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

Zaměření konference
Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata, kterými rozumíme následující:
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz,
využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územněinformační systémy
ČLOVĚK
vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů,
sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu
plánování a výstavby
STAVBA
městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebněplánovací praxe, design veřejných prostranství
Jiří Kugl, editor
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PREFACE
Man, Building and Urban Planning
The conference Man, Building and Urban Planning (hereinafter CSUP) has been held by the
Department of Urbanism and Urban Planning since 2006. This event is open especially for
scientific researchers, undergraduates of doctoral study programs, public administration
officers, and professional practitioners. Traditionally, also company representatives and
representatives of civil society have been invited to discuss the conference papers.
The urban issue is broad and a variety of disciplines and professions have been engaged in it.
This results in both discipline segmentation of researches and discussions on this topic and
different terminology, methods of research together with various discipline and professional
practices. The objective of the CSUP conference is to provide space for sharing the knowledge,
perspectives and experience as well as the space for critical assessment of their significance
and professional quality. Therefore, all conference papers were initially approved by the
editorial board based on their annotations and after the conference all the texts were assessed
by two reviewers in the framework of the so-called double blind review.
The outcome of this conference is this collection, which contains only the articles that meet
the Scopus database criteria for the conference proceedings.

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

Abstrakt:
Veřejná doprava je běžnou a nepostradatelnou součástí všech moderních
měst. To, co cestující motivuje k použití veřejné dopravy, nejsou zdaleka jenom finance,
ale především její jednoduchost, rychlost, atraktivita a pohodlnost. Vedle úrovně
poskytované služby (vozidlový park, frekvence a kapacita spojů, tarifní systém apod.)
je neméně důležité budování a obnova potřebné infrastruktury. Kromě „lineárních“
infrastrukturních staveb, jako jsou tunely metra, tramvajové tratě, vyhrazené jízdní
pruhy pro autobusy atd., je jedním ze základních prvků samotná zastávka a její
vybavení. Následují malé přestupní body, velké přestupní uzly, stanice metra nebo
železniční nádraží.
Právě okolí zastávek nebo přestupních bodů je jedním z nejfrekventovanějších
míst ve veřejném prostoru. Každá zastávka by měla mít vybavení, které je definováno
požadavky konkrétního dopravního systému. Jedno z nejzákladnějších vybavení je
však vždy stejné – přístřešek nebo jiná forma zastřešení prostoru pro cestující. Článek
se věnuje různým typům používaných přístřešků a zastřešení nástupišť zastávek
městské hromadné dopravy v Praze a přímému porovnání s vybranými příklady
z jiných měst z České republiky nebo ze zahraniční. Jedná se především o typizované
přístřešky v různých variantách, zastřešení nástupišť v okolí stanic metra (v prostoru
dopravních terminálů) a zastřešení nástupišť významných přestupních uzlů v centru
města.
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Abstract:
Public transportation is common and essential part of all modern cities. What
motivates passengers to use public transportation is not just the cost but mostly its
simplicity, speed, attractivity and comfort. Apart from the level of provided service
(vehicle stock, connection frequency and capacity, fare system etc.) it is equally
important to build and restore a proper infrastructure. Besides “linear” infrastructure,
such as metro tunnels, tram tracks, reserved bus lanes etc., the stop and its equipment
are basic elements of the system followed by interchange hubs, big transport hubs,
metro stations and train stations.
It is the surroundings of stops or transport hubs that is one of the most
frequented places in public space. Each stop should be equipped according to
transportation system requirements. The fundamental facilities are always the same
– shelters or different forms of platform roofing which should provide comfort to
passengers. The article deals with different types of shelters and roofing of the public
transportation platforms in Prague and compares them to selected examples from
other cities in Czech Republic or foreign countries. It is concerning standardized bus or
tram shelters in different variations, platform roofing of bus terminals in the vicinity of
metro stations and roofing of important transport hubs in the city centre.

Informace o autorovi:
Ing. arch. František Brynda
Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Frantisek.Brynda@fsv.cvut.cz
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Spektrum nástrojov na zabezpečenie
dostupného bývania v českých sídlach
Set of tools to ensure affordable housing
in Czech municipalities
Lucia Dobrucká, Michal Kohout,
Petr Štěpánek, David Tichý

Abstrakt:
Bývanie patrí medzi základné ľudské práva. Má podstatný vplyv na kvalitu života,
primeranosť prostredia pre život, zdravie obyvateľov a ich mobilitu, aj na spoločnosť
ako celok. Dobre nastavená politika bývania je predpokladom k tomu, aby boli mestá
a obce sociálne, ekologicky aj ekonomicky udržateľné a kultúrne adekvátne. Nedostatok
takého bývania, ktoré si občania môžu dovoliť, vedie k zásadným problémom, ako sú
chudoba a bezdomovectvo, sociálna vylúčenosť a konflikty, nezdravé prostredie či
celkove nedostatočná konkurencie schopnosť. Preto v posledných dekádach rastie
význam problematiky dostupného bývania.
Tento príspevok sa zaoberá otázkou: Akú úlohu má strategické plánovanie
miest a obcí pri zabezpečovaní a zlepšovaní dostupnosti bývania? Zvažuje vzťah
medzi dostupnosťou bývania, strategickým plánovaním a rozličnými aspektami
územného rozvoja, environmentálnej udržateľnosti, ekonomickej realizovateľnosti
aj sociálnej kohézie. Stručne popisuje príklady opatrení a nástrojov, ktoré je možné
nastaviť v rámci strategických plánov, a ktoré môžu mestá a obce využiť na zvýšenie
dostupnosti bývania. Patria sem opatrenia metodické (napr. audit bytového fondu či
tvorba koncepcií bývania), regulačné (napr. v rámci územných plánoch), reštriktívne
(napr. zdanenie nevyužívaných prázdnych bytových domov či zahraničných investícií)
aj proaktívne (napr. podpora nových právnych foriem bytových spoločností, tvorba
fondu rozvoja bývania či budovanie dobrej adresy). Príspevok rozdeľuje navrhované
opatrenia a nástroje do šiestich kategórií: a) politické, legislatívne a administratívne,
b) sociálne, c) ekonomické, d) zamerané na infraštruktúru a životné prostredie,
e) zamerané na systém a procesy plánovania, f) založené na reputácii, budovaní imidžu
a PR aktivitách. (Viac opatrení a nástrojov, vrátane ich podrobnejšieho popisu je možné
nájsť v záverečnej správe z projektu TAČR ÉTA č. TL01000413 “Udržitelné a dostupné
bydlení v strategických plánech měst”.)
Príspevok zároveň upozorňuje, že žiadne z uvedených opatrení implementované
samostatne nevedie k riešeniu situácie s nedostupným bývaním. Zdôrazňuje nutnosť
uplatňovať širšie spektrum opatrení a nástrojov, ktoré sú vzájomne prepojené
a vytvárajú synergické efekty. K tomu je však potrebná väčšia angažovanosť lokálnych
aktérov, efektívnejšia medzi-sektorová spolupráca a koordinácia medzi lokálnymi
a národnými autoritami, čiže kvalitný manažment daného mesta či obce.
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Abstract:
Housing is a basic human right. It has a profound impact on the quality of life,
wellbeing, health, environment, mobility and society as a whole. Well-planned housing
solutions are a prerequisite for cities and other human settlements to become socially,
ecologically and economically sustainable and culturally adequate. Lack of housing
that inhabitants can afford leads to heavy problems, such as unhealthy environment,
poverty and homelessness, social conflicts and crises, and an overall noncompetitiveness. Therefore, affordable housing have become particularly important
policy objective over last decades.
This article discusses what the role of strategic planning is when municipalities
strive for improved housing affordability. It considers the connections between
affordable housing, strategic planning, and all the aspects of physical planning,
environmental sustainability, economic feasibility, and social cohesion. The article
states a few examples of actions and tools which can be set up via strategic plans,
and which municipalities might use to provide more affordable housing for their
inhabitants. Those include methodological tools (e.g. audit of housing possibilities or
concept of housing development), regulative tools (e.g. in urban plans), restrictive tools
(e.g. taxes on non-used empty houses or foreign investments) as well as proactive tools
(e.g. creating funds for housing development or supporting good image of locality).
The listed actions and tools are divided into six categories: a) political, legislative, and
administrative, b) social, c) economic, d) rooted in infrastructure and environment,
e) dealing with planning system and processes, and f) based on reputation, marketing,
and branding. Each example is shortly described. (More examples and detailed
descriptions can be found in the final report of the project TACR ETA n. TL01000413
“Sustainable and affordable housing in the strategic plans of cities”.)
The article also warns that when the listed criteria are applied individually, none
of them is able to solve the situation of unaffordable housing. It stresses the necessity
to combine the wide set of actions and tools, which are mutually interconnected and
create synergies. However, this requires stronger involvement of local actors, more
effective cross-sectoral cooperation, and coordination between national and local
authorities – the high quality municipal management.

