krajinou a vybaveností města souvisí s fenoménem

Tyto složky jsou často rozdílem, který odděluje příjemná stabilizovaná města od těch,

turismu. Turisté jezdí za různými cíli, ale většinou hledají dvě věci. Krajinu nebo

která skomírají a jejich počet obyvatel spíše klesá. Často tyto aspekty také způsobí

historické památky. Z tohoto pohledu se dají rozdělit města na ta, která mají k dispozici

více monotónní sociální skladbu obyvatelstva, která může být ve výsledku velmi

jeden z těchto potenciálů, další, která mohou čerpat jak z historie, tak i krajinného

škodlivá. Možnosti vybavenosti jsou totiž hned vedle pracovních příležitostí hlavním

kontextu, a nakonec taková, která bohužel nemají možnost se opřít ani o jedno.

motivem obyvatel, aby se přestěhovali do nějakého většího města. Atraktivita
maloměst je bezesporu závislá na více faktorech, ale jejich neatraktivita často závisí
právě na tom, že si v nich člověk nemůže po práci dojít na večeři nebo si nemá kam
dojít pro dobré pečivo. Soubor služeb, které každý z nás využívá, je na malém městě
omezen, a saturace těchto potřeb tak směřuje jeho obyvatele za nákupem nebo
libovolnou službou do okresního nebo krajského města. Když se to děje u přílišného
množství takových potřeb, tak logicky může přijít na řadu myšlenka na stěhování.
Mimo to je v jakékoli obci určité procento lidí, kteří mají ambici založit si vlastní
podnikání. V takovém případě si musí dotyčný spočítat, jestli se mu vyplatí otevřít
kavárnu nebo autoservis ve svém městě, anebo jestli si tento svůj profesní cíl přenese
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Ubytování a pohostinství
Města, která jsou obklopena krajinou atraktivní, často zároveň chráněnou
(v analýze jsem porovnával obce v CHKO, poblíž Přírodních památek, v Krajinných
památkových zónách, ale také místa se zvýšenou ochrannou krajinného rázu podle
Generelu krajinného rázu jihočeského kraje – Atelier V, Ing. arch. Iva Vorel; EIA
Servis s.r.o., březen 2009), mají totiž jedno společné, celkem logické, specifikum
týkající se občanské vybavenosti. Na jejich území se nachází často až mnohonásobně
vyšší počet stravovacích a ubytovacích zařízení, než je tomu v městech, která potenciál
atraktivní krajiny postrádají. Rozdíly jsou přitom opravdu značné! Například Horní
Planá na břehu vodní nádrže Lipno nad Vltavou má na svém území okolo 55 různých
ubytovacích zařízení a 15 stravovacích zařízení. Průměrné město této velikosti přitom
obsahuje spíše jednotky těchto druhů podniků. Je tak jasné, že život takového
maloměsta může turismus zásadním způsobem měnit a ovlivňovat. Pro porovnání
uvádím tabulky (Tab. 1 a Tab. 2) porovnávající počty ubytovacích a stravovacích
zařízení v jednotlivých posuzovaných městech. Zde je jasně patrné, která města jsou

Město
Frymburk
Horní Planá
Chlum u Třeboně
Nové Hrady
Slavonice
Vyšší Brod
Kardašova Řečice
Mladá Vožice
Chýnov
Čkyně
Chotoviny
Malšice
Vlachovo Březí
Kájov
Nová Včelnice
Zdíkov
Bavorov
Jistebnice

Obyv. stravování NPÚ
1295
19 4
2114
15 21
1981
15 24
2551
10 45
2468
10 87
2528
9 46
2266
8 10
2725
8 17
2448
7 15
1558
57
1742
47
1828
49
1699
4 21
1755
3 33
2278
35
1712
3 12
1599
28
2012
2 24

Vodní prvekOchrana přírody
ANO
CHKO
ANO
CHKO
ANO
CHKO
NE
NPP Terčino Údolí
NE
PP Česká Kanada
ANO
NE
ANO
CHKO
NE
NE
NE
NPP Chýnovská jeskyně
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
CHKO
NE
NE
NE
CHKO
NE
NE
NE
NE

Zvýšená ochrana KR
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO

Tab. 2. Počty stravovacích zařízení v analyzovaných městech.

turisticky atraktivní a která ne. Zajímavý je ale právě fakt, že rozdíly mohou být tak

Není ubytování jako ubytování

značné, a zatímco v některých městech je třeba jen jeden apartmán, tak jinde tvoří

Když se díváme u tohoto typu vybavenosti jen na kvantitu, tak ale nezjistíme,

ubytování nezanedbatelnou část městské zástavby. To s sebou přináší různé výhody,

jaký skutečný přínos turismus pro město má. Rozdíl je totiž především v charakteru

ale i specifické problémy.

těchto zařízení, což se projevuje právě při porovnání zařízení stravovacích, ale i při

Město
Frymburk
Horní Planá
Chlum u Třeboně
Zdíkov
Slavonice
Nové Hrady
Vyšší Brod
Kájov
Kardašova Řečice
Čkyně
Chotoviny
Nová Včelnice
Mladá Vožice
Vlachovo Březí
Malšice
Bavorov
Chýnov
Jistebnice

Obyv. ubytování NPÚ
1295
58 4
2114
56 21
1981
52 24
1712
23 12
2468
19 87
2551
16 45
2528
16 46
1755
10 33
2266
8 10
1558
57
1742
57
2278
55
2725
4 17
1699
4 21
1828
39
1599
28
2448
1 15
2012
1 24

Vodní prvekOchrana přírody
ANO
CHKO
ANO
CHKO
ANO
CHKO
NE
CHKO
NE
PP Česká Kanada
NE
NPP Terčino Údolí
ANO
NE
NE
CHKO
ANO
CHKO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NPP Chýnovská jeskyně
NE
NE

Zvýšená ochrana KR
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO

pohledu na celkový počet dalších služeb a maloobchodu. Kempy a apartmány totiž
do obce nepřinášejí žádnou restauraci nebo hospodu, která by zároveň sloužila
i místním. Navíc zrovna konkrétně kempy se rozkládají na velkých plochách krajiny,
kterou typicky v okolí rybníků a vodních toků zabírají pro účely soukromého podnikání,
a jejich uživatelé krajinu často poškozují svým chováním v ní. Naproti tomu hotely
a penziony přinášejí městu různé benefity. Zaprvé jejich lokace většinou souvisí
s centrem města, a tak nepřímo podporují koncentraci lidí v jednom místě. To je samo
o sobě přínosné nejen pro ubytování, ale i pro ostatní druhy služeb. Koncentrování
turistů na jednom místě vytváří určitý multiplikační efekt, díky kterému se navyšuje
kvantita a pestrost služeb a obchodů v tomto místě. Zároveň oba tyto druhy ubytování
generují přidružené restaurační zařízení. To může oživit veřejný prostor zahrádkou,
anebo alespoň vytváří možnost stravování, a tím i trávení příjemného volného času
místních obyvatel. Kuchyně zároveň potřebují zásobovat surovinami, a tak se celkově
jedná o jedinečný ekonomický stimul, který hotely a penziony městům přináší. To,
jaký typ zařízení ve městě vzniká, je ale dáno typem turistiky. A v tomto momentu

Tab. 1. Počty ubytovacích zařízení v analyzovaných městech.
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Historie a krajina jako stimulační kombinace

Co je dobré pro turistu, může pomoct místnímu

Když totiž přijedou pouze za přírodou, často se jedná o návštěvníky oněch

Je tedy turismus pro obyvatele města spíše výhodou, nebo přítěží? Mezi

kempů u vody nebo horských apartmánů. Když však město má krom krajiny

zkoumanými městy nebylo ani jedno, které by trpělo vyloženě masovým turismem.

i zajímavou architekturu, samozřejmě především historickou, tak je mnohem větší

Případy jako je Telč nebo Český Krumlov jsou, myslím, celkem jednoznačně negativní

šance, že turista nebude chtít spát za městem ve stanu, ale přímo na náměstí

v tom, jaké měřítko v jejich centrech turismus má. Ale města menší a méně známá,

s výhledem na zámeckou věž nebo malebnou historickou zástavbu. Města, která se

jako jsou třeba právě Slavonice (zde se skutečně nabízí srovnání s nedalekou

tak mohou opřít o kombinaci atraktivní krajiny a historie propsané do urbanismu

Telčí), mají šanci turismus využít ve svůj prospěch a regulovat ho tak, aby se z něj

a architektury sídla, pochopitelně vybízejí podnikatele k zakládání oněch hotelů

nestala obtěžující záležitost. Z provedené analýzy vyplývá, že města, která dokážou

a penzionů. A to ideálně přímo v historických objektech. Stejně jako u koncentrování

koncentrovat nejen turisty, ale obecně jakoukoli kupní sílu ve svém centru, tím

aktivity v jednom centru, i násobení těchto dvou vlivů vede evidentně k vyšší aktivitě

přispívají k rozvoji druhově pestré občanské vybavenosti, což je přínosné pro život

takového jádra. Jak už bylo naznačeno, tato komerční činnost se potom neomezuje

celého maloměsta. Zato města, která generují pouze možnosti ubytování, a to

pouze na sektory ubytování a stravování, ale příznivě se projeví i v oblasti maloobchodu

ještě rozptýlené, nedokážou pro své obyvatele vytěžit výhody, které turismus může

a služeb. Nové Hrady, Vyšší Brod nebo třeba Slavonice tak dokážou nabídnout

přinést. V ten moment je na zamyšlenou, jestli nemá turistický ruch spíše negativní

turistům i místním výrazně bohatší paletu vybavenosti, která těží z historicky cenných,

konotace. Může totiž zabírat důležité plochy ve městě, rušit místní obyvatele nebo

ale především urbanisticky nadčasových a kvalitních náměstí.

také proměňovat krajinu nepřiměřeným a rušivým způsobem. V jižních Čechách
se tato problematika týká právě třeba Lipenska, které je hojně navštěvováno díky
vodní ploše, horám, ale také infrastruktuře, která k tomu byla zbudována. Dnes ale
některá místa v okolí vodní nádrže vypadají vyloženě jako resort, a to se přitom jedná
z větší části o území CHKO Šumava. Část, která je ale nejblíže hrázi, tedy město
Lipno nad Vltavou a jeho okolí, v CHKO není a na rozvoji turistického ruchu je to
velmi znát. Pohledové horizonty tak narušují sjezdovky, stezka v korunách stromů
a samotné město Lipno nad Vltavou vlastně vůbec není městem jako takovým, ale
spíše právě resortem pro turisty. K tomu všemu pochopitelně patří i velké parkovací
plochy a dopravní infrastruktura obecně. Je pochopitelné, že krajinné potenciály,
které se zde vyskytují, vybízejí k ekonomickému využití, ale vždy by se při tomto
rozvoji mělo myslet na to, jestli tato aktivita přináší výhody i celému regionu nebo jen
úzké skupině lidí.

Obr. 46. Hotel s předzahrádkou na Slavonickém náměstí.
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Závěr
Krajina a krajinný rámec jsou už od prvopočátku českých měst zásadním
potenciálem. Dnes již nemusíme bránit svá města proti nájezdníkům, a tak nestavíme
na vysokých návrších nebo v meandrech řek. Druhá složka motivace ke vzniku měst
na specifických místech krajiny zůstává po staletí stejná. Obchod a ekonomická
aktivita se vždy rozvíjely u vody nebo na křižovatkách cest. A ne náhodou ty křižovatky
a vodní plochy jsou dodnes spojeny se zajímavou krajinou. Úspěšná města tak často
leží právě v ní. Škoda je, když krajinný potenciál kolem sebe město má, ale nedokáže
ho využít. Nebo ještě hůř, svojí činností krajinné hodnoty potlačuje a poškozuje.
Obchodní motivy, které stály za vznikem mnohých českých měst, bychom možná
stejně bedlivě jako naši předci měli pozorovat i dnes, protože se docela zřetelně
ukazuje, že města spojující historii a atraktivní krajinu mají obrovskou výhodu i pro
rozvoj soudobé občanské vybavenosti, který, jak jsem psal, může být klíčový pro
udržení obyvatel v tak malé obci. Spokojení obyvatelé provozující komunitní život jsou
přitom základním stavebním kamenem takto malých obcí, jelikož právě pospolitost
a klidné životní tempo jsou hodnoty, kterými může maloměsto konkurovat těm větším.
Obr. 47. Stezka korunami stromů nad Lipenskou nádrží.

Turismus je tématem, které řeší města, která mají k dispozici jednu ze dvou
možných příležitostí. Buďto krajinu, nebo historii. Anebo obojí. Ať už vypadá

Kvalita v rozmanitosti

kombinace „lákadel“ pro turisty jakkoli, je třeba pamatovat na to, že krajinářské,

Když se ptáme na to, jak poznat město s opravdu dobrou občanskou

urbanistické i architektonické hodnoty je potřeba chránit a rozvíjet! Města, která

vybaveností, tak je zásadní, že to není otázka kvantity. Právě turisticky aktivní obce

zapomenou na jednu z těchto složek, snadno mohou přijít o benefity z turismu

jsou toho důkazem, když statistiku prvků občanské vybavenosti deformuje nadměrné

plynoucí, anebo dokonce svůj krajinný ráz poškodit. Nikde ale není psáno, že

množství ubytovacích zařízení. Počet hotelů a apartmánů ale nesouvisí s tím, jestli

když vesnice prožívá rozvoj turistického ruchu zaměřeného na vodu, kempování

je v tom samém městě pekárna, drogerie nebo papírnictví. Zásadním ukazatelem

a podobné aktivity, tak se nemůže pokusit tyto trendy regulovat, zdravě rozvíjet

tak je počet DRUHŮ vybavenosti. Druhová pestrost obchodů a služeb spojuje

a hlavně doplňovat tak, aby si vytvořila vlastní centrum a stala se městem s hotely,

všechna města, která intuitivně působí živě a harmonicky. Kdybychom tedy chtěli

restauracemi a posléze i dalšími službami a obchody. Stačí přemýšlet nad tím, jaký

popsat kvalitu vybavenosti obce, je nejlepším ukazatelem právě rozmanitost druhů

turismus chce vedení města na svém území provozovat, jaké z něj plynou výhody,

vybavenosti. Tím se eliminuje to, že do statistiky zasahuje nadměrný počet podniků

nevýhody a jak se to dá měnit.

jednoho druhu, které tak městu už víc přinést nemohou.

Ačkoli může znít spojení krajiny a občanské vybavenosti nesourodě, jsou mezi

K takové druhové pestrosti přispívá, když turismus navázaný na krajinu způsobí

těmito dvěma složkami městského života důležité vazby. Krajina totiž přivádí turisty,

příliv financí návštěvníků do centra města i pro jiné služby než jen stravování

a ti přináší kupní sílu. Kupní síla následně může zajistit, aby i město se dvěma tisíci

a ubytování. Díky jevům, které již byly popsány výše, jako je především koncentrace

obyvateli zajistilo pro své občany kvalitní a pestrý sortiment obchodů a služeb.

a kvalitní ústřední veřejný prostor, je možné udržet i v malém městě více podniků

Když je tato komerční vybavenost doplněna samozřejmou a nezbytnou veřejnou

a služeb. Ty potom rozhodně poslouží obyvatelům města více než 20 totožných

vybaveností, tak rázem vzniká místo, ve kterém může být pro spoustu lidí radost žít.

restaurací rozesetých po městě.

A to je snad cílem každého města bez ohledu na velikost.
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OM

Soudobé možnosti
a potenciál občanské
vybavenosti vesnic

Vesnice dnes stojí před potenciální renesancí.
Za posledních 30 let se ve většině vesnic opravily
chodníky, postavila multifunkční sportovní hřiště nebo
opravily kulturní sály. Co však nedoznalo pozitivních
změn, a často se spíše posunulo k horšímu, je výskyt
základní občanské vybavenosti. Za komunismu
fungovaly tyto podniky řízeně a princip rozhodování
o existenci takového podniku podléhal tzv. střediskové
soustavě osídlení. Byl ale tento systém udržitelný?
Dnes, více než 30 let od sametové revoluce je
jasné, které obce byly dotovány uměle a které
svůj potenciál prokazují bez ohledu na podporu
seshora. Novou výzvou pro dnešní vesnici tak často
je obnovení, nebo přímo založení prvků občanské
vybavenosti, které by místním obyvatelům přinesly
o něco bohatší vyžití přímo v místě bydliště bez
nutnosti cestování do města. Případová studie
zahrnující venkovská sídla v okolí jihočeských Vodňan
prověřuje potenciály vesnice a možnosti ekonomické
udržitelnosti prvků občanské vybavenosti v nich.
Tyto výsledky mohou být vodítkem pro vedení, ať už
samotných obcí, ale i větších spádových měst, která
mohou rozhodovat o rozvoji obcí ve svém okolí.
105

Důležitost komunitního života

větší celek, do kterého spádují. Je to logické. Samospráva a její principy fungování

Zatímco předchozí kapitola o maloměstech se zabývala rozmanitostí občanské

aktivně vybízí k zájmu o věci veřejné. Musí se scházet zastupitelstvo, které si přirozeně

vybavenosti jakožto nejlepším ukazatelem kvality, v případě vesnic se často jedná

nachází témata k řešení. Zároveň se musí najít nějaký nadšenec, který se chopí postu

o mnohem základnější problém. Typicky problém, jestli se v malé obci dá ekonomicky

starosty, byť třeba jen na částečný úvazek, a ten má následně vyhrazený a zaplacený

soběstačně provozovat hostinec. Standardem venkovského života minulosti nebyla

čas, který správě své obce může věnovat. Pozice starosty v tak malých sídlech je často

přítomnost obchodu s potravinami, jenže za posledních cca 70 let se tato situace

spíše nezáviděníhodná služba než prestižní pozice. Když ale svoji práci bere takový

výrazně proměnila. Požadavky obyvatel na životní standard se výrazně zvyšují

člověk vážně, může relativně rychle a snadno ovlivnit život celé obce. Právě proto, že

a pracovní zaměření obyvatel se obrací od zemědělství k jiným oborům, což ale

v malém měřítku se mění věci snáze a levněji než ve velkých městech. Každopádně

neznamená, že by se tito lidé z venkova nutně stěhovali do měst. Proto ale vzniká

jakékoli nasazení těchto samospráv je zpravidla vyšší než zájem městských zastupitelů

problém, že se i požadavky obyvatelstva na veřejnou infrastrukturu obce rychle

o jejich venkovské místní části. Některé vesnice sice mají osadní výbory, aby měly své

zvyšují bez ohledu na možnosti takto malých sídel. Navíc venkov v naší zemi prošel

zastoupení před správou města a mohly si nárokovat určitou péči ze strany samosprávy,

tzv. socializací a následně postavením před realitu tržního hospodářství. Tyto dvě

v jejímž obvodu se obec nachází, ale z hlediska motivace tento systém málokdy bude

vlny, jedna čtyřicetiletá a jedna třicetiletá, v mnoha obcích narušily určitou kontinuitu.

efektivnější, než když si o svých věcech lidé rozhodují sami. Obce, které tak mají obecní

Těžko se zobecňuje, kde doba socialismu více uškodila, a kde naopak pomohla díky

úřad, často typicky hned pod ním mají hostinec a zároveň, od určité velikosti, i vlastní

prioritizaci některých, tzv. střediskových obcí. O něco jistější ale je, že společenské

samoobsluhu. Hřiště nebo úpravy veřejných prostranství jsou potom další kapitolou,

změny, které venkovem otřásaly po roce 48 a následně v roce 89, způsobily přerušení

která často souvisí krom samosprávy i s dotační politikou kraje nebo MMR ČR.

různých vazeb a tradic. Rodinných, zemědělských nebo komunitních.

Začarovaný kruh, který se točí mezi vesnickými spolky a jejich samosprávou, je

Komunitní život a pospolitost spoluobčanů jsou hodnoty, které jsou pro vesnici

těžké rozhýbat. Z takových spolků se totiž často rekrutují oni starostové, a ti naopak

mnohem křehčí, než je tomu u města s širší nabídkou různých spolků nebo dílčích

mají motivaci a čas ze své pozice dělat maximum pro podporu svých spolků. V těch

komunit. Na vesnici buďto komunita funguje, nebo ne. Zřídkakdy je natolik vrstevnatá,

následně mohou dorůstat další potenciální starostové, zastupitelé nebo zakladatelé

aby se dalo mluvit o dvou zcela rozdílných skupinách lidí v jedné obci. Každý máme

nových jiných spolků. Začátek ale zpravidla je u jednoho člověka, který měl tolik

trochu jiný pohled na to, jestli je tato sepjatost hodnotou, nebo problémem a podle

entuziasmu, aby libovolný aktivismus v místní komunitě nastartoval.

toho, jaký úhel zvolíme, také vybíráme, jestli budeme žít ve městě, nebo na vesnici.
Pro venkov je ale sociální interakce jeho obyvatel zásadním parametrem, který

Jednoty a hospody

dokáže rozhýbat i ekonomickou aktivitu v libovolné vesnici. Ty obce, které mají

Jak bylo psáno již na začátku, občanská vybavenost na vesnici se veskrze

sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek nebo fotbalový klub, mají jednoduše

omezuje na pár základních druhů a na to, jestli na konkrétní vesnici jsou, nebo ne.

vyšší šanci, že uživí onu hospodu nebo alespoň její částečný provoz, protože se v ní

Výčet základní vybavenosti je zhruba následující:

zkrátka má kdo scházet. Fotbalový klub nebo jakýkoli jiný sportovní celek navíc nutně

- obchod s potravinami,

potřebuje hřiště, a tak je hned motivace nějaké postavit. To, jak aktivním životem

- hostinec/restaurace,

vesnice žije, závisí z velké části na tom, aby z ní neodcházeli mladí lidé, chtěli právě

- pošta,

zde zakládat své rodiny a dále se v obci aktivně angažovat. Díky tomu vesnice

- mateřská škola.
Z těchto druhů mateřská škola a pošta jsou instituce, o jejichž vzniku a zániku se

„nestárne“ a může v jejím fungování docházet ke změnám.
Jak ale tyto věci můžeme ovlivnit? Z případové studie, kterou jsem zpracovával

rozhoduje centrálně, jelikož jsou to služby placené z veřejných peněz. Zato samoobsluhy

na katedře architektury, vyplývá jeden zajímavý, avšak ne překvapivý fakt. Obce,

a stravovací zařízení jsou závislé na tom, jestli se najde někdo, kdo by je provozoval.

které mají svoji samosprávu, jsou statisticky mnohem aktivnější než ty, které spravuje

A ten obyčejně chce, aby na takovém provozu vydělával, nebo alespoň neprodělával.
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Obchody s potravinami na venkově jsou fenoménem zažehnutým v dobách

vázána na samosprávu, a často přímo na budovu obecního úřadu. Tento fakt bych rád

komunismu. O obslužnosti daných obcí tehdy nerozhodovalo, jestli a jak moc mohou

doložil tabulkou (Tab. 3), která ukazuje výskyt občanské vybavenosti v obcích spádové

být takové podniky prosperující, ale spíše to, kde je potřeba tuto službu poskytovat

oblasti města Vodňany. Právě souvislost vlastní samosprávy a existence hospody,

a jaké jsou plány na rozvoj konkrétních obcí. Většina takových samoobsluh tedy

potažmo i obchodu je asi nejzřetelnější údaj, který z nasbíraných dat vyplývá.

pochází právě z této doby a těžko říci, jestli by vznikly v podmínkách tržního
hospodářství. To už by byly historické dohady. Faktem je, že tyto budovy, často
nevalné architektonické úrovně, na vesnicích zkrátka jsou a svoji roli plní. V dnešní
době jde ale o to, jestli se někomu vyplatí je provozovat. Není zas tolik případů,
kdy by vesnický obchod provozoval nezávislý soukromník, a pokud ano, tak je to
náhodný jev. Většinou tak tato služba spadá pod větší řetězec, který dokáže efektivní
prací se zásobováním a vztahy s dodavateli zajistit, že i obchod na malé vsi se udrží
a uživí jednoho až dva zaměstnance. Těžko říct, jak moc jsou malé krámky na návsích
pro řetězec rentabilní, ale zřejmě to bude prostor na trhu, který zbývá po rozdělení
klientely ve městech mezi řetězce supermarketů. Navíc tento druh maloobchodního
prodeje zažívá v posledních letech určitou renesanci související s trendem zdravé
výživy, lokálních a biopotravin a schopností tyto produkty s určitou přidanou
hodnotou nabízet. Nezbývá než doufat, že tento trend bude i nadále pokračovat,
protože takové krámky jsou pro venkov nesmírně cenné z několika důvodů. Zaprvé
zajišťují obsluhu dané vesnice, případně vesnic bezprostředně spádujících, což
velmi zpříjemňuje život všem místním obyvatelům, a nejvíce těm, kteří nejsou řidiči
a vlastníky automobilů. Další, druhotnou výhodou ale také je, že i ti, kdo auto vlastní,
nemusí kvůli každému drobnému nákupu jezdit do města. Jistě, když budou plánovat
větší pravidelný nákup, tak se s nabídkou samoobsluhy nespokojí, a pojedou do
města, ale je rozdíl, když budou silniční síť, parkoviště a dopravu městského intravilánu

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Obec
Vodňany
Bavorov
Libějovice
Číčenice
Chelčice
Drahonice
Pražák
Stožice
Újezd
Bílsko
Skočice
Truskovice
Radčice
Křtětice
Krašlovice
Nestanice
Záboří u Protivína
Záblatí
Pohorovice-Kloub
Svinětice
Černěves
Hvož´dany
Pivkovice
Chvaletice
Újezdec
Strachovice
Záblatíčko
Lidmovice
Radomilice
Albrechtice
Křepice
Budyně
Čavině
Strpí
Vitice
Bavorovské svobodné hory

(m2)
Počet obyvatel Rozloha
6885
1735431
1499
499321
449
222319
448
256747
419
283873
348
357482
317
235767
307
247689
225
268835
215
159738
204
181293
171
146961
165
142319
150
144077
149
89411
134
188631
130
185593
125
191925
113
156119
103
124697
89
100097
82
63480
80
125244
78
160013
77
96455
73
151131
71
108253
68
104800
61
176952
58
127768
53
42138
47
66598
37
51630
37
53316
33
39646
33
81317

Legenda:
obč
hust
vyb/obyv

Počet obč. vyb.
Hustota osídlení (obyv./Ha)
obyvatel na 1ks vybavenosti

zatěžkávat jednou týdně, nebo jestli budou projíždět městem každý den kvůli nákupu

Rozloha (Ha)
173,5
49,9
22,2
25,7
28,4
35,7
23,6
24,8
26,9
16,0
18,1
14,7
14,2
14,4
8,9
18,9
18,6
19,2
15,6
12,5
10,0
6,3
12,5
16,0
9,6
15,1
10,8
10,5
17,7
12,8
4,2
6,7
5,2
5,3
4,0
8,1

obč
192
36
12
12
12
9
6
5
7
4
6
5
2
4
4
1
3
2
3
0
0
0
4
1
0
1
2
3
0
0
1
1
1
0
0
0

hust
39,7
30,0
20,2
17,4
14,8
9,7
13,4
12,4
8,4
13,5
11,3
11,6
11,6
10,4
16,7
7,1
7,0
6,5
7,2
8,3
8,9
12,9
6,4
4,9
8,0
4,8
6,6
6,5
3,4
4,5
12,6
7,1
7,2
6,9
8,3
4,1

vyb/obyv
35,9
41,6
37,4
37,3
34,9
38,7
52,8
61,4
32,1
53,8
34,0
34,2
82,5
37,5
37,3
134,0
43,3
62,5
37,7
0,0
0,0
0,0
20,0
78,0
0,0
73,0
35,5
22,7
0,0
0,0
53,0
47,0
37,0
0,0
0,0
0,0

Samospráva
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Potraviny
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano

ano
ano
ano

ano
ano

ano

ano

ano

ZŠ MŠ
ano ano
ano ano
ano
ano
ano
ano

Pošta
ano
ano
ano
ano

ano

Hospoda
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano

Tab. 3. Základní vybavenost v obcích spádové oblasti města Vodňany.

pečiva. Do budoucna se tak můžeme dívat na lokální maloobchod na vesnici jako na
Proto je nasnadě říct, že vesnicím jednoduše prospívá, když mají svoji vlastní

příležitost sociální, environmentální i pracovní.
Dalším zásadním prvkem občanské vybavenosti a komunitního života je vesnický

samosprávu, a je žádoucí, aby to tak bylo v co největším množství případů.

hostinec. Ta se v posledních letech stává ohroženým druhem a opatření související

Samozřejmě tento stav závisí na rozumném počtu obyvatel tak, aby tuto samosprávu

s pandemií koronaviru tomuto stavu jistě nepomohla. Hostinec, nebo jiné zařízení

měl kdo vykonávat.

suplující její činnost, je základním předpokladem pro vznik spolkového a komunitního
života. Jedná se totiž často o jediný společný prostor, kde může dojít k setkávání,
organizování různých akcí nebo zkrátka jen interakci. Možnost využít takovou budovu
nebo místnost tak nepřímo podporuje myšlenky na organizaci společně stráveného
volného času. Jak bylo již psáno výše, existence takového podniku je u mnoha vesnic
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Role v sídelní struktuře
V české krajině, která je na většině území hustě poseta sídly různé velikosti, není
žádné město ani vesnice úplně samostatnou jednotkou. Stejně jako města spádují do
větších měst, tak ještě mnohem silnější je vazba maloměst na vesnice a těch následně
na malé samoty v jejich okolí. Každý druh a velikost sídla přitom nabízí různé hodnoty
a potenciály a tato extrémně široká škála nám dává šanci najít si bydliště skutečně
podle vlastních představ.
Vesnice, které přímo sousedí s městem, většinou nemají přílišnou motivaci být
více samostatné a obsahovat školku, obchod nebo hospodu, protože jsou tyto služby
dostupné relativně blízko a ve větší kvalitě a intenzitě. Obce vyplňující větší mezery
v sídelní struktuře mezi městy na sebe ale často berou více funkcí, které neprovozují
pouze pro sebe, ale i pro další, menší obce ve svém okolí. Typicky byla tato sídla
v komunismu nazývána jako střediskové obce a dostávalo se jim značné podpory.
Když se tedy bavíme o tom, s jakým množstvím lidí má samospráva počítat
při rozhodování o své infrastruktuře, tak by měla započítat i obce, které k ní
přirozeně spádují. Tato problematika je velmi individuální a ne vždy je jedna obec
Obr. 48. Typický objekt samoobsluhy na vesnici.

tak dominantní, aby obsahovala veškerou vybavenost. Vhodnou spoluprací více obcí
může vzniknout vazba dvou nebo tří podobně velkých jednotek, kde každá obsahuje

Drobné rozdíly v počtech obyvatel

různé prvky vybavenosti. Obyvatelé přitom nevědomky tvoří jeden celek, a tak je

A tady se dostáváme k problematice počtu obyvatel. Zatímco mezi městy tento

velmi snadné je sečíst.

faktor často hraje jen částečnou roli a desetitisícové město může poskytovat větší

V citované případové studii se objevil tento případ u trojlístku obcí Skočice

kvalitu služeb než patnáctitisícové, v závislosti na více faktorech ovlivňujících kvalitu

– Drahonice – Cehnice. Tři obce, které leží na jednom silničním tahu a jsou rozprostřeny

takového města, u vesnic se počítá každý člověk navíc. Pomineme-li vyložené samoty,

ve vzdálenosti 7 km. Cehnice jsou z této trojice největší, ale i se svými téměř

které mají méně než 100 obyvatel, naskytne se nám při pohledu na data sesbíraná

500 obyvateli by si těžko mohly dovolit provozovat základní školu. Ale díky tomu, že

v rámci případové studie jasnější představa, co vše se nachází v obcích s 200

Cehnice leží přesně mezi Strakonicemi a Vodňany, tak vyplňují mezeru mezi těmito

obyvateli, a jak zásadní rozdíl to je, když je jich o sto více. Tato čísla mohou místním

25 km vzdálenými městy. Do cehnické školy tak chodí děti nejen z Drahonic a Skočic,

samosprávám pomoci při vytyčování realistických a správně nastavených cílů rozvoje.

ale i dalších obcí v okolí, které to mají blíž nebo stejně daleko jako do jednoho ze

Když tak obec se třemi sty obyvateli nemá obchod ani školku, je na místě se zamyslet,

dvou jmenovaných měst. Cehnice, ale ani Drahonice pro změnu nemají svůj kostel.

jestli při dalším nárůstu počtu obyvatel již není čas si v územním plánu a rozpočtu

Nejmenší Skočice (200 obyvatel) se tak stávají každou neděli kulturním centrem

obce nevymezit rezervy pro nějakou z těchto funkcí. Takový krok totiž výrazně zvyšuje

všech věřících z této oblasti a konají se zde i poutě a jiné akce. Fara ve Skočicích

atraktivitu obce a kvalitu života jejích obyvatel. Možnosti aktivně ovlivňovat tyto

se navíc právě opravuje, aby mohla plnit různé komunitní funkce. Drahonice ležící

skutečnosti by si měly samosprávy být vědomy, jelikož se jedná o zásadní parametr

vprostřed tohoto trojlístku potom nabízejí mateřskou školu (stejně jako Cehnice),

jejich obce. Tento počet ale není jednoduchým součtem obyvatel v samotné vesnici.

obchod a hospodu. Výsledek je takový, že všechny tři obce, byť různě veliké, žijí

O tom, jak velká je kupní síla podporující obchod nebo kolik sportovců se hlásí místnímu

čilým životem a rozhodně se nepotýkají s úbytkem obyvatel. To vše samozřejmě

sportovnímu klubu k činnosti, rozhoduje širší role obce v sídelní struktuře.

zprostředkovává a podporuje hlavní silniční tah, který tudy prochází, ale přirozená
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spolupráce těchto sídel v oblasti suplování prvků občanské vybavenosti má na jejich

by tak mohlo být cíleně dosahováno takových hodnot počtů obyvatel, aby vesnice

existenci také pozitivní vliv.

byly dostatečně atraktivní pro založení určitých druhů vybavenosti. Přemýšlení nad
kvalitou služeb na venkově a její cílené a systematické ovlivňování by mělo být
důležitou součástí strategického i územního plánování obcí, jelikož tyto kvality jsou
zásadní pro atraktivitu sídla.
Pořád je velká část měst, která po svém obvodu vymezují nové a nové
zastavitelné plochy, a vytváří tak plíživý problém suburbanizace, který je přitom již
dobře zdokumentovaný a prozkoumaný minimálně v odborné debatě (např. Pavel
Hnilička: Sídelní kaše, 2005). Proč tedy nepřesunout tento zájem o výstavbu tam,
kde by to pomohlo oživit společenské dění? Systematicky by se tak mohlo dosáhnout
stavu, kdy by se obce, které jsou těsně pod hranicí počtu obyvatel vhodného
k založení samoobsluhy nebo mateřské školky, dostaly nad tuto kvótu, a potenciál
pro zkvalitnění služeb v dané obci by stoupnul. Naopak města by se díky takové
koordinaci nerozrůstala do krajiny na okrajích, které jsou již vzdálené od centra a pěšky
špatně dostupné. Ve výsledku tyto lokality trpí právě problémem špatné obslužnosti,
takže správná volba rozvojových ploch může vyřešit oba problémy najednou.
Dalším prvkem podpory služeb má být dotační politika. Ta je dnes rozvoji
venkova celkem nakloněna, a vzniká tak nezanedbatelné množství dotačních titulů,
na které malé obce dosáhnou. Je ale na pováženou, jestli je tato podpora vyvážená
a správně zacílená. Ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje každoročně několik
dotačních programů zaměřených na venkov. Především se jedná o dotační program
Obr. 49. Spádování za základní vybaveností v okolí Vodňan.

