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PŘEDMLUVA

PREFACE

Člověk, stavba a územní plánování

Man, Building and Urban Planning

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.

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.

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

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.

Jak naznačuje její název, konference má tři hlavní témata, kterými rozumíme následující:

Focus of the Conference

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

As it is indicated in the title, the conference includes three main topics which are as follows:

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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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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Vesnická struktura ve městě: Analýza
původních veřejných prostranství Stodůlek
Village structure in the city: An analysis
of the original communal areas of Stodůlky
Dušana Andrášová

Abstrakt:
Málokterá evropská města vznikala na zelené louce pravidelným, ortogonálním
založením, a na městské struktuře je vidět její vrstevnatost. Nejčastější je historické
jádro obklopené výstavbou z dalších, mladších období. S plošným růstem k sobě města
přičleňovala další struktury: některé byly vystavovány plánovaně jako předměstí
a později s jádrovým městem srostly, jiné existovaly již od dob středověku, obdobně
jako jádrové město. Tato sídla měla převážně vesnickou urbanistickou strukturu
a charakter, se svým hlavním veřejným prostranstvím, nejčastěji návsí, případně
uličním prostorem.
Příspěvek se zabývá analýzou hlavního veřejného prostranství jednoho
z těchto původních sídel – Stodůlek, které byly samostatnou vesnicí až do druhé
poloviny 20. století. Tato případová studie je pilotní studií disertační práce, která
pomocí analýzy vybrané reprezentativní skupiny prostranství původních sídel
vyhodnotí jejich proměny a jejíž cílem je upozornit na specifika veřejných prostranství
vesnického charakteru v městském prostředí. Revitalizace těchto prostor jsou běžně
řešeny za pomoci městských manuálů tvorby veřejných prostranství, které obvykle
nerespektují jejich odlišný charakter a historii. Zachování hodnot původní struktury
a charakteru může pomoci vyhlášení území za vesnickou památkovou rezervaci,
nebo zanesení území jako „historické jádro bývalých samostatných obcí“ do územně
analytických podkladů. Stodůlky spadají pod obě tyto kategorie, i přesto jejich náves
prošla mnoha změnami, které ji ubrali na kvalitě. Prostor návsi, i přes své hodnoty není
často užíván, nepůsobí příliš atraktivně.
Případová studie se zaměřuje na identifikaci jednotlivých proměn ve veřejném
prostranství a důsledků z nich plynoucích. Tyto proměny budou identifikovány pomocí
analýzy provedené na základě shromážděných dat o historické podobě stodůlecké
návsi (mapové podklady, dobové fotografie a teoretická či popisná díla) od poloviny
19. století do současnosti a o současném stavu. Kromě dat o fyzickém současném
stavu řešeného veřejného prostranství získané terénním průzkumem vstupují do
analýzy také data o užívání prostranství obyvateli Stodůlek a širší Prahy. Ty byly získány
dotazníky s návštěvníky prostranství in situ a také dotazníky umístěnými na internetu.
Mimo aktuálního využívaní prostranství byly pomocí dotazníků zjišťovány také názory
na možné prvky revitalizace původní návsi a jejího budoucí využití.
Důležitým zjištěním bylo, že náves není v současnosti aktivně vyhledávaná
či často využívaná lokalita, a že respondenti jsou převážně nakloněny k revitalizaci
a oživení prostranství. Na základě zjištěných dat závěr příspěvku nabízí možnosti
revitalizace prostor původní návsi.