Informace o autorech:
Mgr. Lucia Dobrucká, PhD.
ČVUT v Praze – Masarykův ústav vyšších studií
lucia.dobrucka@cvut.cz
Prof. Ing. arch. Michal Kohout
ČVUT v Praze – Fakulta architektury
michal.kohout@ fa.cvut.cz;
Ing. arch. Petr Štěpánek, PhD.
ČVUT v Praze – Masarykův ústav vyšších studií
petr.stepanek@cvut.cz
Doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.
ČVUT v Praze – Fakulta architektury
david.tichy@fa.cvut.cz
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Postavení Healthy Safety Environmental
managera v nadnárodní stavební společnosti
při uskutečňování stavebních objektů
The position of the Health and Safety
Environmental manager within an
multinational construction company
facilitating engineering structures
Katarína Firmentová

Abstrakt:
V praxi se častokrát setkáváme s problémem, že společnosti se zahraničním
kapitálem hledají převážně manažera Healthy Safety Environmental, ale požadují
výkon prací jako technika bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve smyslu legislativy
v dané zemi, kde se dceřiná společnost působí. Přičemž pokud se na tyto pozice díváme
samostatně, na každou z těchto pozici jsou kladeny jiné nároky a požadavky, co se týče
znalostí, vzdělání, osobnostních předpokladů a dovedností. Lze obecně konstatovat, že
každá stavba je specifická svou jedinečností, a proto vyžaduje samostatné podmínky
při zajištění bezpečnosti během výstavby. A tady je třeba položit si otázku, kdo by to
měl být a jaké nároky na danou osobu jsou kladeny.
Cílem příspěvku je stanovit a zhodnotit, zda postavení manažera HSE – Healthy
Safety Environmental v překladu - manažera bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a enviromnentu as ním spojených řídicích úkolů a projektů v nadnárodní společnosti,
zda je dostačující pro zajištění základních legislativních požadavků na úseku
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dané zemi působení, tj v Slovenskej republice
při uskutečňování vsazených objektů.
Z každé pracovní pozice vyplývají jisté pracovní úkoly. Hlavní otázka a záměr celé
analýzy spočíval v tom, zda je možné, aby tyto dvě zdánlivě stejné pozice v dostatečné
míře zajistili dostatečnou bezpečnost při výstavbě stavebních objektů.
Na základě tříletého pozorování a analýzy základních požadavků, jak a vlastních
zkušeností, na jednotlivé pracovní pozice HSE managera a bezpečnostního technika je
možné konstatovat, že tyto dvě pozice jsou diferenciální odlišné. V jednotlivých grafech
je možné vidět, jaké jsou základny požadavky na odbornou způsobilost a náplň práce.
Závěrem je tedy zjištění, že není vhodné, aby osoba zastávající pozici Healthy
Safety Environmental managera v nadnárodní stavební společnosti i přímo vykonávala
roli technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, a to vzhledem k náročnost
a postavení Healthy Safety Environmental managera jakož i zastřešení samotné úlohy
technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě.
Toto zjištění by mělo především sloužit pro vedení těchto zahraničních
společností, jaké jsou obě pozice náročné.
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Abstract:
It is a common problem that foreign capital investors seek to fill the position
of a Health and Safety Environmental manager yet the job description tends to fit
more a technician of Health and Safety based on the legal requirements of the country,
where the daughter company at that time operates. But when these two positions are
inspected individually and objectively - each requires a different set of demands and
specifications as far as skills, education, desirable personality traits and people skills.
It is reasonable to assume that each building site is unique and in need of individual
customisation to ensure its needs of safety are met during its construction period. It is
necessary to ask a question who is the best suited and what are the requirements for
that person. The aim of this article is to determine and evaluate whether the position
of the HSE manager (Health and Safety Environmental manager) in an multinational
company, with its project and task managing, is sufficient for a smooth running of
basic legal demands within the area of Health and Safety in the respective country,
namely the Slovak Republic. Every position brings its job description. The main focus
of the whole analysis is in determining whether it is possible for these two seemingly
identical positions to sufficiently ensure safety during the construction period.
Based on a three year study and analysis of elemental requirements and also on
my own experience - it is safe to conclude that these two job positions are markedly
different. Included graphs illustrate the basic requirements of specialised skills and
job description. The summary offers ascertainment that it is not desirable for a person
holding the position of Health and Safety Environmental manager in an multinational
company to be also responsible for the position of the technician of Health and Safety
at a building site. The reason is the complexity and job entailment of the HSE manager
and the conflicting legal and cultural understanding of the technician of Health and
Safety at a building site.
This ascertainment should be a guideline for the management of these foreign
companies about how challenging both these positions are.

Informace o autorce:
Ing. Katarína Firmentová
Prysmian Group s.r.o.,
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Ústav špeciálnych inžinierskych
procesológií, Katedra bezpečnosti a kvality produkcie
Firmentovakatarina@gmail.com
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Architektonické dědictví jako fenomén
rozvoje historických měst
Architectural heritage as a phenomenon of
historical towns development
Kristína Kalašová