„Podpora obnovy a rozvoje venkova“. V rámci tohoto programu je podporován
i vznik prodejen a obecně prvků občanské vybavenosti. Tato možnost ale není příliš

Obecně je tedy poměrně důležité, jakou roli hraje obec v širším kontextu.

hojně využívána a je otázka, proč tomu tak je. U takových zařízení je důležité nejen

Provázanost sídelní struktury může být v mnohém výhodou, ale také problémem, na což

jejich zbudování, ale také provoz, a to patrně odrazuje spoustu místních samospráv,

města příliš nemyslí. Územní plány často vytyčují oblasti rozvoje, které nedávají smysl

aby do takového projektu vstoupily. Provoz a případné dotování například prodejen

a nepřispívají k celistvosti a funkčnosti celků. Naopak vesnice jsou v těchto plánech

dnes nejsou nijak výrazněji řešeny. Z toho důvodu se obce spíše hlásí o budování

relativně opomíjeny, jako by jejich rozvoj nebyl žádoucí. Je otázka, zda nepřemýšlet nad

dětských hřišť a sportovišť, kde mají vysokou šanci, že uspějí, a takový areál bude

vztahem rozvojových ploch v územních plánech jinak. S větším důrazem na oddělení

do budoucna takřka bezúdržbový. O charakteru těchto hřišť a jejich vhodnosti

předměstí od okolních obcí a plánované počty obyvatel v těchto vesnicích.

v kontaktu s venkovskou zástavbou by se potom vskutku mohl vést spor… Pomůže
nějak malé vesnici, když postaví multifunkční hřiště? Podpoří to nějak její komunitní

Absence systémové podpory

život? Orientace dotačních titulů na projekty, které iniciují ty prvky spolkového

Správný rozvoj jednotlivých obcí a ukotvení jejich role v celé struktuře

a komunitního života, které byly popisovány výše, by mohla mít zásadně větší dopad

každopádně mohou být (nebo spíš měly by být) tématem pro územní i strategické

na život obce. Kulturní sály, opravy starých hospod nebo stavění nových kluboven jsou

plány obcí, které tyto plány pořizují. Díky lepší koordinaci rozvoje města a venkova

impulzy, které dávají smysl a měl by na ně být kladen důraz při vypisování dotačních titulů.
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Další možnosti venkova
Venkovský život nabízí jedinečnou alternativu k bydlení ve městě. Tato možnost
je v dnešní době čím dál tím častěji lákavá i třeba pro profese, které díky práci
z domova nemusí být v každodenním kontaktu s velkým městem. Případy lidí, kteří
si zvolí klidný život na vesnici, se zřejmě budou objevovat v každé době, jenže to
má právě svá úskalí. Aby vesnice zůstala vesnicí, musí dbát na svůj harmonický
a regulovaný rozvoj. Tito lidé mají úplně jiné nároky na životní úroveň, a tak je
potřeba jim nabídnout alespoň základní aspekty jejich původního městského života,
jako je funkční kanalizace, vodovod, ale také třeba rychlý a stabilní internet. To vše
ale musí být stále budováno v souladu s tím, jak má vesnice vypadat. Její veřejná
prostranství a charakter budov, jak veřejných, tak i soukromých, by měly odpovídat
tomu, že jsou na vesnici. Protože to přece lidé, kteří si venkov zvolili, vyžadují. Stejně
tak se architektonická umírněnost a vhodnost týká i prvků, o kterých byla v článku řeč.
Tedy občanské vybavenosti. Ne jenom její výskyt, ale také její forma totiž rozhodují
o ekonomickém úspěchu, či neúspěchu.

Závěr
Jak nabídnout trochu komfortu a možností městského standartu, ale neztratit
jedinečnost a charakter vesnice, bude výzvou pro mnoho obcí v naší zemi. Aby
se s touto výzvou dokázaly vypořádat, měly by především mít oporu v systému,
který jim metodicky pomůže zvolit správná řešení v investování vlastních i dotačních
prostředků. Třeba skrze institut vesnického architekta, který by pracoval pro více obcí
najednou? Nebo možností propůjčení městského architekta z přilehlého města?
Ukotvení takové pozice by venkovu skutečně prospělo, jelikož odborný názor
vesnicím při jejich rozvoji citelně chybí. Samosprávy tak často ani nemají ponětí, že
jejich obec by mohla vypadat a fungovat úplně jinak. Ať už se to týká občanské
vybavenosti, kvality územně plánovacích dokumentů, nebo samotného veřejného
prostoru.
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Povrchy vhodné pro
veřejné prostory
malých sídel

Malá sídla vesnického charakteru mají v Čechách
a na Moravě svůj jedinečný a velmi specifický
charakter, který je odlišuje od měst, městysů či
metropolí. To platí jak pro strukturu jako celek,
tak i pro jejich jednotlivé části, mezi které patří
i veřejné prostory. V minulosti byl člověk schopný
jasně rozpoznat, zda se nachází na náměstí nebo
na návsi či na městské komunikaci nebo na cestě
procházející vesnicí. To vše jen díky typickému
charakteru těchto míst, dimenzování a členění
jednotlivých prostor, drobným detailům typickým
pro dané prostory a v neposlední řadě také díky
volbě materiálů povrchů. V posledních několika
desetiletích se však do vesnic pod rouškou
modernizace a zvyšování bezpečnosti dopravy vnáší
spousty městských prvků a typický český vesnický
charakter se tak postupně stírá nebo úplně vytrácí.
Tomuto trendu „poměšťování“ lze ale předejít, pokud
budou jednotlivé samosprávy využívat k úpravám
sídel odborníky v urbanistické či architektonické
oblasti nebo metodické pokyny, které uvádějí,
jaké prvky je při obnově prostoru vhodné používat
a jaké jsou naopak měně vhodné či nevhodné.
117
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působily ve městech, ale později se začaly zaměřovat i na některé vybrané vesnice,

Jedním z klíčových prvků při obnově veřejných prostranství ve vesnických

kde realizovaly jednotnou výsadbu zeleně. To se ale většinou dělo pouze na přání

sídlech jsou právě povrchy. Při použití nevhodného materiálu nebo při necitlivém

šlechty (Ptáček, 2004).

zpracování detailů, které jsou součástí povrchu, může dojít k znehodnocení

Svědectví o povrchové úpravě jednotlivých veřejných prostranství jsou

vesnického charakteru celého sídla. Následující text má proto za úkol identifikovat

zachycena na starých plánech, obrazech a kresbách, které jsou však těžko dostupné.

typické vesnické povrchy a s nimi spojené detaily a ukázat, že i při zachování jejich

U kreseb či obrazů je navíc možné vést debaty, zda je konkrétní prvek zachycen dle

používání lze vytvořit funkční a bezpečný veřejný prostor, který si navíc uchová svůj

skutečnosti. Naopak velmi dobrým zdrojem informací o prostorových vztazích,

typický vesnický charakter.

pojednání povrchů a stavbách ve vesnických sídlech jsou historické pohlednice nebo
fotografie, ze kterých se dají vyčíst i velmi podrobné detaily. Tyto materiály jsou

Historie

k dispozici přibližně od konce 19. století, tedy z doby, kdy automobil začal podmiňovat

Již od vzniku prvních sídel měla veřejná prostranství dvě majoritní funkce,

formování veřejného prostranství. Zachycují, jak se vesnická sídla v průběhu času

kterými byl transport a setkávání lidí. Komunikace jako součást veřejného prostranství

proměňovala dle požadavků společnosti a nároků moderní doby, které na ně byly

v intravilánu sídel propojovaly budovy a místa a zároveň ve spojení s cestní sítí

kladeny. Zároveň však dokazují, že i když je v současnosti funkce prostoru diametrálně

v extravilánu spojovaly jednotlivá sídla či jiná místa. Ve spojení s ostatními veřejnými

rozdílná, přesto má mnoho společného s původním pojetím, proto je vhodné

prostranstvími, v případě vesnic například náves, pak vytváří charakteristický obraz

inspirovat se pro nové úpravy právě z těchto materiálů.

sídla, který byl většinou vytvořen už při jeho založení. V minulosti se úprava veřejných
ploch vždy odvíjela od způsobu jejich využití. Většina ploch byla nezpevněná,
popřípadě byla zpevněna volně sypaným kamením nebo dlážděním nepravidelnými
kameny. V exponovaných místech byly kameny pro větší pevnost kladeny na
stojato. Dláždění pravidelnými kostkami přišlo až s rozvojem automobilové dopravy
v poslední čtvrtině 19. století (Schubert, 2007).
Obecně platí, že vesnická sídla byla vždy silně provázaná s krajinou, která
byla zdrojem obživy pro obyvatele. Často nejsou jasně čitelné hranice, kde končí
krajina a začíná samotná ves, v některých případech krajina prostupuje přímo skrze
ves. Zároveň jsou do krajiny v okolí vsí vepsány prvky obhospodařování, jako jsou
meze, terasy a příkopy, které se časem staly nedílnou součástí krajiny extravilánu
vesnických sídel. Z dostupných historických pramenů je zřejmé, že vesnická veřejná
prostranství byla využívána především funkčně. Tráva byla spásána kravami, ovcemi
či kozami, na předzahrádkách se pěstovaly bylinky nebo zelenina, na návsi většinou
nechyběl zdroj vody, kterým byla studna, a zbytek prostoru byl využit pro skladování
dříví nebo zde byly umístěné sýpky. Od nepaměti se na vesnicích vyskytovaly drobné

Obr. 50. Pohled na náves obce Čechtín – typické přírodní řešení

sakrální objekty, jako sochy, zvonice nebo kapličky. Neopomenutelným veřejným

povrchů čistě pro užitek, doplněné vzrostlou zelení.

prostranstvím umístěným často až za hranicí vesnice byl a stále je hřbitov. Úprava
veřejných ploch se v minulosti neřídila žádnou systematickou koncepcí, jediná
změna nastala v 19. století, kdy začaly vznikat takzvané okrašlovací spolky. Ty nejprve
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Současnost

po velkorysé prostory o šířce patnáct až dvacet metrů. Čím širší však uliční prostor

V současné době se rozdíly mezi vesnicí a městem pomalu stírají. Tento

je, tím více bývá členěný, což se objevuje v podobě rozdílných pruhů, které jsou

trend započal v 50. a 60. letech dvacátého století, kdy socialistický režim usiloval

buď provozního charakteru nebo mají funkci dělící (izolační zeleň), technickou

o přiblížení, respektive vyrovnání vesnice a města. To se projevovalo používáním

(odvodňovací příkopy), užitnou či okrasnou (bylinkové nebo květinové záhony).

typicky městských stavebních prvků a detailů na venkově s domněním, že pokud

V historii se objevují i případy, kdy byl široký uliční prostor ponechán jako zpevněná

vesnice budou vypadat jako malá města, budou v nich obyvatelé mít stejnou kvalitu

plocha doplněná vzrostlými stromy.

života jako ve městě (Perlín, 2019). Druhým zásadním zvratem bylo období po roce
1989, kdy bylo snahou vrátit původní poměry především z hlediska majetkového

Měkké hrany

zpět, což ale díky velmi nízké konkurenceschopnosti zemědělské výroby prakticky

Prostor ulice na vesnici bývá vymezen různými způsoby. Co však tvoří jeho

nebylo možné (Bedrna, 2005). Do vizuálního vzhledu vesnice toto období nemělo

charakteristický ráz, je postupný přechod soukromého a veřejného prostoru.

zásadnější dopady, a tak myšlenka „co je městské, je dobré“ bohužel přetrvávala

Nevzniká tak anonymita prostorů, které od sebe odděluje zeď, a není jasné, co je

(Pospěch a kol., 2014). V posledních desetiletích roste nejen mezi odborníky, ale

na druhé straně. Pokud je prostor vymezen fasádami domů, tak je do veřejného

i samosprávou zájem o tzv. vzkříšení vesnického ducha, dost často ale bohužel

prostoru otočená čelní fasáda domu s okny a vstupy do obytných místností. To

vyhrává levnější řešení nad esteticky kvalitnější a vhodnější úpravou.

prostoru dává jistou míru otevřenosti a působí „zabydleně“. Podobným způsobem

Materiálové složení veřejného prostranství vesnice
České vesnice mají své typické rysy, ať už se jedná o jejich rozmístění v rámci
regionu, o charakteristickou půdorysnou typologii, která bývá zachována z dob

působí i umístění předzahrádky, která navíc tvoří další stupeň mezi soukromým a
veřejným prostorem. Před obytným stavením se v rámci veřejného prostoru objevuje
i polosoukromé předpolí - zvýšené zápraží před vstupem či lavička vedle vchodu
(Tichá, 2018).

založení vesnice, nebo o typickou lidovou architekturu. Stejné rysy lze nalézt i v rámci
veřejného prostranství, respektive v materiálovém složení těchto prostor. Nejde
však jen o samotné materiály jako takové, významnou roli hraje také jejich rozložení
a členění.
Měřítko
Zásadním znakem jakéhokoli venkovského prostoru je jeho měřítko, které
úzce souvisí s problematikou použití materiálů. Určuje totiž rozložení jednotlivých
materiálů. Na vesnicích je obecně typické, že se veškeré proporce a poměry různých
staveb a prostorů drží měřítka, které respektuje a upřednostňuje člověka. Místa
s takovými parametry jsou blízká jejich uživatelům a vytváří prostory příjemné pro
pobyt (odpočinek, interakce obyvatel) a pohyb (chůze jako elementární pohyb
v rámci sídla).
Měřítko člověka je využíváno v rámci veřejného prostranství jako celku a i při
jeho členění. Šířka uličního prostoru, která je nejčastěji vymezena čelními stěnami
obytných budov či ploty, je závislá na způsobu založení a umístění vesnice. Její

Obr. 51. Vesnice Prasklice – ukázka postupného přechodu mezi jednotlivými povrchy – tzv. měkké hrany.

rozpětí v příčném řezu může být od úzkého jednosměrného pruhu komunikace až
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V případě potřeby oddělení soukromého pozemku bylo používáno klasické
dřevěné plaňkové oplocení, které však nepůsobilo jako bariéra, ale jako citlivé

všech možných norem. Na místě je střízlivost, malebnosti vesnic mnohem více
prospěje jednoduchost.“ (Tichá, 2018)

oddělení prostoru. Ploty neměly podezdívky, sloupky byly tvořeny z dřevěných kůlů,
plaňky plotu byly úzké s poměrnými rozestupy, vysoké cca 1,5 metru. V místech,

Náves

kde bylo nutné oddělit například komunikaci od vodní plochy, byly využívány zhruba

Náves je jedním ze základních stavebních kamenů veřejného prostranství

jeden metr vysoké kamenné pilíře, mezi které byly vodorovně vsazené dřevěné kůly.

vesnice. Jedná se o prostor, jehož tvar většinou vychází z typu založení sídla a je

Kamenné pilíře byly někdy nahrazeny dřevěnými kůly. Podél komunikací se často

buď kruhový, oválný, ortogonální, trojúhelníkový, nebo se přizpůsobuje tvaru terénu.

objevoval příkop, který sloužil pro odvodnění komunikací. Tyto příkopy nebyly spojité

Hraje klíčovou sociální a kulturní roli pro obyvatele obce, pro něž je náves veřejným

podél celé komunikace, sloužily jako „nádržky“ pro sběr vody a následné pomalé

prostorem, kde se mohou setkat a trávit čas.
Typické vlastnosti prostoru:

vsakování a vysychání.

V rámci vesnice by mělo jít o reprezentativní prostor, který je zároveň
Povrchy

komunikačním uzlem. Tomu často napovídá i jeho poloha v samotném centru sídla.

Stejný význam jako prostorové členění má samotná materiálová skladba

Tradiční a častou součástí tohoto prostoru jsou vodní plocha, kostel, kaple, hostinec,

prostoru. To, jaký typ materiálu je použit na různé plochy, výrazně dotváří celkový

drobné sakrální stavby. To vše bývá doplněné vzrostlou zelení bez keřového patra,

obraz daného sídla. V minulosti se obecně v rámci vesnice používaly pouze povrchy

často uspořádanou do určitých formací či alejí. Zeleň bývá vždy pro danou oblast

na přírodní bázi, v rámci veřejného prostoru a uličního prostoru to byly prašné

původní a typická, s košatými korunami, které v letních měsících poskytují stín.

(vyježděné) či kamenné povrchy (dlažba, štěrk, makadam), trávník či mlat. Důležitá je

Dalším typickým znakem návsi je propustnost, respektive volná průchodnost. Volné

ale i jednoduchost řešení daného prostranství a rozumné použití rozdílných materiálů

plochy bývají nejčastěji zatravněné, případně zpevněné. Vhodnou alternativou je tzv.

(čím střídmější, tím více blízké venkovskému charakteru). Významným detailem je styk

zatravňovací štěrk, který vytvoří zároveň zelenou i zpevněnou plochu. Náves musí

dvou povrchů. Pro vesnické prostředí je typický takzvaný měkký styk, tj. styk nejméně

hodně vydržet a její provoz musí být levný, nebo dokonce bezúdržbový, výjimku tvoří

nápadný, případně se v přechodu oba povrchy mohou prolínat. Pro venkovský

pouze sekání trávy (Perlín, 2019).

prostor není typické jasně vymezovat okraje a používat výškové dělení jednotlivých

Typické povrchy a detaily:

ploch (obrubníky apod.). To se využívá jen v případech, kdy je to nezbytně nutné či

Vhodné, žádoucí:

žádoucí, například pokud vesnicí prochází velmi frekventovaná komunikace.

zatravněné plochy, štěrkový trávník, vysoká vzrostlá zeleň, zpevněné
mlatové cesty a pěšiny, vodní plocha, místo pro odpočinek (lavičky),

Povrchy v rámci elementárních
veřejných prostorů vesnice

sakrální a jiné drobné stavby.
Neutrální:

Základními typy veřejných prostorů vesnice ve spojení s materiálovým řešením

dlážděné plochy přírodním řezaným nebo lámaným kamenem, asfaltové

jsou náves a ulice. Níže je uveden výčet klíčových vlastností pro tato dvě prostranství.

povrchy v rozumné míře, nízký kamenný obrubník, bylinkové či květinové

V případě ulic je uvedena i spojitost s historií, jejíž odkaz má zdůraznit vhodné řešení

záhony, povrchy ze dřeva.

pro vesnické prostředí, protože právě ulice jsou problematickou částí při obnově

Nevhodné:

vesnických prostor. Jak trefně popsala Tichá: „Dnes naše vesnice připomínají spíše

rozsáhlé dlážděné plochy ze zámkové dlažby, rozsáhlé asfaltové plochy,

dopravní trenažér s vyvýšenými chodníky a výraznými obrubníky, s dopravními

vysoké betonové obrubníky, monumentální umělecká díla.

ostrůvky a zálivy, se záplavou dopravních značek; to vše pokryté asfaltem nebo
zámkovou dlažbou nejméně ve dvou barvách – natolik nás převálcovalo uctívání
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Ulice
Dalším typickým prostorem vesnice je ulice. Jedná se o nekompaktní liniový
prostor, který slouží především jako komunikace, méně pak jako prostor vhodný pro
společenské a kulturní akce. Vesnická ulice má typický charakter, který je diametrálně
rozdílný od městské ulice. Součástí prostorů jsou také stavební a jiné prvky jako
kaple, pomníky, významné stromy nebo aleje. Důležitým prostorem může být i širší
ulice, která v některých případech může plnit roli návsi, pokud v sídle chybí, nebo
autobusová zastávka (Kašpar, 2011).
Typické vlastnosti prostoru:

Ve vesnicích se historicky objevovalo vesměs dvojí pojednání uličního
prostoru. V prvním případě byl celý povrch ulice prašný, později případně dlážděný,
s pravidelným stromořadím či nahodilými vzrostlými stromy při krajích, kde byla
trasa a směr jízdy většinou středem uličního prostoru, v prašném povrchu naznačena
vyjetými kolejemi od povozů. Druhým způsobem bylo vymezení prašné, respektive
dlážděné, pojížděné cesty travnatými pásy, ve které komunikace při okrajích ulice
přecházela. Podél budov pak opět byla prašná cesta pro obsluhu domu a pro pěší.
Obr. 52. a 53. Náves v Mašově – poměrně zdařilá rekonstrukce (vykácení nepůvodní vzrostlé
zeleně a úprava povrchů směrem k přírodě bližším materiálům, nízké obrubníky).

Pokud tato cesta chyběla, pěší využívali pro chůzi travnaté pásy nebo okraj vozovky.
V současnosti je většinová část dopravního prostoru, tedy komunikace, opatřena
uniformním asfaltovým povrchem. Ten, pokud není přes celou šířku uličního prostoru,
po okrajích přechází v travnatý povrch (případně s prašnou krajnicí). Jeho struktura,
která je celistvá při pohledu z dálky a různorodá při pohledu z blízka, v kombinaci se
schopností tvořit měkké přechody ho řadí k materiálům, které se dobře začleňují do
krajiny a venkovského prostředí. Opakem tohoto povrchu je využití maloformátové
zámkové dlažby, většinou v kombinaci s vysokým obrubníkem, které je v pojednání
povrchu typicky městským řešením. Přesto se v rámci „poměšťování“ vesnic toto
řešení objevuje, a to především v suburbánních oblastech. Zámková, respektive
betonová dlažba ale nemusí být zákonitě nevhodným materiálem. Dnešní trh nabízí
velmi širokou škálu formátů a motivů těchto výrobků, existuje dokonce dlažba ve
formě imitace kamene.
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Typické povrchy a detaily:

Shrnutí vlastností spojených s materiálovým
řešením vesnického veřejného prostoru

Vhodné, neutrální:
zpevněné mlatové cesty a pěšiny, asfaltové cesty, dláždění z přírodního
řezaného kamene, zatravněné plochy, sakrální a jiné drobné stavby,

vlastnost

popis

vysoká vzrostlá zeleň, keřové patro, nízký kamenný obrubník, bylinkové či

měřítko

výhradně měřítko člověka

květinové záhony, betonová dlažba větších formátů.

postupný přechod ploch v jedné úrovni, minimální

měkké okraje

Nevhodné:
zámková dlažba, kombinace barvených betonových maloformátoých
dlažeb, vysoké betonové obrubníky, přílišné používání vodorovného
značení.

výškové odstupňování

přírodní či přírodě
blízké povrchy
zeleň

prašné cesty, štěrk, makadam, mlat, trávník, dlažba,
hliněné plochy, dřevo, kamenná dlažba, asfalt
trávník, vzrostlé stromy, keřové patro, bylinky, květinové
záhony – místu vlastní a přirozené druhy
ZPEVNĚNÉ POVRCHY

MLAT

KÁMENNÁ DLAŽBA

ASFALT

VHODNÉ
TRÁVNÍK

VHODNÁ BETON. DLAŽBA

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

KOMBINACE BET. DLAŽEB

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

NEUTRÁLNÍ
ZATRAVŇOVACÍ ŠTĚRK

KAČÍREK

NEVHODNÉ
ŠTĚPKY

NEZPEVNĚNÉ / ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÉ POVRCHY

Obr. 55. Stupnice „vhodnosti“ jednotlivých materiálů povrchů pro vesnické prostředí
– obecně zle konstatovat, že čím více je materiál blíže přírodě, tím lépe.

Obr. 54. Petrovice – ukázka typické vesnické ulice s užším průjezdním
profilem (není prostor pro vzrostlou zeleň).
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Historie, současnost a budoucnost
Výčet podob vesnického veřejného prostranství z historie nemá za cíl
určovat, že to, co se používalo v minulosti, je dogmatem pro dosažení podoby
tradičního vesnického vzhledu. Styl života je na vesnických sídlech zcela jiný, než
býval v minulosti. Vesnická sídla se v průběhu času proměňovala dle požadavků
společnosti a nároků moderní doby, které na ně byly kladeny. Zemědělství jako
hlavní zdroj obživy postupně ustupovalo a dnes není tak širokým zdrojem obživy
jako dříve, lidé z vesnic spíše jezdí za prací do měst a v samotném sídle tráví pouze
svůj volný čas. Vesnice je jejich volbou pro život, protože chtějí být blíže přírodě
a trávit čas mimo městský ruch. I když je v současnosti funkce veřejného prostoru
na vesnici diametrálně rozdílná, přesto má mnoho společného s původním pojetím
– tím zásadním je setkávání lidí. Proto by měly historické zdroje sloužit jako inspirace
k zachování typických prvků vesnice, které se stanou standardní součástí moderního
plně funkčního veřejného prostranství s typickou vesnickou identitou. Přírodě blízké
prostředí je v poslední době velmi žádané a není náhodou, že se některé z typicky
vesnických znaků promítají v určitých modifikacích do návrhů a realizací nových čtvrtí
měst.
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III.

MĚSTO
TOWN

Kapitoly tohoto bloku se zaobírají současnými trendy a ukazují konkrétní řešení
některých výzev současného městského urbanismu. Předkládají nám mnoho
příkladů z ČR i ze zahraničí, na kterých demonstrují jednotlivé principy, které by
bylo vhodné následovat či se z nich minimálně poučit. První kapitola řeší otázku

tepelných ostrovů v rámci měst či špatné kvality vzduchu (dále zhoršených změnou
klimatu) a výzvu pro současné město spatřuje v tom, jak se s těmito negativními jevy

vypořádá a jak bude schopné případně upravit svou strukturu, aby tyto problémy

zmírnila či odstranila. Kapitola vysvětluje koncept Přírodě blízkému městu a ukazuje

na konkrétních příkladech, že řešení se nachází na všech úrovních města (od staveb
přes prostranství po celoměstské koncepce). Další kapitola se zabývá lázeňskými

sídly a na úspěšných příkladech představuje, jak vypadají zdařilé současné proměny
celoměstsky významných veřejných prostranství v těchto sídlech. Na nich ukazuje
konkrétní cesty, jak má vypadat moderní město, a na které aspekty je dobré

se soustředit. Třetí kapitola zkoumá, jak se turisticky atraktivní města mohou
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velmi nebezpečný, protože může významně snížit kvalitu života místních obyvatel

DK
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jak dopravní zátěž zmírnit, a naopak ještě zvýšit atraktivitu sídla.

RK

Ing. arch. Renata Koubková

vyrovnat s dopravním náporem (i ve smyslu pěšího provozu), který může být pro sídla

(a nakonec i turistů). Kapitola pak na zahraničních příkladech ukazuje úspěšné cesty,
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Town Respecting Nature
some of them have become a problem in recent decades, such as the warm islands

The Challenge of Sustainable
Transport Accessibility
in Tourist-Attractive Cities

of cities, whose negative effects on urban population and vegetation are doubled

The evaluation of tourist potential and quality

by the climate change. Today’s cities thus face a new challenge how to adjust their

of services in cities is a very current topic, closely

structure and buildings to eliminate or at least alleviate this problem. Which places

related to tourism. For some cities/towns, tourism has

in the city have the potential to mitigate this problem and what obstacles need to

an extraordinary economic benefit and is a source or

be overcome?

engine of potential investments. Shortcomings are

The urban environment differs from the natural one in many factors. However,

Modernization of Public Spaces in the
Spa Zones of the Czech Spa Towns

evident in almost every city, especially the orientation
or obstacles associated with visiting unknown cities.
Many cities have great difficulties coping with the

The term modernization refers, according to the glossary, to improvements or

larger masses of tourists in the historic cores, problems

adaptations to contemporary requirements. Under the concept of modernization

with the availability of sightseeings in the vicinity and

of public spaces, one can imagine a wide range of possible solutions - from the

shortcomings in the concept of the organization of

replacement of the surface of pedestrian paths, the overall revitalization of the main

transport relations.

communication hub (e.g. square, park, etc.) to the establishment of a new space.

It is not only about the development of cities

However, the improvement of public spaces is not always easy. The obstacle can

within the frame of tourism, but also about the

arise in the form of strict requirements of state authorities, investors´conservatism or

management and sustainability of tourism in cities

lack of funds.

where the development is enormous and the frequency

The main idea of this article is to show that even spa towns (specifically spa

of tourists is increasing. How do tourist-oriented cities

zones), which have been in our territory for over 100 years, can “go with the times”

cope with the transport infrastructure with a growing

and offer their visitors the unique public spaces (and not only them) in a form that

number of tourists today?

meets 21st century standards. The content of the article includes examples of
modernization of public areas of spa zones which thanks to extensive revitalizations,
have enhanced not only the uniqueness of their main premises but also moved the
overall importance of the city on a higher level (revitalizations carried out in the last
15 years).
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Přírodě blízké město

Městské prostředí se od přírodního liší v mnoha
faktorech. Některé ovšem začínají být v posledních
desetiletích problémem, například tepelné ostrovy
měst, jejichž negativní účinek na obyvatele
i vegetaci ve městech je znásoben změnou
klimatu. Dnešní města tak čelí nové výzvě, a to
jakým způsobem upravit svoji strukturu a stavby,
aby tento problém odstranila či alespoň zmírnila.
Která místa ve městě mají potenciál k mitigaci tohoto
problému a jaké překážky musí být překonány?
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Úvod

Přírodě blízké město = LID = low impact development

Povrchy vhodné pro užití ve vesnicích, společně s prvky ve veřejném prostoru

Paradoxně jedním z prvních předpokladů zlepšení klimatických podmínek

a celkovou velikostí sídla, vytvářejí poměrně přírodě blízké prostředí. Spojení

ve městech je zajistit jejich kompaktnost. Aneb tvořit kompaktní polyfunkční města

s přírodou je jedním z důležitých důvodů pro život na vesnici. Tato blízkost k přírodě

z většího množství menších bloků, která jsou využívaná obyvateli v průřezu celého

se odráží v příjemném klimatu, čistším vzduchu, větším klidu a pohodě pro život.

dne. Funkční celky v rámci staveb či čtvrtí měst propojovat tak, aby energetická

Dosažení bydlení v prostředí s těmito vlastnostmi je také touhou obyvatel měst,

spotřeba z jedné funkce byla saturována energetickým přebytkem funkce druhé,

ve kterých je obecně tepleji, rušněji a vzduch je více nasycen exhalacemi.

která je ideálně vyrobená přímo na místě z obnovitelných zdrojů.
Dalším opatřením vedoucím k mitigaci změny klimatu, a tím i ke zlepšení

Klimatická změna

podmínek ve městech, je minimalizace energetické náročnosti staveb, ale i celkové

V posledních desetiletích probíhá klimatická změna způsobující zvyšování

společnosti (využívání MHD, nemotorové nebo sdílené automobilové dopravy nad

teplot, změnu rozložení srážek (období dešťů a sucha) a obecně extrémnější výkyvy

individuální automobilovou dopravu, kde se znovu dostáváme k multifunkčnosti

a jevy počasí. V českém prostředí budou tyto změny probíhat rychleji nežli ve zbytku

a kompaktnosti měst).

Evropy a v urbanizovaných územích měst budou tyto změny probíhat rychleji nežli ve

A v neposlední řadě uvědomělá práce s dešťovou vodou vedoucí k efektivnímu

volné krajině (Ministerstvo životního prostředí, 2008). Nutnost zavádění opatření

zadržování vody v krajině a podpoře vaporizace vodní páry do ovzduší. Aplikování

sloužících k mitigaci tohoto problému a adaptaci na něj v českých městech je

principů přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve městech i krajině

alarmující. Mnohými z těchto opatření je možno zmírnit také tepelné ostrovy měst,

vedoucí k příjemnějšímu klimatu ve městech, větší odolnosti vůči suchu, i vůči

a vytvořit z nich příjemnější prostor pro život.

případným povodním. Tyto principy, nazývané též modrozelená infrastruktura (MZI)
či Sustainable drenaige (SuSD) mají za úkol dešťovou vodu „zpomalit, rozprostřít

Dnešní stav měst

a vsáknout do zemského povrchu“ (Bednár, 2020).

Tepelnou nepohodu měst na první pohled způsobuje nadmíra zpevněných

Taková práce s vodou napodobuje přirozené odtokové charakteristiky míst před

a zastavěných ploch a nedostatek zeleně v homogenních centrech. Oboustranně

urbanizací (výpar, vsakování, akumulace a decentrální způsob odvodnění). Obecným

zastavěné ulice vyššími domy působí jako městské kaňony, které jsou schopny pojmout

cílem přírodě blízkého HDV je vytvořit rámec, který umožní zlepšení vodního režimu

ze slunečních paprsků více energie nežli volná krajina (Pondělíček & Šilhánková,

urbanizovaných území za účelem zvýšení kvality života jejich obyvatel.