Abstract:
Only a few European cities were founded as completely new with a regular and
orthogonal structure. The historical layers of the city development are well noticeable.
A historical centre surrounded by a younger development is the most common
structure. Developing, the core cities would include surrounding settlements into
their structure. Some younger settlements were built as city suburbs that in time got
annexed by the city. Some existed independently for centuries, just like the core city.
These settlements had a village structure and character, including a separate main
public space, a village common or a wider street.
This contribution analyses the main village commons of one of such places,
Stodůlky. It was an independent village up to the second half of the twentieth century.
This case study is a pilot study of a dissertation that aims to highlight the specifics
of public spaces of village character in city environment through an analysis of
a representative sample of historical village commons. Its revitalization is commonly
realized employing city manuals for creation of public spaces that do not distinguish
between different types of public spaces, and commonly do not respect its specific
character and history. Preserving valuable parts of the original structure and character
can be helped by declaring the space as a village monument reserve or a “historical
core of formerly independent settlements” in the city planning documents. Stodůlky fit
into both categories but their village commons were changed multiple times lowering
their overall quality. Nowadays, the village commons area is not much frequented and
is not that much of an attraction.
This case study aims to identify individual changes in the public spaces and their
consequences. These changes are identified and analyzed based on data gathered
from historical maps, photographs and publications, documenting its original village
commons starting from the nineteenth century up to the present-day. Data showing
the present state are gathered in situ and using a questionnaire. The residents of
Stodůlky district and broader Prague territory were asked about their use of the public
space both in person and via the internet. Apart from their current use of the area, the
questionnaire also inquires into public opinion on possible future revitalization and
uses of such revitalized public spaces.
An important outcome was that the village commons are not finding much use
of the public areas as it is today, and that the respondents are inclined to revitalization
and renewal of the area. Based on these findings, the contribution offers some
revitalization possibilities.

Keywords:
public space; village commons; city; attractivity; rehabilitation

Informace o autorce:

veřejné prostranství; náves; město; atraktivita; rehabilitace

Ing. arch. Dušana Andrášová
Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze
dusana.andrasova@fsv.cvut.cz
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Typologie historické kulturní krajiny
jižního Kaplicka
The Typology of the historical cultural
landscape in the south of the former
Kaplice region
Magdalena Baramová

Abstrakt:
Otevřená krajina bývalého okresu Kaplice, položená mezi Pošumavím
a Novohradskými horami na dnešní česko-rakouské hranici, usnadňovala již od
pravěku ekonomickou i kulturní výměnu mezi oběma zeměmi a zároveň se stávala
místem ozbrojených střetnutí. Region byl od 2. poloviny 13. století až do období
událostí po 2. světové válce majoritně osídlen německojazyčným obyvatelstvem, po
jehož odsunu prošla původně relativně hustě zalidněná oblast turbulentním vývojem.
Většina sídel zanikla na počátku 50. let v důsledku vytyčení zakázaného a hraničního
pásma v rámci kontroly hranic komunistickým režimem. Dodnes se však pozůstatky po
zničených vesnicích v krajině projevují ve formě reliktů staveb, sakrální architektury,
cest, terénních úprav, mezních pásů či dalších stop. Vybraná oblast je zkoumána
z pohledu metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která dle
koncentrace identifikovaných znaků, jejich vzájemných prostorových vztahů a vizuální
celistvosti území vymezuje tzv. jednotky historické kulturní krajiny. Na ploše mezi
sídly Dolní Dvořiště, Malonty a bývalým městem Cetviny se překrývá hned několik
těchto jednotek, např. krajina vysídlených území, krajina strukturálně výrazných plužin
či krajina pohraničních opevnění. Mimo tyto jednotky zde lze též definovat krajinu
poutního místa Svatý Kámen s údajně zázračnými balvany a kostelem Nanebevzetí
Panny Marie, které před odsunem sudetských Němců patřilo k nejnavštěvovanějším
poutním místům jižních Čech. Jižní Kaplicko je tedy možné označit za celek historické
kulturní krajiny, jehož hodnoty by měly být chráněny.