Abstrakt:
Předmětem zkoumání jsou historická města a jejich památkový fond.
Architektonické dědictví historických míst má hmotné i nehmotné hodnoty, které se
dají různým způsobem interpretovat. Interpretace památkových hodnot je klíčovým
procesem, který přibližuje památkovou hodnotu veřejnosti.
Cílem příspěvku, který je součástí výzkumu v rámci disertační práce je
identifikace kulturně-historického potenciálu architektonického dědictví a jeho
valorizace - využití pro konkrétní skupiny, které se podílejí na rozvoji města. Použité
výzkumné metody zahrnují průzkum památek in situ, participaci, konzultace
s odborníky s důrazem na stávající způsoby mapování a identifikace památkové
hodnoty a zároveň průzkum teorie památkové hodnoty v kontextu současné doby.
V rámci mapování architektonického dědictví je použita metodika mapování pro
mezinárodní projekt DANUrB Intereeg, jehož výzkum je součástí.
Současná kulturní paměť vyžaduje různé ochranné postupy, v nichž památkáři
kladou tradičně důraz na materiální stránku památky, která je povýšena podle
významu nakládání s kulturními interpretacemi souvisejícími s politickými poptávkami
a ekonomickými dopady.
Příspěvek se zabývá zejména problémem definování památkové hodnoty jako
výsledku procesu odborného objektivního zkoumání a jeho interpretace. Památkovou
hodnotu považujeme za potenciál památky a ve vztahu k člověku nabývá kulturní
význam. Významy památek jsou např. urbanistický, historický, ekonomický a mají
reálné dopady na rozvoj města, zatraktivnění prostředí, rozvoj turismu a pod.
Výzkum a management hodnot památek je strategií pro nakládání s novými
výzvami pro ochranu památek jako je rozvoj, sociální pohoda, kulturní výraz, imigrace
a institucionální politika a jiné.
Příspěvek prezentuje památkové hodnoty vybraných objektů v rámci případové
studie její identifikaci a následný proces valorizace.
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Abstract:
Historical towns and their heritage fund are the subject of research. The
architectural heritage of historic cities has both tangible and intangible values that
can be interpreted in various ways. Interpretation of monuments is a key process that
brings the monument value to the public.
The aim of the contribution, which is part of the research within the dissertation
thesis, is to identify the cultural-historical potential of architectural heritage and its
valorisation - use for specific groups that are involved in the development of the city.
The research methods used include in-situ exploration, participation, consultation
with experts with an emphasis on current methods of mapping and identifying
a monumental value, as well as exploring the theory of monumental value in the present
context. The mapping of architectural heritage uses the mapping methodology for the
international project DANUrB Intereeg, whose research is part of it.
Contemporary cultural memory requires a variety of safeguards, in which
monuments traditionally place emphasis on the material aspect of the monument,
which is elevated according to the importance of handling cultural interpretations
related to political demand and economic impacts.
The paper deals mainly with the problem of defining the heritage value as
a result of the process of professional objective examination and its interpretation.
We consider the monumental value to be the potential of the monument and it has
a cultural significance in relation to man. Meanings of monuments are eg. urban,
historical, economic and have real impacts on the development of the city, making the
environment more attractive, developing tourism, etc.
Research and management of monuments is a strategy for dealing with new
challenges for the protection of monuments such as development, social well-being,
cultural expression, immigration and institutional policy and others.
The paper presents monumental values of selected objects in the case study,
its identification and subsequent valorisation process.
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Využívání vodních ploch území ČR pro bydlení
Use of Water Surfaces in the Czech Republic
for Housing
Hana Klapalová

Abstrakt:
Bydlení na vodě je alternativou ke standardnímu bydlení v rodinných domech.
V klimatických podmínkách České republiky převažuje využívání plovoucích
domů pro rekreační funkci (sezónní bydlení), ve větších městech či v blízkosti měst
existuje několik ojedinělých projektů trvalého obývání plovoucích domů. V kontextu
klimatických změn (z pohledu ČR nutnosti budovat zádržné vodní systémy) i v kontextu
stále se rozšiřující zastavěnosti území či jako touha člověka hledat alternativní způsoby
života slouží využití vodních ploch pro bydlení jako alternativa – využívaná i v jiných
zemích. Realizované i připravované ambiciózní projekty ve vyspělých evropských
státech ukazují, že koncept využití vodní hladiny jako plochy pro bydlení může při
dodržení určitých zásad a standardů dobře fungovat.
Legislativa České republiky nezná pojem bydlení na vodě. Územní plány neumí
ani nemohou tyto plochy vymezovat či podporovat, předpisy nespecifikují pojem
plovoucí dům. Obytné plovoucí objekty jsou posuzovány jako plavidla, přesnější
definice plovoucího domu či hausbótu chybí.
Článek představuje tři vybrané lokality s vodními plochami potencionálně
vhodnými pro umístění skupiny plovoucích domů. První lokalitou je písník Mělice
(Přeloučsko), druhá lokalita je na území hlavního města Prahy – Libeňský přístav
při Vltavě, třetím místem je Žernosecké jezero u Lovosic. V rámci těchto lokalit jsou
vypracovány případové studie obsahující návrh uspořádání skupiny plovoucích domů
na vodní ploše s vazbou na břehy a dostupnou infrastrukturu. V každé lokalitě je
v návrhu sledováno několik faktorů, jako je nutná plocha pro zábor pevniny na břehu,
nutná plocha pro zábor vodní hladiny, možnosti transportu plovoucího domu, vliv
plovoucí zástavby na okolí...
Cílem výzkumu je vytvořit pomocí výsledků z aplikace a porovnání případových
studií soubor obecných požadavků a doporučení pro vytvoření základních regulativ
a pravidel pro umisťování a povolování plovoucí „zástavby“ v podmínkách České
republiky. Jsou specifikovány obecné rozměry plovoucího jednopodlažního domu,
doporučené šířky přístupových komunikací, minimální odstupy jednotlivých domů
na vodě, základní doporučení pro návrhy dispozic. Pokud mají být plovoucí objekty
ve standardu plovoucích rodinných domů, měl by existovat standard pro jejich
umisťování na břehy vod v podobě bezpečného a ekologicky nezávadného napojení na
inženýrské sítě, určení maximální vzdálenosti od daného břehu s ohledem na možnou
proměnlivost výšky hladiny, ekologické hodnoty, krajinné charakteristiky.

14

ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 13

Abstract:
Housing on the water is an alternative to standard living in family houses. Under
the climatic conditions of the Czech Republic, the use of floating houses for recreational
function (seasonal housing) prevails, in larger cities there are several unique projects
of permanent floating houses. In the context of climate change (from the Czech
Republic’s point of view the need to build new water retention systems) even in the
context of expanding built-up area or the human desire to seek alternative ways of life.
Realized and prepared ambitious projects in developed European countries show
that the concept of using the water surface as a housing area can work well, if certain
principles and standards are respected.
The legislation of the Czech Republic does not know the definition of housing
on the water. Spatial planning cannot define or support these areas, regulations do
not specify the term “floating house“. Residential floating objects are considered as
vessels, more precise definition of floating house or houseboat is missing.
The paper presents three selected localities with water surfaces potentially
suitable for placement of a group of floating houses. The first locality is the sandpit
Mělice (Přeloučsko), the second locality is in the capital city of Prague - Libeň Harbour
at the Vltava River, the third place is Žernosecké Lake near Lovosice. Within these
localities, case studies are elaborated including a proposal for the arrangement of
a group of floating houses with a connection to the banks and available infrastructure.
In the design of each locality, several factors are monitored, such as the necessary
area for land use on the shore, the necessary area for water surface use, the possibility
of floating house transportation, the influence of floating development on the
surroundings...
The aim of the research is to create a set of general requirements and
recommendations for the formation of basic regulations and rules for placing and
permitting floating “built-up areas” in the Czech Republic by using application results
and case studies comparison. General dimensions of a single-storey house are
specified, as well as recommended widths of access roads, minimum distances of
individual houses on the water, basic recommendations for layout design. If floating
objects are to be in the standard of floating family houses, there should be a standard
for their placement on the banks of water. Safe and environmentally friendly connection
to infrastructure must be established, as well as the determination of the maximum
distance from the bank with respect to possible water level changes, ecological values
and landscape characteristics.
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Náves jako veřejný prostor versus doprava
Shelters and Public Transportation Platform
Roofing
Irena Klingorová