2016). Zpevněné plochy vedou k většímu odparu a odtoku vody z území. Ten je

Zapracování přírodě blízkého HDV do projektů má kromě přímých vlivů na klima

také podpořen zatrubněním toků a dešťovými kanalizacemi, které brání vsaku vody

ve městech (ochlazení prostoru výparem vody a působením zeleně, zlepšení vzduchu díky

do zeminy. Méně viditelným důvodem, působícím na první pohled protichůdně,

působení zeleně) i další výhody. Jedná se především o zkvalitnění estetiky prostranství,

je nadměrné rozpínání se města, rozdrobující se sídliště, enklávy rodinných domů,

ve kterých je použité, vytvoření příjemnějšího (bílý šum, stín, barevné spektrum)

dálkové komunikace a logistická centra, periferie města (Bednár, 2020). Ta nahradila

a bezpečnějšího prostředí pro pobyt lidí (oddělení od motorové dopravy), pro jejich pohyb

krajinu dříve obklopující a ochlazující vnitřní homogenní město. Kam se poděla

(př. pěší či cyklistický), a tím pádem i o vyšší hodnotu nemovitostí v daném prostoru.

krajina dnešních měst?
Rozdrobena a rozkrájena robustní dopravní a technickou infrastrukturou zůstala

Obytné celky, města

na periferii v podobě nevyužívaných odkrojků (trávníků) mezi budovami stojícími

Kompaktní, polyfunkční město s dostatkem propojených parků a přírodních

„v zeleni“. Pro prostorovou náročnost „volné výstavby v krajině“ nezbývá ve městech

ploch vhodných pro tvorbu MZI neboli s přírodě blízkým porostem, stromy

dostatek prostoru pro parky, které se správnou koncepcí ochlazují město velmi

a minimem trávníků (majících velkou spotřebu vody a málo benefitů). Jak takového

efektivně. Krajina je vytlačena až za periferii, s minimálním vlivem na vnitřní město.

města dosáhnout?
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Jednou z možností je užití principu společného užívání a jeho podpora. Domy či

geotermálních uložišť, bateriové uložiště, desítky senzorů na síti). Provoz

obytné soubory stavěné kompaktně na míru budoucím uživatelům s velkým podílem

experimentální čtvrti má přinést nové poznatky o možnostech výroby a spotřeby

společně využívaného prostoru již vznikají v zahraničí (Rakousko, Německo) často

energie v rámci jedné čtvrti. Projekt také počítá s aktivním zapojením obyvatel na

díky družstvům (společenství obyvatel). V těchto státech se je daří realizovat také díky

udržitelné výrobě, a hlavně spotřebě energie. Obyvatelé jsou tak například motivováni

neexistenci předpisů na minimální počet parkovacích stání (Bednár, 2020). K realizaci

užívat elektřinu mimo špičky levnějšími cenami či bonusy.

kompaktního města je potřeba vhodných regulací územního plánování, která mohou
umožňovat usměrňování výstavby také ke vzniku Energeticky plusových čtvrtí (ZEN
= zero energy neighbourhood). ZEN mají smíšenou funkci (rozložení obyvatel
a spotřeba energie jsou rovnoměrně rozprostřeny do celého dne), jsou energeticky
efektivní a flexibilní, mají nulovou produkci skleníkových plynů, aktivně řídí výrobu
energie a zároveň vyrobí ročně více energie z obnovitelných zdrojů, než spotřebují.
Také jsou integrované: s okolní zástavbou, dopravním řešením, řídící platformou
města, s uživateli (podporují sociální, ekonomickou a ekologickou udržitelnost). Jsou
vytvářeny víceoborovým týmem spolupracujícím s veřejností.
Příkladem takovéto čtvrti je Hunziker areal (Zurich, Švýcarsko). Areál stojící na
místě původní cementárny byl dokončený roku 2015. Byl realizovaný družstvem
„Mehr als Wohnen“ (More Than Living), které bylo složeno z více než 50 menších
družstev, a nabízí životní prostor pro přibližně 1 200 lidí ve 13 energeticky efektivních
budovách. Slouží také jako pracovní místo pro přibližně 150 lidí. Charakter sdílení je
patrný i ve způsobu bydlení. V Objektu I (Haus I) jsou umístěny apartmány pro rodinné
bydlení (byt = 2 až 3 ložnice s malým obytným prostorem a koupelnou) doplněné

Obr. 56. Nová městská čtvrť Seestadt Aspern, Vídeň, Rakousko.

společnými místnostmi (kuchyně, obytné místnosti) a místnostmi a garsonkami na
krátkodobý pronájem. Urbanismus nové čtvrti vzešel z architektonické soutěže,

Na území České republiky se nachází mnoho malých sídel. Realizace LID v nich

kterou vyhrál společný návrh ateliérů Duplex Architekten a Futurafrosch. Jednotlivé

(např. soběstačná vesnice Kněžice či Hostětín) jsou zatím častější než realizace

stavby byly poté navrženy 5 různými architektonickými studii. 100 % potřeby tepla

ve městech. Příčinou může být anonymita obyvatel bez společné motivace vedoucí

pro areál je pokryto odpadním teplem z datového centra.

ke komplikovanější dohodě a jejich prosazení (v zahraničí řešeno již zmiňovanými

Následující příklad ukazuje, že aplikace LID nevypadá ve všech případech

sdruženími). Dále faktem, že nové rezidenční čtvrti či objekty jsou v českém prostředí

stejně. Vždy je nutné opatření přizpůsobit lokálním podmínkám. Jedná se o čtvrť

převážně dílem jedné developerské společnosti a na projektech se v mnoha

Aspern Seestadt na okraji Vídně (Rakousko). Lokalita je oproti českým městům

případech nepodílí dostatečně rozmanitý multiprofesní tým. V neposlední řadě také

typická dostatkem vody z Alp. Jedná se ovšem o čtvrť kompaktní, se zřetelem na pěší

slabými regulacemi územního plánování a legislativní podporou těchto opatření.

provoz. Dobrá dostupnost do centra je vyřešená metrem. Čtvrť nabízí bohatý prostor

Domácí projekty za zahraničními mírně pokulhávají, zaměřují se převážně na adaptační

chodníků a cyklostezek v ulicích a také vybavenost v parteru nahrazující záměrnou

prvky v rámci jednotlivých staveb, netvoří kompaktní město, nejsou energeticky

absenci obchodního domu. Experimentálně řeší zásobování elektřinou – disponuje

soběstačné. Výjimkou je Pilotní projekt Chytré Líchy ve městě Židlochovice, který

decentralizovanou výrobou a „chytrou“ rozvodnou sítí (fotovoltaické a fototermické

sám sebe staví do pozice první udržitelné městské čtvrti v ČR. Projekt má dva

panely na budovách, využití ukládání energie pomocí tepelných čerpadel do

investory: obec a developerskou společnost. Je veden multiprofesním týmem a nyní
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se nachází ve stadiu úspěšného ukončení výběrového řízení na Územní Studii. Návrh

∙ dešťové zahrádky a záhony (bodové prvky),

ateliéru Pelčák a partner Architekti tvoří kompaktní příměstskou zástavbu umožňující

∙ zasakovací průlehy (tzv. svejl, z anglického swale) (liniový prvek),

vytvoření veřejných prostranství, která využívají značnou řadu dále zmíněných opatření.

∙ zasakovací či vsakovací rabátka (neboli ohraničený prostor kolem stromu
v uličním profilu; bodový prvek).

Obr. 58. Řez litorální zónou – svejlem.

Litorální prvky fungují na principu zadržení vody pomocí vytvarování terénu
Obr. 57. Chytré Líchy, studie Pelčák a partner Architekti.

do mírného údolí, výsadbou vhodných druhů zeleně a užitím vhodného substrátu.
Poslední dvě složky mají výrazný vliv také na filtraci zachycené vody. Proto je nutné

Veřejná prostranství

užívání rostlin do primárně suchého prostředí, které mají patrné filtrační schopnosti,

Tepelné ostrovy měst lze mitigovat na úrovni veřejných prostranství převážně

a vhodné skladby dostatečně propustného substrátu (např. často užívaná směs

aplikací prvků MZI. Mezi ty mimo jiné patří (Bednár, 2020):

štěrku, biouhlu a kompostu). Prvky lze doplnit pískovým filtrem.

- propustné povrchy komunikací či parkovacích zón (např. dlažby

Vhodné je prvky propojovat v podzemních vrstvách pomocí strukturálního

s dostatečnou mezerou mezi jednotlivými dlaždicemi, dlažby z propustných

substrátu (různé frakce speciálně upraveného štěrkového substrátu). Tím lze zadržet

materiálů jako drenážní beton, perforované dlažby či štěrkové cesty),

podstatnou část celkového objemu odtoku a zvýšit infiltraci vody do podzemí. Prvky

- podzemní nádrže na dešťovou vodu (retenční či akumulační), které

lze propojit pouze částečně nebo v celé šířce ulice. Takzvaný „Open Sub-base layer“,

lze umísťovat např. do vnitrobloků či pod náměstí a svádět do nich vodu

vyzkoušený švédský systém propojení celé ulice ve vrstvě substrátu, umožňuje vsak

ze střech okolních staveb (legislativně zatím v ČR není možné),

vody i pod nepropustnými povrchy (Fridell, Vysoký, 2019). Systém je nutné opatřit

- nadzemní retenční dešťové nádrže (forma jezírka),

přepady do kanalizace, která pojme vodu nad dimenzovanou kapacitu prvků MZI

- výsadba zeleně ve formě hlavně parků či větších souvislých přírodních

během vydatných, extrémních dešťů.

ploch, které budou, stejně jako vnitroměstská prostranství, obsahovat:
- litorální zóny (střídavě suché a zaplavované plochy s volným terénem

Na obdobném principu funguje také mokřadní či kořenová čistírna, ovšem
ve větším měřítku, a proto je vhodná k užití v parcích či jiných rozsáhlejších prostorech.

a vegetací) do prostranství, jako jsou:
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Velmi zdařilou realizací ze zahraničí je „Main street“ v Little Rock, Arkansas, USA
a „Project Grey to Green: West Bar to Goldengate“, Sheffield, UK, které jsou
pro české prostředí dobrým příkladem implementujícím do veřejného prostoru
většinu zmiňovaných opatření. V Little Rock před úpravou nefungoval parter, ulice
sloužila převážně k povrchovému parkování. V Sheffieldu se rozhodli zvolit pro jednu
ze svých tří nejdůležitějších tras historickým centrem, jehož hlavní náplní již není
nakupování, projekt reflektující hledání jeho nové funkce. Bylo tedy nutné tuto oblast
předesignovat dle funkce nové, kterou může být primárně rekreace (podpořená
umístěním rostlin a vody). Řešení MZI může být lákadlem, důvodem, proč do oblasti
přijít. V ulici byly nahrazeny všechny nepropustné povrchy. Pro rekonstrukci byl použit
pouze recyklovaný substrát a materiály a v ulici byla vytvořena řada zasakovacích
průlehů. Vnesení prvků MZI zvedlo atraktivitu obou prostranství a jejich návštěvnost
výrazně vzrostla.

Obr. 60. Nový koncept ulice v projektu Grey to Green – situace, foto před a po realizaci.

V českém prostředí již také realizace zmíněných opatření vznikají, zatím pouze
v malém měřítku či jako pilotní projekty. K najití jsou v největších obcích, např.
v Praze (rekonstrukce ulic Budečská a Vinohradská r. 2008 a 2014 a rekonstrukce
Čelakovského sadů roku 2018 tvořící prokořenitelné prostory pro stromy za použití
plastových buňek, lokálně užívající propustných povrchů, s přípravou na zavlažování
dešťovou vodou) a Brně (park Pod Plachtami kolaudovaný roku 2012, vytvářející
retenční jezírko s částečným užitím lučního porostu, přirozené vegetace).
Obr. 59. Příklady použitých opatření MZI v rámci projektu Main Street v Little Rock.

A také v obcích malých či vesnicích (náves v Bratčicích dokončená roku 2019
přetvářející betonovou požární nádrž ze 70. let v přírodní akumulační a retenční
jezírko). Tyto a další obdobné projekty výrazně zatraktivňují veřejná prostranství.
Jednotlivé stavby
Provádění staveb jako nízkoenergetické, pasivní či plusové z dlouhodobého
hlediska šetří vynaložené energie, mitiguje změnu klimatu a zmiňované negativní
jevy z ní plynoucí. Stavba v přírodě blízkém městě kromě toho také uplatňuje principy
a prvky HDV, mezi které patří:
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- hospodárné užívání pitné vody (škrtící výtokové armatury, vhodné návyky

Otázkou je, jestli je toto dostačující motivace pro stavebníky k realizaci vhodných
opatření (Stránský, 2020).

obyvatel),
- užívání šedé a dešťové vody (pro splachování WC, úklid, případně zálivku
soukromé zahrady či praní prádla) a s tím spojené zbudování akumulačních
nádrží a čistíren,

Jistou motivací pro provádění přírodě blízkého HDV je zpoplatnění odvádění
dešťových vod do kanalizace a také dotace na projekty HDV. Zákon o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb. definuje platbu vodného a stočného (§20) a zatím

- zvolení přírodě blízkého způsobu akumulace, retence či čištění vody,
např. v podobě přírodních jezírek či pískových filtrů,

umožňuje výjimku v platbě odvodu dešťových vod pro vlastníky dálnic, silnic, místních
komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, vlastníky drah celostátních

- zelené střechy,

a drah regionálních, zoologické zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na

- zelené fasády (poměrně náročné, mnohdy je lepší zvolit popínavé rostliny).

domácnosti. Odstranění výjimky by přispělo k rozšíření HDV. Prováděcí vyhláška

Snahu jednotlivých stavebníků budovat nízkoenergetické stavby se systémem

retenci, vsak, regulované odvádění ani užívání srážkové vody (např. neumožňuje

využívání dešťových či odpadních vod podporuje systém certifikací. Existuje již větší

svádění dešťových vod pod veřejná prostranství) (Stránský, 2020). Tato legislativní

množství certifikací zohledňujících různá opatření: Leed (USA), Breeam (UK), Certifikace

dvojice bude muset podstoupit revizi.

č. 428/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích také zatím nezohledňuje

DGNB (Deutche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen – Německá rada pro šetrnou

Tou již, za bouřlivých diskuzí, prošla norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání

výstavbu) či SBToolCZ. Systém certifikací má své nedostatky. Převážně ve způsobu

sítí technického vybavení (revize iniciována r. 2015 a schválena v kompromisní variantě

bodování, který umožňuje certifikát získat i při splnění jenom několika kategorií, a také

v září 2020). Za úspěch lze považovat, že byl vypuštěn článek o nadřazenosti sítí

v absenci některých kritérií, např. adaptabilita stavby na změnu funkce. Ovšem jedná

a celkové vyznění normy bude vůči modro-zelené infrastruktuře neutrální (Ent, 2020).

se o dobrý nástroj pro motivaci developerů stavět udržitelně. V českém prostředí jsou

Obecně lze říci, že prozatím prakticky neexistuje právní rámec pro koncepční

certifikace již běžnou praxí v oblasti kancelářských budov, pomalu expandující i do

aplikaci HDV v obcích, přičemž situace je lepší na úrovni jednotlivých staveb.

oblasti větších obytných staveb (bytové domy, komplexy) (Dvořáková, 2020).

Intervence do stávající legislativy již navrhuje „Studie hospodaření se srážkovými
vodami v urbanizovaných územích“.

Podpora realizace legislativou

Další regulativy a informace k umožnění výstavby přírodě blízkého města

Největší podporou, vodítkem, ale také překážkou ve vytváření přírodě blízkých
měst je legislativa. Jak na problematiku nahlíží v roce 2021 ta česká?

určují jednotlivé Územní plány měst, Regulační plány, či jednotlivé městské stavební
standardy a další tematické dokumenty tvořené městy. Pro jasné ukotvení zmiňovaných

Opatření se pomalým tempem začínají přesouvat z celostátních strategií

principů do plánů je nutné standardizovat data v mapových podkladech (hlavně

do prováděcí legislativy. Pro podpoření těchto změn je nutná systematická osvěta

v Územně Analytických podkladech) a také začít používat jasný koncept vyhodnocování

odborné i laické veřejnosti. Požadavky na řešení srážkových vod jsou obsaženy

zaváděných změn a regulací, kterým by mohl být také Index MZI (zahraniční obdoba př.

v § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

„green index“ z Berlína). Městům k implementaci principů může pomoci vypracování

(vodní zákon) v platném znění, z něhož vyplývá, že každý stavebník je povinen se

vlastní Adaptační strategie (v České republice byla Třebickým a Novákem v roce 2015

srážkovou vodou hospodařit přímo na svém pozemku (Sýkorová et. al. 2021).

vytvořena Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klimatu, která má

Požadavky na řešení srážkových vod jsou dále obsaženy v § 20 odst. 5 písm. c)

pomoci obcím s jeho tvorbou) či manuálu MZI, který konkretizuje obecné principy na

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném

lokální podmínky. Příkladem je Manuál MZI pro město Teplice či Integrovaná strategie

znění, z něhož vyplývá prioritní řešení nakládání s dešťovými vodami vsakováním,

Karlových Varů, přičemž obě města mají jakožto města lázeňská výhodu rozsáhlých

ovšem umožňuje i řešení odvodem do kanalizací. Tato vyhláška také určuje plochu

parkových ploch, které mohou tvořit základní páteř zelené infrastruktury města. Velmi

z pozemků pro rodinné domy, která musí být schopna vsakovat dešťovou vodu.

zdařilým zahraničním příkladem je Green & Open space Strategy města Sheffield, UK.
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Závěr
Jak bylo nastíněno, i města mohou být přírodě blízká. Mitigace negativních
městských jevů, jako jsou tepelné ostrovy či horší kvalita vzduchu, podpořených
změnou klimatu, je možná na všech úrovních města (od jednotlivých staveb přes
veřejná prostranství až po koncepce celoměstského charakteru). Přírodě blízké město
je město nízkoenergetické, kompaktní a polyfunkční, jehož skladba dovoluje výstavbu
parků, větších přírodních ploch a implementaci principů modro-zelené infrastruktury
a přírodě blízkého hospodaření s dešťovou vodou do jeho veřejných prostranství
a staveb. Díky tomu je také městem atraktivním. Implementaci jednotlivých prvků
i celoměstských konceptů je nutno umožnit a podpořit legislativou, která je
v současné době nedostačující. Jednotlivá opatření je také vždy nutno konkretizovat
a přizpůsobovat lokálním podmínkám. Jistou výhodu mají města založená na
rekreačních, lázeňských areálech, které mají díky své koncepci dostatek rozsáhlejších
zelených ploch. Implementace principů modro-zelené infrastruktury tak bude
v těchto městech jednodušší.
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Modernizace
veřejných
prostranství
v lázeňských
zónách českých
lázeňských měst
Pojem modernizace označuje, dle výkladového
slovníku, vylepšení či přizpůsobení soudobým
požadavkům. Pod pojmem modernizace veřejných
prostranství si lze představit velkou škálu možných
řešení – od výměny povrchu pěších cest přes
celkovou revitalizaci hlavního komunikačního uzlu
(např. náměstí, park aj.) až po založení nového
prostranství. Avšak vylepšení veřejných prostorů
není vždy jednoduché, překážka se může vyskytnout
v podobě striktních požadavků státních orgánů,
konzervativnosti investora či nedostatku financí.
Hlavní myšlenkou tohoto článku je ukázat, že
i lázeňská města (konkrétně lázeňské zóny), které
jsou na našem území již přes 100 let, dokáží „jít
s dobou“ a nabídnout svým návštěvníkům svá
jedinečná veřejná prostranství (a nejen je) v podobě,
která odpovídá standardům pro 21. století. Obsahem
kapitoly jsou ukázky modernizací veřejných prostorů,
lázeňských zón, které díky rozsáhlým revitalizacím
posunuly nejen jedinečnost svých hlavních prostorů
ale i celkový význam města na vyšší úroveň
(revitalizace zrealizované v posledních 15 letech).
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Úvod

představit i „znovuobnovení“ lázeňského místa (např. Karlovo údolí, lázně Kyselka

Obecně se dá říci, že postupem času došlo k vývoji jednotlivých typů veřejných

či lázně Běloves). Tento způsob vylepšení je nejnákladnější a málokdy se tento úkol

prostranství (náměstí, parky, ulice, nábřeží aj.), avšak 21. století klade na jednotlivé

„dotáhne do zdárného konce“. Tento článek představí tři ukázky „zrealizovaných

typy prostorů čím dál vyšší požadavky, např. z hlediska bezbariérovosti, funkčnosti,

či probíhajících“ revitalizací veřejných prostranství v lázeňských zónách českých

bezpečnosti a v neposlední řadě i estetiky. A právě z tohoto důvodu vznikají různé

lázeňských měst – Lázně Luhačovice, Poděbrady a lázně Běloves. Samozřejmě,

typy analýz veřejných prostranství, které mají dokázat a ukázat, jak nejlépe vytvořit

že doposud proběhlo nepřeberné množství rekonstrukcí a revitalizací, ale tyto jsou

prostory, které budou naplno využívány širokou veřejností, a budou tak splňovat

svým způsobem jedinečné, ať z hlediska návrhu, či samotné realizace.

veškeré standardy a požadavky této doby – taková veřejná prostranství můžeme
vidět např. v Dánsku, Francii, Německu či Španělsku.
„První modernizaci a samotný vývoj lázeňská města zažila v 18. století, kdy již
ve vzniklých lázeňských centrech byly „systematicky a důsledně aplikovány zásady
tehdejší architektonické tvorby a urbanistických koncepcí. Lázeňské parky, aleje
a zahradní architektura byly upravovány ve stylu klasických francouzských formálních
zahrad. Podobně se vyvíjelo zasazení lázeňského střediska do krajinného rámce podle
zásad barokní osové kompozice (např. Františkovy Lázně, Mariánské Lázně). Další
modernizace přišlá záhy, a to v 19. století, kdy francouzský vliv ustoupil do pozadí,
a do popředí vstoupily vlivy anglické. Proměnu lze zaznamenat v podobě použití
nových architektonických stylů klasicismu (neoklasicismu) a empíru v lázeňských
městech Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Teplice. Vedle pitné kúry
se v lázeňských střediscích začal ordinovat i tělesný pohyb, což vedlo k budování
promenád, vycházkových cest do blízkého okolí či lázeňských lesů. „V tomto období
v Čechách získaly na oblibě tzv. lázně v parku, tedy komplexy rozvijící se v naprostém
respektu s okolní, po anglicku upravenou přírodou.“ (ZATLOUKAL, ZEMAN, 2014,
Slavné lázně, Čech, Moravy a Slezska)
Dá se říci, že se lázeňská města po celou dobu své existence vyznačují svými
jedinečnými prostory, které je nutno modernizovat, upravovat a především udržovat.
Mezi typické veřejné prostory lázeňských měst, které zároveň tvoří tzv. komunikační
uzly, patří promenády, kolonády, venkovní amfiteátry, prostory s prameny a lázeňské
parky. Lázeňský park má mnoho podob (záleží na umístění vůči lázeňskému
areálu, na velikosti obce či na postavení vůči komunikacím), ale jeho funkce jsou
vždy stejné – stínění, zvuková bariéra, zadržování dešťové vody a také snižování
tzv. tepelného ostrova města. Efekt tepelných městských ostrovů není nový fenomén,
ale s rozrůstající se plošnou zástavbou lidských sídel nabírá rychle na významu (více
o tomto globálním problému se dozvíte v předchozí kapitole – Přírodě blízké město).
A právě tyto prvky se nejčastěji revitalizují. Samozřejmě si pod modernizací můžeme
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Lázně Luhačovice

Autorem návrhu nových výsadeb v lázeňském parku je prof. Ivar Otruba CSc.,

„V jihovýchodním cípu Vizovické vrchoviny v malebném a hlubokém údolí

přední znalec v oboru architektury a urbanismu uznávaný u nás i v zahraničí. Základní

Luhačovického potoka (Šťavnice) leží největší moravské lázně Luhačovice. Obklopeny

myšlenka projektu měla park zprůhlednit a vytvořit stromovou alej podél hlavních

zelení a nádhernými kopci, se stavbami nesoucími rukopis Dušana Jurkoviče, jsou

pěších promenád. Určující kompoziční prvek v území vytváří říčka Šťávnice. Výsadba

městskou památkovou zónou novodobé architektury. Již v 16. století byly známé

zeleně v lázeňském parku byla rozdělena do několika dílčích částí. V ústředním prostoru

zdejší minerální prameny, avšak vznik lázní je spjat až s rokem 1789, kdy Vincenc

areálu byly rozšířeny zelené plochy. Novými výsadbami keřového patra smíšených

Serényi postavil u zřídel dřevěné kabinové koupelny a hostinec s pokoji. V roce 1809

a jehličnatých skupin byl posílen obvodový plášť lázeňského parku podél silnice

začal v Luhačovicích pracovat první lázeňský lékař, v roce 1850 byla postavena první

ll/492. Keře plní ochrannou, bezpečnostní a hygienickou funkci a snižují množství

kolonáda a v roce 1902 vznikla akciová společnost lázní luhačovských, založena

prašnosti a hluku, které do vnitřního lázeňského areálu prostupuje. Revitalizace byla

doktorem Františkem Veselým. Nejznámějším luhačovickým pramenem je Vincentka,

chápána jako výjimečný zásah, který ovlivní vzhled Luhačovic na několik dalších

ale možná ještě známější je Ottovka. V roce 1929 byl totiž poblíž jejího skutečného

generací. Rozsah prací v lázeňském parku byl zcela mimořádný. Stovky dřevin musely

vývěru postaven kruhový pavilon, který se promítnul do grafického symbolu lázní.“

ustoupit nové výsadbě (jak je možné vidět na Obr. 63 a 64). Bylo vykáceno celkem

(DAVID, SOUKUP, THOMA, 2005, Skvosty lázní)

283 vzrostlých stromů, 2 320 m² keřů a 962 m² nárostů. Káceny byly zejména stromy
přestárlé a provozně nebezpečné, které ohrožovaly bezpečný pohyb návštěvníků

Revitalizace lázeňského parku

po celém areálu. Některým stromům se prořezaly větve, a tím došlo k odlehčení

Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala tento projekt obnovy zeleně

jejich korun. Keře a keřové skupiny také prošly celkovou plošnou redukcí. Výsadba

od roku 1992. Na konceptu spolupracovala s odborníky z tuzemska i zahraničí. Realizace

nové zeleně početně výrazně převýšila množství pokácených stromů a odstraněných

projektu proběhla v roce 2014. Cílem obnovy areálu bylo zlepšení kvality lázeňského

keřů – celkem bylo vysazeno 476 stromů, 8 994 m² keřů a 1 377 m² záhonů. Stromy

prostředí. Stávající hodnoty parku přitom zůstaly zachovány. Součástí komplexního

pocházejí z obdobných klimatických oblastí jako jsou Luhačovice a byly vypěstované

řešení revitalizace areálu byla i obnova zeleně a porostu. Zcela novou a moderní podobu

v jedné školce. Kulovité javory dodali špičkoví nizozemští pěstitelé. Většina nově

dostala ulice Dr. Veselého (viz Obr. 61 a 62), která je nejfrekventovanější spojnicí města s

vysazených stromů a keřů patří k velmi kvalitním dřevinám, které nejsou běžně

lázeňským areálem. Jak je možné vidět na fotografiích, původní podoba ulice působila

vysazovány. Podobné lze nalézt například v zámeckých parcích nebo botanických

neosobně a nereprezentativně. Revitalizace pozvedla tento prostor na vyšší úroveň, např.

zahradách (LÁZNĚ LUHAČOVICE, 2021).

vizuální propojení města a lázeňského areálu, nové využití opěrné zdi vpravo – nyní její
část slouží jako loubí a zbytek je pojat jako pamětní desky návštěv slavných osobností.

Za nejvíce historicky upravovaný prostor je označováno Lázeňské náměstí.
Z urbanistického hlediska se dá za hlavní veřejný prostor považovat jen část
Lázeňského náměstí – tj. prostor před Společenským domem, tzv. Kursalon. Jedná se
o veřejný prostor lichoběžníkového tvaru, který je vymezen pěti objekty – stáčírnou
pramene Vincentka, Jurkovičovým domem, kolonádou propojující předchozí budovy,
ředitelství lázní a Společenským domem. Tento centrální prostor je jedinečný tím,
že není rozdělen přírodním vodním prvkem. Avšak vizuálně je nepřítomnost řeky
znázorněna alespoň třemi zelenými pásy. Aleje lemující po obou starnách řeku
pokračují i přes centrální veřejný prostor v zelených pásech. Náměstí funguje i jako
jeden velký předprostor jednotlivých budov. I přes rozsáhlost prostoru působí náměstí
velmi stroze a nedodělaně. Důvodem může být fakt, že prostor je z velké části tvořen

Obr. 61. a 62. Ulice Dr. Veselého, r. 2010 a 2018.
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chybějí i místa pro sezení, která by dopomohla k tomu, že by zde návštěvníci mohli

Lázně Poděbrady

trávit čas.

„Poděbrady vznikly při důležitém přechodu přes Labe v roce 1224.
Dominantu města tvoří zámek, původně gotický hrad, vybudován ve 13. století
ze strategických důvodů jako článek v řetězci opevněných míst na obranu Prahy.
Počátky poděbradského lázeňství spadají do 17. století, kdy tu byl objeven léčivý
pramen železité vody. U pramenu byly zřízeny malé lázně nazývané „Železité
lázničky“. Novodobá historie lázní začala až v roce 1905, kdy byl objeven baronem
Karlem Bülowem nový léčivý pramen na druhém nádvoří zámku. Při jeho hloubení
došlo k zachycení dalších dvou pramenů pojmenovaných po knížeti Hohenlohe
a jeho ženy Chariclea. Zahajovací lázeňská zóna v roce 1908 přinesla nečekaný
Obr. 63. a 64. Pohled na Lázeňské náměstí, rok 1936 a 2019.

úspěch a po jejím skončení bylo zapotřebí přistavět ke Knížecím lázním další křídlo
pro lázeňské procedury. Velký počet návštěvníků a hostů vyvolal nutnost rozšíření
lázeňského provozu, které již kníže Hohenlohe nechtěl financovat. A tak v roce 1910
lázně odkoupila městská obec.“ (ZATLOUKAL, ZEMAN, 2014, Slavné lázně Čech,
Moravy a Slezska)
Revitalizace lázeňského parku
Lázeňský park je situován v samotném centru města Poděbrady. Jeho plocha
má rozlohu 9 ha. Společně s lázeňskou promenádou propojují dva významné
městské prostory, tj. vlakové nádraží a náměstí Jiřího z Poděbrad. Podélné hranice
parku tvoří zklidněná komunikace (1) a již zmíněná promenáda (2), která je zároveň
jedna ze tří kompozičních os města. V příčném směru park vymezují komunikace

Obr. 65. Situace lázeňského parku před revitalizací, tj. do roku 2014.

před nádražím (3) a pěší zóna (4). Kompozičně se dá lázeňský park rozdělit na tři části
– A, B a C. Novoklasicistní část (tzv. část A) se rozkládá mezi nádražím a objektem
kolonády Dr. Libenského. „Podkova“ umístěná v severní části společně s fontánou
a plastikou kompozičně uzavírají tuto část při pohledu k nádraží. V opačném směru
pak tuto kompozici uzavírá Libenského kolonáda společně s horizontálně umístěným
bazénem, který je umístěn v jejím předprostoru. Formalitu a symetrii prostoru
dokreslují geometricky tvarované tisy a květinové záhony po stranách centrálního
trávníku. Novokrajinářská část (tzv. část B) je vymezena kolonádou a hudebním
pavilonem. Navržené změny ctily zásady původního návrhu (došlo k upravení
vegetace a obnovení cestní sítě). Dále byl zachován i původní záměr této části
lázeňského parku, tj. venkovní galerie plastik. Poslední část, historicky nejstarší část
parku (tzv. část C), je založena původně na konceptu z roku 1912. Volná koncepce

Obr. 66. Situace lázeňského parku po revitalizaci, tj. po roce 2014.
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vodní kanály a dřevěný parkový pavilon, tak i hlavní komunikační síť. Návrh vychází

Lázeňský park díky této rozsáhlé revitalizaci „ožil“. Dle pozorování je nejvíce

z původní vegetační kostry, v jeho kompozičním i komunikačním ohnisku je umístěn

využívaná část C, kde jsou umístěny nové vodní prvky, ve kterých tráví především

dřevěný pavilon a bazén, ze kterého vybíhají dva navzájem kolmé vodní kanály. Delší

nejmladší obyvatelé spousty času. Samozřejmě, že i zbylé dvě části mají své

kanál, z části jednostranně lemovaný podlahou pergoly a z části pásem travin, je

obdivovatele (jedná se většinou o obyvatele či návštěvníky, kteří chtějí relaxovat

zakončen u nového reprezentativního vstupu do parku směrem od náměstí fontánou

a kochat se krásami parku).

v dlažbě a monumentální sochou T. G. Masaryka. Kratší kanál s kaskádou pak ústí
do zákoutí sevřeného přiléhajícími zadními trakty domů se zahrádkami a jejich
nově navrženým oplocením. Dalším centrem života parku je velká plocha lemující
lázeňskou promenádu u hudebního pavilonu s nově vysazenými lipami. Lípy tvoří
rastrovou strukturu a v budoucnu tuto plochu přirozeně zastíní. Zde je prostor pro
tradiční hudební, divadelní či společenská představení. Obnovena byla myšlenka
čtyřřadového stromořadí podél lázeňské promenády z doby založení lázeňského
parku (JIRÁNEK, LEHMANN, Centrální lázeňský park v Poděbradech).

Obr. 68. Schéma lázeňského parku před revitalizací.

Obr. 69. Schéma lázeňského parku po revitalizaci.

Automatická údržba parkové plochy v části B
Koncem června roku 2021 byl představen nový projekt „Tiché a zdravé město“,
který přinesl revoluci v údržbě travnatých ploch. O velké travnaté plochy (převážně
v části B) se budou starat roboti, konkrétně se jedná o sedm robotických sekaček.
Ty nebudou vyžadovat žádnou obsluhu, ani žádné pohonné hmoty, nevypouští emise,
neprodukují odpad v podobě posekané trávy a jezdí velmi tiše. Posekaná tráva bude
Obr. 67. Poděbrady – lázeňský areál.
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mulčování. Tímto krokem se Poděbrady chtějí přiblížit k světovým trendům v péči

Pokus o znovu obnovení lázní Běloves

o veřejná prostranství a městskou zeleň. Cílem do budoucna je tento systém zavést

„Léčebné prameny v Bělovsi byly známé a využívané již před koncem 14. století.

do zbylých částí centrálního parku a popř. i do dalších oblastí města Poděbrady

Samotné lázně byly založeny v r. 1818. V roce 1840 byl zprovozněn nový pramen IDA

(MĚSTO PODĚBRADY, 2021).

nazvaný podle princezny Schaumburg-Lippe, která se zde jako zázrakem uzdravila
z těžké nemoci. Od počátku se zde léčily nemoci oběhové soustavy, pohybového

Revitalizace lázeňské promenády

ústrojí, ženské choroby, nervové potíže a probíhala zde rekonvalescence po těžkých
nemocech. Vše hlavně díky přírodní uhličité vodě, výbornému klimatu a skvělým
vodoléčebným a slatinným procedurám. Byla zde vyznačena řada vycházkových tras
po okolních lesích, kde se návštěvníci mohli nadýchat čistého vzduchu, který byl už
tehdy doporučován jako součást léčby.“ (SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČR, 2021)

Obr. 70. a 71. Lázeňská promenáda, r. 1931 a 2020.

Město Poděbrady je ve svém půdorysném obraze charakterizováno
prostorovým vývojem na kříži dvou kompozičních os. Ve směru JV – SZ je osa tvořená
řekou Labem a na ní v kolmém směru je pak výrazná urbanistická osa v podobě
lázeňské promenády. Promenádu vždy lemovaly dvouřadé aleje, které díky svým
korunám vytvářely přírodní ochranu před nepříznivým počasím. Po celých 100 let
promenáda vizuálně působila nereprezentativně a stroze viz Obr. 70. V období před
svou rekonstrukcí byla promenáda používána pouze jako spojnice mezi nádražím
a náměstím k tzv. nezbytným aktivitám (např. chození do práce a do školy aj.). Důvodem
je fakt, že pěší komunikace nenabízela žádné společenské či rekreační příležitosti.
V roce 2010 dostala lázeňská promenáda ke svým jubilejním narozeninám novou
podobu. Rekonstrukce spočívala ve výměně povrchu hlavní pěší cesty, modernizaci
veřejného osvětlení a mobiliáře. V dolní části (blíže k nádraží) jsou pomocí nízkých keřů
vytvořeny ostrůvky pro městský mobiliář, viz Obr. 71. Konečně lázeňská promenáda
slouží svému účelu a je aktivně používána. Umožňuje svému návštěvníkovi používat
prostor pro rekreační a volitelné aktivity, např. pro procházení, kochání se pohledem,

Obr. 72. Orientační

postávání a posezení. Tyto aktivity patří do skupiny tzv. dobrovolných činností, jejichž

mapa lázní Běloves.

vznik přispívá ke kvalitním vlastnostem veřejného prostoru.
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„Novodobá historie běloveských lázní se začala uzavírat začátkem

Velké lázně

90. let minulého století, kdy byly lázně v dezolátním stavu vydány dvěma

Areál Velkých lázní je v současné době v dezolátním stavu, viz Obr. 75 a Obr. 76.

restituentkám. Lázně nezískaly dost pacientů, výrazně se zadlužily a v roce

V prosinci 2019 dostaly lázně naději v podobě odkoupení celého areálu, tj. 25 178 m2,

1996 ukončily svůj provoz. Následně měnily majitele a snaha města získat

majiteli Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. V roce 2020 se noví majitelé pustili

je do vlastnictví skončila neúspěšně. Město se proto v roce 2015 rozhodlo

do razantních úprav původních lázní. Areál se v posledním roce změnil k nepoznání,

jít vlastní cestou.“ (SEZNAM ZPRÁVY, 2021)

zmizely objekty (které již nešlo zachránit) a také došlo k úpravě nejenom parku, ale
i ostatních ploch. Z celého areálu zůstala stavba původního Ředitelství a historická

Malé lázně

kolonáda. Z důvodů epidemiologické situace, která měla negativní dopad na

Tento projekt pod vedením města byl prvním krokem k obnově lázeňství.

lázeňskou péči, byli nuceni noví majitelé přehodnotit, a především výrazně omezit,

Malé lázně jsou vzdáleny asi půl kilometru vzdušnou čarou od hlavního lázeňského

své investiční plány. A proto je lázeňský areál opět k prodeji. O odkup velmi usiluje

areálu, tzv. Velkých lázní. Obnova Malých lázní spočívala ve vybudování nových

město Náchod. Historicky jde o první reálnou možnost získat tyto strategické pozemky

přípojek, v odstranění stávajícího objektu Komenského vily, stavbě repliky původního

potřebné pro rozvoj lázeňství do vlastnictví města. Nákup areálu do vlastnictví města

objektu, stavbě lázeňské kolonády s pítky minerální vody a odpočinkového prostoru

navíc umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené

s dekorativním vodním prvkem. Areál Malých lázní včetně stavby nové kolonády, která

léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. V tuto chvíli město čeká na

je architektonicky pojata moderně s elegantním zastřešením z pohledového betonu,

znalecký posudek a dále bude jednat o podmínkách prodeje a příp. spolupráci

vede k oživení lázeňství v Bělovsi a zároveň vytváří novou dominantu v tomto velmi

s nynějšími majiteli.

cenném a krásném lázeňském území. Součástí Malých lázní je i úpravna minerální vody
z nových vrtů Běla a Jan (včetně objektu úpravny minerální vody). Tato voda bude
dodávána do nově budovaných pítek, včetně celoročního, tzv. zimního pítka. Celý
areál je pojat funkčně jako víceúčelový prostor pro konání kulturních a uměleckých
akcí. Veřejný prostor je díky své obnově velmi využívaný k různým volitelným aktivitám
– procházení, kochání, posezení a relaxování. Začátkem června 2021 byla slavnostně
zahájena první lázeňská sezóna. Součástí akce bylo svěcení pramenů Běloveských
bublinek. V období letních prázdnin je v tomto prostoru naplánovaná společenská
akce, tzv. Kulturní léto, která zahrnuje koncerty různých hudebních žánrů.
Obr. 75. a 76. Velké lázně, před rokem 2019 a po roce 2019.