Abstract:
The opened spatial configuration of the former Kaplice district situated
between the Bohemian Forest and the Gratzen Mountains on the Czech-Austrian
border has facilitated cultural & economic exchange, but at the same time, it has been
exposed to armed conflicts as well. The population of the region was mainly German
since the colonization of the area at the end of the 13th century until the aftermath
of the 2nd World War. A relatively densely populated region was deserted in only few
years after the deportation of Germans and the erection of the Iron curtain. Most of
the settlements were demolished during the establishment of the restricted border
area. Relics of destroyed villages such as ruins of buildings, sacral architecture,
communication systems, landscaping or non-forest vegetation are still present in the
countryside today. The selected area is analysed from the perspective of the “Typology
of historical cultural landscape of the Czech Republic” methodology, which defines units
of historical cultural landscape based on the concentration of identified attributes,
their mutual links and visual integrity of the locality. The assessed area delimited
by the settlements Dolní Dvořiště, Malonty and deserted town of Cetviny (Zettwing)
comprises for example the unit of depopulated places, the unit of preserved hedgerow
structures or the unit of border protection facilities. Furthermore, a unit of pilgrimage
landscape can be identified in relation to the allegedly miraculous boulders and the
Church of the Assumption of the Virgin Mary in Svatý kámen, which belonged among
the most visited pilgrimage sites of the South Bohemian region until the deportation
of Germans. Therefore, it is possible to designate the examined area as a whole of
historical cultural landscape with values deserving protection.

Keywords:
cultural landscape; South Bohemia region; borderland; Sudetenland; internal
colonization; deserted settlements

Klíčová slova:
kulturní krajina; jižní Čechy; pohraničí; Sudety; středověká kolonizace; zaniklé obce

Informace o autorce:
Ing. arch. Magdalena Baramová
Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze
magdalena.baramova@fsv.cvut.cz
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Industriální pozůstatky – zátěž či příležitost?
Industrial remains – burden or opportunity?

Zuzana Boušková

Abstrakt:
Průmyslová revoluce a změny, které vnesla do okolní krajiny nejen v České
republice, rezonují v současné společnosti čím dál častěji. Celospolečenské stigma,
stavící dochované pozůstatky této éry do pozice ničitelů a hyzditelů krajiny, je
v posledních letech zjemňováno hlasem odborné veřejnosti, přesunující tento
negativní pohled do poměrně atraktivní roviny zájmu o zachování těchto stop. Pomalu
ale jistě se blížíme k přijetí pozůstatků industriální éry jako součásti historické kulturní
krajiny, tedy jako součásti historického vývoje společnosti a jejího exploatovaného
okolí s možností ponechání těchto stop, ať už díky uvědomění, že se jedná o něco
výjimečného, či pouze z pragmatického hlediska upozornit budoucí generace, kam by
její kroky neměly směřovat. O způsobu akceptace industriální architektury svědčí již
poměrně hojně rozšířené konverze mlýnů, továren či hal různých provozů apod.
Poněkud mimo hledáček společnosti zůstávají stopy z industriální éry, neřadící
se do kategorie stavebního fondu. Největší skupinu z nich tvoří opuštěné těžební
tvary – propadliny, kamenolomy, výsypky, lomy a další. Zejména poslední dva zástupci
ovlivňují díky své rozloze, v některých případech zcela zásadně, krajinu ale i život
místních obyvatel. Jsou pak velmi často kritizovány jako nechtěné pozůstatky po
těžbě, které okolní krajinu degradují a ubírají jí společenských a kulturních hodnot.
Tyto útvary ale mají kromě negativního puncu i velmi specifického genia loci,
plynoucího právě z tohoto pocitu “nepatřičnosti” či dokonce “ohyzdnosti”. Netradiční
genius loci jim v této době se společností, lačnící po neokázalosti až výstřednosti
propůjčuje velký potenciál znovuzapojení se do okolního života. Mohou se tak stát
zajímavým prvkem v krajině s přívlastkem turistické atrakce či nového veřejného
prostoru.
Příspěvek představuje nejrozšířenější a nejpopulárnější způsob dalšího využití
opuštěných těžebních tvarů – kulturní využití, které většinově těží právě z konkrétního
genia loci. Na příkladech ze světa i z České republiky jsou prezentovány inspirativní
příklady ze společnosti, která se chopila příležitosti a průmyslové pozůstatky vhodně
implementovala do současného života. Na základě těchto příkladů jsou pak stanoveny
základní předpoklady a okrajové podmínky pro využití industriálních pozůstatků pro
konkrétní způsoby kulturního využití.