Abstrakt:
Území Čech a Moravy disponuje poměrně hustou sídelní strukturou, jejíž
základy byly položeny již v období středověku, kořeny založení některých sídel
dokonce sahají i dále do historie. Z celkového počtu sídel, který činí přibližně 6 250,
má necelých pět tisíc sídel méně než jeden tisíc obyvatel. Ačkoliv tato malá sídla tvoří
většinu z celkového počtu, jejich rozvoj ve většině směrů značně zaostává. Často chybí
základní vybavenost a základní sídelní infrastruktura, kde významnou kapitolu tvoří
komunikační síť včetně náměstí či návsí, tedy systém veřejných prostor. Přitom právě
veřejné prostory jsou z hlediska žití života a vzájemné interakce obyvatel pro menší
sídla klíčové.
Práce se zabývá dopravou uvnitř menších sídel, konkrétně cestní sítí ve vazbě na
veřejná prostranství, kterými jsou nejčastěji na venkově návsi. V menších strukturách
není často jasně vymezený jízdní profil samotných komunikací, podobně jsou na
tom i větší veřejná prostranství, kde nebývají určené provozní pruhy pro jednotlivé
uživatele, kterými jsou kromě motorové dopravy chodci a cyklisté. Řešena nebývá
ani doprava v klidu. Díky této skutečnosti dochází ke křížení a prolínání jednotlivých
provozů, což může být v mnoha případech velmi nebezpečné. Analýza široké škály
menších sídel, především vesnic, s různou půdorysnou typologií by měla ukázat
současné pojetí dopravy na návsích. Na konkrétních případech jsou znázorněny časté
problémy či kolize či naopak řešení, která dotváří veřejné prostranství a přináší mu tak
další možnosti využití.
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Abstract:
The territory of Bohemia and Moravia has dense settlement structure, which
was founded in the Middle Ages, but the roots of some settlements reach deeper into
history. The total number of settlements in Czech Republic is around 6 250. Less than
five thousand of this has less than one thousand inhabitants. Although these small
settlements are most of the total, their development lags behind in many ways. There
is a lack of basic amenities and basic settlement infrastructure, where an important
chapter is formed by a communication network including Squares or Village greens, ie
a system of Public Spaces, which are crucial for smaller settlements in terms of living
life and mutual interaction of inhabitants.
The work deals with transportation within the smaller settlements, with the
Road Network in relation to Public Spaces. In villages the Public Space are roads
and a village square. In smaller structures, the driving profile of the road is often not
clearly defined. Similarly, there is no designated space for individual users (motor
transport, pedestrians and cyclists) in larger public areas. Even parking is not solved
in any way. Due to this fact there is a crossing and intertwining of space users routes,
which can be very dangerous in many cases. An analysis of a wide range of smaller
settlements, especially villages, with a different ground plan typology should show the
current concept of traffic on the Village green. On particular cases are shown frequent
problems or collisions or on the other hand solutions, which complete the public space
and bring him further possibilities of use.
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Život na jižním okraji prahy
Life at south of Prague
Vojtěch Kořalka

Abstrakt:
Široké pláně rozprostírající se jižně od Prahy, obklopené lesy a dramatickou
krajinou v okolí řek Vltavy a Sázavy, vytvářely historicky ideální prostor pro rozvoj
osídlení. V současnosti, díky relativně dobrému spojení s městem, vzniká v této oblasti
závratným tempem nová zástavba. Tento fakt sebou současně přináší otázku, do jaké
míry se může místo rozvíjet a zachovat si svůj génius loci.
Příspěvek na úvod vymezuje sledovanou oblast, kterou lze rozdělit na dvě
rozdílně fungující lokality, a to sice „suburbanizační pás města“ a „zelený pás v blízkosti
řeky Sázavy“. Zásadní pro jejich rozvoj byla a je doprava, především ta individuální.
Dalšími sledovanými aspekty jsou změny ve vzdělanostní i sociální struktuře obyvatel.
Mimo jiné i na základě těchto rozborů nastiňuje fungování oblasti, především z pohledu
urbanistických struktur a hledání cesty k udržitelnému rozvoji v regionu.
V první výše jmenované lokalitě vlna suburbanizace již proběhla, včetně
všech negativních jevů. Další rozvoj výstavby je tu spíše nežádoucí. Druhou vlnu
suburbanizace lze očekávat v lokalitě blízko řeky Sázavy po dostavbě dálnice D3. Zde
je šance, že by rozvoj mohl být regulovaný, a tudíž prospěšný pro všechny strany. V celé
zkoumané oblasti chybí kapacitní (kolejové) dopravní spojení veřejnou hromadnou
dopravou. Výstavba metra D do stanice Depo Písnice má šanci situaci zlepšit, ale
problém nevyřeší.
Další část příspěvku je věnována dopadům suburbanizace na sociální prostředí
a krajinu. Sleduje počátky rozvoje suburbánního bydlení v okolí Prahy a zamýšlí se
nad otázkou globalizace vs. identity místa. Dále analyzuje dopady živelného rozvoje
zástavby v Pražském městském regionu na sociální prostředí a krajinu.
Na závěr nabízí možná řešení, jak zmírnit tyto negativní dopady. Jedním
z příkladů zmírnění dopadů suburbanizace může být např. umožnění výstavby pouze
omezeného počtu domů ročně nebo možnost výstavby pouze v intravilánu obce.
Příspěvek se opírá o odbornou literaturu a vědecké články vydávané k tématu
suburbanizace v zahraničí i v Česku. Dalším zdrojem informací byly veřejně dostupné
databáze i osobní zkušenosti autora příspěvku. Cílem příspěvku není nalezení jednoho
konkrétního řešení určitého problémů, ale vytvoření uceleného zdroje informací
o životě a potenciálech/problémech v dané lokalitě.
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Abstract:
Wide wolds situated in south from Prague were surrounded by forest and
dramatic landscape near by Vltava and Sázava river. This are has been always the right
one for development of settlement. In these days there began to rise new buildings,
becouse there is a quite better transportation to the city. These changes brought up
questions as how much development can disturb genius loci.
Firstly this article define the chosen area. This area is devided in two independent
locations that works differently. First of them is called „City Suburban Belt“ and the
second one is „Green Belt located near by Sázava river“. Transportation, especially the
individual one, is (and going to be) essential for their development. Further the article
outlines social and educational changes. Besides, based on these details it explains
how this area works in general, especially on the field of urban structures. It highlights
how to live there more sustainbly.
First location „City Suburban Belt“ is already suburbanized, including negative
consequences. There is no need to expand more. Second location „Green Belt near
by Sázava river“ is expecting to expand more likely, surely when the D3 motorway is
finished. There is a big chance that the development would be welcomed, because
it will be regulated. This whole discussed area has one in common and that is lack of
public transport, especially the railway one. Expected line D subway can perhaps help
a little, but would not solve the problem.
Next parts are focused on impact regarding to suburbanization, mostly on the
social and nature environment ones. In the beggining this part describes history of
suburbanization in Prague. Also it points out the differences between globalisation
and area identity. Further there is also part dedicated to lack of consideration as social
one as landscape one. The problem originates in no cotrolled development.
Final part brings possible solution how to soften the negative impacts. One of
them is some kind of rule how many buildings should be built per year or to enable
build only inside of the town.
The whole article is based on recent international and local literature. Other
sources were public databases and personal experience of the author. The purpose
is not to solve one specific problem, but to outline the informations about current and
potentional life in discussed area.
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Velké projekty dopravní infrastruktury v rámci
územního plánování a možnosti veřejnosti
do něj zasahovat
Large transport infrastructure projects within
spatial planning and the possibility of public
intervention
Pavel Krupík