Obr. 73. a 74. Původní a nový stav Malých lázní.
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omezením, které se ihned začalo projevovat na kvalitě lázeňské péče, bylo zakázání
provozu bazénů, saun a wellness služeb. Postupnými zákazy trpěly nejen samotné
lázeňské podniky, ale i doprovodné lázeňské služby v podobě stravovacích služeb
včetně kaváren. Lázeňská města se musela vypořádat s nedostatkem klientů jak ze
zahraničí, tak i z tuzemska. Další boj lázně vedly s nedostatkem ochranných pomůcek,
které byly potřeba pro nouzové fungování podniků. I přes to docházelo k častým
stornováním či předčasnému ukončení léčebných pobytů ze strany pacienta. Situace
se měnila velmi rychle a zákazy došly do takového stupně, že lázně nemohly přijímat
nové pacienty do odborných léčebných ústavů a ani do podniků poskytujících
lůžkovou léčebně rehabilitační péči. Naději lázním přinesl květen 2021, kdy veškeré
zákazy a omezení byly zrušeny. Během posledních měsíců je vidět, že pandemická
situace ustupuje do pozadí, a tak se může nejenom lázeňství, ale i ostatní odvětví
zasažená „kovidovou krizí“ vracet do tzv. „starých kolejí“. Mnohá lázeňská města se
pomalu vracejí do běžného stavu fungování a pokračují v činnostech, které přerušila
epidemie. Např. lázně Poděbrady pokračují v rekonstrukci nového lázeňského hotelu,
dokončily revitalizaci parku u lázeňského hotelu Zámeček, dokončily rekonstrukci
Obr. 77. Situační výkres Velkých lázní.

lázeňské galerie Ludvíka Kuby a připravují rekonstrukci parku za knihovnou. Lázně
Jeseník připravují nový relaxačně pohybový areál a v bývalých Lázní Kyselka se snaží
o znovuobnovení svého provozu. Nezbývá nám než doufat, že seznam zaniklých

Závěr

lázeňských míst po pandemickém roce nezvětší svůj obsah. Cestovní ruch je nejenom

Jak bylo v úvodu zmíněno, tyto revitalizace proběhly v období 2005-2018
a rozhodně nebyly jediné. Takovýchto rekonstrukcí, renovací, revitalizací či nových

pro města, ale i pro samotný stát velmi důležitý, tak doufejme, že se toto období již
nebude opakovat.

realizací je dlouhý seznam, avšak ne ke každé změně jsou k dispozici potřebné
informace či dokumenty. Za zmínku stojí např. Balneopark a modernizace lázeňské
promenády v Priessnitzových Lázní Jeseník, revitalizace lázeňského parku v Lázních
Kynžvart, modernizace Balneo oddělení Letních lázní a rekonstrukce nejstaršího
lázeňského domu v lázních Poděbrady, rozšíření lázeňského areálu o nový hotel
v Lázních Bohdaneč, přístavba k původnímu lázeňskému domu Beethoven a vznik
Thermalia v lázních Teplice, výstavba tzv. Yogapointu v lázeňském parku v Darkově,
rekonstrukce lázeňského domu Aurora Slatinných lázní Třeboň a realizace Aquaforu
poblíž centra Františkových Lázní. Akciové společnosti, které mají ve vlastnictví
většinu českých lázní, ve svých strategických plánech nepočítaly s komplikací,
nesoucí název COVID-19, která jejich plány pozastavila, v některých případech i
zastavila. Období epidemiologické situace, a s tím spojené i vyhlášení nouzového
stavu, mělo bohužel negativní dopad na cestovní ruch včetně lázeňství. Prvním
162

Denisa Kupková

Modernizace veřejných prostranství v lázeňských zónách českých lázeňských měst

163

RK

Výzva udržitelné
dopravní
dostupnosti
v turisticky
přitažlivých městech
Zhodnocení turistického potenciálu a kvality služeb
ve městech je velice aktuální téma, které úzce souvisí
s turistickým ruchem. Pro některá města/místa má
turistika a cestovní ruch mimořádný ekonomický
přínos a je zdrojem či motorem potenciálních investic.
Nedostatky jsou patrné téměř v každém městě,
jedná se především o orientaci či překážky spojené
s návštěvou neznámých měst. Mnohá města mají
velké problémy se zvládnutím větší masy turistů
v historických jádrech, v jednoduchém a přehledném
propojení památek v blízkém okolí a v koncepci
organizace dopravních vztahů. Nejde pouze o rozvoj
měst v rámci turismu, ale i o zvládnutí a udržitelnost
turismu ve městech, kde je rozvoj enormní
a frekvence turistů narůstá. Jak se turisticky zaměřená
města vypořádávají s dopravní infrastrukturou
s narůstajícím počtem turistů v současné době?
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Proměny veřejného prostoru – stručný
vývoj dopravy v čase

Možné aspekty ovlivňující turistický ruch
Efektivní čas turisty, města krátkých vzdáleností, eliminace provozních deficitů

Do roku 1850 se chodilo převážně pěšky, využívali se koně a zčásti lodě. Šlo
především o poutní cesty, obchodní a objevitelské cesty či cesty za vzděláním.

v turisticky zatížených městech, turistika jako součást veřejné infrastruktury, to vše
lze analyzovat, následně zobecnit a poukázat na možná zlepšení či řešení z hlediska

Veřejný prostor z hlediska dopravy ve městech popsal architekt H. B. Cresswell

architektury a urbanismu. Výsledek tohoto analyzování by mohl přispět k přípravě

v časopise Architectural Review z roku 1958. Města byla tvořena restauracemi, uličkami,

lepších podmínek pro turistiku a rezidenty, nepřímo i k lepší ekonomice města či

promenádami, divadly a dalšími podniky, které měly jednu velkou vadu. Města

soukromých subjektů.

měla charakteristický zápach hnoje, na ulicích a fasádách domů bylo „zelené bláto“
stříkající všude okolo, hluk z kovaných kopyt se rozléhal ulicemi. Hluk byl zastoupen

Níže je poukázáno na současnou situaci a na ne vždy komplexní preventivní
řešení přijatelné míry turistického ruchu.

jinými aspekty než nyní. Jednalo se o postroje koní, které nadskakovaly, o vykřikující

Turistický ruch a jeho infrastruktura souvisí s uspořádáním měst, veřejných

kočí či prodávající po ulicích, o klapání kopyt a další zvuky, jež znepříjemňovaly život

prostranství a jejich funkcí. Jak reaguje město na turisty a jaký komfort je pro ně

ve městě v dřívějších dobách (Jacobs, 2013).

připraven? Překážky spojené s orientací, pohodlností pohybu jak pro turisty, tak pro

Nejvíce ovlivnila vývoj dopravy v čase průmyslová revoluce, kdy byly vytvořeny

běžné občany jsou patrné v každém měřítku města/sídla:

příznivé podmínky pro výraznější rozvoj. Začaly se využívat železnice a parní lodě

úzké chodníky; dlouhé přechody; orientace; dlouhé trasy pro starší; špatné

a začaly se podnikat delší cesty za reakreací, odpočinkem a prací. Poté se od roku

označení; mobiliář; integrace dopravy; nevyužitý potenciál parteru; čistota; dostatek

1910 začala využívat automobilová doprava, autobusy a letadla a svět začal být lidem

ubytování; rozmístění HUZ, restaurací a rekreace; nabídka většího pohybu po městě

dostupnější.

apod.

V porovnání s koňmi byly automobily tišší, spotřeba práce byla menší a rychlost
větší (z hlediska fyziky by bylo potřeba více koní, aby byl zvládnut stejný pracovní
výkon jako mají motory) (Jacobs, 2013).
S postupem času se začalo motorové dopravě poskytovat na území měst stále
více prostoru. Lidé začali masově využívat motorovou dopravu, a města začala být
zahlcena automobily. V nynější době zahlcená města podnikají kroky k omezení
automobilové dopravy a snaží se o nárůst dopravy cyklistické a pěší.
Ve městě Manhattan změnili obousměrné komunikace v jednosměrné. Jeden
pruh komunikace je od druhého pruhu v opačném směru vzdálen až přes dva bloky.
Toto řešení mělo za příčinu snížení počtu cestujících veřejnou dopravou, protože
zastávky byly od sebe příliš vzdálené. Se zvýšením počtu přístupových cest pro
automobily klesá mnohostranné využití dopravy obyvatel či návštěvníků. Je velice
důležité řešit věci komplexně a neřešit pouze jedno odvětví zasahující město (Jacobs,
2012).
Pro omezení automobilové dopravy v Londýně se zavedlo v roce 2002 mýto
do vybraných vnitřních částí města. Dnes je rozloha placené části 50 km2, doprava
se stala plynulejší a segregací motorové dopravy přispěla k formování nových
veřejných prostor (Gehl, 2012).
166

Renata Koubková

Výzva udržitelné dopravní dostupnosti v turisticky přitažlivých městech

167

Obr. 84. – 89. Překážky a řešení spojené s přechody.

Obr. 78. – 83. Překážky a řešení spojené s chodníky.

Obr. 90. – 95. Nekomunikativní parter versus aktivní parter.
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Inovace v zahraničí
Benátky
Benátky jsou zčásti lodním městem, kde je provoz motorové dopravy omezen
úzkými ulicemi a mosty přes kanály. Centrum města je již po staletí známo specifickým
řešením architektury a urbanismu – krátké docházkové vzdálenosti, členění městského
prostoru, městská struktura, detaily urbanistických či architektonických prvků. Silniční
a železniční doprava je vedena mimo centrum.
V Benátkách přispěli k urychlení dopravy turistů do centra vybudováním
tzv. People Mover. Na okraji Benátek byl vybudován umělý ostrov Tronchetto
(1958- 1962) sloužící výhradně jako parkoviště pro návštěvníky Benátek. Na tento
ostrov se dostanou návštěvníci nejčastěji trajektem, nechají zde zaparkované své
automobily a přiblíží se pomocí People Mover na zastávku Piazzale Roma, odkud se
pohodlně vydávají do centra města.
V uličkách se nachází obchody, gastronomie (restaurace, kavárny, bary atd.),
služby či jiná vyhledávaná občanská vybavenost s krátkou docházkovou vzdáleností,

Obr. 96. Trasa People Mover v Benátkách, Tronchetto – Piazzale Roma.

která napomáhá k dojmu zkrácení cesty a většímu prožitku (Gehl, 2000). Obchody
v parteru domu zajistí atraktivitu, pohyb na ulici a nepřímo přitáhnou oko obyvatele
bydlícího nad ulicí. Veřejné prostory využívané ve dne i v noci dělají místo živější, po
večerech bezpečnější. Podniky zajišťují využívání chodníků z hlediska intenzity chodců
(různé obchody, restaurace, bary apod.), bezpečnosti a dění na ulici (Jacobs, 2013).
Urbanistické řešení by mělo nabízet krátké logické trasy k důležitým prostorům
s jasnou hierarchií pro co nejjednodušší a nejrychlejší orientaci obyvatel či návštěvníků.
Benátky svým urbanismem nabízejí pro obyvatele a návštěvníky čitelnou orientaci
veřejných prostor – úzké uličky navazují na otevřený prostor náměstí s nepřeberným
množstvím aktivit (Gehl, 2012).
Celou situaci s turismem v Benátkách změnila pandemická situace týkající se
nemoci COVID-19, takže v tuto chvíli není jisté, jak na turisty Benátky zareagují.
Město se vždy potýkalo s narůstajícím masovým turismem. Rezidenti

Obr. 97. People Mover v Benátkách.

se s přibývajícím počtem turistů stěhují z města. Od roku 2019 je zpoplatněn vstup
do města pro turisty zdržující se jeden den. Vícedenní turisté platí městskou daň

Mexico City

v ubytovacím zařízení. Od roku 2022 by měla být regulace turismu rozšířena na

V Mexico City je spojení pomocí lanových drah zvyklostí. Některé slouží spíše

rezervování vstupu do města. Cílem města je podpořit udržitelný turismus s ohledem

pro turisty a poznání, některé slouží i jako hlavní dopravní prostředek rezidentů. Tato

na rezidenty.

varianta dopravní přepravy zabezpečuje rychlejší a pohodlnější dopravení se do cíle
s možností výhledu jako přidané hodnoty.
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Gruzie, Čiatura
Zajímavostí v Gruzii je lanová dráha v hornickém městě Čiatura, která slouží
především k přepravě místních. Tuto dráhu nechal postavit v 50. letech Josif
Vissarionovič Stalin. Zajimavostí lanové dráhy je vzhled a technický stav kabin. I přes
tyto překážky je lanová dráha v provozu a využívaná nejen turisty, ale především
místními.
Dále jsou lanové dráhy ve městě Tbilisi, které se využívají především jako
turistická atrakce. Lanové dráhy jsou k pevnosti Narikala a na horu Mtatsminda.

Obr. 98. Lanové dráhy sloužící pro transport (červeně jsou označeny fungující lanové dráhy).

Obr. 100. Jedoucí lanovka, Čiatura.

San Francisco
V San Franciscu roku 1989 zasáhlo zemětřesení, které způsobilo zavření dálnice
Embarcadero, a tak byli lidé nuceni využívat jiné druhy dopravy, aby se dostali do
města. Následné analýzy prokázaly příznivý vliv cyklistické dopravy a pěších na
veřejný prostor, oproti dopravě motorové. To bylo v San Franciscu dále rozvíjeno
a dnes je z dálnice bulvár, který zajistil zpříjemnění města a zkvalitnění veřejného
prostoru pro městský život. Stejný princip byl následně využit i v Soulu, Milwaukee či
v Portlandu (Gehl, 2012).

Obr. 99. Lanová dráha García Caves (Grutas de García).
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Amsterdam
Do Amsterdamu se jezdí především kvůli přímořské poloze, specifické
architektuře, tradici a lákadlem je také legální užívání lehkých drog – marihuany.
Přístavní město je spojnicí mezi Amerikou a Evropou, odkud denně vyplouvá několik
zaoceánských lodí. Doprava po městě je vyřešena z 90 % koly, která jsou k zapůjčení
na téměř každém rohu ve městě. Dopravní infrastruktura je přizpůsobena kumulujícím
se cyklistům a je zde velice příjemné a bezpečné prostředí pro jízdu po centru města.

Obr. 101. Zemětřesení v San Francisco v roce 1906.

Obr. 103. Parkování kol u zastávky vlaku, Amsterdam.

Melbourne
Centrum Melbourne bylo kolem roku 1980 v centrální části plné výškových
kancelářských budov bez žijícího veřejného prostoru (Gehl, 2012). Město bylo
zahlceno dopravními tepnami, parkovišti, benzinovými pumpami, obchodními domy –
objekty, kam se zajíždí automobilem. Vznikala místa s podobným charakterem – ničím
se nelišící místa od ostatních ploch městského prostoru (Jacobs, 2012). Byl
vypracován urbanistický projekt, jenž měl zatraktivnit prostředí a nalákat obyvatele
a návštěvníky do centra. V letech 1994–2004 byl projekt nejúspěšnější a vypracovaná
analýza prokázala nárůst obyvatel v centrální části města 10krát (rok 1992 – 1 000
obyvatel, rok 2002 – 10 000 obyvatel) (Gehl, 2012). Vznikla nová náměstí, pasáže,
změna profilace ulice, dostatek místa pro kulturní a společenské akce. Profil ulice byl
Obr. 102. San Francisco 2021.
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doplněním zeleně apod. Město se rozvíjelo a na základě změn se stalo turisticky
příznivějším místem. Melbourne usilovalo o pěší provoz a delší pobyt lidí. Na základě
vytvoření atraktivního prostoru se prodlužoval čas strávený ve veřejném prostředí do
večerních hodin a to mělo za následek vytvoření dvou tváří města – denní a noční.
Pohyb chodců v centru se přes den zvýšil o 39 % a v noci se pohyb zdvojnásobil.

- nabídnutí rozšířených možností, jak se dostat a podívat se i na jiná místa
města a okolí,
- vytváření nových pracovních příležitostí (s vyšším počtem turistů je nutné
zkapacitnit ubytovací a stravovací zařízení),
- přísun financí atd.

Město se začalo rozvíjet, vzrůstaly pobytové aktivity, nová náměstí, nové možnosti
pro pohyb ve veřejném prostranství po co nejdelší dobu (Gehl, 2012).

Turismus a doprava jsou úzce spojeny s komplexním uspořádáním města –
s urbanismem a s územním plánováním.
Z legislativy vyplývá, že územní plánování vysoce ovlivňuje turistický ruch
a přispívá k jeho zlepšení, regulaci či inovacím:
- koncepce turistického ruchu,
- koncepce organizace dopravních vztahů a podmínek udržitelného turismu,
- propojení vazeb a funkcí u hlavních turistických cest (kombinace dopravy,
polyfunkčnost území atd.),
- rychlejší prostupnost – odstraňování bariér,
- možnost proměny prostoru v kritické situaci – dopravní omezení v sezóně,
- koncepce nemotorové dopravy (stezky uvnitř města) – eliminace střetů
s chodci,
- sjednocující prvky pro jednodušší orientaci (stejné značky na metro, MHD –
dopravní obsluha),
- inovace ve zlepšení dopravy (nové systémy pro překonání výškového
rozdílu, apod.) atd.
V rámci udržitelné dopravní dostupnosti v turisticky přitažlivých městech je
nutné stanovovat strategická rozhodnutí v plánování dopravní dostupnosti.
Dopravní obslužnost je velice široké a aktuální téma, které ovlivňuje pohyb

Obr. 104. Southgate Plaza, Southbank.

návštěvníků, ale i rezidentů po celém městě. Z toho důvodu je potřebné zaměřit se
na dopravu zvlášť pro návštěvníky a zvlášť pro rezidenty. Například doprava v klidu.

Závěr

Pokud budou mít rezidenti dostatečnou kapacitu parkovacích stání ve svém sídle

Práce poukazuje na dopravní dostupnost a pohyb po městě v turisticky

a bude zde kvalitně vyřešeno propojení s centrální částí MHD, rezidenti nebudou mít

přitažlivých městech vzhledem k jejich rozvoji. Přínosem kvalitního dopravního

potřebu cestovat atumobilem, a zahlcovat tak cetntrální části města, které mohou být

propojení je:

využity pro zkvalitnění veřejného prostoru.

- zvýšení počtu návštěvníků,

Každé řešení by se mělo projevit v územním či strategickém plánu města,

- prodlužování pobytu lidí ve městě,

alespoň formou dokumentu upřesňujícího budoucí řešení.

- provozování služeb,
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IV.

DOPRAVA
TRANSPORT
Poslední blok řeší složitou problematiku dopravy v sídlech a snaží se mapovat
současné trendy řešení a možností transformace některých dopravních zvyklostí
či i samotných ploch. První kapitola se zabývá palčivou otázkou nedostatečného

parkování na sídlištích. Na případové studii sídliště Výšinka ukazuje cesty (např. ve
formě vhodně navržených do terénu zapuštěných parkovacích domů), jak navýšit

parkovací kapacity bez újmy na pobytových veřejných prostranstvích. Apeluje
také na podporu hromadné dopravy a carsharingu jako alternativních způsobů, jak
řešit problém parkování. Druhá kapitola plynule na toto téma navazuje a zkoumá,

jak zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a definuje jednotlivé formy zásahů, které

k tomuto vedou. Tyto principy demonstruje na konkrétních příkladech. Cestu
vnímá pak především ve větší a lepší integraci zastávek do veřejných prostranství

a obecném zlepšení kvality prostředí zastávek. Třetí příspěvek se týká plánů
mobility škol, které chtějí podpořit vhodné dopravní návyky u studentů – zaměřují

se tedy obecně na podporu veřejné dopravy, cyklistiky a pěšího docházení. Kapitola
formou modelového příkladu jižního sektoru Prahy mapuje střední školy (do kterých
studenti typicky dojíždí z větších vzdáleností), hledá vhodnou trasu dle současných
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nevyužívané železniční plochy a pojmenovává jejich specifické vlastnosti (jako je
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Ing. arch. František Brynda

poté mapuje na území ČR množství, rozsah a především potenciál těchto ploch
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Ing. arch. Bc. Vojtěch Kořalka

projektů.
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trendů a potřeb a navrhuje vhodné způsoby dopravy. Závěrečná kapitola zkoumá

např. nadstandardně velký vliv na rozvoj a strukturu sídla). Ve vyhledávací studii
pro revitalizace na vhodné účely prospěšné sídlu a ukazuje úspěšné příklady těchto
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Transformation of Parking Areas
within Panel Housing Estates

Regional Plans of
Mobility of Schools

Car parking within panel housing estates is an important transport topic that

School mobility plans aim to promote appropriate

bothers many large cities in the Czech Republic. The deficit of parking capacities is

transport habits for students, i.e. the use of public

evident practically everywhere and the city management often does not know how to

transport, cycling, and walking. These plans are usually

deal with it. The issue is mainly related to the number of passenger cars which was at

designed for a specific school and its immediate

the time of designing and implementing housing estates, i.e. from the 40s to the 90s

surroundings. The situation is more complicated at

of the 20th century many times lower than the current number of cars and therefore

secondary schools, as many students travel a greater

the attention to car parking possibilities were not regarded.

distance and it is necessary to address transport links

At first glance, the established urban structure of housing estates today does

within the regions, i.e. to focus on the part of the

not offer many places for new parking places, without having to disproportionately

journey they travel from their place of residence to the

interfere with public spaces performing another function, such as residential function

capacity hub of public transport.

within housing estates. Nevertheless, such solutions exist. But at the same time, it is

The proposed example of a regional mobility

necessary to ask, where all those cars came from. And do 6.1 million registered

plan on a model example of the southern sector of the

passenger cars in the Czech Republic really respond to the real needs of 10.7 million

Prague - Prague metropolitan area shows secondary

inhabitants of the Czech Republic?

schools to which a large number of students commute

Construction Measures to Increase the
Attractiveness of Public Transport

from the Central Bohemian Region and between the
starting point of their journey (home – town, village
in the Central Bohemian Region) and these schools

Public transport must be accessible to all groups of the population without

looking for a suitable route using multimodal friendly

distinction. It is gradually adapting to various requirements, such as accessibility,

mode of transport. Besides, it describes the technical

easy orientation (in the place or in the transport system) and reasonable accessibility

part of the creation of such a document and outlines

which has been already taken for granted nowadays. It is very important to focus on

the next steps in the creation of this plan.

the correct integration of these infrastructure structures into public spaces - the space
must be practically arranged and also visually attractive. It is desirable that residents
perceive public transport (especially elements of its infrastructure in the structure
of cities and municipalities) positively, which can contribute to the increase of the
attractiveness of public transport systems. This can be achieved, for example, by
defining a set of basic measures, such as: easy access to stops, uniform modification
of platforms, appropriate choice of materials, construction measures ensuring public
transport preferences, uniform basic equipment of stops (furniture) or provision
of facilities for passengers (waiting areas).
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Transformace
parkovacích
ploch v rámci
panelových sídlišť
Parkování osobních automobilů v rámci panelových
sídlišť je významným dopravním tématem, které
trápí mnoho velkých měst v České republice. Deficit
parkovacích kapacit je patrný prakticky všude a vedení
měst si s ním často neví rady. Daná problematika
souvisí zejména s počtem osobních automobilů, který
byl v dobách projektování a realizace sídlišť, tj. cca
od 40. až 90. let 20 století, oproti současnému stavu
mnohonásobně nižší, a z toho důvodu se parkovacím
kapacitám nevěnovala taková pozornost. Založená
urbanistická struktura sídlišť na první pohled
dnes nenabízí mnoho míst pro nová parkovací
stání, aniž by nemuselo docházet k neúměrným
zásahům do veřejných prostranství plnících v rámci
sídlišť jinou, např. pobytovou funkci. Přesto však
taková řešení existují. Zároveň je ale potřeba se
ptát, kde se všechny ty osobní automobily vzaly?
A skutečně odpovídá 6,1 milionu registrovaných
osobních automobilů v České republice reálným
potřebám 10,7 milionu obyvatel České republiky?
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Úvod

krajinu. Celkové zvýšení prostorového standardu spolu s ekonomickou dostupností

Panelová sídliště. Pro někoho rezidua komunistického režimu hyzdící podobu

a důstojností bytových podmínek v tehdejších poměrech lze označit za výhodu této

velkých měst svým měřítkem, izolovaností či monotónní architekturou, pro která

nově vznikající zástavby (Kohout et al., 2016).

se díky jejich vzhledu a primární funkci – koncentrovanému hromadnému bydlení –

V souvislosti s výstavbou panelových sídlišť docházelo ke zcela novému pojetí

vžilo expresivní označení „králíkárny“. Pro někoho nedílná součást života či dostupná

jednotlivých funkcí zajišťujících fungování tradičního urbanizovaného městského

alternativa vlastního bydlení v době dlouhodobého růstu cen nemovitostí na českém

prostoru. Vedle zcela nového přístupu k hromadnému bydlení se to týkalo také

trhu. Názory na tyto městské prostory se napříč společností různí. Jedni volají po

veřejných prostranství, kdy došlo k potlačení jejich specifického charakteru jak

jejich demolicích pro jejich nekvalitu a nepromyšlenost, druzí zvažují možnosti jejich

z hlediska jejich čitelnosti a vymezování, tak z hlediska jejich rozlišitelného charakteru

revitalizací, či dokonce památkové ochrany. Bylo by chybné generelně určovat, který

a určení (Kohout et al., 2016).

názor je správný a který špatný. Jedno je však zřejmé. Tyto prostory, které jednak

V České republice bylo v letech 1953 až 1991 postaveno na 80 tisíc paneláků s asi

představují zázemí pro statisíce obyvatel České republiky, jednak jako urbanistický

1,2 milionu bytů, z toho více než polovina v 70. letech, kdy domy z prefabrikovaných

a architektonický fenomén značným způsobem ovlivňují obraz celého města,

panelů obecně zažily největší rozmach. Jejich původní odhadovaná životnost, která

si zaslouží zvýšenou míru pozornosti. Jedná se totiž o prostory, které se v souvislosti

činila asi 40 let, byla už u řady staveb dávno překročena (Hertl, 2018).

s komplexní proměnou společnosti a životního stylu v uplynulých dekádách potýkají

Výstavba panelových sídlišť představovala pro komunistický režim východisko

s řadou specifických problémů. Je tedy na místě snažit se o všestranné zlepšení

z krize, do které se dostal řadou vlastních chyb. Klíčovým bylo po roce 1948

kvality prostředí těchto významných urbanistických jednotek.

zestátnění bytových domů. Následovalo regulování nájemného, populistický krok,

Jeden z nejzásadnějších soudobých problémů sídlišť v České republice je

který měl umožnit získání bytu „dělnické třídě“. Nízké nájemné ale nedokázalo

dopravního charakteru a týká se kapacity parkovacích ploch pro osobní automobily.

generovat dostatek prostředků na údržbu mnoha bytových domů a výstavbu nových

Problém často bývá automaticky pojmenován jako „kritický nedostatek parkovacích

a už na počátku 60. let registrovala velká města nedostatek bytů. Do starých domů

ploch pro osobní automobily“. To lze však považovat za značně subjektivní. Je totiž

se neinvestovalo a řešení se nakonec našlo v levné panelové výstavbě (Hertl, 2018).

nezbytné se primárně snažit pojmenovat podstatu (potenciálního) problému. Ta
v tomto případě úzce souvisí s dlouhodobým nárůstem počtu registrovaných

Současnost panelových sídlišť

osobních automobilů v České republice. V této souvislosti je potom potřeba se ptát,

Dnešní panelová sídliště se od tradičního pojetí panelových sídlišť z dob jejich

zda by onen problém neměl být spíše pojmenován jako „kritický nadbytek osobních

realizace významně liší. Hlavní příčinou je vývoj a změna životního stylu společnosti

automobilů“.

v uplynulých dekádách. Katalyzátorem této změny se mimo jiné stal rozvoj
automobilového průmyslu a s ním spojený růst počtu osobních automobilů. Sídliště

Historie panelových sídlišť

však v době jejich projekční přípravy nepočítala s tak výraznou automobilizací, která

Výstavba panelových sídlišť na dnešním území České republiky probíhala

je charakteristická pro dnešní dobu, kdy se z veřejných prostranství sídlišť, která měla

od 40. do počátku 90. let 20. století, kdy došlo k jejímu ukončení v souvislosti

primárně plnit úplně jinou funkci, stala prostá veřejná parkoviště. Ačkoli je potřeba

se změnou režimu v tehdejším Československu. Tradiční kompaktní město bylo

objektivně doplnit, že řada soudobých problémů nebyla v té době predikovatelná.

vytlačeno modernistickým sídlištěm, které bylo v původních vizích koncipováno jako

Parkování a odstavování vozidel na sídlištích postavených do 90. let 20. století

stroj či produkční zahrada na bydlení, která je založena na novém jednoduchém

je poměrně zásadní problém, který navíc postupem času narůstá, a to poměrně

principu vztahu bydlení a krajiny. Hlavní myšlenkou jejich vzniku se stal hygienický,

výrazným tempem. Proto je dnes řada ulic v sídlištích jednosměrných, jelikož druhý –

technický a prostorový standard bydlení pro široké spektrum obyvatel. Jednotlivé

protisměrný – jízdní pruh šel za oběť parkovacím stáním, a stání se často toleruje

panelové domy se proměnily na komponované útvary a prostor mezi nimi na umělou

i tam, kde to platné právní předpisy a technické normy zakazují. Výsledkem všeho je
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degradace veřejných prostranství spočívající ve stání na plochách původně určených
pro pohyb a pobyt chodců, stání na plochách veřejné zeleně, snížení plynulosti
a bezpečnosti všech účastníků provozu, stání na přechodech nebo před přechody
pro chodce či stání v křižovatkách.

Obr. 106. Praha, sídliště Stodůlky. Problematický průjezd požární techniky
v důsledku masového parkování osobních automobilů.

Vývoj automobilizace
Obr. 105. Praha, sídliště Velká Ohrada. Degradace veřejných prostranství

Na současné podobě sídlišť se zásadním způsobem podílí množství osobních

v důsledku masového parkování osobních automobilů.

automobilů, kterými jsou tato území doslova zahlcena. Jedná se o důsledek
dlouhodobého trendu, který je charakteristický pro celou Českou republiku.

Často problematický rovněž bývá průjezd složek integrovaného záchranného

Základním ukazatelem vývoje a stavu individuální automobilové dopravy je

systému, neboť není ojedinělým jevem, kdy v důsledku masového parkování

stupeň automobilizace, který vyjadřuje počet osobních automobilů připadající na

osobních automobilů není ani zachován jízdní pás o šířce alespoň 3 m. To působí

1 000 obyvatel.

komplikace zejména hasičskému záchrannému sboru, jelikož pro zajištění přístupu
požární techniky je dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, stanoven požadavek na zajištění
přístupové komunikace o minimální šířce 3,5 m.
Sídliště tak postupem času ztratila svou původně zamýšlenou hlavní devízu –
bydlení v zeleni. Ta je totiž v důsledku automobilizace dnešního měřítka zcela
znehodnocena a degradována (Báčová et al., 2010).

Graf 1. Vývoj stupně automobilizace mezi roky 1961–2019.
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(Pozn. V letech 2003–2007 používal pražský správce dat o počtu vozidel pro

Tento přístup samospráv lze zpětně označit za chybný, resp. neúplný.

výpočet jiný algoritmus udávající nižší hodnoty, od roku 2012 se údaje přebírají

Optimalizace a zkapacitnění silniční infrastruktury jistě byla na místě, avšak paralelně

z centrálního registru Ministerstva dopravy České republiky.)

s ní měla být důsledně přijímána i konkrétní regulační opatření nestavební povahy,
která měla primárně cílit na parkování a odstavování vozidel na celém území města,

Zatímco v roce 1961 v tehdejším Československu připadalo na 1 000 obyvatel

nikoli jen v centrálních částech, ale i v těch okrajových – na sídlištích. V důsledku

pouhých 21 osobních automobilů, v roce 2019 to už bylo 557 osobních automobilů.

tohoto nekoncepčního přístupu jsou dnes města kompletně zahlcena automobily

Pro lepší pochopení vývojového trendu lze provést též reverzibilní výklad: v roce

(sídliště nevyjímaje), přičemž silniční infrastruktura je v drtivé většině případů stejně

1961 připadalo 47,1 obyvatele na 1 osobní automobil, zatímco v roce 2019 připadalo

kapacitně nedostačující.

pouze 1,8 obyvatele na 1 osobní automobil (TSK Hlavního města Prahy, a. s., 2020).