Abstract:
The industrial revolution and the changes it has brought to the surrounding
landscape not only in the Czech Republic are resonating more and more often in today’s
society. The societal stigma of placing the preserved remains of this era in the position
of destroyers of the landscape has been softened in recent years by the voice of the
professional public, shifting this negative view to a relatively attractive level of interest
in preserving these traces. We are slowly but surely approaching the acceptance of the
remnants of the industrial era as part of the historic cultural landscape, being part of the
historical development of society and its exploited environment with the possibility
of preserving these traces, either by realizing that this is something exceptional or
just a pragmatic point of view of future generations, where its steps should not go.
The way of acceptance of industrial architecture is evidenced by the already relatively
widespread conversions of mills, factories or halls of various operations, etc.
Traces from the industrial era, which do not belong to the category of building
stock, remain somewhat out of the company’s viewfinder. The largest group of which
consists of abandoned mining forms - depressions, dumps, quarries, and more.
In particular, the last two representatives, due to their size, in some cases quite
fundamentally, influence the landscape but also the life of the local population.
They are very often criticized as unwanted remnants of mining, which degrade the
surrounding landscape and deprive it of social and cultural values.
However, in addition to the negative hallmark, these units also have very
specific genius loci, resulting from this very feeling of “inappropriateness” or even
“ugliness”. The non-traditional genius loci at this time and society, which is hungry
for unpretentiousness and eccentricity, leads them to be a great potential for reengagement with the surrounding life. They can thus become an interesting element
in the landscape with the attribute of a tourist attraction or a new public space.
The paper presents the most widespread and most popular way of further use
of abandoned mining forms - cultural use, which mostly benefits from a particular
genius loci. On the basis of examples from the world and from the Czech Republic,
inspiring examples from a company that seized the opportunity and appropriately
implemented industrial remains into contemporary life are presented. Based on these
examples, the basic assumptions and boundary conditions for the use of industrial
remains for specific ways of cultural use are determined.

Keywords:
industrial landscape; industrial footprints; the industrial revolution; cultural values;
genius loci; cultural use

Klíčová slova:
industriální krajina; industriální stopy; průmyslová revoluce; kulturní hodnoty;
genius loci; kulturní využití

Informace o autorce:
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Územně plánovací dokumentace na regionální
úrovni
Spatial planning documentation at regional
level
Jan Cihlář

Abstrakt:
Územně plánovací dokumentace představuje základní a závazný nástroj pro
usměrňování rozvoje v území a rozhodování v území. Klíčovou roli přitom hrají zejména
územně plánovací dokumentace zpracovávané pro celé území České republiky
– územní rozvojový plán – a území jednotlivých krajů – zásady územního rozvoje; tyto
stanovují výchozí rámec pro navazující územně plánovací činnost obcí. Ze své povahy,
která je definována právní úpravou prostřednictvím hierarchie územně plánovacích
dokumentací, se jedná o koncepční nástroje, čemuž odpovídá jejich měřítko zpracování
a míra podrobnosti. Obě tyto územně plánovací dokumentace nesmí obsahovat
podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo
navazujícím rozhodnutím, jinak by došlo k nedůvodnému (nepřiměřenému) zásahu
do samostatné působnosti obcí, a tedy zásadnímu narušení principu subsidiarity
v případech, které spadají do jejich kompetence.
Ve světle dané problematiky je na místě klást si otázku, zda tato teoretická
východiska a další zákonem stanovené požadavky a mantinely jsou v praxi aplikované,
resp. aplikovatelné. Rozklíčováním této otázky je následně možno zhodnotit, zda
územní rozvojový plán a zásady územního rozvoje svým soudobým pojetím skutečně
představují koncepční nástroje, které poskytují státu, krajům, obcím i oprávněným
investorům příslušných záměrů dostatek právní jistoty a flexibility pro koordinaci
a realizaci soukromých a veřejných zájmů (zejména dopravní a technické infrastruktury),
nebo se jedná o nástroje rigidní, které nejsou schopny flexibilně reagovat na aktuální
požadavky na změny využití území. V druhém případě pak potenciálně může dojít ke
snížení možnosti efektivního usměrňování rozvoje v území a horší koordinaci územně
plánovací činnosti obcí, která je na té nadřazené fakticky závislá, a zároveň ke ztížení
rozhodování příslušných správních orgánů. Schopnost efektivně usměrňovat rozvoj
území je však přitom elementárním znakem vyspělých společností a základním
předpokladem k naplňování cílů udržitelného rozvoje území.
Hlavním zdrojem dat pro řešení dané problematiky je autorova projekční praxe
v oboru územního plánování, zejména participace při zpracování zásad územního
rozvoje, resp. jejich aktualizací, v současné době připravovaného územního rozvojového
plánu a spolupráce s Ústavem územního rozvoje, který je poskytovatelem odborného
zázemí a pomoci mimo jiné při řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru
územního plánování, urbanismu a architektury. Dalším významným zdrojem jsou územně
plánovací dokumentace odpovídající regionální úrovně vybraných států Evropské Unie,
zejména jejich pojetí při řešení záměrů dopravní a technické infrastruktury.