Abstrakt:
Příspěvek se komplexně zabývá popisem celého procesu územního plánování
velkých projektů dopravní infrastruktury, jejichž celkové investiční náklady bez
DPH přesáhnou 1,8 mld. Kč, a to od odhalení vzniku potřeby na výstavbu nové
dopravní infrastruktury, přes vyhodnocení její potřebnosti, průchodnosti územím
a proveditelnosti, procesem EIA, následované schválením Centrální komisí Ministerstva
dopravy České republiky, až do vydání pravomocného územního rozhodnutí,
a především možným vlivem veřejnosti na něj.
Cílem příspěvku je uvést možnosti veřejnosti vstupovat a zasahovat jako
účastníci řízení do procesu územního plánování těchto projektů s ohledem na závazné
legislativní dokumenty. Obsah je doplněn kritickým zhodnocením stávajícího stavu
s ohledem na účinek v praxi a návrhy na jeho zlepšení.
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Abstract:
The paper comprehensively deals with the description of the whole process
of spatial planning of large transport infrastructure projects, whose total investment
costs without VAT exceed CZK 1.8 billion, from the detection of the need for
construction of new transport infrastructure, through the evaluation of its necessity,
by the EIA process, followed by the approval of the Central Commission of the Ministry
of Transport of the Czech Republic, until a final zoning decision has been issued, and
above all by the possible influence of the public on it.
The aim of the paper is to introduce the possibilities of the public to enter and
intervene as participants in the process of spatial planning of these projects with
respect to binding legislative documents. The content is accompanied by a critical
assessment of the current situation with regard to the effect in practice and proposals
for its improvement.
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Koncepce urbanity - interakce hotelů
a městského prostředí
Urbanity concept - interaction of hotels and
urban environment
Radka Kubaliaková

Abstrakt:
Otázka vztahu hotelů, jako fyzických a funkčních prvků struktury města je
v současném období, kdy jsme svědky vysoké mobility v oblasti cestovního ruchu,
byznysu, vědy a výzkumu stále aktuální. Tento rozmach přináší městům své klady
i zápory. Tendence zahušťování městských struktur v rámci měst vytvářejí často
rozsáhlé monofunkční území bez impulsů podmiňujících aktivit. Veřejné prostory
se stávají v novém kontextu rozvoje měst významným sociálním fenoménem města.
V příspěvku se zaměříme hlavně na interakci polohy hotelu s funkcí a formou, ve
smyslu optimalizace aspektů podporujících urbanitu hotelu v centrální městské zóně
Bratislavy. Bude zkoumána hranice hotelové intimity a veřejné prostupnosti, která je
pro život města klíčová. Základní výzkumná otázka v příspěvku je, jak může hotelové
zařízení ovlivnit udržitelnost prostoru a jeho “život”, a zpětně jako potenciál místa
a funkční veřejný prostor ovlivní urbanitu hotelu?
V rámci trendu koncentrace obyvatelstva ve městech, začíná vystupovat
do popředí potřeba řešení problematiky veřejných prostor jako základní kostry
transformace vnitroměstské struktury, respektive jejího nového rozvoje. Analýza
hotelů v kontextu městského prostředí proto proběhne ve dvou formách, v nichž budou
hodnoceny architektonické a sociální aspekty jednotlivých hotelů v návaznosti na jejich
příslušející veřejný prostor. Cílem příspěvku je sledování a analyzování urbanistických
a architektonických prvků městských hotelů, na základě kterých je možné potvrdit,
resp. vyvrátit městskosť, městotvornosť hotelů, neboť hotel jako fenomén je složen
ze soukromých prostor pokojů, ale i polostátních a veřejných sfér. Kromě práce
s literaturou, příspěvek vzniká použitím teoreticko-logických metod, sběrem dat
v archivech a konzultacemi s architekty, kteří se podíleli na návrzích analyzovaných
hotelů. Největším přínosem této studie je hledání nových souvislostí v různorodém
kontextu městských struktur s vědeckým posouzením měřeného parteru.
Zkoumanými faktory ve výzkumu budou: urbanistické začlenění hotelu
v kontextu města, vztah hotelu k příslušejícím veřejným prostorem (Nolliho mapy),
aktivita a propustnost parteru (hotelové haly), víceúčelovost hotelu, horizontálně
nebo vertikálně zónování hotelu podle funkce a forma hotelu. Komparace výsledků
použitých metod zkoumání bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení aspektů
ovlivňujících kvalitu hotelu v návaznosti na veřejný prostor. Obrací se hotel městu
zády? Nebo naopak? V čem spočívá urbanita hotelů?
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Abstract:
The question of the relationship of hotels as physical and functional elements
of the city’s structure is nowadays when we are witnessing high mobility in tourism,
business, science and research. This boom brings cities its pros and cons. The
tendencies of urban sprawl within cities often create vast monofunctional areas
without impulses conditional on activities. Public spaces are becoming an important
social phenomenon of the city in the new context of urban development. In the paper
we focus mainly on the interaction of the hotel’s position with the function and form, in
the sense of optimizing aspects supporting the hotel’s urbanity in the central city zone
of Bratislava. The boundary of hotel intimacy and public accessibility, which is crucial
for the city’s life, will be explored. The basic research question in the paper is how can
hotel facilities affect the sustainability of space and its “life” and, in retrospect, how the
potential of a place and functional public space will affect the urbanity of the hotel?
In the context of the trend of urban concentration, the need to address the
issue of public space as the basic framework of the transformation of the inner-city
structure, or its new development, is coming to the fore. The analysis of hotels in the
context of the urban environment will therefore take place in two forms, in which the
architectural and social aspects of individual hotels will be evaluated in relation to
their respective public space. The aim of the paper is to monitor and analyze urban
and architectural elements of city hotels, on the basis of which it is possible to confirm,
respectively. to refute the urban, city-openness of hotels, as the hotel as a phenomenon
is composed of private rooms, but also semi-public and public spheres. In addition to
working with literature, the paper is based on the use of theoretical-logical methods,
data collection in archives and consultations with architects who participated in the
design of analyzed hotels. The greatest benefit of this study is the search for new
connections in the diverse context of urban structures with the scientific assessment
of the measured parterre.
Research factors to be investigated will be: urban integration of the hotel in the
context of the city, relation of the hotel to the corresponding public spaces (Nolli maps),
activity and permeability of the parterre (hotel lobby), hotel versatility, horizontal or
vertical zoning of the hotel. The comparison of the results of the research methods
used will serve as a basis for the evaluation of aspects affecting the quality of the hotel
in relation to the public space. Is the hotel turning its back on the city? Or the other
way? What is the hotel’s urbanity?
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Historické krajinné struktury
a jejich analýza
Evaluation of the Historical
Landscape Structures
Jiří Kupka, Zuzana Boušková