Dnešnímu kritickému stavu se však dalo alespoň částečně předejít, protože

Analogicky lze dlouhodobý nárůst individuální automobilové dopravy

vývojový trend stupně automobilizace od roku 1990 lineárně roste a tento rostoucí

demonstrovat na celkovém počtu registrovaných osobních automobilů. V roce

trend byl navíc díky dostupnosti odpovídajících dat poměrně snadno predikovatelný

1961 bylo v tehdejším Československu registrováno celkem 291 680 osobních

i do budoucna (EDIP s.r.o., 2013).

a dodávkových automobilů (ÚDI, 1990). Hrubým odhadem lze stanovit, že počet

Samosprávy se v posledních letech sice snaží situaci řešit přijímáním oněch

registrovaných výhradně osobních automobilů vztažený k dnešnímu území České

zmiňovaných regulačních opatření nestavební povahy, typicky postupným zaváděním

republiky mohl v roce 1961 činit zhruba 160 000 osobních automobilů. V roce 2000

parkovacích zón. V praxi se však při současném počtu osobních automobilů jedná

už bylo v České republice registrováno 3 435 222 osobních automobilů a v roce 2020

o pouhé odsunutí problému s deficitem parkovacích míst do nejbližší městské části,

už tento údaj činil 6 129 874 osobních automobilů (SDA, 2021). Počet osobních

kde ještě parkovací zóny zavedeny nejsou. Neúměrné nároky na parkovací stání

automobilů v České republice se tak v průběhu posledních šedesáti let zvýšil téměř

potom v těchto částech ještě více zvyšují dopravní zátěž území.

čtyřicetkrát.
Bohužel, řada vývojových prognóz vycházejících ze speciálně prováděných

Změna přístupu

průzkumů vývoje dopravních charakteristik a maximálního množství relevantních

Dlouhodobý nárůst dopravních kapacit a z nich plynoucí proměna proporcí

vstupních parametrů potvrzuje růstový trend počtu osobních automobilů i do

a vztahů dopravních systémů vyvolává nezbytnost správného přístupu k plánování

budoucna (EDIP s.r.o., 2013).

a projektování měst, zejména veřejných prostranství, aby skutečně plnila svůj primární
účel (Jehlík, 2013).

Doprava na úkor města

Nadměrné používání osobních automobilů se stalo prakticky pohromou

Strmý nárůst automobilizace dlouhodobě generuje neustále vyšší intenzity

pro život ve většině měst a jejich fungování. Snížilo se využívání veřejné dopravy

automobilové dopravy, která vyžaduje odpovídající kapacitu silniční infrastruktury na

a v zájmu zvýšení prostupnosti komunikací se znehodnotilo a rozložilo mnoho

převedení dopravního výkonu a zajištění parkovacích ploch. Na tento trend musely –

vnitřních městských částí a obytných celků (ÚÚR, 1998).

ve vztahu k městskému prostředí – jednotlivé samosprávy vždy reagovat. Většina

Praxe ukazuje, že lepší informovaností veřejnosti a experimentálními programy

měst tento trend výhradně reflektovala tak, že začala poskytovat motorové dopravě

lze získat podporu obyvatel pro novou dopravní politiku, která bude kombinací

na svém území stále více prostoru. Jinými slovy reakce samospráv spočívala v tom,

managementu dopravy, zlepšení veřejné dopravy, budování dalších chodníků a stezek

že se snažila saturovat neustále narůstající prostorové nároky pro osobní automobily

pro chodce a cyklisty, což bude spojeno s následným zlepšením kvality městského

dalším rozšiřováním silniční infrastruktury, čímž však vytvářela podmínky pro další

prostředí ve všech jeho částech. Tak lze vytvořit pohodlnější a vhodnější dopravní

nárůst automobilizace.

systém, plně integrovaný se strategií využití pozemků a dostupný pro všechny
obyvatele města, kteří by měli mít větší možnost výběru způsobů a prostředků
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dopravy. Investice by samozřejmě měly primárně směřovat do ekologicky šetrných

původně plánovaných parkovacích kapacit, především těch mimo veřejná prostranství,

dopravních systémů, které povedou ke snížení spotřeby fosilních paliv a omezení

tj. v hromadných garážích, nezrealizovala, např. z finančních důvodů. Pozdější rozvoj

emisí a jiných škodlivin (ÚÚR, 1998).

individuální automobilové dopravy tak výraznou měrou přispívá k vysoké obsazenosti

Cílem těchto obecných zásad je jednak snaha vytvořit pohodlný, funkční plně

veřejných prostranství osobními automobily (Kohout et al., 2016).

integrovaný systém veřejné dopravy, jednak snaha o změnu k přístupu společnosti

Problematika parkování zároveň představuje deficit, který u tohoto typu

k potřebě vlastnictví osobního automobilu. Města totiž mají své kapacitní limity, které

zástavby prakticky nelze dodatečně řešit z měřítka jednotlivého domu. Navyšování

v mnoha případech byly již dávno překročeny, a nejsou schopny saturovat současné

počtu parkovacích ploch je tak jedním z nejčastějších transformačních vstupů

požadavky na převedení dopravního výkonu či počtu parkovacích stání.

do území panelových sídlišť ve větším měřítku. Bohužel se však už nyní začínají
projevovat negativní důsledky těchto rychlých a mnohdy nekoncepčních zásahů do
území reagujících na nátlak obyvatel, trvale poškozujících prostředí sídlišť postupným
ukrajováním pobytových ploch (Kohout et al., 2016).
V rámci revitalizace (regenerace) sídlišť je potřeba hledat možnosti, jak
maximalizovat využití stávajících disponibilních parkovacích ploch nebo je v rámci
možností konkrétního sídliště rozšířit. Stávající založená urbanistická struktura sídlišť
však nenabízí příliš nových míst pro realizaci nových parkovacích ploch, aniž by
nedocházelo k zániku veřejných prostranství či veřejné zeleně. Z tohoto důvodu
se jako nejefektivnější řešení nabízí zkapacitnění stávajících parkovišť formou
vícepodlažních hromadných garáží, které lze částečně realizovat i pod úrovní terénu.
Tyto nové parkovací plochy lze esteticky i funkčně zakomponovat do území, aby
nedocházelo k zastiňování přilehlých bytových domů.

Případová studie
Obr. 107. Ideové srovnání veřejné hromadné dopravy, cyklistické dopravy

Jako případová studie konkrétního možného řešení navýšení počtu parkovacích

a individuální automobilové dopravy z hlediska prostorových nároků.

stání v rámci vybraného sídliště je uveden koncept architektonické studie „Regenerace
sídliště Výšinka“ (AND, spol. s r. o., 2020).

Ve vztahu k deficitu parkovacích ploch je změna přístupu společnosti jediným

Sídliště Výšinka se nachází v Turnově a bylo realizováno na konci 80. let

možným řešením tohoto neutěšeného stavu. Do té doby lze pouze navrhovat a realizovat

20. století. Stejně jako řada dalších jemu podobných se potýká s dlouhodobým

dílčí, suboptimální řešení, která však s ohledem na počet osobních automobilů nikdy

deficitem parkovacích kapacit. Jelikož však problémů k řešení v rámci sídliště bylo

neuspokojí aktuální poptávku, a bude se jednat pouze o dočasná řešení.

vícero, přistoupilo vedení města k jeho komplexní regeneraci zahrnující zejména
celkovou obnovu veřejných prostranství, zatraktivnění těch prostranství pro

Panelová sídliště a parkovací stání

volnočasové aktivity, návrh sadovnických úprav, optimalizaci procesu sběru a třídění

Problematika deficitu parkovacích ploch je jedním z nejvýrazněji vnímaných

odpadu a v neposlední řadě návrh zvýšení počtu parkovacích míst.

problémů panelových sídlišť. Tento stav je průmětem hned několika příčin. Jak

Zpracovatel studie přistoupil ke zkapacitnění stávajícího parkoviště návrhem

dokládá uvedený vývoj automobilizace, v dobách výstavby panelových sídlišť byla

vícepodlažního parkovacího domu, který přitom velice citlivě zakomponoval do

potřeba parkovacích ploch objektivně nižší. Současně nebylo výjimkou, že se část

území sídliště. Parkovací dům je navržen jako podzemní, kde jeho střecha – určena

190

Jan Cihlář

Transformace parkovacích ploch v rámci panelových sídlišť

191

rovněž k parkování – bude v terénní úrovni ulice Granátová, odkud bude dopravně
napojena, a nájezd do nižších podlaží bude zajištěn z níže položené ulice Výšinka.

Obr. 109. Návrh parkovacího domu, jihozápadní nadhled.

Obr. 108. Turnov, sídliště Výšinka. Stávající parkoviště určené k přestavbě.

Díky vhodnému využití morfologie terénu a terénního zlomu mezi ulicemi
Granátová a Výšinka nebude nový parkovací dům zastiňovat přilehlý bytový dům ani
omezovat výhled z bytů v nižších podlažích.

Obr. 110. Návrh parkovacího domu, jižní pohled.
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a rozšířením carsharingu může ukázat, že masivní posilování trvalých parkovacích
kapacit reflektujících současnou poptávku není potřeba (Báčová et al., 2010).
Současný trend jde však často zcela opačným ideologickým směrem a při plánování
parkovacích ploch se automaticky akceptují současné potřeby obyvatel, bez využití
možnosti ovlivnit poptávku.

Závěr
Regenerace sídlišť je velice účinným nástrojem, jak se zabývat komplexně
všemi problémy na území sídliště, zlepšit funkčně-prostorové vazby a zajistit logickou
návaznost jednotlivých akcí. Jedná se o nástroj, kterým se lze velice efektivně
vypořádat právě s deficitem parkovacích stání v těchto územích.

Široká škála

možností nabízející dostatečný tvůrčí prostor představuje velkou výzvu urbanismu
Obr. 111. Návrh parkovacího domu v příčném řezu, jižní pohled.

nejen pro architekty, ale zejména pro jednotlivé samosprávy. Jejich aktivní přístup je
totiž rozhodující. Tímto způsobem lze alespoň částečně zpětně napravit to, pro co

Samotná realizace uvedeného parkovacího domu představuje jeden z mnoha
příkladů, jak lze dosáhnout navýšení počtu parkovacích stání na sídlišti bez nutnosti
zásahu do ploch veřejných prostranství, která plní například pobytovou funkci.

v době centrálního plánování a projektování sídlišť nebyl prostor, přestože tak rapidní
nárůst automobilizace byl tehdy jen těžko představitelný.
Je však potřeba mít na paměti, že umělé navyšování počtu parkovacích stání

Pro zdárné fungování dopravy v klidu v rámci sídliště je však ještě nezbytné

nejen v prostorech sídlišť řeší pouze následek toho kruciálního problému, který spočívá

provést komplexní reorganizaci parkovacích stání v otevřených plochách sídliště.

v dlouhodobém nárůstu automobilizace. Každý systém má svou maximální míru

Ta spolu s realizací vícepodlažních parkovacích domů představuje efektivní kombinaci,

únosnosti, svůj kritický bod, při jehož dosažení dochází ke zhroucení celého systému.

která vede k požadované synergii na navýšení počtu parkovacích stání. Tyto odlišné

Pakliže společnost tento fakt nebude reflektovat a radikálním způsobem nezmění

přístupy navíc přinášejí nejen navýšení počtu parkovacích stání, ale zároveň rozšíření

přístup k potřebě vlastnictví osobního automobilu a nedojde ke zpomalení rostoucího

nabídky forem parkování, co se týká jejich standardu a vlastnictví (Kohout et al.,

trendu automobilizace, lze dosažení kritického bodu očekávat v relativně brzké době.

2016).

Motivace k nevlastnění automobilu
Jedním z mnoha východisek pro zlepšení situace sídlišť a parkování osobních
automobilů může být například zavedení efektivního managementu pro parkování,
který bude spočívat v kombinaci důstojného řešení menšího počtu parkovacích
stání a motivace k nevlastnění automobilu – cílená podpora sdílení automobilů,
tzv. carsharingu.
Zkapacitnění současných parkovacích ploch a výstavba nových parkovacích
domů saturujících současnou poptávku po trvalých stáních je totiž diskutabilní.
Ropný zlom, tedy okamžik, kdy těžba ropy dosáhne svého maxima a následně
vstoupí do fáze poklesu až ke konečnému vyčerpání zásob, ve spojení s podporou
194
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Stavební opatření ke
zvýšení atraktivity
veřejné dopravy

Veřejná doprava musí být přístupná všem skupinám
obyvatel bez rozdílu. Postupně se adaptuje různým
požadavkům, jako jsou bezbariérovost, snadná
orientace (v prostoru či v dopravním systému) či
rozumná dostupnost, což lze v dnešní době pokládat
téměř za samozřejmost. Velice důležité je zaměřit
se na správné začlenění těchto infrastrukturních
staveb do veřejných prostranství – stavebně musí
být prostor prakticky uspořádaný a také vizuálně
atraktivní. Je žádoucí, aby obyvatelé veřejnou
dopravu (zejména prvky její infrastruktury ve struktuře
měst a obcí) vnímali pozitivně, což může přispět ke
zvýšení atraktivity systémů veřejné dopravy. Toho
lze dosáhnout například definováním souboru
základních opatření, kterými jsou například: snadný
přístup na zastávky, jednotná úprava prostoru
nástupišť, vhodná volba materiálů, stavební
opatření zajišťující preferenci veřejné dopravy,
jednotné základní vybavení zastávek (mobiliář) nebo
zajištění zázemí pro cestující (vyčkávací prostor).
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„Tramvajová či autobusová zastávka je zpravidla výrazným dopravním

PID, 2017). Podle vytížení samotné zastávky lze přizpůsobit její stavební opatření

i architektonickým prvkem vstupujícím do ucelené podoby uličního

okolnímu provozu tak, aby ani jedna strana nebyla příliš omezena/zvýhodněna.

prostoru či významného veřejného prostranství, respektive místní

U méně vytížených zastávek si můžeme dovolit vybrat typ, který při zastavení vozidla

komunikace.“

v zastávce omezí nebo úplně zastaví provoz v přilehlém dopravním pruhu (zastávka

„Kvalitní,

zastávek

na jízdním pruhu, zátka, zastávkový mys, světelná závora apod.), zastavování vozidel

a přestupních bodů, včetně přístupu k nim, je jednou ze složek, které

uživatelsky

příjemné

a

bezpečné

provedení

však nesmí způsobovat dopravní komplikace, které by se projevily i v širším okolí.

významně ovlivňují kvalitu systému veřejné dopravy a přirozeně vede

Zastávky s větším vytížením (dle počtu spojů, dle obratu cestujících nebo dle délky

k jejímu častějšímu využívání.“

odbavování/zastavení vozidla veřejné dopravy) je naopak vhodné více oddělit od

„Zastávky a přestupní body tvoří specifický prostor s výraznou koncentrací

okolního provozu (zastávka v zálivu nebo v zastávkovém pruhu, široký zastávkový

lidí. Jeho funkční a esteticky kvalitní provedení pozitivně ovlivňuje dojem

ostrůvek apod.).

z veřejného prostranství a výrazně přispívá k atraktivitě obce, města či
čtvrti.“ (Standard zastávek PID, 2017)

Umístění zastávky
Pro správné fungování zastávky je zcela zásadní její umístění. To musí odpovídat
obecným požadavkům, jako je poloha v přirozeném centru oblasti, na křížení
hlavních pěších tahů, ve významném veřejném prostranství nebo u důležité stavby
veřejné či komerční vybavenosti. Zastávky, stanice a přestupní body veřejné dopravy
jsou ohniska, která přispívají k rozvoji a oživení veřejného prostoru i širšího okolí
(Standard zastávek PID, 2017).
„Zastávka má být umístěna tak, aby pro cestující byla ze všech směrů
přístupná jednoduchou, bezbariérovou (bez převýšení v podobě schodu,
bez šikmých ploch v prudkém sklonu, s rovným povrchem, …), čitelnou
cestou, bez zacházek (ztracených vzdáleností), uskutečnitelnou po
komunikacích či pásech pro pěší bez zbytečného překonávání horizontálních
překážek (ztracených spádů), s minimem míst potencionálního střetu
chodce s ostatní dopravou.“ (Standard zastávek PID, 2017)
Stavební řešení zastávky

Obr. 112. Tramvajová zastávka s ostrůvky a zvýšenou plochou přechodu pro chodce, Plzeň, Terezie Brzkové.

Typ zastávky a její kapacita jsou udávány především stavebním řešením, které
by se mělo přizpůsobit okolnímu prostředí. Volbu konkrétního řešení nejvíce ovlivní

V případě provozu tramvají i autobusů je vhodná sdružená nástupní hrana,

její umístění – cestujícím musí s ohledem na okolní provoz vždy zajistit bezpečné

tj. společná zastávka pro všechna vozidla veřejné dopravy v daném směru, to přispívá

a komfortní prostředí. Uspořádání prostoru zastávky musí přirozeně navazovat na

k vyššímu komfortu i bezpečnosti při přestupu (Melková, 2014).

šířkové uspořádání uličního prostoru, v němž se zastávka nachází (Standard zastávek
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Přístup na zastávku

Zklidnění dopravy v prostoru zastávky
Zklidnění dopravy lze dosáhnout různými způsoby. Obecně lze vyjmenovat
3 hlavní přístupy – realizace sdíleného prostoru či pěší zóny v místě zastávky

Přístup na různé typy nástupišť

(s přítomností autobusové a tramvajové dopravy), volba vhodného typu zastávky

Základem je intuitivní, uživatelsky příjemný a bezpečný přístup, který je přímý,

(zastávka v jízdním pruhu, zastávkový mys, zastávkové ostrůvky se zvýšenou vozovkou)
či zklidnění dopravy pomocí zvýšené plochy vozovky v místě zastávky či přechodů

bez ztracených spádů a vzdáleností.
Přístup se liší dle základních typů zastávek, respektive podle umístění nástupiště.
Nejjednodušším případem je autobusová zastávka s nástupištěm, která je tvořena

pro chodce.

průběžným chodníkem. Toto řešení vyžaduje pouze dostatečně širokou přístupovou
cestu (minimem by mělo být 2,5 m), jinak nejsou potřeba žádná speciální opatření.
Tramvajové zastávky často využívají nástupní ostrůvky, které však mohou být
z pohledu cestujících obtížně přístupné. Mezi chodníkem a nástupním ostrůvkem je
jeden či více jízdních pruhů, které musí chodec překonat. Nástupní ostrůvek bývá
vybaven zábradlím, které na jednu stranu chrání čekající a vystupující cestující před
pádem pod kola projíždějících aut, na stranu druhou však komplikuje přístup na
zastávku. V tomto případě je vhodné vybudovat přístup na obou koncích nástupního
ostrůvku. Pokud to intenzita provozu dovolí, nejlepším řešením (pro chodce) je
ostrůvek bez zábradlí, na který se lze dostat nejsnadněji.

Obr. 113. Zklidněný prostor návsi, Kostelec u Křížků.

Obr. 114. Zastávkový ostrůvek bez zábradlí, Praha, Nuselská radnice.
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Přístup na zastávku je možné realizovat prostřednictvím přechodu pro chodce

Prostor nástupiště

nebo místa pro přecházení, přičemž alespoň jeden přístup musí mít podobu
přechodu pro chodce s bezbariérovými úpravami a hmatovými prvky pro nevidomé
a slabozraké (ČSN 73 6110). Vzájemnou polohu přechodu a místa pro přecházení

Šířka nástupiště
Minimální volná šířka nástupiště (minimální volný prostor, který musí být
zachován v každém místě nástupiště) je udávána jako 2,2 m (ve stísněných poměrech

určují pěší proudy a místní podmínky.

1,7 m). Šířku je však nutné navrhovat s ohledem na současné i výhledové vytížení
„Zklidňování automobilové dopravy v oblasti zastávek přirozeně vede

zastávky (obrat cestujících), na bezpečný a pohodlný pohyb cestujících. Dostatečný

ke snazšímu přístupu a bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy.

prostor musí umožňovat vyklopení plošin zajišťujících bezbariérový přístup, výjezd

Součástí řešení prostoru zastávky musí být i vedení cyklistické dopravy

a otočení invalidního vozíku nebo výstup dvou osob s kočárkem z vozidla (Standard

a opatření vedoucí k přirozené přednosti spojů veřejné dopravy před

zastávek PID, 2017).

individuální automobilovou dopravou (zejména na vjezdu do zastávky
a výjezdu z ní).“ (Standard zastávek PID, 2017)

Jelikož zastávka může sloužit i jako přirozené místo setkávání, není vhodné
dimenzovat šířku nástupiště na nutné minimum. Cestující se na zastávce musí
především cítit pohodlně a bezpečně. Nesmí docházet k tomu, že kvůli malé šířce

Umístění přechodů

nástupiště (nástupního ostrůvku) budou chodci nuceni obcházet čekající cestující po

U nástupních ostrůvku se většinou setkáváme s umístěním přechodů na jednom

vozovce, tramvajovém pásu nebo po vegetaci.

či obou jeho koncích. Pokud je to vhodné, lze umístit přechod i na střed ostrůvku
(třeba v případech, kdy sem ústí pěší tah). Toto řešení není vhodné, pokud jsou
zastávky umístěny vstřícně proti sobě, protože přechod by vedl pouze na jeden
ostrůvek a uprostřed by byl přerušen.
U autobusových zastávek je vhodné umístit přechod co nejblíže k zastávce.
Přechod umisťujeme přednostně do zadní části zastávky tak, aby přecházející
neblokovali odjíždějící autobus. U zastávek v zálivu je možné pro zkrácení vzdálenosti
přechod umístit do začátku prostoru vjezdového klínu, byť to není úplně standardní
řešení. Aby však nebylo nutné přechod vybavit světelnou signalizací, je nutné jej,
kvůli maximální délce 7 m, rozdělit středním dělícím ostrůvkem min. šířky 2,5 m.
Bezbariérovost
Bezbariérově řešený přístup by měl být samozřejmostí nejen u novostaveb,
ale i u stávajících zastávek. Bezbariérový přechod pro chodce lze snadno vytvořit
snížením obrubníku a vyspádováním plochy chodníku či zvýšením plochy vozovky do
úrovně chodníku. Stejné řešení lze provést u míst pro přecházení, kde to však nebývá
pravidlem.
Pokud je přístup na zastávku řešen podchodem, je vhodné vytvořit alternativní
cestu pomocí přechodu pro chodce.
Obr. 115. Komfortní šířka nástupiště s dostatečně dimenzovaným zastřešením, Olomouc, hlavní nádraží.
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Výška nástupní hrany

Hlavní důraz by měl být kladen na pochozí a pojížděné plochy (nástupiště,

Budování poměrně vysokých nástupních hran nemusí být vždy praktické.

chodník, přístupové cesty, přilehlé části komunikace apod.) a další stavební prvky,

V prostředí České republiky se obecně doporučuje výška nástupní hrany 200 mm,

které jsou součástí tohoto prostoru (obrubníky, schodiště, rampy atd.). Povrchy

běžně se však staví zastávky s výškou nástupní hrany 160 mm. Často tomu bývá

v prostoru zastávek veřejné dopravy bývají násobně více namáhány oproti ostatním

z toho důvodu, že vyšší nástupní hrana v kombinaci s použitím nevhodného typu

plochám, a proto je třeba jim věnovat dostatečnou pozornost a vybrat vhodné kvalitní

zastávkového obrubníku neumožňuje vozidlu zajet těsně k hraně nástupiště (zejména

řešení. Samozřejmostí by měla být také rovnost povrchu, který musí umožňovat

u zastávek v zálivu). Mezi podlahou autobusu a plochou nástupiště pak vzniká

snadný pohyb cestujících – dlažby s příliš velkými spárami nebo velkou hrubostí

poměrně velká mezera, která se některým uživatelům překonává hůře než malý

opracování nejsou pro prostory zastávek vhodné.

schod. Problém nastává zejména u vozidel s vně výklopnými dveřmi.
„V rámci jednoho veřejného prostranství je důležité volit strukturu
a barevnost materiálů a povrchů s ohledem na celkové působení prostoru.
Kombinace přílišného množství různorodých materiálů a vzorů povrchů
způsobuje fragmentaci vnímání celkového prostoru a znejasňuje jeho
základní organizaci. Vhodné použití kombinace správně zvolených
materiálů pomáhá definovat prostor, zklidnit dopravu, zlepšit čitelnost
prostředí a snížit tím potřebu výškového členění, bariér a druhotného
řešení organizace pomocí dopravního značení. Tam, kde nelze řešit členění
ploch úrovňově, tvoří předěl.“ (Melková, 2014)

Obr. 116. Prefabrikovaná protiskluzová nástupní hrana, Praha, Nuselská radnice.

Materiály
Všechny materiály a povrchy by měly být v rámci daného veřejného prostranství
barevně sladěny a společně tvořit jednotný a kompozičně vyvážený celek (Melková,
2014). Jejich volba by měla odpovídat celkovému konceptu veřejného prostranství,
kam je zastávka umístěna.
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Ve veřejných prostranstvích nemusí být pokaždé na přítomnost zastávky
upozorňováno odlišením plochy nástupiště – to je vždy otázka celkového konceptu.
Co je však nutné odlišit vždy, je nástupní hrana, která by měla být zvýrazněna
odlišným materiálem, jinou barevností povrchu nebo jinou skladnou dlažby v místě
varovného pásu.
Dlažba na vozovce je společně s dopravním opatřením pro snížení rychlosti
vhodným nástrojem pro zklidňování dopravy. Vhodnou změnou povrchu je možné
řešit také zpomalovací pásy nebo zvýšené přechody (Melková, 2014).
„Vhodným použitím kombinace různých materiálů lze nahradit vodorovné
značení. Změnou typu nebo barevnosti povrchů lze docílit organizace
funkčních ploch, například vymezení parkovacích a autobusových zálivů
či pruhů. Pro docílení městského a pobytového charakteru je vhodné toto
řešení upřednostňovat.“ (Melková ,2014)

Vybavení zastávek
„Zastávka je prvním místem kontaktu člověka s veřejnou dopravou
a cestující na ní, i přes veškerou snahu konstruktérů jízdních řádů a rozvoj
moderních technologií, stráví mnoho času.“ (Standard zastávek PID,

Obr. 118. Rekonstruovaný prostor zastávek MHD před pardubickým

2017)

nádražím se specifickým mobiliářem (Pardubice, hlavní nádraží)

Vybavení zastávek vychází zejména z jejich zatížení (kategorizace). Naprostým

Přístřešek

minimem je zastávkový označník s jízdními řády. Kromě nejméně vytížených zastávek

Jedním ze základních prvků vybavení zastávky je přístřešek. Ten poskytuje

by měla být samozřejmostí lavička, přístřešek a odpadkový koš. Čím větší frekvence

především ochranu před povětrnostními podmínkami. Sekundární funkcí je kryté

cestujících na zastávce je, tím více má vybavení. Z dalších nejdůležitějších prvků lze

zázemí pro cestující, dále přístřešek slouží jako místo pro posezení nebo jako zdroj

jmenovat například elektronický odjezdový panel, jízdenkový automat, informační

informací (je-li vybaven informační vitrínou či kioskem).
Ve většině měst jsou nejčastěji používány unifikované zastávkové přístřešky.

kiosek, hodiny, vybavení pro cyklisty a ostatní navigační prvky.
Design jednotlivých prvků reprezentuje dopravní systém a město samotné.

Jde o jednoduchou konstrukci, která je mnohdy používaná bez větších rozdílů hned

Dle konkrétního veřejného prostranství je potřeba zvážit, zda se mobiliář přizpůsobí

v několika městech. Různé varianty se mohou lišit drobnými odchylkami danými

místu (u specifických veřejných prostranství by to tak být mělo) nebo zda se použijí

například výrobní sérií. V lepších případech je zvolen modulární systém, který

typizované prvky mobiliáře typické pro konkrétní dopravní systém.

umožňuje prodloužit, nebo naopak zkrátit délku přístřešku dle konkrétní zastávky.
Pokud to daný typ neumožňuje, je nutné umístit i několik stejných přístřešků vedle
sebe. Dalším možným řešením je zastřešení celého nástupiště, případně celého
přestupního uzlu (Brynda, 2020).
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Splnit základní požadavky a poskytnout cestujícím alespoň nějaký úkryt před
nepříznivými povětrnostními podmínkami (většinou pomocí unifikovaných přístřešků)
by sice v některých případech mělo stačit, na důležitých nebo exponovaných místech
ale stojíme před daleko větší výzvou, kterou bychom neměli promarnit (Brynda,
2020).

Infrastruktura
„Každý nadzemní prvek technické a dopravní infrastruktury — sloupy
trolejového vedení a veřejného osvětlení, jejich elektrické skříně,
dopravní značení a informační tabule apod. — je nutné vnímat jako
součást kompozice, spoluvytvářející celkový charakter a architektonickou
kvalitu místa. Jejich nepromyšlené umístění často tvoří výrazné bariéry
v chodníkovém prostoru či volných pochozích plochách. Nadzemní
prvky infrastruktury je nutné kvantitativně a objemově minimalizovat
Obr. 119. Velkoryse zastřešený prostor přestupního uzlu s několika

a maximálně sdružovat s ostatními prvky infrastruktury.“ (Melková, 2014)

zastávkami (Vídeň, Burggasse – Stadthalle).

Nejviditelnějšími prvky infrastruktury veřejné dopravy jsou (kromě samotných
Požadavky na přístřešky v hl. m. Praze definují Manuál tvorby veřejných

komunikací a mobiliáře) sloupy trolejového vedení a přidružená technická zařízení

prostranství a Standard zastávek PID. Účelem přístřešků zastávek veřejné dopravy

(rozvodné skříně, měnírny apod.). Jejich zakomponování do veřejných prostranství

je zajistit pohodlí pro čekající cestující a jejich ochranu před nepříznivým počasím

je velice důležité, neboť ve většině případů jsou tyto prvky veřejností vnímány jako

(Melková, 2014).

nadbytečné. Nadzemní prvky infrastruktury je vždy nutné kvantitativně a objemově

Požadavek na umísťování reklamy by měl být podřízen hlavní funkci přístřešku.

minimalizovat a sdružovat s ostatními prvky infrastruktury (Melková, 2014). Pokud je

Z přístřešku by měl být primárně dobrý výhled na přijíždějící vozidlo veřejné dopravy,

to možné, je dobré sdružovat i různé technické skříně, případně je umístit pod zem.

při volbě bočnic je tedy vhodné upřednostnit transparentní typ. Na opačné straně, kde

U samotných sloupů je nejdříve nutné zvážit jejich nutnost. Pokud lze využít

nebude bránit ve výhledu, lze umístit citylight s reklamou (Melková, 2014). To ostatně

již stávající sloup nebo trolejové vedení či osvětlovací těleso zavěsit na převěs mezi

potvrzuje i norma, která říká, že stěny přístřešku nesmí bránit výhledu cestujících na

budovami, není nutné budovat další sloupy.

přijíždějící vozidla a rozhledu řidičů na přechody pro chodce (ČSN 73 6425-1).

Protihlukové stěny by se v uličním prostoru neměly vůbec vyskytovat, neboť
vytváří nevzhlednou vizuální, ale i pěší bariéru.

„Při rozhodnutí o umístění zastávky je zapotřebí nejprve vyhodnotit
bezprostřední okolí zastávky, pakliže přilehlé budovy tvoří přirozenou
ochranu jako například podloubí, pasáže, markýza, je vhodné je využít
a přístřešek před ně neumístit. Obdobně při architektonickém návrhu
veřejného prostranství je možné neumísťovat typizovaný přístřešek, ale
přizpůsobit jeho návrh charakteru místa.“ (Melková, 2014)
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Obr. 120. Při novostavbě tramvajové trati byla stávající zástavba oddělena
od zastávky vysokou protihlukovou stěnou (Brno, Plotní).

Shrnutí
Kvalitní infrastruktura je základ každého dopravního systému. Pokud chceme
i nadále zlepšovat modal split (poměr využívání jednotlivých druhů dopravy v určité
oblasti a čase) ve prospěch městské hromadné dopravy, bude nutné se daleko
více věnovat prostředí, ve kterém se pohybují nejen cestující, ale i jiní obyvatelé
či návštěvníci města. Cílit lze například na atraktivní a komfortní prostředí zastávek
a přestupních uzlů ve veřejných prostranstvích.
Tak, jak se postupně vyvíjí interiéry samotných domácností, je potřeba
postupně pracovat na vylepšování jednotlivých prvků ve veřejném prostoru. Právě
se zastávkami veřejné dopravy je dobré začít úplně na začátku, neboť jsou často
prvním místem kontaktu člověka s novým prostředím.
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Plány mobility škol mají za cíl podpořit u studentů
vhodné dopravní návyky, tj. využívání veřejné
hromadné dopravy, cyklo a pěší dopravy. Tyto
plány jsou většinou navržené pro konkrétní školu
a její bezprostřední okolí. U středních škol je
situace komplikovanější, neboť celá řada studentů
dojiždí z větší vzdálenosti, a je tak potřeba řešit
dopravní vazby i v rámci regionů, tj. zaměřit se i na
tu část cesty, kterou absolvují od místa bydliště ke
kapacitnímu uzlu veřejné hromadné dopravy.
Navržená ukázka regionálního plánu mobility
na modelovém příkladu jižního sektoru Prahy/
Pražské metropolitní oblasti mapuje střední
školy, do kterých dojíždí ze Středočeského
kraje větší množství studentů, a mezi výchozím
bodem jejich cesty (domov – město/obec ve
Středočeském kraji) a touto školou hledá vhodnou
trasu využívající multimodální šetrný způsob
dopravy. Kromě toho popisuje i technickou
stránku vzniku takto koncipovaného dokumentu
a nastiňuje další kroky při tvorbě tohoto plánu.
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Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, veřejná hromadná doprava

Z hlediska využití tohoto nástroje převažuje v ČR i v zahraničí stále soukromý

(VHD), podobně jako veřejná prostranství, by měla být přístupná všem skupinám

sektor nad veřejným. Do určité míry je to dáno tím, že si podnikatelé více uvědomují,

obyvatel bez rozdílu. To mimo jiné znamená přístup bez bariér (ať už pro osoby

jaké benefity efektivně zpracovaný plán mobility může přinést zaměstnancům, firmě

s omezenou schopností pohybu a orientace či např. pro cyklisty), snadnou

i celé společnosti. Z pohledu metodiky většinově tyto plány vychází z analýzy lokality,

orientaci a v neposlední řadě také dostupnost. Jedním z nástrojů, které s VHD

její dostupnosti a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. V případě managementu

v tomto duchu pracují, jsou plány mobility.

mobility pro školy jsou hlavními přínosy: zmírnění intenzity provozu v okolí školy,

Řada zahraničních měst ve svých plánech zmiňuje dvě skupiny obyvatel, které
často využívají veřejná prostranství i veřejnou hromadnou dopravu/další udržitelné

zlepšení zdravotního stavu žáků, snížení dopravně-bezpečnostních rizik při cestách
žáků do školy a zvýšení vnímavosti žáků vůči svému okolí.

módy dopravy (pěší a cyklo-doprava). Jsou jimi senioři a žáci/studenti. Města na

Školní plán mobility (ŠPM) je dlouhodobý strategický plán pro dosažení

tyto skupiny obyvatel pamatují a v rámci svých plánů jim věnují velkou pozornost.

bezpečného, zdravého a šetrného dopravování dětí, rodičů a zaměstnanců

V případě studentů je tato problematika důležitá hned z několika rovin.

do/ze

školy

–

pěšky,

na

kole

(koloběžce,

bruslích)

nebo

VHD.

Vedle

První z nich je ta, že škola, podobně jako např. kostel, radnice či nádraží,

vytváření podmínek pro šetrné způsoby dopravy má za cíl vychovávat žáky

tvoří jedno ze základních center v území. Podoba bezprostředního okolí školy,

k samostatnosti a odpovědnosti za sebe a své prostředí. Tyto plány také mohou

zejména to, jak je tvořena jeho veřejná část (zda má podobu parkoviště, plotu

pomoci v rámci boje se sociálním vyloučením některých dětí.

s neprostupnou zelení, či tvoří prostor pro hru dětí a setkávání dospělých) nám může
leccos napovědět i o tom, co se děje uvnitř.