Klíčová slova:

Abstract:
Spatial planning documentation is a basic and binding tool for guiding
development in the territory and decision-making in the territory. Spatial planning
documentation prepared for the entire territory of the Czech Republic - the territorial
development plan - and the territory of individual regions - the principles of territorial
development play a key role in this; these set the initial framework for follow-up spatial
planning activities of municipalities. By their nature, which is defined by legislation
through a hierarchy of spatial planning documentation, these are conceptual tools,
which correspond to their scale of processing and level of detail. Both of these spatial
planning documentation must not contain details belonging to the master plan,
regulatory plan or subsequent decision, otherwise there would be unreasonable
(disproportionate) interference in the independent competence of municipalities, and
thus a fundamental violation of the principle of subsidiarity in cases falling within their
competence.
In the light of the given issue, it is appropriate to ask the question whether
these theoretical starting points and other statutory requirements and guidelines are
applied in practice, respectively applicable. By deciphering this question, it is then
possible to assess whether the territorial development plan and principles of territorial
development really represent conceptual tools that provide the state, regions,
municipalities and eligible investors with sufficient legal certainty and flexibility to
coordinate and implement private and public interests (especially by transport and
technical infrastructure), or these are rigid tools that are not able to respond flexibly
to current demands for land use change. In the second case, there is a potential for
a reduction in the possibility of effective direction of development in the territory and
poorer coordination of spatial planning activities of municipalities, which is in fact
dependent on the superior, and at the same time make the decision of the relevant
administrative authorities more difficult. However, the ability to effectively direct
the development of the territory is an elementary feature of advanced societies and
a basic prerequisite for meeting the goals of sustainable development.
The main source of data for solving the problem is the author’s design practice
in the field of spatial planning, especially participation in the development of principles
of spatial development, respectively. their updating, the currently prepared spatial
development plan of the Czech Republic and cooperation with the Institute for Spatial
Development, which is a provider of professional background and assistance in solving
conceptual issues of theory and practice in the field of spatial planning, urban planning
and architecture. Another important source is the spatial planning documentation
corresponding to the regional level of selected states of the European Union, especially
their concept in solving the plans of transport and technical infrastructure.