Abstrakt:
Naše krajina, přetvářená lidmi po staletí, je bezesporu krajinou kulturní. Je
základní součástí evropského přírodního a kulturního dědictví, významnou součástí
života obyvatel, která přispívá k upevnění jejich identity. Jedná se o kombinované
dílo přírody a člověka, které je dokladem vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu
historie. Nejvýrazněji se to projevuje v typu krajiny komponované, tj. záměrně
navržené a vytvořené člověkem podle předem daného konceptu. V krajinné struktuře
a v její tvářnosti je zakotvena paměť dřívějších dob a dědictví lidské kultury. Právě
z toho důvodu je dochovanost historické krajinné struktury a její forma, jakožto atribut
regionální odlišnosti, důležitým aspektem vymezení krajin ve smyslu Evropské úmluvy
o krajině.
Přednáška představuje nově vytvořenou metodiku klasifikace území z hlediska
dochovanosti (ovšem nejen dochovanosti, ale i specifického charakteru) historické
krajinné struktury. Navazuje na existující metodiky památkového vyhodnocení staveb
a historických urbanistických celků. Zařazení krajiny do několika kategorií (A-D), přičemž
lze doplňovat i jiné, vyplývající ze specifických vlastností hodnoceného území (např.
krajina pohraničí ad.), může být cenným podkladem pro vymezení charakteristických
krajin a stanovení jejich cílových kvalit na krajské úrovni, ale i pro vymezování krajinný
okrsků a určování krajinných potenciálů na úrovni obce s rozšířenou působností. Tento
postup zohledňuje v krajině dříve opomíjený fenomén související s tématem historické
kulturní krajiny. Pracuje se současnými a historickými mapovými podklady. Superpozicí
a porovnáváním aktuálních a archivních map a leteckých snímků lze rozpoznat
existující a zaniklé komponenty historické kulturní krajiny. Metoda je univerzálně
použitelná, kromě územního plánování se výstupy mohou uplatnit i v památkové péči,
ochraně přírody a krajiny či v pozemkových úpravách. Použití metody je představeno
na konkrétních projektech, kterých se autor účastnil.
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Abstract:
Our landscape, transformed by people in the course of centuries, is indisputably
a cultural landscape. It is a fundamental part of the European natural and cultural
heritage, a significant part of the inhabitants´ life contributing to the stabilization
of their identity. It concerns a combined work of nature and human, which is a proof
of development of the human society and settlements in the course of history.
The most markedly it becomes evident in the type of composed landscape, i.e. the
landscape proposed and created by man deliberately according to the given concept.
In the landscape structure and its face the memory of the past and the human
culture heritage is laid down. Precisely on that score the extent of preservation of the
historical landscape structure and its form, as an attribute of regional dissimilarity, is
an important aspect of definition of landscapes in the sense of European Landscape
Convention.
The lecture represents the newly created methodology of the territory
classification from the preservation (not only preservation, but also a specific
character) of the historical landscape structure point of view. It connects to the existing
methodology of the ancient monuments and historical urban wholes evaluation.
The classification of the landscape into several categories (A-D), by the way it is also
possible to complete other ones resulting from the specific properties of the evaluated
territory (for example, a border landscape, and others), can be a valuable basis for the
definition of characteristic landscapes and determination of their target qualities on
the regional level, and also for the definition of landscape districts and determination of
landscape potentials on the level of the municipality with extended competence. This
procedure takes into consideration an earlier neglected phenomenon in the landscape
connected with the topic of historical cultural landscape. It works with the current as
well as historical maps. On the basis of superposition and comparison of topical and
archival maps and aerial pictures the existing and extinct components of the historical
cultural landscape can be recognized. The method is all-purpose usable, besides the
regional planning the outputs can be also applied in the preservation of monuments,
the nature and landscape protection or in the land modifications. The application of
the method is represented on the particular projects, in which the author participated.
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Zpracování stavebního odpadu z hlediska jeho
dalšího ekologického použití
Treatment of Construction Waste in Terms of its
Further Ecological Use
Vojtěch Liška

Abstrakt:
Z hlediska stavební činnosti v urbanisticky složitých metropolích je
nezanedbatelným problémem nakládání se stavebním odpadem. Takový odpad vzniká
především jako výsledek rekonstrukčních prací. Dále, a to v podstatně menší míře,
je produkován v samotné výrobě (technologický odpad výroby, neshodné výrobky,
havárie v provozu atd.). Stavební odpad je často obtížně zpracovatelný a též může
neúměrně zatěžovat okolí produkcí nadměrného hluku nebo prašností v lokalitách, kde
je takový odpad deponován a zpracováván před jeho finálním skládkováním. Jedinou
možností jeho využití pak často bývá skládkování, která se jeví v dlouhodobém měřítku
jako neudržitelná a často též nepříliš ekologická možnost. Příspěvek pojednává
o možnostech zpracování stavebního odpadu se zaměřením na sádrokartonový odpad.
Předkládá možnosti nových technologií na bázi vysokotlakého lisování a produkci
briket k jeho zpracování. Vylepšující se ekonomická situace, která pozitivně působí
na i stavební trh, sebou bezesporu nesen i zvýšený zájem obyvatelstva i menších
podniků v průmyslu po stavebních investicích. Takové investice mohou mít v zásadě
dvě podoby. Formu nové výstavby, jakožto i rekonstrukce (často spojené se stavebními
inovacemi). Příspěvek tedy tuto aktuální situaci reflektuje a na modelovém příkladu
stavební rekonstrukce menšího rozsahu uvádí predikci možných ekonomických úspor
při uplatnění zmíněné technologie. Dále pojednává o možnostech sekundárního
využití takového stavebního odpadu nejen ve stavebnictví, ale zejména v zemědělství.
Přihlíží přitom ke zmenšení ekologické zátěže jako celku.
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Abstract:
In terms of construction activity in urban complex metropolises, the management
of construction waste is a non-negligible problem. Such waste is generated mainly as
a result of reconstruction work. Furthermore, it is produced in the production itself
(technological waste of production, non-conforming products, operational accidents,
etc.), but it is much lesser extent. Construction waste is often difficult to process and
may also disproportionately burden the environment by producing excessive noise
or dust in locations where such waste is deposited and treated before its final landfill.
The only possibility of its utilization is often landfilling, which in the long term seems to
be unsustainable and often also not very ecological option. The paper deals with the
possibilities of treatment of construction waste with a focus on plasterboard waste.
The paper presents possibilities of new technologies based on high-pressure pressing
and production of briquettes for its processing. The improving economic situation
worldwide, which has also positively affects on the construction market, undoubtedly
also entails an increased interest of the population and smaller enterprises in the
industry for construction investments. Such investments can take two forms. The
form of new construction as well as reconstruction (often associated with building
innovations). Thus, the paper reflects this current situation and on a model example
of a small-scale building reconstruction it provides a prediction of possible economic
savings using the mentioned technology. It also deals with the possibilities of
secondary utilization of such construction waste not only in building industry, but
especially in agriculture. It takes into account the reduction of the environmental
burden as a whole.
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Vetřelci v prostoru města
Intruders in area of a city
Michael Pondělíček