Důležitým momentem při utváření ŠPM je spoluúčast žáků, jelikož jedním
z hlavních cílů je ovlivnit dopravní návyky mladých lidí. Protože žáci vykonávají cestu

V druhé řadě školy formují názor budoucí generace a pokud jej formují např. tak,

do/ze školy každý den, je velice pravděpodobné, že celá řada podnětů, jak povzbudit

že je přirozené pro cestu do školy, vzdálené od místa bydliště několik minut, využít

své spolužáky, aby více chodili pěšky, jezdili na kole, nebo jak cesty lépe zabezpečit,

individuální automobilovou dopravu (IAD) namísto kola či chůze, tak se nám těžko

budou přicházet právě od nich. Žáky je možné zapojit do tvorby v rámci projektů,

podaří vychovat občany, kteří budou chápat termíny jako „trvale udržitelná mobilita“.

které jsou součástí vyučování, nebo v zájmových kroužcích (Šmíd et al., 2011).

V rámci utváření pevných vazeb mezi obyvateli jednotlivých lokalit mají ty, které jsou

Nejdelší tradici ŠPM mají ve Velké Británii, kde je jejich vytváření podporováno

vytvořené díky dětem, nezastupitelnou pozici. Proč tyto vazby nepodporovat např.

státem (každá škola, která zpracuje ŠPM, má nárok na státní podporu). Výchově

tím, že se děti (i rodiče) potkají už při cestě do školy?

k udržitelné mobilitě se věnují i další evropské státy – např. sousední Německo či

Pokud budeme cíleně podporovat udržitelné způsoby dopravy – např. i za
přispění plánu mobility škol na lokální úrovni několika škol až po regionální plány

Rakousko. V českém prostředí má velkou tradici dopravní výchova, která je však jen
jednou ze složek ŠPM.

mobility, zahrnující např. celé území Prahy a Pražské metropolitní oblasti (PMO),

V úvodu se ŠPM věnuje stručnému popisu lokality, velikosti a typu školy (počet

tak v konečném důsledku může tento nástroj změnit návyky nejen dětí, ale

žáků, zaměření školy, v jaké části obce se škola nachází, jaká je dopravní situace, charakter

i samotných rodičů. Dosah tak může být daleko větší, než by se na první pohled

prostředí atd.). Dále obsahuje popis dopravních problémů, se kterými se škola potýká

mohlo zdát.

(identifikace nebezpečných a problematických míst dětmi, dotazníkové šetření atd.).
Součástí je také průzkum o způsobu dopravování (jak děti běžně cestují do a ze školy, jak
by rády cestovaly do a ze školy, co jim brání v preferovaném způsobu dopravy – ukázka
výstupu viz Graf 2) a např. i dotazníkové šetření mezi rodiči (z něj mohou vzejít další
podněty – např. akcentující absenci vodorovného dopravního značení zákazu zastavení
u školy aj.) (Johnová et al., 2010).
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a s podporou místní radnice, policie a právě na základě vytvoření ŠMP byly upraveny
i okolní komunikace s cílem větší bezpečnosti pohybu na kole/pěšky.
Zároveň škola vybudovala školní dopravní hřiště a aktivně se zapojuje do
celostních kampaní – např. „Ve středu do školy pěšky“, „Týden do školy pěšky/ na
kole“. Cyklistika je také přímo zahrnuta do výukového plánu pro 2. a 6. ročník.
Tento

příklad

ukazuje

možnost

změny

iniciované

rodiči/učiteli/žáky,

která

v konečném důsledku vede k trvalým změnám v celé oblasti (Kolárová et al, 2006).
Safe Routes to School, USA
Graf 2. Preference dopravy dětí a jejich rodičů z Masarykovy ZŠ v Klánovicích.

Gävle, Švédsko
Švédská metropole zpracovala v roce 2019 velice stručný (11 stran) akční
plán mobility pro roky 2020–2021. Podkladem pro hodnocení dopadu změn je
v něm porovnávání dopravního chování mezi lety 2017–2021, přičemž je sledován
procentuální podíl udržitelných cest do školy. Za udržitelný způsob cestování do školy
je považováno cestování pěšky/vlakem nebo na kole/vlakem (ideálně se zapojením
rodičů – cesty do práce).
Mezi aktivity vedoucí k propagaci těchto způsobů dopravy místní municipalita
uvádí informování rodičů/žáků ve školách, pořádání cyklodnů, ale i např. informování
v místních mediích. Z hlediska dalších opatření má v plánu vytvářet více tzv. „školních
zón“ – převážně pěších oblastí s rychlostním limitem 30 km/h, osazených značkami
s piktogramy „děti/škola“. V těchto zónách je počítáno s místy pro krátkodobé
parkování typu „K+R“, která budou situována v blízkém okolí škol (ne však před
samotným vchodem). (Gävle kommun, 2019).
Londýn, Velká Británie
Dalším příkladem je ŠPM základní školy „New City Primary School“ na předměstí
Londýna. Na rozdíl od předchozího příkladu zahrnuje do svých cílů kromě dětí
a rodičů i zaměstnance školy. Vývoj ŠPM je na této škole dlouhodobým procesem,
kdy na jeho počátku stálo založení cykloklubu pro cca 20 dětí pod vedením jednoho

Obr. 121. Mapa vhodných cyklo/pěších tras - Sutherland Secondary School.

z kantorů.
Tyto kroky postupně vedly i ke změnám v bezprostředním okolí školy, kdy

Pozadu, co se týče bezpečných cest do škol, nezůstávají ani Spojené státy.

na základě požadavků rodičů byl vyznačen zákaz zastavení před vstupem do školy

V této oblasti na celostátní úrovni působí organizace „Safe Routes to School“ (SRTS),
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která podporuje cesty do škol na kole/pěšky s cílem podpořit fyzickou aktivitu mladé

Navržená metoda pracuje s co největším zapojením jízdy na kole či např.

populace, posílit sociální vazby (prevence šikany), snížit dopravní zatížení v okolí škol

(elektro)koloběžce při cestách od/k uzlovým bodům VHD a zahrnuje i plánované

a zlepšit tak mj. i kvalitu ovzduší.

dopravní investice do rozvoje železnice, metra. Nad rámec toho navrhuje i využití

Do těchto snah jsou zapojeni studenti, rodiče, obyvatelé čtvrtí v sousedství škol,

plánovaného rozvoje dálniční sítě (zejména dálnice D3) pro vytvoření systému

školy, zřizovatelé škol, oblastní úřady, města i regiony. Jedním z dílčích výstupů této

rychlých autobusových spojení typu BRT zejména tam, kde není možná efektivní

organizace je vytváření map s nejvhodnějšími trasami pro cesty do škol.

obsluha kolejovou dopravou.

Na příkladu „Suthernland Secondary school“ můžeme sledovat velmi zdařilé
provedení, kde v legendě nalezneme vhodné pěší trasy, cyklotrasy (včetně příčných

Sledovaná sídla v jižním sektoru PMO

propojení a rozdělení, zdali mají zpevněný, či nezpevněný povrch), zastávky

Výběr sledovaných sídel zahrnuje 7 měst a 39 obcí (D1-D46) ze sledované

hromadné dopravy, světelnou signalizaci na přechodech a zájmové body – knihovnu,

oblasti jižního sektoru PMO (ukázka viz Tab. 2). U těchto sídel byla v úvodu stanovena

sportoviště, nemocnice aj. (viz Obr. 121) (SRTS, 2013).

základní dostupnost IAD k pomyslnému centru jižní části Prahy (stanice metra Pankrác,
resp. nádraží Praha-Vršovice). Tento čas byl následně porovnán s dostupností VHD.

Regionální plány mobility škol

Jak již bylo zmíněno, pokud má udržitelná VHD konkurovat dopravě automobilové,

Výše uvedené plány mobility škol se věnují zejména udržitelné mobilitě

tak nesmí být dojezdový čas zásadně delší.

v bezprostředním okolí samotných škol. Tato snaha je bezesporu záslužná

Tyto sledované časy se opírají o jízdní řády dostupné z veřejných zdrojů

a např. u základních škol může vést skutečně k dlouhodobé změně dopravního

(vyhledávač spojení na webu Dopravního podniku hlavního města Prahy) a časy

chování žáků. Pokud ovšem podobný přístup zvolíme například u středních škol (SŠ),

dojezdů automobilem bez kolon a s využitím zpoplatněných úseků (mapový portál

tak bude fungovat výrazně hůře, jelikož celá řada studentů pražských SŠ dojíždí ze

mapy.cz).

Středočeského kraje.

Z výsledků je patrné, že u 25/46 obcí je rozdíl v čase max. 15 min, což lze

Pokud tedy budeme chtít změnit jejich dopravní chování, tak se bude potřeba
zaměřit mj. i na tu část cesty, kterou (např. na kole, IAD, pěšky či VHD) absolvují od
místa bydliště ke kapacitnímu uzlu veřejné hromadné dopravy.

považovat za akceptovatelný rozdíl (i s ohledem na celou řadu výhod, zejména
kolejové, VHD). Tyto obce jsou v Tab. 4 vyznačené zelenou barvou.
U některých obcí je naopak doba jízdy VHD oproti IAD výrazně delší (rozdíl

Z hlediska rychlosti přepravy by tato cesta do školy měla být ideálně

v čase více než 15 min, respektive v některých případech i více než 30 min).

konkurenceschopná IAD (individuální automobilové dopravě) - rodiče dovážející své

U těchto obcí bude zapotřebí hledat nové cesty, jak zajistit kvalitnější spojení

děti, alt. starší studenti, kteří již mají vlastní automobil. Těmto parametrům je možné

s metropolí. Ve stejné tabulce jim náleží červená barva. Kromě stanovení této

se přiblížit při cestě vlakem, metrem či systémem rychlých autobusových spojení typu

základní dostupnosti byl pro každé sídlo stanoven spádový bod VHD – jedná se vždy

BRT (Bus Rapid Transport).

o stávající (či výhledovou) zastávku vlaku, BRT či metra.

Snahou další části kapitoly tak bude na modelovém příkladu jižního sektoru

K těmto bodům byl také dopočten dojezdový čas na kole, neboť je počítáno

Prahy/Pražské metropolitní oblasti (PMO) vydefinovat školy, do kterých dojíždí

s tím, že právě jízda na kole (či elektrokole, koloběžce apod.) bude jedním ze

ze Středočeského kraje větší množství studentů, a mezi výchozím bodem jejich cesty

základních kamenů těchto regionálních plánů mobility. Podobně jako u základní

(domov – město/obec ve Středočeském kraji) a touto školou nalézt vhodnou trasu

dostupnosti byl stanoven akceptovatelný čas jízdy od sídla k tomuto bodu (opět

využívající multimodální šetrný způsob dopravy.

max. 15 min). Seznam sídel, které tyto parametry splňují, se změnil (opět vyznačeno

Cílem je mj. stanovit spádové trasy k „nástupním uzlům VHD“ ve Středočeském kraji.

v Tab. 4 zelenou barvou), nicméně jejich celkový počet zůstal obdobný (27/46).

Podobným způsobem budou zpracovány i trasy od „výstupních uzlů VHD“ k sledovaným

U těchto sídel lze tedy předpokládat, že jízda na kole může být jednou z cest, jak

školám. Tato část se již může opřít o znalosti „klasických“ plánů mobility školy.

zajistit efektivní přepravu k nástupnímu bodu VHD.
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(v Tab. 5 uveden počet studentů „0“). Kromě této informace je zde uvedena
opět informace o nejbližším spádovém bodu VHD s časovou dostupností školy
z tohoto bodu na kole. Z těchto dat vyplývá, že dojížďku delší než 15 min mají pouze
3 ze sledovaných škol, a tudíž lze konstatovat, že využívání cyklistické dopravy od
bodu VHD pro každodenní dojížďku ke škole je reálné.

Tab. 4. Ukázka – Sledovaná sídla (D1-D25)
Dostupnost IAD/VHD k stanici metra Pankrác/nádraží Praha-Vršovice (P/V);
Spádový bod VHD a dojezdový čas na kole k tomuto bodu (Kolo – bod).

Vybrané střední školy v Praze a ve Středočeském kraji
Jak již bylo v úvodu zmíněno, výzkum sleduje vybrané školy (S1-S36), a to sice
střední školy, gymnázia a odborná učiliště, u kterých lze předpokládat zvýšený podíl

Tab. 5. Ukázka – Vybrané střední školy (S1-S30)
Počet studentů školy; Podíl dojíždějících studentů ze Středočeského kraje;

studentů dojíždějících ze sledované oblasti.

Spádový bod VHD a dojezdový čas na kole k tomuto bodu (Kolo – bod).

Většina se nachází na Praze 4, 11 a 12, menší část těchto škol se nachází přímo
ve sledované oblasti na území Středočeského kraje (viz Tab. 5). Zjišťování počtu
dojíždějících studentů vycházelo z výročních zpráv vybraných škol za školní rok
2019/2020, v kterých je uváděn počet dojíždějících z jednotlivých krajů. Z těchto dat

Doprava ve sledované oblasti v současnosti stojí zejména na dvou liniích,
a to sice železniční trati S9 vedoucí z Benešova u Prahy přes Říčany do zastávky

vyplynulo, že počet dojíždějících ze Středočeského je cca 27 %.
U škol na území Středočeského kraje tento údaj nebyl sledován a některé
další školy neměly svou výroční zprávu zveřejněnou na webových stránkách
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Tyto dvě linie kolejové dopravy jsou doplněny ještě o (z velké části

Nad otázkou umístění těchto stanic BRT se studie také zamýšlí a přichází

jednokolejnou) trať vedoucí údolím řeky Sázavy a Vltavy (S8), konkrétně

s návrhem následující trasy: Depo Písnice – Jesenice u Prahy – Libeň – Jílové

z Čerčan přes Jílové u Prahy, Davli, Braník a dále směrem na Praha-Vršovice,

u Prahy – Kamenný Přívoz – Týnec nad Sázavou – VRT Benešov. Vzdálenosti mezi

resp. Praha-hlavní nádraží. Kromě toho je v oblasti velké množství příměstských

stanicemi jsou koncipovány tak, aby doba jízdy činila přibližně 10 min, celková doba

i městských linek autobusové dopravy, které v současnosti na mnoha místech naráží

jízdy na trase by odpovídala času 30-45 min.

na hranice kapacity jak samotných autobusů, tak komunikací, po kterých se pohybují.

Je plánováno, že stanice Jesenice u Prahy, Libeň a Jílové u Prahy by

Navrhovaná koncepce počítá se současným stavem doplněným o celou řadu

spádovaly do zastávky metra D Depo Písnice a stanice Kamenný Přívoz a Týnec

(různě pravděpodobných) záměrů rozvoje VHD v tomto regionu. Jmenovitě jde

nad Sázavou do zastávky VRT Benešov u Prahy. Vzniklo by tak výrazně rychlejší

o linku metra D vedoucí z Pankráce přes Krč, Libuš až do Písnice, nebo také o již

spojení zejména pro Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz a Týnec nad Sázavou

probíhající revitalizaci trati Praha-Vršovice/Praha-Hostivař, která přinese dvě nové

a okolí, kde by se doba jízdy zkrátila oproti současnosti přibližně na polovinu.

stanice Praha-Eden a Praha-Zahradní město.
Další záměry vychází ze Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice vydané
v roce 2018 Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V tomto dokumentu
je uvedeno výhledově několik nových stanic vlaku – konkrétně Praha- Braník
Ve Studeném, Praha-Spořilov a Praha-Michle (umístění těchto a dalších nově
navrhovaných stanic je na Obr. 122 znázorněno tmavě modrou barvou).
Dlouhodobá koncepce rozvoje vysokorychlostních tratí VRT počítá s tratí vedoucí
přes Benešov ve dvou variantách (buď VRT vedoucí do Českých Budějovic, nebo VRT
vedoucí přes Jihlavu do Brna). Tento dopravní uzel v Benešově může změnit dopravní
chování obyvatel v okolí Jílového u Prahy, Týnce nad Sázavou, Čerčan i dalších obcí.
V případě realizace pro ně bude časově výhodnější dojet (mimo dopravní špičku
na silnicích vedoucích do Prahy) do Benešova a dále pokračovat tímto spojením do
Prahy (plánované stanice ve sledované oblasti zahrnují st. Praha-Zahradní město
a Praha-Vršovice (obě jsou označeny rozdílným piktogramem tmavě modré barvy).
Další vize již jsou více v rovině teorie. Pokud bychom připustili dostavbu
dálnice D3 v plánovaném koridoru Jesenice u Prahy, Jílové u Prahy, Týnec
nad Sázavou, Benešov a vzali v úvahu dobudované metro D a VRT vedoucí
z Benešova u Prahy, tak se nám nabízí možnost propojit tyto dva body (stanice
metra D Depo Písnice a zastávka VRT Benešov) systémem rychlých autobusových
spojení typu BRT.
Jedním z důvodu, proč není příliš reálné zavedení kolejové dopravy od metra D
dále než např. do Jesenice u Prahy, je členitý terén v oblasti právě mezi Jesenicí
a řekou Sázavou. Rychlé spojení typu BRT by mohlo mít stanice v blízkosti sjezdů
z dálnice D3 a D0, resp. Vestecké (D0) a Václavické (D3) spojky tak, aby se svou
rychlostí mohlo přiblížit kolejové dopravě.
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Cesty mezi uzlovými body a bydlištěm/školou

Soupravy BRT by mohly být ve vzdálenější budoucnosti poháněné vodíkem, alt.
v bližší budoucnosti systémem průběžného dobíjení pomocí výsuvného pantografu

Jak již bylo zmíněno, zásadní roli v koncepci regionálních plánů mobility škol

v koncových stanicích + případně i na trase dálnice D3 doplněného o bateriový

hrají uzlové body VHD. Při pohledu na vedení tras mezi těmito body a školami

systém. Odpadla by tak další nevýhoda autobusové dopravy, a to vyšší ekologická

(viz Obr. 123 – zelené linie) je patrné, že celá řada bodů zajišťuje obsluhu více škol.

zátěž. Podobný systém BRT byl zaveden např. v roce 2018 ve francouzském Amiens.

Tyto „svazky tras“ představují vizi vedení nových či úpravu stávajících cyklo/pěších

Dalším záměrem je znovuobnovení vlečky Velké Popovice – Strančice, která

tras.

má za cíl zlepšit dostupnost kolejové dopravy pro obyvatele okolí Kamenice
a Velkých Popovic. Na této jednokolejné trati by bylo možné nasadit jednu soupravu
bez řidiče, která by pendlovala mezi těmito stanicemi v návaznosti na odjezdy linek
S9 ze Strančic.
Díky tomu by byla reálnější i navrhovaná varianta jízdy na kole ke stanici Velké
Popovice, kde by jej bylo možné uschovat, alt. s ním pokračovat tímto vlakem
a následně linkou S9 do Prahy.
Jak je patrné, navržená koncepce počítá s komplexním rozvojem VHD, který
by měl být doplněn i o úpravu okolí stávajících i nově plánovaných stanic – např.
místa pro úschovu kol či dalších prostředků, vybudování parkovišť typu K+R
i P+R. Cílem je, aby VHD bylo možné, např. v zimních měsících či nepřízni počasí,
kombinovat s IAD, a vytvořit tak skutečně efektivní systém multimodální dopravy
v okolí i v samotném srdci města.

Obr. 123. Ukázka – Trasy mezi uzlovými body VHD a vytipovanými školami.

Podobně i trasy mezi sídly/uzlovými body (viz Obr. 124 – červené linie)
představují potenciál, o jehož naplnění rozhodne zejména vůle místních zastupitelstev
k jejich revitalizaci či např. rozšíření. V některých lokalitách (zejména na hranici
Středočeského kraje) tvoří uzlový bod zároveň nástup pro trasy z místa bydliště
i pro trasy vedoucí k jednotlivým školám – např. v Jesenici či Dolních Břežanech.
224

Vojtěch Kořalka

Regionální plány mobility škol

225

jsou dojezdové časy na kole příliš dlouhé. Terén obecně hrál u celé řady sídel/škol
zásadní roli při posuzování dostupnosti bodů VHD.
V případě této školy je zajímavé, že iniciativa úpravy pěší/cyklo trasy mezi tímto
bodem a školou pochází i od samotných studentů. V roce 2018 byla ve vazbě na
plánovaný rozvoj okolí školy stanovena alternativní trasa (viz úvodní obrázek této
kapitoly – modrá trasa). Při jejím prostudování je patrné, že byla snaha o co nejmenší
křížení této pěší/cyklo trasy se silnicemi a zároveň nová trasa vede uvnitř zástavby
namísto stávajícího řešení vedoucího v souběhu se silnicemi. Zájem o změnu
stávajícího stavu tedy, i mezi studenty, bezesporu je.
Technická stránka vzniku regionálního plánu mobility
Plány

mobility

představují

zpravidla

rozsáhlé

dokumenty

opírající

se

o propracovanou datovou bázi. V rámci prvních úvah je často zvažováno oslovení
institucí, jako je např. IPR Praha, DPP či ČSÚ, a následné zpracování v GIS softwaru.
V případě této ukázky tak nebylo učiněno zejména z jednoho důvodu: zpracování
školního plánu mobility je v první fázi věcí školy a její zaměstnanci nemají často
k těmto datům/technice přístup.
Celý tento plán mobility se tak v této fázi opírá o veřejně dostupné
zdroje. Pro analýzu dostupnosti byla použita datová báze (cesta autem, na
kole) vyhledávače tras na stránkách www.mapy.cz. Tyto trasy byly následně
exportovány ve formátu GPX/KML, které je možné následně importovat do GIS
Obr. 124. Ukázka – Trasy mezi uzlovými body VHD a sledovanými sídly.

a vizualizovat.
Základem pro tvorbu map, které jsou jedním z výstupů této kapitoly, je

Dalším krokem tvorby regionálního plánu by bylo získání dat na základě

veřejně dostupné mapové rozhraní na stránkách www.googlemaps.com. Opět

výzkumu v konkrétní škole. Jako příklad si uveďme např. školu S3 (Střední průmyslová

by se nabízelo využít veřejně dostupných GIS programů, jejichž pochopení

škola stavební Josefa Gočára), u které se sice díky epidemii COVID-19 doposud

není příliš náročné (zejména pokud jste již pracovali s jiným GIS či CAD

nepodařilo provést dotazníkové šetření, ale podařilo se zjistit alespoň základní data

programem).

(zejména bydliště studentů), na jejichž základě lze učinit dílčí závěry.

první fázi tohoto plánu mobility – s největší pravděpodobností by se jednalo

Opět se ale pojďme zamyslet nad tím, kdo by měl zpracovávat

Z nich vyplývá, že školu v roce 2020 navštěvovalo celkem 647 studentů,

o žáky školy či učitele a pro ně je prostředí googlemaps.com daleko jednodušší,

z nichž 247 denně dojíždí ze Středočeského kraje (cca 37 % studentů). Ze

přitom umožňuje zadávat přesné souřadnice bodů zájmu i importovat přesné trasy

sledované oblasti dojíždělo 80 studentů (cca 11 % studentů). Největší počet dojíždí

(vč. výškopisu) ve formátu GPX/KML.

z Jesenice (10), Říčan (9), Kamenice (6) a Týnce nad Sázavou (5).
Jakožto spádový bod VHD bylo stanoveno metro C/D Pankrác. Dalším
zvažovaným bodem bylo nádraží Praha-Vršovice, které je vzdušnou čarou podobně
daleko, nicméně s přihlédnutím k výškovému rozdílu mezi školou a tímto nádražím
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Závěr
V rámci této kapitoly bylo nastíněno, jaké jsou možné cesty při zpracování
regionálního plánu mobility. Do značné míry lze tyto postupy aplikovat na
jakýkoli plán mobility. Školy byly vybrány jako vhodný modelový příklad, neboť
u nich lze velice dobře zmapovat dopravní chování studentů (známe trasu mezi
bydlištěm a školou a zároveň jsme schopni stanovit, v jakou denní dobu bude,
s ohledem na pevný denní rozvrh škol, cestovat nejvíce studentů).
Jedním z dalších aspektů, proč byly zvoleny, je fakt, že zřizovatelé škol ani
sledované obce nemají v současnosti možnost jednoduchou cestou spolufinancovat
vznik podobného typu dokumentu. Dalším úskalím je také to, že sledované školy/sídla
se z velké části nachází na území dvou krajů – Hlavního města Prahy a Středočeského
kraje.
V případě sledované oblasti jižního sektoru Prahy a příslušného sektoru PMO
je patrné, že VHD po dokončení plánovaných dopravních investic může konkurovat
IAD, a změnit tak dopravní chování nejen studentů, ale i dalších skupin obyvatel.
Jedním z dalších výstupů tohoto plánu je vydefinovat žádoucí

pěší/cyklo

spojení s cílem podpořit jejich revitalizaci či vybudování nových tras. Nedílnou
součástí je také úprava bezprostředního okolí uzlových bodů VHD, z nichž celou řadu
tvoří železniční stanice. Právě bezprostřední okolí těchto stanic (vč. nevyužívaných
železničních ploch) je potřeba řešit tak, aby působilo městotvorně, a nikoli jako
bariéra v území. Jednou z možných ukázek takového přístupu mohou být příklady
revitalizací nastíněné v následující kapitole.
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Revitalizace
nevyužívaných
železničních
ploch a objektů
Kapitola se zabývá analýzou stavu nevyužívaných
železničních ploch v ČR. Nejprve pojmenovává
a vyhodnocuje jejich specifika v porovnání s typickými
brownfieldy, jako je např. jejich nadstandardně
velký vliv na rozvoj sídla, jejich role v krajině, efekt
téměř (v rámci kontextu) nekonečné lineární bariéry,
nadprůměrně dobrá dopravní dostupnost a pozice
v rámci sídla a některé další charakteristiky vycházející
z podstaty drážní dopravy. Dále se kapitola věnuje
představení a prezentaci dílčích výsledků vyhledávací
studie, která si klade za cíl zjistit množství, rozsah
a charakter nevyužívaných železničních ploch
na území ČR. Nejprve jsou nastaveny jednotlivé
parametry studie a následně jsou ve stručnosti její
výsledky analyzovány a komentovány. Nejzásadnějším
zjištěním je identifikace téměř tří set nevyužívaných
železničních ploch s možností revitalizace, což
představuje pro jednotlivá sídla a nádraží významný
skrytý potenciál. Závěr tvoří nastínění dalších
možností využití sledovaných ploch a zdůraznění
vhodnosti jejich použití pro městotvorné účely.
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Úvod

provoz na nich v jisté míře stále probíhá. Definice od CzechInvestu neobsahuje

Československo, resp. Česká republika byla vždy na světové špičce v oblasti

jednoznačné vyjádření k tomu, jestli je řešená nemovitost zcela opuštěná či pouze

železniční dopravy. Železniční doprava hrála a nadále hraje velmi významnou roli v rozvoji

málo využívaná, nicméně v obecném nejčastěji (především veřejností a médii, o

sídel a v jejich urbanistické struktuře a byla jednou z příčin velkého ekonomického

něco méně pak odbornou sférou) používaném kontextu se používá výraz brownfield

rozmachu země v 19. a 20. století. V krátkém časovém rozmezí byly postaveny tisíce

především v souvislosti s areály zcela či prakticky zcela opuštěnými. Nazývat řešené

kilometrů železničních tratí, nákladových a osobních nádraží a doprovodných staveb.

železniční plochy brownfieldy je tudíž v jistém ohledu zavádějící, neboť to vzbuzuje

Česká republika má tak dodnes jednu z nejhustších sítí železnic v Evropě. Rozsáhlost

špatnou představu užšího zaměření pouze na zcela opuštěné drážní plochy. Výraz,

železniční sítě, která u nás byla v minulosti vybudována, s sebou nicméně nese i

který lépe vystihuje toto specifikum, je „nevyužívané železniční plochy“. Můžeme je

logické negativní důsledky. V současnosti dochází k transformaci mnoha odvětví

charakterizovat jako takové, které

průmyslu, s čímž souvisí redukování potřebné plochy pro výrobu a skladování nebo
rovnou rušení celých závodů. Železniční plochy jsou tímto procesem ovlivněny přímo

jsou v současné době dlouhodobě nevyužívané nebo využívané velmi

zásadně, neboť pro Česko je charakteristická hustá síť železnic, vleček a nákladových

neefektivně (tzn. jsou sice sporadicky využívané či provoz na nich v jisté

nádraží, jejichž rozsáhlost již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám

míře stále probíhá, nicméně důslednějším uplatněním principů moderního

modernizované vlakové dopravy. Toto vede k uvolňování areálů či budov, které jsou

provozu železnice by mohly být snadno uvolněny bez újmy na provozu

leckdy navíc umístěny ve významných polohách sídel. Tímto uvolňováním (nebo

dráhy).

i pouhým minimálním využitím, efektivně se blížícím nevyužití a opuštění) vznikají
prázdné chátrající plochy, které tvoří v organismu sídel zřetelný negativní prvek –

Je nicméně nutno podotknout, že problematika revitalizace nevyužívaných

často bariéru – s charakteristikami brownfieldů. Kvalitní revitalizace je pak z hlediska

železničních ploch sdílí s problematikou revitalizace brownfieldů samozřejmě mnoho

celého města zcela zásadní, neboť tyto plochy hrají dodnes významnou roli v celé

společného a může z ní vycházet a na potřebných specifických místech ji rozvíjet.

struktuře sídla.

Specifika nevyužívaných železničních ploch

Definice nevyužívaných železničních ploch

Krom výše zmíněného faktu, že jsou často nevyužité pouze zčásti a provoz na

Při řešení této problematiky v odborné i laické literatuře se nejčastěji objevuje
výraz železniční brownfieldy. Je nicméně přínosné uvědomit si jistá specifika
nevyužívaných železničních ploch a odlišnost oproti tomu, jak standardně vnímáme
brownfieldy. Nejčastěji používaná definice brownfieldů je od CzechInvestu (2007):

nich v jisté míře stále probíhá, se oproti typickým brownfieldům liší mimo jiné těmito
charakteristikami:
Role železnice v rámci sídla
Železnice hraje dlouhodobě velmi významnou roli ve vývoji sídel, zásadně utváří
a ovlivňuje jeho strukturu. Konkrétní umístění dráhy a obzvláště pak nádražní budovy

„Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná,

mělo zásadní dopad na směr a způsob následného rozvíjení městské struktury. Dráha

je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně

jako lineární (a v případě větších hlavně nákladních nádraží i plošná) bariéra často

využívat, aniž by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek

determinovala rozvojové zóny, ale také ovlivňovala funkční strukturu sídla a jeho

průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.“

prostupnost. Mnohdy na sebe totiž vázala vznik či významné rozšíření průmyslových
ploch, kdy do jednotlivých závodů byly v některých případech zavedeny i zvláštní

Řešené železniční plochy této definici takřka zcela odpovídají, jsou však

vlečky (či rovnou jejich síť). V mnoha případech se železnice a nádraží stavěly

specifické tím, že bývají, na rozdíl od většiny areálů označovaných jako brownfield,

z technických i ekonomických důvodů v nemalé vzdálenosti od existujícího sídla,

často nevyužité pouze zčásti (nebo využívané velmi prostorově neefektivně) a

nicméně většinou se toto stalo zásadním impulzem pro rozvoj sídla právě směrem
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k nádraží, které tak urbanistická struktura brzy pohltila do sebe. Příchod železnice

Kontaminace

do sídla byl také jeden z impulzů vedoucích ke stržení středověkého opevnění.

Železniční

plochy

se

vyznačují

specifickými

druhy

kontaminace.

Tři

Nádraží v této době fungovala jako nové, symbolické, ale i faktické vstupní brány do

nejdůležitější druhy kontaminantů jsou polyaromatické uhlovodíky (PAU), těžké kovy

měst. Železnice je také výrazným krajinotvorným prvkem, ať už ve formě samotného

a polychlorované bifenyly (PCB) (do jisté míry) (US EPA, 2016).

vedení kolejí, nebo inženýrských staveb a úprav, jako jsou zářezy, náspy, opěrné zdi,

Terén

tunely, galerie či mosty. Je nutno zmínit, že obzvláště v krajině tvoří efektivně téměř

Nachází se zpravidla na velmi plochém terénu bez náhlých zlomů.

kontinuální lineární bariéru (pro lidi i zvířata).
Nadstandardní dopravní obslužnost

Vyhledávací studie

Většina těchto ploch má z logiky své funkce nadstandardně dobrou návaznost

Vyhledávací studie byla zpracována pro identifikaci toho, kolik nevyužívaných

na MHD, řešené parkovací plochy a bývá velmi dobře dopravně navázaná na silniční

železničních ploch se v České republice nachází, a tudíž jaký potenciál se v této

infrastrukturu.

problematice reálně skrývá.

„Strategické“ zájmy ze strany státu
Stát může mít v některých případech zájem na udržování vybrané trati i přesto,
že se na ní provoz již delší dobu neuskutečňuje a areál chátrá (například kvůli zajištění

Zkoumaný vzorek
Zkoumaný vzorek vychází z dokumentu SŽDC „Program rekonstrukce
a revitalizace osobních nádraží pro roky 2018-2022“ (SŽDC, 2017). Toto byl

obranyschopnosti státu).
Charakter území

jediný veřejně přístupný dokument, ve kterém se nacházela pro analýzu zásadně

Vzhledem k rozloze areálů na nich stojí pouze minimum budov a obecně

cenná informace o počtu nastupujících na jednotlivých nádražích, která pro účely
vyhledávací studie slouží jako poměrně objektivní ukazatel reálného využití nádraží.

objektů, většinu území tvoří železniční (drážní) těleso a kolejiště.
Rozměrový charakter

Tento seznam byl pak ručně doplněn o některá významná osobní nádraží, která

Zpravidla podélný až silně podélný tvar, díky technickým parametrům, kolejím

v něm nebyla původně zanesena (protože se nepočítalo s žádnou investicí do těch
objektů v letech 2018-2022), a o několik větších nákladních a seřaďovacích nádraží.

a provozu, tvořící téměř nepřerušenou lineární bariéru.
Vlastnická struktura

Výsledným zkoumaným vzorkem pak bylo 712 nádraží (604 z původního seznamu

Až na výjimky typu Masarykovo nádraží v Praze zpravidla figurují pouze dva

SŽDC, 108 doplněných). V České republice se v roce 2021 nacházelo celkem 2 612

vlastníci, a to státem vlastněné ČD (především některá nádraží a pozemky pod nimi)

železničních stanic a zastávek. Z toho je 1 082 nádraží a 1 530 zastávek (typicky

a státní SŽDC (vše ostatní), což poskytuje větší prostor pro směřování budoucího

pouze přístřešek) (Správa železnic, 2021). Zkoumaný vzorek nádraží tedy tvoří cca

užití státní správou. Po veřejném odprodeji části majetku se některé nevyužívané

66 procent všech nádraží v ČR. Vzorek tedy není vyčerpávající, nicméně i vzhledem

železniční plochy dostaly i do rukou soukromých vlastníků (většinou se v těchto

k faktu, že většina zbylých nádraží jsou především nádraží v menších a velmi malých

případech jedná o drážní domky, skladové prostory a pozemky v okolí železničních

sídlech, je jednoznačně dostatečně reprezentativní pro identifikaci celkového rozsahu

tratí). Výjimkou jsou vlečky v průmyslových areálech, které jsou v soukromém (a tudíž

a potenciálu nevyužitých železničních ploch v ČR.

leckdy velmi nepřehledném) vlastnictví.
Sledované parametry

Nádražní architektura
Nádražní budovy byly velmi často z podstaty své funkce stavěny s důrazem na

Je nutné zmínit, že některé sledované parametry ve zkoumaném vzorku jsou

nadstandardní reprezentativnost. U nejvýznamnějších stanic byla zpravidla aplikována

kvantifikovatelné (a tudíž objektivní a přesné), některé jsou však spíše kvalitativní

originální architektura (dodnes s velmi vysokou estetickou hodnotou), u dalších stanic

(a tudíž do jisté míry subjektivní, neboť jejich vyhodnocení je poměrně komplexní).

se pak prosadily a stavěly typizované budovy.