Keywords:
transport and technical infrastructure; sustainable development; spatial planning
documentation; spatial planning
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Revitalizace venkovských objekov z pohledu
rizik – biologické a bezpečnostné riziká
Revitalization of Rural Settlements in Terms of
Risks - Biological and Safety Risks Assesment
Katarína Firmentová

Abstrakt:
Stavební objekt jako takový – venkovský objekt má své specifické charakteristiky
spojené s jeho užíváním po dobu jeho životnosti, se kterými souvisí i různé typy
rizik. V poslední době jde ve zvýšené míře o přetváření starých vesnických objektů
na chalupy a novou oddechovou zónou, které slouží jako víkendové sídlo.Především
během rekonstrukce, opravy či obnovy docházka k „otevření objektu“ a objevení
skrytých bezpečnostních rizik spojených se stavbou. Jaká tedy jsou tato rizika a co lze
od více než 100 letých budov očekávat? V případě rekonstrukce lze mluvit převážně
o problémech jako jsou dřevokazný hmyz na dřevěných trámech, vlhkost objektu,
nánosy holubího trusu v podkrovních prostorách, azbestová střecha, nevyhovující
elektroinstalace.
Z každé rekonstrukce vyplývají jistá rizika. Hlavní otázka a cel analýzy spočíval
v tom, zda lze zobecnit rizika ve starých objektech a nastavit tak optimální cestu řízení
opravy těchto objektů.
Hlavním cílem tohoto příspěvku je stanovit a objasnit potřebu celkového řízení
rizik – jak biologických tak i bezpečnostních v souvislosti s revitalizací venkovských
sídel. Tato rizika ovlivňují nejen samotnou cenu díla, ale především výrazně ovlivňují
lidský organismus, zdravý stav objektu po rekonstrukci, jakož i samotnou bezpečnost
při práci, při provádění obnov těchto venkovských sídel.
Na základě zhodnocení projektů rekonstrukce a obnovy venkovských objektů
během období 2015 – 2020, lze shrnout a vyvodit závěry. V jednotlivých grafech je
vidět, že stav a rizika objektu závisí na dlouhodobé využitelnosti objektu, době
výstavby, klimatických podmínek, výšky spodní vody a mnoha jiných faktorech.
Závěrem je zjištění, že rizika během obnovy těchto sídel nelze obecně
generalizovat. Každá stavba je jedinečná a vyžaduje jedinečný přístup. Tyto závěry,
by měly sloužit jako podklad pro plánování a uskutečnění revitalizaci venkovských
sídel, jejich přeměnu na oddechovou zónu s komfortem prostředí preferovaným ve
21 století.

Abstract:
The building as such - a rural residence has it is specific characteristics
associated with its use during its life, which are associated with various types of risks.
Recently, it has been increasingly about the transformation of old village buildings into
cottages and a new recreation area, which serve as a weekend residence. Especially
during reconstruction, repair or renewal, there is an “opening of the building” and the
discovery of hidden safety risks associated with the construction. So what are these
risks and what can be expected from more than 100-year-old buildings? In the case of
reconstruction, it is possible to talk mainly about problems such as wood-destroying
insects on wooden beams, moisture in the building, deposits of pigeon droppings in
attics, asbestos roof, unsatisfactory electrical installation.
There are certain risks involved in any refurbishment. The main question and
goal of the analysis was whether it is possible to generalize the risks in old buildings
and thus set the optimal way to manage the repair of these buildings.
The main objective of this paper is to identify and clarify the need for overall
risk management - both biological and safety - related to the revitalization of rural
settlements. These risks not only affect the price of the work itself, but above all
significantly affect the human body, the healthy condition of the building after
reconstruction, as well as the safety at work, when performing the restoration of these
rural settlements.
Based on the evaluation of projects of reconstruction and renewal of rural
buildings during the period 2015 - 2020, it is possible to summarize and draw
conclusions. The individual graphs show that the condition and risks of the building
depend on the long-term usability of the building, construction time, climatic
conditions, groundwater level and many other factors.
The conclusion is the finding that the risks during the restoration of these
settlements cannot be generalized in general. Each building is unique and requires
a unique approach. These conclusions should serve as a basis for planning and carrying
out the revitalization of rural settlements, their transformation into a recreation zone
with the comfort of the environment preferred in the 21st century.