Abstrakt:
Městský prostor v době změny klimatu nabývá nových teplotních parametrů
a také se mění povaha prachového spadu a složení plynů v ovzduší, které ovlivňují
městské prostředí. Tyto vlivy pak dokážou městský prostor pozvolna otevírat i jiným
organismům než těm na které jsme byli doposud zvyklí.
Doporučení Evropské unie jsou orientována na vetřelce a nové objekty
v prostoru otevřené krajiny, nikdo zatím dostatečně neřeší vetřelce v prostoru města
a v době zrychleného vysazování stromů už vůbec ne cizorodou vegetaci, která může
z hlediska dlouhodobého vývoje i efektivně škodit obyvatelům měst. Nevhodné a šířící
se rostliny v urbánním a veřejném prostoru jsou novým problémem a mění pohled
na zeleň ve městech jako celek. Modelovým příkladem uvedeného výskytu nových
invazivních rostlin v čistě městském prostředí (dokonce to platí i pro menší sídla) je nové
se šířící pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), který je jednoznačně mediteránským
druhem z čeledi simarubovitých dřevin. Dynamika šíření tohoto druhu v posledních
15 letech spolu se stoupající teplotou v městském prostoru stoupá a působí problémy
obyvatelům měst, mimo jiné i pro svou závislost na spadu. Článekpopíše některé
cesty jejich šíření a progrese, včetně negativních účinků, které mají na život člověka
ve městě
Článek se bude metodicky zaobírat analýzou míst výskytu, rychlosti
rozvoje a hodnocení četnosti pajasanů v městském prostoru. Budou vyhodnoceny
pravděpodobné příčiny sukcese nevhodné zeleně ve městech spojené se změnou
fyzických podmínek, které mohou tyto změny zapříčinit a podporovat.
Zmatek a narůstání počtu jedinců v městském prostředí je způsobeno
i nedostatečnými zásahy proti jejich šíření, díky kterém se invazivní rostliny uvnitř
sídel dále mohou prosazovat na nových plochách.
V článku bude proveden souhrn míst nejčastějšího výskytu pajasanu a rovněž
souhrn nalezených dalších neofyt a invazních rostlin z průzkumu vybraných brownfields
a zanedbaných ploch v posledních 15 letech v rámci brownfieldů v Praze a současně
bude vyhodnocena jejich potenciální nebezpečnost do budoucnosti.
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Abstract:
Municipal area in times of climate change gains a whole new range of
temperature parameters, and there is also a change in a nature of dust fall and gass
composition of air, that affects a municipal environment. Those influences can slowly
open municipal area to organisms, that we are not that used to meet there.
Recommendations of the Europian Union are oriented on intruders and new
objects in area of open landscape, yet nobody does care enough about intruders in
areas of cities, and in times of quickened planting of trees nobody cares at all about
foreign vegetation, that can, in a longterm development perspective, effectively
harm inhabitants. Inappropriate and spreading plants are a new problem in urban
and public area, and they change look of greenery in cities completely. Model case of
the issue with new invasive plants in a purely municipal environment (it surprisingly
applies even to smaller residencies) is newly spreading varnish tree (Ailanthus
altissima), which is unequivocally mediterranean tree from simaroubaceae tree family.
Dynamics of spreading of this species in last 15 years is increasing along with increasing
temperature in municipal area, and it causes problems to inhabitants, among other
things for its dependency on dust fall. This article will describe some of their ways of
spreading and progression, including negative impacts on life of people in the city.
The article will metodically examine analysis of occurence, speed of
development and valuation of count of the varnish tree in municipal area. The outcome
will be probable causes of succesion of inappropriate greenery in cities, connected to
change of physical conditions, that can support and cause these changes.
Confusion and increasing count of subjects in municipal environment is caused
by insufficient actions against their spreading, which helps invasive plants to procreate
on new areas inside cities and residencies.
In the article will be also asl summary of places of most common occurency of
varnish tree, and also there will be summary of other found neophytes and invasive
plants from a research of selected brownfields and neglected areas in last 15 years,
based on brownfields in Prague, and finally there will be evaluation of their potential
thread in future.

Informace o autorovi:
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
Katedra Regionálního rozvoje, VŠRR a BIVŠ – AMBIS Praha
mpondelicek@gmail.com
ČLOVĚK, STAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 13

29

Typologie sídelních struktur ve Středomoří a
na Blízkém Východě v období starověku
Typology of residential structures in
Mediterranea and Middle East in the era of
antiquity
Vladimíra Šilhánková

Abstrakt:
Prostorové uspořádání sídel – urbanistická typologie je dnes často definována
jako urbanistická koncepce tj. funkční a prostorové uspořádání současné zástavby
a ploch navržených k zastavění a dále uspořádání a úpravy krajiny. Ačkoli má každé
město jiné geografické a topografické podmínky můžeme v základním uspořádání
měst vysledovat několik základních typů jejich základního prostorového uspořádání.
Marhold (1991) hovoří o sedmi možných způsobech formálního uspořádání měst,
z nichž nejčastějšími jsou města ve formě radiálně – okružní a šachovnicové. Uvedené
formy jsou logicky vztahovány k našim současným městům, nicméně v historickém
kontextu se mohly uplatňovat formy odlišné. Např. i v současné době užívaná a často
diskutovaná šachovnicová forma města spadá svým vznikem hluboko do historie,
kdy se traduje, že ji poprvé užil roku 479 př. Kr. Hippodamos z Milétu při obnově svého
rodného města zničeného Peršany. Přesto je možné a vlastně velmi pravděpodobné,
že Hippodamos nebyl „vynálezcem” této urbánní struktury, ale navazoval na řešení
měst starších a jemu známých a že tedy „slavná” hippodamická struktura je završením
urbanisticko-typologické vývoje blízkovýchodních sídel z období staršího starověku.
Cílem práce proto bude rozbor základního prostorového uspořádání - typologie
sídel v období starověku v oblasti Středomoří a Blízkého Východu s hledáním
společných typologických znaků a jejich následnou interpretací.
Práce je založena na analýze dostupných prostorových struktur starověkých
blízkovýchodních a středomořských měst čerpaných jak z literárních a archeologických
pramenů, tak i z vlastního terénního pozorování na některých vybraných sídlištích.
Z provedené analýzy vyplývá, že starověká města Středomoří a Blízkého
Východu lze rozdělit na několik základních kategorií, a to na města rostlá (pravoúhlá,
okrouhlá, lineární a nepravidelné) a města založená (pravoúhlá, okrouhlá a lineární),
z nichž logicky města rostlá jsou celkově starší, nicméně některé oblasti vykazují
velmi rychlý nástup měst, jež byla založena nebo alespoň pravidelně pravoúhle
uspořádávána. Z práce pak vyplývá, že převažujícím typem urbánní struktury (a co do
množství je to až zarážející) starověkých měst Středomoří a Blízkého Východu jsou
města na pravoúhlém půdorysu, která jsou zároveň časově nejstaršími městy vůbec.
Překvapivě brzy se objevují vedle měst rostlých i města založená (zejm. Mohendžo
Daro) a tak se zdá, že s „objevem“ zakládání měst vstoupila do dějin harappská
civilizace v polovině 3. tisíciletí př. Kr. V každém případě tak lze potvrdit Votrubcovu
tezi (1980), že města na šachovnicovém půdorysu existovala už před Hippodamem.
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Abstract:
Spatial layout of residencies – today urban typology is very often defined as
urban conception, i. e. functional and spatial layout of present buildings and areas,
that are designed to build, and also layouts and adjustments of landscape. Although
every city has different geographical and topological conditions, we can watch few
basic types of their basic spatial layout in basic layout of cities. Marhold (1991) talks
about 7 possible ways of formal layout of cities, and out of these are the most common
cities in a form radial - circular and chess-like. These forms are logically related to our
nowadays cities, however different forms could have been used in historical context.
For example chess-like form, very often discussed and used even in present, origins far
away in history, as far as we know, first one who used it was Hippodamos of Milétos in
479 B.C., when he was renovating his hometown after attack of Persians. Even though
it is possible and in fact very probable, that Hippodamos wasn’t “inventor” of this urban
structure, but he continued to build in a way, that older cities were built, and so the
“famous” hippodamic structure is just a culmination of urban-typological development
of middle-eastern residencies from the time of later antiquity.
And so the goal of this study will be analysis of basic spatial layout - typology of
residencies in era of antiquity, and our targeted area will be Mediterranea and Middle
East, and we will search for their common typological elements and their interpretation.
The study is based on analysis of accessible spatial structures of antique middleeastern and mediterranean cities, which is based on literary and archeological sources,
but also on our own personal terrain observation on few chosen housing estates.
Out of this analysis it is clear, that antique cities of Meidterranea and Middle
East can be separated in few elementary categories, grown cities (rectangular, circular,
linear and irregular) and based cities (rectangular, circular and irregular). The grown
cities are logically older, although some areas report very quick rise of number of cities
that were based, or at least regularly rectangular structured. So this study tells us, that
the prevailing type of urban structure (the quantity is really surprising) of antique cities
of Mediterranea and Middle East are cities with rectangular ground plan, which are also
the most ancient cities, timewise. Surprisingly soon we can see based cities next to
grown cities (especially Mohendjo Daro), and so it seems, that with the “discovery” of
founding cities entered our history also harappan civilization (first half of 3rd century
B.C.). Anyway it confirms thesis of Votrubec (1980) that cities on a chess-like ground
plan existed even before Hippodamos.
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Zničená kulturní krajina Povážského Podhradí
The ruined cultural landscape
of Považský Podhradí
Marek Turošík