Výsledky tak mají v některých parametrech spíše charakter odhadu/osobního
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odborného zhodnocení. Jednotlivé informace v kvalitativních parametrech by tedy

především o vyhodnocení dostupnosti centra sídla z nádraží (protože to

neměly být brány dogmaticky, cílem není dokonale přesné vyhodnocení jednotlivých

je důležité pro vyhodnocení potenciálu plochy pro případnou revitalizaci).

nádraží, ale získání celkového přehledu, obrazu o stavu a rozsahu nevyužitých ploch.

Je to nutné z důvodu alespoň částečné obdobnosti parametru mezi sídly

Na zkoumaném vzorku byly sledovány a zaznamenány následující parametry:

různých velikostí. U velmi malých sídel tedy dochází k logickému posunu

- Název nádraží

hodnocení, kdy nádraží může být pozičně na kraji sídla, ale protože sídlo

- ID nádraží

je natolik malé, že i z jeho okraje je to do jeho centra pouhých pár minut,

6místný kód jednoznačně identifikující jednotlivá nádraží.

považuje se v rámci tohoto parametru pozice nádraží za centrální. Obecně

- Trať

bylo při vyhodnocení používáno interní pravidlo, že pokud je vzdálenost

3místný kód identifikující jednotlivé trati, na kterých se nádraží nachází.
- Kraj

nádraží do centra sídla menší než 500 m (a u větších sídel cca 700 m –
nikoli vzdušnou čarou, ale reálnou cestou), považuje se pozice za centrální.

Název kraje, ve kterém se nádraží nachází. Umožní vzájemné porovnání
jednotlivých krajů ve fázi vyhodnocení.

Parametr je tudíž poměrně komplexní a multifaktorový – lze očekávat, že
v rámci subjektivity by při opakovaném hodnocení docházelo k drobným

- Sídlo

odchylkám, nicméně díky velikosti zkoumaného vzorku lze tyto odchylky

Název sídla, ve kterém se nádraží nachází.

považovat za nepodstatné, neboť se s velkou pravděpodobností vzájemně

- Velikost sídla

vyruší.

Hodnoticí velikost sídla dle počtu obyvatel v rámci následujících skupin:
1-1000 | 1001-10 000 | 10 001-50 000 | 50 001-100 000 | 100 000+.
- Počet obyvatel

- Míra současného využití
Hodnoticí úroveň současného užití železničních ploch.

Přesný počet obyvatel k 1. 1. 2021 (Český statistický úřad, 2021).
- Pozice

Užívané – plochy jednoznačně plně užívané v celé své kapacitě, neexistuje
reálná možnost uvolnění významnější části plochy, např. efektivnějším

Hodnoticí pozici železniční plochy vůči sídlu.

provozem (díky faktu, že většina nádraží vznikla v době, kdy byla potřeba

Centrální sídelní – nachází se v centru celého sídla, obvykle na významné

ploch díky jinému fungování provozu zcela odlišná od té současné

pozici.

a zásadně větší, jsou takovéto plochy poměrně vzácné).

Centrální čtvrťová – nachází se v centru čtvrti města (např. nádraží Střekov

Opuštěné – plochy, na kterých došlo ke zrušení provozu (díky povaze

v Ústí nad Labem).

zdrojových dat se ve zkoumaném vzorku tyto plochy prakticky nenachází).

Vnitřní – nachází se uvnitř sídla, nikoli v centru, ale také ne na okraji.

Částečně využívané – plochy, které jsou sice sporadicky využívané či

Okrajová – nachází se na periferii sídla, za ní jsou obvykle již pouze

provoz na nich stále probíhá, nicméně důslednějším uplatněním principů

skladovací a výrobní objekty či volná krajina.

moderního provozu železnice a správy budov by mohla být jejich část

Okrajová čtvrťová – nádraží se nachází zcela na okraji sídla, ale za tratí

snadno uvolněna bez újmy na provozu dráhy. Při hodnocení je brána

roste nová nezanedbatelná čtvrť, nádraží tak leží v pozici důležité spojnice

v patrnost velikost příslušného sídla (protože např. uvolnění několika

se zbytkem sídla.

místností v nádraží či vedlejšího skladu může mít poměrně zásadní

Vnější – nachází se ve volné krajině mimo sídlo.

potenciál pro malé sídlo, nicméně pro Prahu je to prakticky zanedbatelné).
- Počet kolejí
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Počet kolejí patřících k nádraží. Výpočet probíhal ručně s využitím

sídla autorem (vystudovaným a praktikujícím urbanistou). Jde nicméně

ortofotomap. Počítá se vždy počet kolejí v nejširším bodě před nádražím.
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Kvůli složitosti některých nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné
kvalitě ortofotomap je výpočet v některých případech spíše odhadem

Hodnoticí, zdali nádraží slouží osobní dopravě, nákladní dopravě nebo

nežli přesným údajem - parametr slouží především k získání celkové

je tzv. smíšené. V rámci této vyhledávací studie je parametr „osobní“

představy o velikosti železniční plochy, při uvážení počtu nastupujících pak

používán pouze pro nádraží, ve kterých nedochází k zastavení nákladních

slouží i jako solidní indikátor využití nádraží.

vlaků a k manipulaci s nimi. Tento parametr vychází z odhadu na základě

- Počet slepých kolejí

velikosti a umístění nádraží na trati, při hodnocení jednotlivého nádraží by

Počet slepých kolejí patřících k nádraží. Výpočet probíhal ručně s využitím

pak měl být samozřejmě ověřen přímo u provozovatele (pro vyhledávací

ortofotomap. Počítají se všechny koleje na ploše nádraží a v jeho

studii tento parametr neměl příliš velký význam kromě identifikace

navazujícím okolí, které končí slepě (typicky tedy odstavné koleje, koleje

nákladních nádraží).

vedoucí do dep či případně vlečky). Do toho parametru jsou v některých

- Počet nastupujících

případech zahrnuty koleje z parametru „počet kolejí“, nicméně není tomu

Kvantitativní údaj, průměrný počet nastupujících během 1 dne v roce

tak vždy pravidlem (záleží na pozici slepých kolejí v rámci plochy). Kvůli

2015 (SŽDC, 2017). Velmi dobrý ukazatel reálného vytížení nádraží (který

složitosti některých nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné kvalitě

je samozřejmě nutné vztáhnout k velikosti nádraží a především k celkové

ortofotomap je výpočet v některých případech spíše odhadem nežli

velikosti sídla). Zajímavý údaj také sám o sobě, protože je to minimální

přesným údajem - parametr slouží především k získání celkové představy

počet lidí, kteří projdou každý den nádražím nebo kolem něj (což má

o velikosti železniční plochy. V případě slepých kolejí lze pak počítat
s o něco větším potenciálem pro případné uvolnění a revitalizaci plochy.
- Počet budov
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- Povaha nádraží

význam pro hodnocení potenciálu).
- Hodnocení potenciálu
Hodnoticí rozvojový a revitalizační potenciál plochy. Vychází z kategorizace

Počet budov patřících k nádraží. Výpočet probíhal ručně s využitím

dle ekonomického zisku z USA a dnes standardně používané i v ČR pro

ortofotomap a funkce StreetView na www.google.com/maps či Panorama

brownfieldy (Jackson, 2011), který nicméně jemně přizpůsobuje pro

na www.mapy.cz. Nepočítají se očividně dočasné budovy (plechové sklady)

zaměření na železniční plochy a jejich revitalizační potenciál. Hodnocení

či velmi malé objekty (kůlny, boudy). Počítají se pouze budovy, které jsou

je kvalitativní, jde o odborné vyhodnocení mnoha faktorů, např. pozice

ve vlastnictví dráhy (především tedy ČD a SŽDC, ale v některých případech

železniční plochy v sídle, její napojení na ostatní formy dopravy, velikost

i menších firem) či které očividně přísluší provozu dráhy (informace

sídla samotného (a tedy jeho ekonomická síla), skladba a umístění

o vlastnictví získány z Katastru nemovitostí na https://www.cuzk.cz). Velké

existujících funkcí v sídle a jeho vybavenost (neboli odhad možného

komplexy budov, které jsou spojeny do jednoho celku, se rozpočítávají

deficitu, který by mohla revitalizace železniční plochy vyřešit), velikost

odhadem na jednotlivé objekty, obdobně jako by se počítal např. počet

nevyužívané plochy (dle počtu budov, počtu kolejí či prázdné části

rodinných domů v rámci řadové výstavby, aby bylo dosaženo alespoň

pozemku dříve sloužící např. pro vykládku materiálu), její charakter

základní porovnatelnosti parametru mezi jednotlivými nádražími – byť

(budova či plocha) a její umístění v rámci nádraží, architektonická kvalita

budova hlavního nádraží v Brně má pochopitelně zásadně jiný rozměr než

objektů, jak vypadá zbytek nádraží a jak je využíván, jak intenzivní provoz

nádraží v Bílé Třemešné, obdobně budova nádraží má jiný rozměr a potenciál

na dráze probíhá (dle počtu nastupujících), jak vypadají sousední budovy

než drážní domek či sklad materiálu. Kvůli tomuto, i kvůli složitosti některých

vedle nádraží, co se v nich nachází nebo kam lze očekávat rozvoj sídla (kde

nádraží, diskutabilnosti jejich hranic či špatné kvalitě ortofotomap je výpočet

by např. mohla revitalizovaná železniční plocha hrát důležitou roli spojnice

tohoto parametru obzvlášť odhadem nežli přesným údajem – parametr

se zbytkem sídla). Důležitým sledovaným faktorem je také existence

slouží především k získání celkové představy o velikosti železniční plochy.

jiných nevyužívaných ploch (brownfieldů) v rámci sídla, např. ne zcela
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využitého zámku, reprezentativně vypadající tovární budovy či velkých

zřejmé vhodné nové využití nebo je revitalizace očividně ekonomicky

statků na malém sídle neboli objektů, u kterých lze očekávat vyšší prioritu

nerealistická. Ani po případném uvolnění ze strany dráhy nelze očekávat,

(ať už z urbanistického, kulturního či estetického hlediska) u případných

že o tyto plochy projeví soukromý trh zájem. I pro tyto plochy je nicméně

revitalizačních projektů. Je nutné zmínit, že některé věci jsou v rámci

vhodné najít alespoň nějaké dočasné využití.

vyhledávací studie realisticky hůře postižitelné – např. kolik prostor je

Kategorie D – nevyužívané železniční plochy, které představují rizika

dlouhodobě úspěšně pronajatých nebo kde např. bydlí nádražní personál.

různého původu, např. ohrožují lidské zdraví anebo životní prostředí.

Obdobně jako parametr pozice (a ještě ve významně větší míře), tento

Mohou to být budovy hrozící zřícením na veřejné prostranství nebo

parametr je velice komplexní a multifaktorový (byť z povahy velikosti

ekologická škoda, která ohrožuje podzemní vody atd. (tyto plochy

zkoumaného vzorku relativně povrchní) – lze očekávat, že v rámci

nebylo reálné identifikovat v rámci této vyhledávací studie, neboť by to

subjektivity by při opakovaném hodnocení docházelo k odchylkám

vyžadovalo detailnější a především osobní průzkum, který nebyl z důvodu

v rámci hodnocení (max. o jednu kategorii), nicméně díky velikosti

velikosti zkoumaného vzorku možný).

zkoumaného vzorku lze tyto odchylky považovat za nepodstatné, neboť se
s velkou pravděpodobností vzájemně vyruší. Znovu je nutné zdůraznit, že

- Kategorizace dle UIC, celková hodnota C

cílem vyhledávací studie není hodnocení konkrétních nádraží, ale získání

Význam nádraží (ve smyslu provozu dráhy) aplikací metodiky UIC CODE

přehledu o rozsahu nevyužívaných ploch.

180 (International Union of Railways, Klasifikace osobních železničních
nádraží) (Ministerstvo dopravy, 2019). Výpočtový parametr. Zatřídění
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Hodnotí se jen ta nádraží, která jsou „opuštěná“ či „částečně využívaná“.

železničních stanic a zastávek do odpovídajících kategorií je závislé na pěti

Kategorie A – nevyužívané železniční plochy s vysokým potenciálem

základních parametrech. Těmito parametry jsou:

revitalizace. Revitalizace těchto ploch je vhodná a doporučitelná. Mají

a) frekvence cestujících,

skvělou polohu a jejich revitalizace by přinesla sídlu zřetelný užitek

b) počet zastavujících vlaků,

a přidanou hodnotu. Výsledná funkce po revitalizaci je zřejmá či velmi

c) počet nástupních hran,

snadno představitelná. Plochy jsou natolik atraktivní, že lze minimálně

d) plocha železniční stanice (zastávky),

v některých případech očekávat, že by je zvládl revitalizovat i soukromý

e) návaznost na další druhy dopravy.

trh sám (po uvolnění ze strany dráhy a s jistým směřováním ze strany sídla,

Kategorie je stanovena na základě výpočtu, jehož výsledkem je hodnota

které by hrálo především koordinační a propagační roli).

C. Nejdůležitější je parametr frekvence cestujících, který má váhu 30 %.

Kategorie B – nevyužívané železniční plochy, jejichž revitalizace by byla

Nejmenší váhu 10 % má parametr počet nástupních hran. Ostatní

možná. Jedná se o plochy s jistým množstvím atraktivity, kde nicméně

parametry jsou zohledněny váhou 20 %.

nemusí být jednoznačně patrné, jakým směrem by měla revitalizace

Kategorie jsou rozděleny dle hodnoty C do pěti skupin takto:

proběhnout nebo – především - zdali je ekonomicky realistická. Krom

C > 4 Kategorie A

uvolnění ze strany dráhy je pravděpodobné, že bude nutná jistá veřejná

3 < C ≤ 4 Kategorie B

podpora (minimálně ve formě koordinace a propagace, ale také případné

2 < C ≤ 3 Kategorie C

finanční podpory/motivace) či financování vlastního veřejného projektu.

1,3 < C ≤ 2 Kategorie D

Kategorie C – nevyužívané železniční plochy, jejichž revitalizace je

C ≤ 1,3 Kategorie E

nepravděpodobná. Jsou např. ve špatné pozici v rámci sídla (či areálu

Kategorizace též nezohledňuje aktuální stavební ani provozní stav nádražní

samotného), nejsou dobře dopravně dostupné, nenabízí se žádné

budovy. Železniční stanice a zastávky jsou zatříděny do pěti kategorií.
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Kategorie železničních stanic a zastávek označujeme tiskacími písmeny A,

Dle kraje

B, C, D, E dle významnosti od A - stanice velkého významu po E – stanice
s nejnižším významem (Ministerstvo dopravy, 2019).“
Jednotlivé parametry nebyly v době zpracování vyhledávací studie veřejně
dostupnou informací, proto jsou do studie zaneseny pouze výsledné
kategorie A, B, C, D a E získané ze SŽDC dokumentu „Kategorizace
železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová
přístupnost“, který byl zaslán autorovi na vyžádání. Druhým takto přejatým
parametrem byla celková hodnota C.

Tab. 7. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle kraje.

Tab. 6. Výsek výsledné tabulky vyhledávací studie

Výsledky
Zkoumaný vzorek měl velikost 712 nádraží.
Zkoumaný vzorek byl dle jednotlivých parametrů rozdělen následovně:

Graf 3. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle kraje.

Jak je i z mapy železniční sítě v ČR patrné, nejhustější je síť (a tudíž je zde i největší
množství nádraží) ve Středočeském kraji. To vychází z logiky historické výstavby sítě,
která se zahušťovala směrem k Praze jako k centru země, k Brnu (kde významnější
výstavba železnic za Rakouska-Uherska probíhala dříve než v Praze) a k Ústeckému
kraji jako silně industrializované (a tudíž na železnici do nemalé míry závislé) části
země. Nejmenší hustotu sítě pak lze pozorovat ve Zlínském a Karlovarském kraji jako
v okrajových částech země (ve smyslu vzdálenosti od historicky významné páteřní sítě
Rakousko/Vídeň – Brno – Praha – Ústí nad Labem – Německo).
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Dle velikosti sídla

investic). Lze očekávat, že ze zbylých 370 nádraží, která nejsou součástí zkoumaného
vzorku, je velmi vysoké procento právě v těch nejmenších sídlech pod 1 000 obyvatel.
Částečné ignorování těchto nádraží v rámci vyhledávací studie pak nicméně není
závažným problémem, protože vzhledem k cíli identifikovat železniční plochy
s potenciálem revitalizace lze odůvodněně očekávat, že v těchto nejmenších sídlech
bude především z ekonomických důvodů relativně malé množství nevyužívaných
Tab. 8. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle velikosti sídla.

železničních ploch s vysokým revitalizačním potenciálem. Důležitou informací je, že
74 % zkoumaných nádraží stojí v sídlech o velikosti pod 10 000 obyvatel.
Dle pozice

Graf 4. Rozdělení zkoumaného

Tab. 9. Rozdělení zkoumaného

vzorku dle velikosti sídla.

vzorku dle pozice.

„K 1. 3. 2001 existovalo v České republice 6 258 obcí, s celkovým počtem
10 230 060 obyvatel. Ve velikostních skupinách do 1 000 obyvatel se nachází téměř
80 % všech obcí. V těchto obcích přitom žije pouze 17,2 % obyvatelstva ČR. Do
velikostní kategorie obcí do 2 000 obyvatel spadá celkem 5 634, tj. 90,0 % obcí a žije
v nich 26,1 % obyvatelstva. Naopak pouhých 131, tj. 2,1 % obcí má více než 10 000
obyvatel, v těchto obcích je však soustředěna více než polovina (54,2 %) obyvatel ČR.
Přitom v pěti velkoměstech nad 100 000 obyvatel žije více než jedna pětina (20,8 %)
obyvatelstva. Zbývající část souboru tvoří 493 obcí a malých měst (7,9 % z celkového

Graf 5. Rozdělení zkoumaného

počtu) o velikosti 2 000-9 999 obyvatel s 19,7 % populace.“ (Český statistický úřad,

vzorku dle pozice.

2001) Podle těchto údajů Českého statistického úřadu to vypadá, že struktura nádraží
tomuto rozložení sídel ve zkoumaném vzorku zcela neodpovídá. Důvodem je zaprvé

Vyhledávací studie ukazuje, že nadpoloviční většina (57 %) nádraží se nachází

historický poznatek, že nádraží měla obecně vyšší tendenci vznikat ve větších sídlech

v centrálních pozicích v rámci sídla (ať už v centru sídla celého, nebo jeho čtvrti).

(a v těch největších jich typicky vzniká i několik), a zadruhé povaha zdrojových dat.

Neboli 57 % nádraží stojí ve vysoce cenných polohách v rámci sídla s výbornou

Ta vychází z dokumentu SŽDC „Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

dostupností. Celých 65 % neboli cca dvě třetiny všech nádraží, se dnes nachází

pro roky 2018-2022 (SŽDC, 2017), který z logiky svého účelu částečně ignoruje

v intravilánu sídel (historicky tomu tak ne vždy bylo, nicméně jak bylo podotknuto

nádraží v těch nejmenších sídlech (jako nerentabilní, a tudíž jako nevhodné cíle

v kapitole Železnice, sídlo a krajina, sídla měla přirozenou tendenci se rozvíjet směrem
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k nádraží a postupem let ho tak fakticky přesunout do svého nitra). 23 % nádraží

Dle povahy nádraží

se pak nachází v hraničních okrajových polohách. Nízkých, ale nezanedbatelných
12 % nádraží se nachází v poloze vnější, v extravilánu. Tato nádraží jsou typicky často
vzdálena opravdu zásadně od sídla samotného a jeho strukturu a fungování tak
prakticky neovlivňovala a dodnes neovlivňují.
Tab. 11. Rozdělení zkoumaného

Dle míry současného užití

vzorku dle povahy nádraží.

Tab. 10. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle míry současného užití.

Graf 7. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle povahy nádraží.

I zde povaha zdrojových dat (dokument zaměřený na osobní nádraží) spolu
s přísným nastavením parametru (osobní nádraží jsou pouze ta, kde zřejmě nedochází
Graf 6. Rozdělení zkoumaného

k zastavení nákladních vlaků a manipulaci s nimi) významně ovlivňují zkoumaný

vzorku dle míry současného užití.

vzorek. Tento parametr je přiznaně nepřesný v hodnocení osobních × smíšených
nádraží (v případě pochybnosti se přiklání vždy na stranu smíšeného), což pro

Díky povaze zdrojových dat (vycházejících z dokumentu zaměřeného na investice

vyhledávací studii nicméně nemá velký význam, neboť cílem tohoto parametru je

do nádraží) je opuštěných/zrušených nádraží ve zkoumaném vzorku absolutní

především identifikace nákladních nádraží jako typicky velmi významných a velice

minimum (a do vzorku byla všechna ručně dodána) – je tedy nutné si uvědomit,

rozsáhlých železničních ploch s případně obrovským revitalizačním potenciálem.

že jejich počet tedy neodpovídá reálnému počtu zrušených nádraží v ČR, který je

Hodnocení osobní × smíšené je v rámci této studie pouze doplňkové a prakticky

podstatně vyšší. Částečně obdobně počet plně využívaných nádraží je relativně

neovlivňuje výsledek (v případě zaměření na hodnocení jednotlivých nádraží by pak

nízký, což je způsobeno velmi přísným nastavením parametru v rámci vyhledávací

mělo vyhodnocení tohoto parametru probíhat formou konzultace SŽDC pro přesnou

studie, kdy za užívané nádraží je považováno pouze to, které je plně užívané v celé

identifikaci).

své kapacitě a kde neexistuje žádná reálná možnost uvolnění významnější plochy či
budovy, např. efektivnějším provozem nebo správou objektů. Toto přísné nastavení
parametru je nutné pro identifikaci revitalizačního potenciálu (protože „užívaná“ ve
smyslu, že na dráze probíhá nadále provoz, je drtivá většina nádraží).
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Dle hodnocení potenciálu

Dle kategorizace dle UIC

Tab. 12. Rozdělení
zkoumaného vzorku dle
hodnocení potenciálu.
Tab. 13. Rozdělení zkoumaného
vzorku dle kategorizace dle UIC.

Graf 8. Rozdělení
zkoumaného vzorku dle
hodnocení potenciálu.

Tab. 7 – vyhledávací studie ukazuje, že cca polovina (54 %) všech zkoumaných
nádraží nemá reálný revitalizační potenciál. Významným výsledkem je nicméně

Graf 9. Rozdělení zkoumaného

skutečnost, že u celých 40 % nádraží je naopak revitalizační potenciál možné

vzorku dle kategorizace dle UIC.

identifikovat. To znamená, že u minimálně 288 nádraží (protože 370 nádraží – byť
pravděpodobně s nižším potenciálem z výše zmíněných důvodů – není součástí

Je zřejmé, že ve zkoumaném vzorku dle této metodiky zásadně převažují

zkoumaného vzorku) lze nalézt takové plochy, které jsou nevyužívané (či by mohly

stanice podprůměrného významu (celých 79 % představují kategorie D a E), pouhá

být uvolněny bez zásadní újmy na provozu dráhy) a které je možné a vhodné

2 % (15 stanic) představují významné stanice. Metodika UIC CODE 180 (Ministerstvo

revitalizovat, najít jim novou funkci a znovu je zapojit do života města, které je tím

dopravy, 2019) je nicméně mezinárodní, nádraží tedy hodnotí na základě velmi

logicky obohaceno. 288 nádraží (což znamená více než 288 ploch a budov, protože

přísných kritérií, proto tento výsledek není nijak překvapivý.

v mnoha případech není nádraží považováno za kategorii B nebo A pouze na

Ve zkoumaném vzorku byly pak dále vyhodnocovány průměrné, mediánové

základě jedné budovy) představuje obrovský potenciál pro zlepšení kvality života

a modové hodnoty u parametrů souvisejících především s velikostí železniční plochy

místních obyvatel (např. formou doplnění vybavenosti či vznikem nových veřejných

a v druhé řadě pak s jeho vytížeností.

prostranství) a také velkou pokladnici ploch a objektů, které jsou ve vlastnictví státu,
a tudíž by jejich uvolnění ideálně ve spolupráci se samosprávou sídla (a ideálně do
jejího vlastnictví) nemělo být nepřekonatelným problémem. Je nutné podotknout,
že hodnocení potenciálu je samozřejmě pouze odhadem, nepostihuje lokální detail

Tab. 14. Počet kolejí, výpočty.

(např. dlouhodobé pronajmutí ploch soukromému provozovateli), proto bude reálný
počet nádraží s revitalizačním potenciálem nejspíše o něco nižší, nicméně i tak je

Údaje (indikující velikost železniční plochy) odpovídají tomu, že 74 % zkoumaných

zřejmé, že se v těchto plochách ukrývá velký nemovitostní kapitál, který by bylo

nádraží stojí v sídlech o velikosti pod 10 000 obyvatel. Zajímavá je především

možné a vhodné využít jinak a lépe pro městotvornější účely.

mediánová hodnota 5 kolejí, což potvrzuje předpoklad předimenzovanosti železniční
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sítě (vycházející z historických potřeb pro provoz dráhy, které byly podstatně vyšší, než

Zajímavostí je, že nejvyšší procento využití ve zkoumaném vzorku je 669 % (!) ve

jsou na dnešní moderní dráze s významně efektivnějším řízením provozu a rychlejším

Starkoči s 132 obyvateli, což lze vysvětlit přítomností několika velkých montážních

odbavováním). 5 kolejí je pro malé nádraží (v sídle pod 10 000 obyvatel) zbytečně

a skladovacích hal poblíž (to je dobrý příklad právě onoho výše zmíněného faktu,

vysoké číslo (i pokud započítáme koleje nutné pro manipulaci s vlaky či rezervní kolej).

že nastupující nemusí nutně být obyvatelé daného sídla). Nejnižší procento je pak 0
(např. Petrohrad, Louny předměstí nebo Kaštice). Ve 34 sídlech je počet nastupujících
nižší než 10 denně (neboli nádraží jsou prakticky kompletně nevyužitá, minimálně pro

Tab. 15. Počet slepých

osobní dopravu). Ve 169 sídlech (cca 24 % zkoumaného vzorku neboli celé čtvrtině)

kolejí, výpočty.

je počet nastupujících nižší než 50 denně, což indikuje velmi nízkou intenzitu využití
daných nádraží.

Zajímavým údajem je relativně vysoký mediánový počet slepých kolejí – toto
jsou koleje, jejichž využití je nejdiskutabilnější a jdou s větší pravděpodobností uvolnit

Identifikace rozsahu nevyužívaných ploch s revitalizačním potenciálem

bez zásadní újmy na provozu dráhy.

Tab. 16. Počet budov, výpočty.

Tab. 18. Vztah hodnocení potenciálu a počtu kolejí.

Je vidět, že nejobvyklejší nádraží odpovídá profilu malého nádraží v relativně

Velmi důležitá informace indikující velikost nevyužívané železniční plochy. Je

malém sídle (pod 10 000 obyvatel), tzn. 1 výpravní budova (zpravidla ten největší

zřejmé (a očekávatelné), že s růstem počtu kolejí (neboli velikostí plochy) roste také

a nejreprezentativnější objekt nádraží) a 2 doprovodné menší stavby (především

revitalizační potenciál – např. z toho důvodu, že větší plocha nabízí vícero možností

sklady, někdy také bydlení drážního personálu).

nového užití. Zásadním je zjištění, že nevyužívané železniční plochy typu A (s velkým
revitalizačním potenciálem) mají průměrně cca 13 kolejí a mediánově 9 (neboli
se jedná o velká nádraží). Železniční plochy typu B pak mají průměrně cca 11 kolejí
Tab. 17. Počet

a mediánově 7, což jsou středně velká až velká nádraží – typické nádraží ve zkoumaném

nastpujících, výpočty.

vzorku má průměrně cca 8 kolejí a mediánově 5. Tato informace indikuje, že nádraží

I zde je nutné mít na paměti fakt, že 74 % zkoumaných nádraží stojí v sídlech

s potenciálem revitalizace jsou plošně rozsáhlá, a tudíž jsou s vysokou

o velikosti pod 10 000 obyvatel. V průměrném, ale i mediánovém počtu je pak

pravděpodobností plošně rozsáhlé i nevyužívané plochy v rámci nich, což představuje

zřetelné, že vytíženost nádraží během dne není příliš vysoká, nicméně také není zcela

velký revitalizační kapitál pro jednotlivá sídla.

zanedbatelná (leč poměrně přesvědčivě dokládá, že problém rentability provozu
dráhy nelze ignorovat).
Při zkoumání procenta obyvatel daného sídla, kteří využívají každodenně dráhu
(s tou poznámkou, že ne všichni nastupující musí být nutně obyvatelé sídla, ale např.
dojíždějící do práce), vychází, že průměrně využívá na každodenní bázi železnici

Tab. 19. Vztah hodnocení potenciálu a počtu slepých kolejí.

cca 11,21 % obyvatel daného sídla. Mediánově pak nicméně pouhá 4 %, což ukazuje
na to, že pro mnoho sídel je železnice relativně nevýznamným způsobem dopravy.
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I zde je možné vysledovat obdobný očekávatelný vztah, kdy nádraží s větším

a také zřetelně nižší než u typického nádraží ve zkoumaném vzorku, kde průměrný

revitalizačním potenciálem mají více slepých kolejí – pro typ A se jedná průměrně

počet nastupujících každý den je cca 178 (pro nádraží C cca 130) a mediánový 87

o cca 10 kolejí a mediánově 5, pro typ B pak průměrně o cca 7 kolejí a mediánově 3,

(pro nádraží C 68). Velmi malý počet nastupujících obecně indikuje malé sídlo, což

což je citelně více (v případě typu A téměř dvojnásobně) v porovnání s typickým

indikuje menší ekonomický potenciál a v neposlední řadě také menší počet lidí, kteří

nádražím ve zkoumaném vzorku s průměrným počtem kolejí 5 a mediánovým 3.

každý den projdou nádražím (protože pokud je jich dostatečně velký počet, mohou

Slepé koleje jsou obecně méně využívané, a tudíž mají větší revitalizační potenciál,

mít pro novou funkci po revitalizaci význam pouze oni, i v případě méně výhodné

představují tak v těchto velikostech opravdu významný revitalizační kapitál pro sídla.

polohy nádraží).

Možnosti revitalizace a dalšího využití
Po identifikaci množství nevyužívaných železničních ploch s revitalizačním
potenciálem a odhadu jejich rozsahu je záhodno se zaměřit na konkrétní možnosti
Tab. 20. Vztah hodnocení potenciálu a počtu budov.

dalšího využití těchto ploch.
Z hlediska celého sídla je kvalitní řešení revitalizace nevyužívaných železničních

Zde znovu platí obdobný vztah mezi počtem budov/velikostí nádraží

ploch zcela zásadní, neboť jak potvrdila i vyhledávací studie, tyto areály hrají

a revitalizačním potenciálem, s počtem budov zřetelně roste. V porovnání s typickým

významnou roli v celé jeho struktuře a nacházejí se v důležitých pozicích. Je nanejvýš

nádražím v rámci zkoumaného vzorku s průměrným počtem budov 5 a mediánovým

žádoucí nacházet taková řešení, která umožní tyto plochy smysluplně využívat,

3 jsou nádraží typu A a B zřetelně větší, typ A v průměru dokonce dvojnásobně.

a zapojí je znovu do přediva a života sídla. Obecně je také vhodné co nejvíce omezit

Zajímavým porovnáním je nicméně mediánový počet budov, který není významně

bariérový efekt železnice (zmenšením počtu kolejí, lávkami, podchody atd.) a snažit

odlišný mezi nádražími A a B a typickým nádražím (4 a 3). To znamená, že především

se o maximální prostupnost území.

ve skupině nádraží typu A se vyskytují velmi rozlehlá nádraží s velkým počtem budov
(což by vysvětlilo zásadně větší průměr počtu budov, ale obdobný medián).

Je také nutné zdůraznit, že fyzické likvidaci/zrušení železničních ploch by měla
vždy předcházet důkladná rozvaha, neboť takováto akce je proti dopravní politice
Evropské unie, především pak proti programu Marco Polo II (týká se převedení
nákladu z přetížených silnic na železnice či vodní cesty). Mnoho železničních ploch je
však přesto opravdu nevyužívaných a nedá se u nich realisticky očekávat opětovné
plné efektivní užití provozem, v těchto případech (identifikovaných vyhledávací studií)

Tab. 21. Vztah hodnocení potenciálu a počtu nastupujících.

je pak vhodné, či minimálně možné, hledat nové funkce.
Uvažované možnosti dalšího využití (které jsou v některých případech vzájemně

Zajímavostí (nicméně bez velké důležitosti) je zjištění, že průměrný i mediánový

kombinovatelné či na sebe navazující) jsou následující:

počet nastupujících mezi nádražími A a B jemně vzroste u B. To lze vysvětlit např. tím,
že parametr počtu nastupujících měl relativně menší váhu při hodnocení potenciálu
jednotlivých nádraží, navíc nelze tvrdit, že vyšší či nižší počet cestujících jednoznačně
zvyšuje či snižuje revitalizační potenciál nádraží. Počet cestujících je solidní indikátor
intenzity využití nádraží (ve vztahu k velikosti nádraží a velikosti sídla), nicméně není
všeobjímající. Významnější je informace, že počet nastupujících je v rámci nádraží
typu C (prakticky bez revitalizačního potenciálu) zásadně nižší než u nádraží typu A a B
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Obr. 125. Dočasné využití.

Obr. 126. Park/veřejné prostranství.

Obr. 131. Rozvojové území sídla.

Obr. 132. Otevření nádraží (obchody, služby).

Obr. 127. Sportoviště.

Obr. 128. Cyklostezka.

Obr. 133. Komerční vybavenost.

Obr. 134. Veřejná vybavenost.

Obr. 129. Propojení.

Obr. 130. Velodráha.

Obr. 135. Muzeum železnice.

Obr. 136. Dopravní terminál.
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Obr. 137. Parkování (aut, kol).

Obr. 138. Ubytování (dočasné, trvalé).

Obr. 143. Zrušení, ponechání přírodě.

Závěr
Díky vyhledávací studii bylo zjistěno, že u cca 40 % (zkoumaného vzorku) nádraží
je možné identifikovat revitalizační potenciál. Jedná se minimálně o 288 nádraží v ČR,
v rámci kterých lze nalézt takové plochy a objekty, které jsou buď zcela nevyužívané,
nebo které lze relativně snadno uvolnit bez zásadní újmy na provozu dráhy. Vyhledávací
studie dále ukázala, že nevyužívané železniční plochy s revitalizačním potenciálem
jsou typicky nadprůměrně rozsáhlé (v počtu kolejí, především pak slepých), nicméně
nemají mediánově nadstandardní počet budov. Nevyužívané železniční plochy tedy
představují obrovský potenciál pro rozvoj sídla a v neposlední řadě rozvoj a provoz
nádraží samotných, neboť všechny případné nové funkce obohacují a zpříjemňují
Obr. 139. Zapojení do systému MHD.

Obr. 140. Obnovení provozu .

život nejen obyvatelům sídla, ale pochopitelně také cestujícím. Nevyužívané
železniční plochy jsou oproti typickým brownfieldům navíc specifické, mimo jiné
právě kvůli svému historickému a často dodnes přetrvávajícímu nadstandardnímu
vlivu na strukturu a rozvoj sídla. Nevyužívané železniční plochy tvoří na celostátní
úrovni nepřehlédnutelný kapitál budov a pozemků. Je tedy nanejvýš žádoucí, aby
právě tyto plochy byly aktivně uvolňovány z provozu dráhy (efektivnějším moderním
řízením provozu a správy budov) a v rámci jejich revitalizace se jim hledala nová, pro
sídlo vhodnější a užitečnější náplň.

Obr. 141. Kulturní památka.
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Obr. 142. Zrušení.
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NOVÉ VÝZVY
URBANISMU

nároky na kapacitu zdrojů, kterou slunce a vítr nebudou schopny pokrýt. Budou
se hledat další řešení i možnosti uchování energie pro případ náhlých potřeb
a vyrovnání výkyvu sítí. Jednou z možností je zařazení jádra do čistých zdrojů,
kterému se však mnoho zemí brání. V každém případě tyto změny vyvolají výrazné
změny v technologiích, distribuci i v nárocích na území.
Stále větším problémem bude hledání nových ploch pro další výstavbu.
Ochrana půdního fondu se stává stále jasnější prioritou a rozvoj je směřován do
zastavěného území a nevyužívaných nebo zdevastovaných ploch (brownfieldů).

Jednadvacáté století s sebou přináší výrazné změny, které mění podmínky

To s sebou ale přináší stále větší tlak na zástavbu proluk a dalších volných ploch, dnes

života na naší planetě. Klimatické změny znamenají obrovské zásahy do standardního

většinou pokrytých náletovou zelení. Likvidace takových míst bude stále víc přispívat

urbanizovaného prostředí drtivé většiny států. K tomu se přidávají změny

ke zhoršování klimatických poměrů v sídlech a dalšímu stupňování přehřívání

společenské, sociální a politické, jejichž následky se promítají do těžko zvládnutelné

urbanizovaného prostředí. Velkým úkolem bude zajištění provětrávání sídel, výsadby

masivní migrační vlny. Svět se potýká s náhlou energetickou krizí. Máme-li zachovat

nové zeleně a práce s vodou ve veřejných prostranstvích. Snižování přehřívání může

udržitelnost života na Zemi, musíme začít přemýšlet o změně chování a změně

přispět i správný výběr materiálů fasád a jejich barevnosti, a samozřejmě použití

názorů na to, jak s prostředím, ve kterém žijeme, budeme zacházet.

zeleně jak na střechách, tak na fasádách domů.

Jedná se zejména o ochranu přírodního prostředí, abychom pokud možno

Omezování individuální automobilové dopravy a podpora hromadné dopravy

nezhoršovali již nezvratný proces, který nám přináší stále četnější přírodní katastrofy

osob, podpora cyklistiky a pěšího provozu vyvolávající potřebu změny organizace

v podobě sucha, záplav, požárů, přehřívání, sesuvů, větrných smrští a zemětřesení.

sídel k jednoznačnější polycentričnosti, vybavenosti území v docházkové vzdálenosti

Některé jevy můžeme ovlivnit, některým se můžeme pouze bránit.

a vytváření měst krátkých vzdáleností. Polyfunkčnost sídelní struktury sníží nároky na

Je třeba přehodnotit způsob hospodaření s vodou, zadržovat vodu v krajině,

vyjížď ku za prací.

vytvářet dostatečná území rozlivu při náhlých povodních a nezrychlovat průtok

Šetření zdroji a přechod na energeticky soběstačné budovy přispěje

a odtok vody stále intenzivnějšími protipovodňovými opatřeními. Naopak je třeba

k udržitelností dalšího rozvoje, stejně tak jako využívání dešťových vod a recyklace

zamezit zástavbě v záplavových územích. Zadržení vody bude mít pak pozitivní

vod odpadních. Snížení potřeb energetických zdrojů a časové úspory pak zajistí

dopad na úroveň hladiny spodní vody v obdobích sucha. Tento trend vyvolá potřebu

využívání pokročilých technologií a inteligentní řízení provozu sídla – smart city.

změn v krajině.

Současné společenské, ekonomické i klimatické změny probíhají neuvěřitelně

Omezování tradičních fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje s sebou

rychle. Musíme se na ně naučit operativně reagovat a přizpůsobit naše myšlení

přinese útlum v oblasti těžby. Dojde k rekultivaci ohromných těžebních oblastí,

o budoucím rozvoji území novým podmínkám. Nestačí jenom změnit názory na

zejména povrchových dolů, pro které bude třeba najít nové využití. Zde se nabízí velká

urbanistické zásady uspořádání území, je třeba také změnit nástroje pro jejich

šance na obnovu krajiny a výrazné zlepšení životního prostředí v regionálním měřítku.

naplňování, promítnout nové náměty do územního plánování. A to je další výzva,

Přechod na čistou energii a obnovitelné zdroje s sebou ale přináší i mnoho
otazníků. Předpokládaná elektromobilita a útlum zemního plynu vyvolá enormní
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However, the transition to clean energy and renewables also raises many
questions. The expected electromobility and attenuation of natural gas will cause

NEW CHALLENGES
OF URBANISM

enormous demands on resource capacities which the sun and wind will not be able
to cover. Additional solutions and posibilities for energy conservation will be sought
after in the event of a sudden need and balancing network fluctuations. One option
is to include nuclear energy in clean resources, which many countries are opposed to.
In any case, these changes will cause significant changes in technology, distribution
and demands on the territory.
Quite increasing problem will be the search for new areas for further construction.
Soil protection is becoming an increasingly clear priority and development is directed
towards built-up areas and unused or devastated areas (brownfields). However, this
brings with it the increasing pressure on the construction of gaps and other open areas,

The twenty-first century establishes significant changes that change the

today mostly covered with greenery. The elimination of such places will increasingly

living conditions on our planet. Climate changes mean huge interventions into

contribute to the deterioration of climatic conditions in settlements and further escalation

the standard urbanized environment of the vast majority of states. Moreover, the

of overheating of the urban environment. The big task will be to ensure the ventilation of

changes in social, collective, and politic areas have appeared. The consequences of

settlements, planting new greenery and working with water in public spaces. Reducing

these changes are reflected in a hardly manageable wave of migration. The world

overheating can also contribute to the correct choice of facade materials and their color,

is facing a sudden energy crisis. If we are to maintain the sustainability of life on

and of course the use of greenery on both roofs and facades of houses.

Earth, we have to begin to think about the change in behavior and the change in the
perception of how we will treat the environment in which we live.

Restrictions on individual car traffic and support for public transport, support
for cycling, and pedestrian traffic call for a change in the organization of settlements

In particular, it is a matter of protecting the natural environment so that we

towards a clearer polycentricity, amenities within walking distance and the creation

do not, as far as possible, exacerbate the already irreversible process that brings us

of short-distance cities. The multifunctionality of the residential structure will reduce

more and more natural disasters in the form of droughts, floods, fires, overheating,

the demands on commuting to work.

landslides, windstorms and earthquakes. Some phenomena can be influenced,

Resources saving and the transition to energy self-sufficient buildings will

some cannot. We can only defend ourselves. It is necessary to reconsider the way of

contribute to the sustainability of further development, as well as the use of rainwater

water management, how to retain water in the landscape, how to create sufficient

and wastewater recycling. Reducing the need for energy resources and time saving

floodplains during flash floods and how not to speed up the flow and outflow of

will ensure the use of advanced technologies and smart control of the residence

water through increasingly intensive flood control measures. On the contrary, the

operation – smart city.

development of settlements in floodplains must be avoided. Water retention will

Current social, economic, and climate changes are happening incredibly fast.

then have a positive impact on groundwater levels during droughts. This trend will

We have to learn to respond to them operationally and adapt our thinking of the

generate the needs of the changes in the landscape.

future development of the territory to new conditions. It is not enough to change

Reducing traditional fossil fuels and switching to renewables will bring

opinions on urban planning principles, it is also necessary to change the tools for

a decline in mining. Huge mining areas will be recultivated, especially surface mines,

their implementation, to reflect new ideas in spatial planning. And this is another

for which new usage will have to be found. There is a great chance of regenerating

challenge that awaits us.

the landscape and significantly improving the environment on a regional scale.
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Architektura je stavebním uměním. Její rozsah sahá od urbanismu a krajiny
přes stavby až po design a interiérovou architekturu. Architektura musí plnit sociální,
kulturní, technické, hospodářské a environmentální podmínky a požadavky a hraje
zásadní roli v úsilí o zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vyjadřuje
společnou kulturu a identitu a zároveň specifikum lokality, podněcuje uchování
společenských hodnot a jejich rozvoj.1
Alej (stromořadí) je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými
rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý
strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují
stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.2
Brownfields je označení pro staré průmyslové areály a nevyužité plochy
v intravilánu měst, které po ukončení výroby zůstaly opuštěny a pomalu chátrají. Tyto
oblasti jsou často spojeny s reálnou nebo předpokládanou kontaminací životního
prostředí. Regenerace (revitalizace) ploch brownfields je žádoucí nejen z hlediska
opětného využití území, ale taky z řady dalších pozitivních faktorů jako je zvýšení
estetické hodnoty sanovaných lokalit, vyhnutí se záboru půdy pro stavby „na zelené
louce“ nebo vytvoření nových pracovních příležitostí.3
BRT (bus rapid transit) nebo také metrobus je systém rychlé autobusové nebo
trolejbusové dopravy s krátkými intervaly, zajišťované velkokapacitními vozidly po
vyhrazených jízdních pruzích nebo speciálních samostatných komunikacích, případně
v některých úsecích i po speciální dráze, v níž je autobus veden. Obvykle jde o páteřní
trasy městské hromadné dopravy, obdobné metru nebo S-Bahnu.4

SLOVNÍK POJMŮ
GLOSSARY

Carsharing je sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci
využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může být provozován
jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky
automobilů, tak formou podnikatelskou, tedy službami veřejných půjčoven automobilů.4
COVID-19 je vysoce infekční onemocnění, které je způsobeno koronavirem
SARS-CoV-2. První případ byl identifikován v čínském Wu-chanu v prosinci 2019.
Od té doby se virus rozšířil po celém světě, což způsobilo přetrvávající pandemii.4
Docházková vzdálenost je směrné nebo normativní stanovení pěší dostupnosti
1

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje: Politika architektury a stavební kultury České republiky

2

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 189/2013 Sb., § 1 písm. c).

3

TICHÁ, Tereza a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí. 1. vydání.
Praha: ABF – nakladatelství ARCH, 2004.

4

https://cs.wikipedia.org/
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mezi nejvzdálenějším obytným domem a účelovými objekty občanské vybavenosti

střední části stodoly, na Moravě a jižním a západním Slovensku se slovem humno

nebo ke stanicím městské hromadné dopravy.5

označuje celá stodola. Výraz „humna“ či „za humny“, převážně v pomnožném tvaru,

Developer je ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.

přešel na přírodní prostředí vesnice za stodolami, přechod mezi zastavěným územím

6

Dopravní obslužnost je zajištění dopravních potřeb občanů na území kraje
nebo státu ve veřejném zájmu.

a volnou krajinou, kde byl pás sadů a zahrad nebo polní cesta a polnosti.4
Integrace dopravy je systém dopravní obsluhy určitého uceleného území

7

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež

veřejnou dopravou, zahrnující více druhů dopravy (např. městskou, regionální,

jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které

železniční apod.) nebo linky více dopravců, jestliže jsou cestující v rámci tohoto

se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.8

systému přepravováni podle jednotných přepravních a tarifních podmínek.4

Ekotonní zóna je přechodné pásmo mezi dvěma či více ekosystémy (např. les

Intravilán je stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

– louka, rybník – louka). Bývá obsazena druhy obou hraničních ekosystémů i druhy

č. 97/1966 Sb. Jedná se o území, které je k 1. 9. 1966 souvisle zastavěno nebo

se zvláštní ekologickou valencí (ekotonové druhy).9

jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Zahrnuje i pozemky, které jsou

Exploatace krajiny znamená její hospodářské zužitkování, využití. V extrémních
případech se může jednat až o bezohledné využívání krajiny.4

zemědělskou půdou, ale nevytváří se zemědělským půdním fondem souvislý celek (jsou
od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově

Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou

i rozlohově nevhodné k zemědělskému obhospodařování mechanizačními prostředky).10
Inundace = zátopové území. Část území v okolí vodních toků (říční niva), které

část jejího katastrálního území. Katastrální území obce vyjma intravilánu.10
Genius loci, atmosféra nebo duch místa, je to, jak je místo námi vnímáno.

je periodicky zaplavované zvýšenými (povodňovými) průtoky. Tyto periodické rozlivy

Rozhodující je subjektivní vjem, který vzniká kombinací podnětů rozumových

v přirozené (člověkem nepozměněné) části nivy jsou velmi významné pro zdejší

a citových, vědomých i nevědomých. Genius loci bývá zabarvován hodnotami

biologickou rozmanitost (biodiverzitu).4
Kolonáda je sloupořadí, obvykle krytá chodba, z jedné nebo obou stran tvořená

a prožitky, se kterými je prostor spjatý.10
Geopark je území, které poskytuje obraz o vývoji Země a ukazuje vliv místního
přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti.

sloupy. Na rozdíl od arkády však nemá oblouky, nýbrž rovné kladí, což je patrně
projev dědictví dřívější dřevěné architektury.4

11

Hromadná doprava (městská doprava / veřejná doprava / veřejná hromadná

Krajina je na základě „Evropské úmluvy o krajině“ chápána jako část území

doprava) je veřejná doprava zajišťující hromadnou přepravu osob na území města,

tak, jak je vnímána obyvatelstvem; její charakter je výsledkem činnosti a vzájemného

popř. spádových příměstských obcí městskými dráhami i autobusy.12

působení přírodních a lidských faktorů.10

Humno je původně mlat, tedy prostor k mlácení obilí, zpevněný udusanou

Město je sídlo vyznačující se vyšším počtem obyvatelstva, vyšší hustotou zástavby,
zastoupením všech základních funkcí, vyšší úrovní občanského a technického vybavení.13
(Městská) komunikace je účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené

hlínou. Nejdříve se jako humna používala místa pod širým nebem, později mlat ve

k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin,

5

KRÁSNÝ, Jan: Názvosloví urbanismu. 1976.

6

MEIER, Karel: Územní plánování. Skripta. Praha: FA ČVUT, 1997.

7

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

9

Slovník územního rozvoje – verze k 11. 7. 2019, Ústav územního rozvoje

městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat

10

http://www.uzemi.eu/vystupy/slovnik-pojmu.html

11

KOLEJKA, J., et al.: Postindustriální krajina Česka. Brno : Soliton, 2012, 298 s.

týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční

12

ON 01 8500 Základní názvosloví v dopravě. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1980.
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plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na drážní, pozemní, podpovrchové,
podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.14
Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi



13

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 2018.

14

Zásady a pravidla územního plánování. Názvosloví. Brno: VÚVA, 1979.
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trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl

movitého a nemovitého kulturního dědictví, především staveb. V širším významu

od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní

se pak jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních

rozvrstvení nebylo tak výrazné.

i přírodních památek.4

10

Metropole je název pro původně sídelní město řeckých kolonistů, později pojem

Parterem jsou části veřejných prostranství, obvykle do výše druhého

pro hlavní město státu, nyní velké město a velkoměsto s metropolitní oblastí. Centrum

nadzemního podlaží budov umístěných ve veřejném prostranství, které člověk

pracovních příležitostí, kulturního a politického dění v širokém okruhu osídlení.9

nejvíce vnímá a v nichž se dostává do bezprostředního styku s městem jako uživatel.

Mobiliář je souhrnné označení určitých fyzických částí veřejného prostranství,
jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, zábrany,

Zahrnuje vybavení veřejných prostranství, druhy povrchů, výtvarné a technické prvky,
vodní prvky, zeleň, mobiliář atd.18
Participace znamená sdílení nebo účast osob na určité činnosti, především

směrníky, žardiniéry a další prvky ve veřejných prostranstvích.

10

Mobilita je označení pro veškeré pohyby osob v prostoru, dělí se na migraci
a cirkulaci.15

v procesu rozhodování, řízení a správy. Participace veřejnosti v plánování umožňuje
využití místních znalostí, včasné odhalení konfliktů, zájem obyvatel, sounáležitost

Modro-zelená infrastruktura je síť prvků budovaných v harmonii s přírodou

apod.18
Periferie je okrajová část nějakého většího celku. V souvislosti s urbanismem

nejčastěji ve městech pro řešení urbanistických a klimatických problémů spadající
pod urbánní ekologii. Tato infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání

se jedná o okraj města.4
Postindustriální

dešťové vody či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy flórou, pak dokáže zvýšit

krajina

jako

„území,

jehož

strukturní,

funkcionální

biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody, omezit znečištění ovzduší a erozi,

a fyziognomické vlastnosti výrazně přímo a nepřímo formovaly předchozí průmyslové

ušetřit energie, zmírnit mikroklima, omezit přehřívání či zmírnit riziko přívalových

aktivity a život industriální společnosti a tyto aktivity vedly k typickým aktuálním

povodní. Efektem více zeleně a vodních prvků je také pozitivní vliv na duševní

změnám v přírodní, ekonomické, humánní a spirituální struktuře, v nichž jsou popsány

a fyzický stav člověka.4

a neslouží již původním účelům.11

Nábřeží je stavebně upravený vyvýšený prostor podél břehu vodního toku

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných

nebo vodní plochy, v zastavěném území sídel. Bývá zpravidla využíváno jako veřejné

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku

prostranství s rekreační nebo dopravní funkcí a jako součást protipovodňové ochrany.16

a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že

Náměstí je místo v obytném území nebo městském centru obklopené

z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok

zástavbou, které slouží krátkodobému pobytu a reprezentaci.17

je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku

Náves tvoří centrum vesnice. Jedná se o zpravidla pravidelný obdélníkový či

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním,

oválný veřejný prostor, kolem kterého jsou soustředěny jednotlivé usedlosti. Velikost

dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy,

návsi byla při zakládání vesnice určována podle počtu sedláků. Na návsi bývají kostely

zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo

nebo kaple.4

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).19

Obec je základní územní samosprávní společenství občanů tvořící územní celek
jednoho sídla, případně více sídel.10

Předměstí je převážně souvisle zastavěná okrajová část města, která s ním
přímo souvisí a tvoří funkční součást jeho organismu, je však často od něho odděleno

Osada (příp. kolonie) je menší sídlo venkovského typu, větší než samota.4

hranicemi historickými, administrativními atd.15

Památková ochrana je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí

Promenáda z francouzského slova se promener (procházet se) znamená
ve spojení s městským urbanismem místo určené pro procházení – procházková cesta.4

15

Pásková, Martina - Zelenka, Josef. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: MMR, 2002

16

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 2018.

18

Veřejný prostor a veřejná prostranství – Almanach Katedry urbanismu a územního plánování 2016

17

Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983.

19

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
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Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly

a povrchové změny.18
Rezident je fyzická osoba jakékoli národnosti, sídlící v dané zemi více než jeden

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

20

Přestupní bod (uzel) nebo také dopravní křižovatka nebo dopravní hub,

rok. Jsou to tedy občané státu i cizinci. Občané žijící v zahraničí rezidenty nejsou.16

je soustředění dopravních cest a tahů. Lze tak označit buď konkrétní dopravní

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň

terminál (nádraží, autobusové nádraží, stanice metra, křižovatka, náměstí), nebo,

některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje

v širším významu a v kontextu dálkové dopravy, celé město. Dochází zde k výměně

se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech)

cestujících nebo nákladu mezi vozidly nebo mezi způsoby přepravy. Veřejné dopravní

jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému

huby (dopravní terminály) zahrnují železniční nádraží, rychlodráhu, autobusové

subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních

a tramvajové zastávky, letiště a přístavní mola. Pro soukromou přepravu mohou jako

či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější.4
Sanace znamená přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na

hub fungovat parkoviště.4
Regenerace je obnova území, kde byla delší dobu zanedbána údržba nebo kde
celkový rozvoj města a potřeb jeho obyvatel či návštěvníků vyvolává odůvodněnou

krajině nebo majetku. Sanace je samotné odstranění příčin a následků způsobených
škod.4
Sídelní (urbanistická) struktura je soustava jednotlivých sídel, sídelních celků

potřebu změny funkce, prostoru či obrazu prostředí.

18

Rekreace je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí

a dalších složek vybavení území, které spojuje množství vnitřních vazeb stejně jako

k nezbytné obnově a rozvoji fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje změnu

vazeb na přírodní bohatství a krajinu. Společně pak vytvářejí rozmanité prostory

prostředí, vytváří protiváhu monotónní a náročné práce a přispívá, často v přímém

a prostředí pro životy lidí.21

styku s přírodou, k pocitu celkové pohody. Doplněna vhodnými zájmy a zálibami

Sídlo je prostorová struktura, kterou vyváženě utvářejí přírodní a stavební prvky.

poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu jeho

Sídla jsou nedílnou součástí krajiny, která se podílí na charakteru jejich prostředí a na

osobnosti. Je jedna ze základních urbanistických funkcí území. V územním plánování

jejich celkovém obrazu. Prostředí sídel tvoří charakteristická urbanistická struktura,

je chápána jako souhrn činností sportovních nebo sportovně rekreačních. Pro optimální

různé typy struktury zástavby, veřejná, vyhrazená a soukromá prostranství, stavby

řešení rekreace je třeba znát motivace a požadavky obyvatelstva, brát ohled na

a jejich soubory pro různé účely, tedy funkční skladba odpovídající typu, velikosti

možnosti území a respektovat všechny ostatní celospolečenské a veřejné zájmy.10

zaměření sídla.21

Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní

Středisková obec je typ obce, jenž existoval v období poválečného

zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou

Československa. Jednalo se o obce, jejichž místní národní výbor měl tzv. rozšířenou

nerostných surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené

působnost, a to i pro blízké obce, které střediskovými obcemi nebyly.4

pískovny, kamenolomy, pinky). Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených
ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo
záměrný vznik „nové divočiny“.4
Retence znamená zadržení, podržení. V souvislosti s hydrologií se jedná
o přirozené nebo umělé dočasné zadržení vody v krajině nebo množství vody
dočasně zdržené na povrchu terénu, v půdě, v korytě toku, vodní nádrži apod.10
Revitalizace znamená oživení poškozeného nebo nefunkčního území, uvádění
do stavu blízkého jeho původní funkci a významu. Obyčejně přináší funkční, provozní
20
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1, 2.
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Suburbanizace je proces, při kterém se existující aktivity (administrativa,

koncepce tvorby životního prostředí v souvislosti s reorganizací funkcí v krajině

bydlení, logistika, obchod, služby, výroba apod.) přesunují z centrálních částí

a s hmotovým uspořádáním staveb při výstavbě a přestavbě sídelních útvarů. Jedná

kompaktně zastavěného území měst na volné plochy mimo kompaktní zástavbu

se o vyváženou syntézu hledisek humanitních, přírodních a technických, posilovanou

a do lokalit u administrativních hranic měst, resp. za tyto hranice v rámci území

kulturními hledisky a uměleckými přístupy.10

metropolitních regionů či aglomerací. Součástí suburbanizačního procesu je rovněž

ÚSES (územní systém ekologické stability) je vzájemně propojený soubor

alokace nově vznikajících aktivit do těchto oblastí prostorově výrazně oddělených od

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují

kompaktních měst a přitom s nimi funkčně spjatých silnými vazbami. Suburbanizace

přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické

je vyvolána neustále rostoucími prostorovými nároky a požadavky na komfort ze

stability.9
Územní plánování je interdisciplinární vědecký obor a správní nástroj

strany jednotlivců i organizací.

10

Šedá voda je označení pro splaškovou odpadní vodu z domácností a dalších

k vyjadřování předpokladů a cílů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který

neprůmyslových budov, která (na rozdíl od tzv. černé vody) neobsahuje odpad ze

zahrnuje hospodářské, společenské, kulturní a ekologické podmínky území. Jedná se

záchodů, tedy fekálie a moč. Šedá voda tedy vzniká především používáním koupelen,

o systém pravidel a nástrojů, které zajišťují naplňování dohodnutých cílů urbanistické,

umyvadel a praček, méně příhodně i kuchyní.4

krajinářské a architektonické tvorby za předpokladu upřednostnění veřejných zájmů

Technická infrastruktura zahrnuje energetické, informační a další specifické

před soukromými.10
Veřejná infrastruktura je funkční systém území zahrnující dopravní a technickou

systémy zajišťující technickou obsluhu území. Jedná se o vedení, stavby a s nimi
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace,

infrastrukturu, veřejné občanské vybavení a veřejná prostranství.10
Vodní plocha je pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál,

čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými
pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické

mokřad nebo bažina.23
Veřejná prostranství jsou podprostorem veřejného prostoru: jsou jeho

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační

fyzickým typem, úzce spojeným s trvalými sídly, zejména s městy. Dochází zde

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.

18

Transformace je přeměna, týká se části měst, areálů či ploch, které ztratily

jak ke společenské komunikaci, tak k pohybu lidí, věcí a zboží. Jsou to klasické,

svou původní funkci nebo se vlivem rozvoje města dostaly do nových souvislostí

obvykle architektonicky ztvárněné prostory mezi budovami: náměstí, agory, ulice,

a znesnadňují nebo znemožňují optimální uspořádání organismu či obrazu sídla.

parky. Veřejná prostranství jsou části zemského povrchu, anebo uměle vytvořeného

18

Uliční prostor (ulice) je prostor vymezený dvěma uličními čarami, zástavbou
nebo jinými hranicemi pozemků a veřejných prostranství. Způsob jeho uspořádání

prostoru staveb, které jsou přístupné prakticky komukoli a bez omezení. Zpravidla
tímto pojmem myslíme prostory otevřené, nezastřešené.10
Vesnice je druhem lidského sídla, které je souborem obytných a hospodářských

a využití odpovídá zařazení do systému komunikační sítě.22
Urbanismus je nauka o stavbě lidských sídel. Jde o vědní obor a současně

staveb obklopených kultivovanou krajinou luk, polí, sadů, rybníků a lesů.

praktickou lidskou činnost. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i praktické

Charakteristický je malý rozsah sídla, drobná a nízká zástavba výrazově odpovídající

problémy tvorby a rozvoje osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje

jejím funkcím. Postupné změny v užívání krajiny a rostoucí mobilita obyvatelstva

tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení; při tom

oslabují původní funkci vesnice, uspořádání zástavby i její obraz.13
Vyhledávací studie je studie zaměřující se na identifikaci a lokalizaci specifických

vychází z obecných zákonitostí rozvoje společnosti a její ekonomiky v konkrétních
podmínkách. Urbanismus se v teorii i praxi výrazně podílí na řešení otázek ochrany

lokalit, jejich charakteristiku a stanovení priorit.4

a tvorby životního prostředí, přičemž se zvláště zaměřuje na obsahovou stránku
22
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Asociace pro urbanismus a územní plánování 2017.
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Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
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Výtěžnost je podíl rozdílu mezi údaji měřícího systému při měření vzorku
se známým přidaným množstvím analytu či složky a vzorku bez přídavku a přidaného
množství.24
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při
výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na
návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci
vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních
povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách
podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích,
vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového
území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.19
Zastavěné území je území vymezené územním plánem nebo postupem podle
tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným
územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence
nemovitostí.10
Zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo
v zásadách územního rozvoje.25
Zelená fasáda (někdy také označovaná jako vertikální zahrada) je časté
označení pro plochu s výsadbou rostlin, která je spíše nebo zcela svislá.4
Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou nebo
pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může
obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování.
Netýká se střech, které jsou pouze natřené na zeleno, stejně jako střech se zeleným
šindelem. Spadají pod modro-zelenou infrastrukturu, tedy prvky, jež se snaží o větší
harmonii staveb a měst s přírodou.4
Ztracený spád je způsob překonání nerovnosti terénu, kdy se nadbytečně
střídá stoupání s klesáním v krátkých úsecích.4

24

https://www.vyznam-slova.com/

25

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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RESUMÉ
Již delší dobu není cílem urbanismu jenom stavba měst, ale komplexní činnost,
která je zaměřena na péči o celé území. Lidská sídla – vesnice, městyse a města, jsou
pro architekty-urbanisty neoddělitelnou součástí krajiny.

stávajících částí sídel včetně okolní krajiny. Jde tedy o stálý proces jejich přizpůsobování
soudobým i předpokládaným budoucím požadavkům společnosti a jednotlivců.
Články zařazené v této publikaci prezentují průběžné výsledky analýz jednotlivých

Cílem urbanismu není jenom řešení rozvoje jednotlivých sídel – vesnic, měst

témat a na vybraných příkladech ukazují možnosti jejich řešení. Jedná se o témata

či metropolí. Urbanismus je dnes komplexní činností zaměřenou na péči o území.

zaměřená na krajinu, ve které nalézáme, vedle nesporných přírodních i civilizačních

Jedná se o území, které je specifické a pyšní se velkou pestrostí, drobným lidským

hodnot, také nevyužívané stavby či jejich pozůstatky s potenciálem pro obnovu

měřítkem a vysokou přitažlivostí nejen krajiny, ale celé sídelní struktury a sídel

původních hodnot. Dále také oblasti volající po navrácení schopnosti zadržovat vodu,

samotných. Pro architekty-urbanisty jsou lidská sídla neoddělitelnou součástí krajiny.

zmírnit jejich neprostupnost a nabízet více příležitostí k jejímu rekreačnímu využívání.

Urbanismus, podobně jako ostatní obory lidské činnosti prochází nezbytným

Další články se pak věnují problematice venkovských sídel – vesnic. Jedná

vývojem. V současnosti musí tato činnost vycházet ze stále většího množství informací

se o zásahy do jejich urbanistické struktury, do veřejných prostranství necitlivým

o území a z podrobnějších analýz jeho hodnot, nedostatků a problémů.

umísťováním struktury městské, která je pro tato sídla a okolní krajinu naprosto cizí.

Řešení rozvoje krajiny a sídel musí také reagovat na měnící se priority a potřeby
společnosti i jednotlivců. Tento vývoj se nejen zrychluje, ale také se rozrůstají

Podnětné jsou také úvahy o potenciálu malých měst, která v rámci sídelního
celku mohou nabízet přitažlivé prostředí, které nemohou nabídnout města větší.

možnosti uspokojování většího množství celkově náročnějších požadavků. Naproti

Stále aktuální jsou témata zaměřená na problematiku veřejných prostranství

tomu je zde sílící potřeba uchování množství kulturních, krajinářských, urbanistických

vesnic i jednotlivých částí měst různé velikosti i jejich převládající funkce. Analyzovány

i architektonických hodnot v území. Také potřeba nápravy stávajících chyb či

jsou například vlivy funkcí, dopady tras i vybavení hromadné a individuální motorové

nedostatků vyžaduje komplexní a kvalitní analýzy momentálního stavu území.

dopravy i potřeby dopravy pěší.

K nejdůležitějším aktuálním úkolům urbanismu dnes patří podrobně

V závěru je komplexně zpracovaná analýza nevyužívaných železničních ploch a staveb,

a komplexně analyzovat jednotlivé částí krajiny, vesnic i měst s cílem identifikovat jak

ve kterých je obrovský potenciál pro komplexní rozvoj mnoha sídel. Rozvoj, který navíc

jejich celkové hodnoty, tak části nevyužívané, nedostatečně či nevhodně využívané

není plošným růstem a nevyžaduje tedy jeho další expanzi do krajiny. Cílem je urbanisticky

a části zasažené neodbornou činností v minulosti. Na takto provedené analýzy musí

podložené prostorové, funkční i provozní uspořádání těchto ploch, které jistě prospěje

navazovat řešení komplexního rozvoje krajiny a sídel. Rozvoj je třeba chápat nejen

struktuře celého sídla a zpříjemní tak život jeho obyvatelům, návštěvníkům i cestujícím.

jako plošný růst, ale především jako rekonstrukci, regeneraci či modernizaci všech
280

Jan Mužík
281

RESUMÉ

or modernization of all existing parts of settlements, including the surrounding
landscape. It is therefore a constant process of adapting them to current and
anticipated future requirements of society and individuals.
The articles incorporated in this publication present the ongoing results of
analyses of individual topics and show the possibilities of their solution on selected
examples. These are topics focused on the landscape where we find in addition to
indisputable natural and civilizational values also unused buildings or their remains

For a long time now, the goal of urbanism has not only been the construction

with the potential for the restoration of original shapes. Furthermore, areas calling

of cities, but a comprehensive activity that is focused on the care of the entire

for the restoration of the ability to retain water, alleviate the impermeability, and

territory. Human settlements - villages, towns and cities are for urban architects an

offer more opportunities for its recreational use.

inseparable part of the landscape.

Subsequent articles then deal with the issue of rural settlements – villages.

Like other fields of human activity, also urbanism has been constantly evolving.

These are interventions in the urban structure and public spaces by insensitive

Over time, however, it must come out of deeper knowledge and an increasing

placement of the urban structure which is completely unnatural to these settlements

amount of information about the territory. It is the territory that is specific and boasts

and the surrounding landscape.

a great variety, small human scale and high attractiveness not only of the landscape,
but of the whole settlement structure and the settlements themselves.

Challenging are the considerations on the potential of small towns which
can offer the attractive environment within a housing estate which larger cities are

Solutions of landscape and housing development are also supposed to respond

not able to. Topics focused on the issue of public spaces in villages and individual

to the changing priorities and needs of society and individuals. This development is

parts of cities of various sizes and their predominant functions are still topical. For

not only accelerating, but also the possibilities of satisfying a larger number of more

example, the influence of functions, impacts of routes and equipment of public and

demanding requirements are growing. On the other hand, there is a growing need to

individual motor transport as well as the needs of pedestrian transport are analyzed.

preserve a number of cultural, landscape, urban, and architectural values in the area.

In the end, there is a comprehensive analysis of unused railway areas and buildings,

The need to correct existing errors or shortcomings also requires comprehensive

in which there is a huge potential for the comprehensive development of many

and high-quality analyses of the current conditions in the territory.

settlements. In conclution there is a comprehensively elaborated analysis of unused

One of the most important current tasks of urbanism today is to analyze in

railway areas and buildings in which there is a huge potential for the comprehensive

details and comprehensively the parts of the landscape, villages and towns in order

development of many settlements. The development is not just a widespread

to identify both the overall values and parts unused, insufficiently or inappropriately

growth and therefore does not require further expansion into the landscape. The

used, and parts affected by unprofessional activities in the past. The analyses

goal is an urban based spatial, functional and operational arrangement of these

performed in this way must be followed by a solution for the comprehensive

areas which will certainly benefit the structure of the entire residence and thus make

development of the landscape and settlements. Development must be understood

the life more pleasant for its inhabitants, visitors and passengers.

not only as the growth of the area, but above all as the reconstruction, regeneration
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