Abstrakt:
18. a 19. storočie bolo v českej aj slovenskej zemi ovplyvnené tvorbou anglických
parkov – špecifických kultúrnych krajín. Mnohé z týchto parkov časom a necitlivými
zásahmi neskorších dôb zanikli, alebo boli drasticky zmenené. Technologický pokrok,
rozširovanie zástavby a nedostatočná ochrana v minulosti viedli k mnohým stratám
hodnotných diel. Takýmto prípadom je aj kultúrna krajina v Považskom Podhradí, ktorá
vznikla ako park doplňujúci panské sídlo – barokový, neskôr po prestavbe rokokový
kaštieľ. Po prebudovaní panského sídla sa mení aj parková výsadba, ktorá v tomto
štádiu do seba zakomponováva aj ruinu Považského hradu, týčiacu sa nad údolím,
a vytvára kvalitnú krajinársku kompozíciu s citeľnou dominantou – reliktom stredovekej
obrannej architektúry a dramatickými pohľadmi na skalné útvary a vrcholky Súľovských
vrchov. Dnes sa z tejto komponovanej krajiny nezachovalo takmer nič a do údolia
rieky Váh, na ktorej brehoch sa komponovaná krajina v minulosti rozprestierala, dnes
nájdeme diaľnicu, vysokorýchlostnú železnicu a navýšené koryto umelého - druhého
riečišťa rieky Váh. Krajina bola preťatá, zrýchlená a jej charakteristické hodnoty boli
popreté. Ako pristupovať ku krajine, akou je tá spomenutá? Ako obnoviť preťaté nite
historických súvislostí a znovuobjaviť cenné kultúrne aspekty? Príspevok sa bude
zaoberať obnovou a príkladmi narušených krajín, pričom historická kultúrna krajina
Považského Podhradia bude použitá ako modelová štúdia.
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Abstract:
18th and 19th century was in Czech and Slovak lands influenced by english
landscape parks – specific cultural landscapes. Many of these parks were as the time
passed drastically changed or totally disappeared. Technological progress, expansion
of the build zones and insufficient protection of the past led to loss of many valuable
works. Such a case is also a cultural landscape in Považské Podhradie, which was created
as a complement to nobility seat – at first baroque, later after rebuilding a rococo
mansion. After rebuilding of this estate came also the change of the park, which at
that time included into itself also the ruin of the castle of Bystrica (Považský hrad), that
dominated the valley. Good quality landscape composition was created with clearly
perceivable dominant – relict od medieval fortress architecture with dramatic views
to the rocky formations and peaks of Súľov mountains. Today there is almost nothing
left from this cultural landscape and into the valley which’s banks were covered by it is
today filled with highway, high speed railway and high arctificial water channel of river
Váh. How to deal with the country like the one mentioned? How to reconnect to the
past and rediscover valuable cultural aspects? Article will be dealing with restoration
and examples of disrupted landscapes, where by the historical landscape composition
of Považské Podhradie will serve as model study.
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Výsledky dotazníkového šetření k
problematice protipovodňové ochrany
v územním plánování
Results of the questionnaire survey on flood
protection in spatial planning
Kateřina Vetešníková

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na
protipovodňovou ochranu a hospodaření s vodou v oblasti územního plánování. Šetření
proběhlo v druhé polovině roku 2018 a jeho cílem bylo získat informace o skutečném
stavu a průběhu pořizování nástrojů územního plánování v praxi.
Samotnému šetření předcházela analýza prostředků, které má v rámci
této tematiky současná legislativa ČR k dispozici, a bylo zjištěno, že současný stav
jejich využívání se jeví jako nevyhovující. Jako nejvíce účinné nástroje pro práci
s protipovodňovou problematikou a hospodaření s vodou byly v průběhu analýzy
stanoveny územní plány a komplexní koncepce (studie) a právě na ně a jejich pořizovací
proces byla zaměřena posléze formulovaná série osmi otázek dotazníkového šetření.
Šetření proběhlo formou internetové aplikace a k vyplnění byli vyzváni zástupci
oddělení územního plánování za všechny obce s rozšířenou působností v ČR. Z 205
dotazovaných se 76 zúčastnilo (41,3%). Článek se věnuje výsledkům šetření a shrnuje
zjištěné poznatky, jež budou použity pro účely dalšího výzkumu v rámci disertační
práce zaměřené na tuto problematiku.
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Abstract:
The paper deals with the results of a questionnaire survey focused on flood
protection and water management in the field of spatial planning. The survey was
carried out in the second half of 2018 and its objective was to obtain information on
the actual state and progress of the acquisition of spatial planning tools in practice.
The survey itself was preceded by an analysis of the means available to the
current legislation of the Czech Republic in this area and it was found that the current
state of their use seems unsatisfactory. In the course of the analysis, the most effective
tools for work with flood problems and water management have been set up spatial
plans and comprehensive concepts (studies) and it was precisely them and their
acquisition process that was focused on the subsequently formulated series of eight
questions of the questionnaire survey. The survey was carried out in the form of an
internet application and representatives of the spatial planning department for all
municipalities with extended powers in the Czech Republic were invited to fill in the
survey. Of the 205 respondents, 76 participated (41.3%). The article deals with the
results of the survey and summarizes the findings that will be used for the purposes
of further research in the framework of the dissertation thesis focused on this issue.
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