Keywords:
revitalization; rural House; renewal; risk Assesment; biological; factors; finance
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Zhodnotenie kvality zelených priestorov
a ich budúcich perspektív v „zmenšujúcich sa
mestách“: Prípadová štúdia miest Humenné,
Strážske a Vranov nad Topľou
Evaluation of the quality of green spaces and
their future perspectives in “shrinking cities”:
A case study of Humenné, Strážske and Vranov
nad Topľou
Abstrakt:

Romana Hajduková, Alžbeta Sopirová

V regióne Horného Zemplínu boli v 50tych rokoch 20. storočia založené
3 chemické továrne: Chemlon Humenné, Chemko Strážske a Bukóza Vranov nad Topľou.
Poľnohospodársky región sa zmenil na centrum priemyslu Horného Zemplínu. Narastala
populácia miest a rozkvitala výstavba. Po revolúcii v roku 1989 nastali socioekonomické
zmeny: privatizácia podnikov, nedostatok nových pracovných príležitostí, odliv pracovnej
sily aj mladých ľudí do prosperujúcejších regiónov a zahraničia. Spomenuté problémy
vyústili do poklesu populácie a vzniku nadmerného množstva nevyužitých území, ktoré
sú hlavnými znakmi zmenšujúcich sa miest. Výzvou pre urbanistickú prax aj samosprávy
je hľadanie stratégií na oživenie zmenšujúcich sa miest s cieľom zvýšenia kvality života
a ozdravenia sídiel.
Tento článok sa opiera o predošlý výskum publikovaný na konferencii DOCONF 2021,
kde sme sa zaoberali mapovaním stratených priestorov s cieľom identifikovania potenciálnej
zelenej infraštruktúry miest. Ako najväčší nedostatok sa ukázala kvalita už jestvujúcich
zelených priestorov, z čoho boli vyvodené ďalšie výskumné otázky: Je možné zvýšením
kvality už jestvujúcich zelených priestorov prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov?
Aké sú perspektívy tvorby zelených priestorov v zmenšujúcich sa mestách s ohľadom
na ich dlhodobú udržateľnosť? Cieľom článku je zhodnotiť kvalitu zelených priestorov
a identifikovať perspektívy revitalizácie a tvorby zelených priestorov v skúmaných mestách.
Metodika sa odvíja od výsledkov predošlého výskumu, kde sme na základe
morfologického výskumu identifikovali potenciálne zelené infraštruktúry na plochách
stratených priestorov. Z nich boli vybrané typové lokality, ktoré sme zmapovali počas
terénneho výskumu, zhodnotili na základe kvality zeleného priestoru a hľadali ich
perspektívne využitie.
Problematická kvalita zelených priestorov v skúmaných mestách je spojená najmä
s nedostatkom financií aj nesprávnymi prístupmi k ich tvorbe a údržbe. Výskum potvrdil
teórie z literatúry, podľa ktorých v zmenšujúcich sa mestách nemôžu byť uplatnené tradičné
typy zelených priestorov ak chceme docieliť udržateľnosť zelenej infraštruktúry. Kľúčové je
preto zvoliť prístupy, ktoré sú vhodné najmä z hľadiska finančných investícií a údržby.
Rozdiely v uplatnení jednotlivých typov zelených priestorov sa ukázali aj medzi
skúmanými mestami. V Humennom je najväčší potenciál vytvorenia komunitných záhrad
na obytných sídliskách a v prielukách rodinných domov. V Strážskom sa ukázala ako
vhodná kombinácia komunitných záhrad a zalesnenia na obytných sídliskách, v prielukách
aj opustených priemyselných areáloch. Vranov nad Topľou svojou terénnou konfiguráciou
a už jestvujúcimi plochami mestskej divočiny a lesných porastov podporuje ďalší rozvoj
zalesňovania nevyužívaných pozemkov. Výsledky výskumu taktiež potvrdzujú, že pri
hľadaní optimálnych riešení tvorby zelených priestorov v zmenšujúcich sa mestách je treba
dbať na lokálne charakteristiky. Zistené poznatky môžu poslúžiť samosprávam ako manuál
pre revitalizáciu a tvorbu zelených priestranstiev.

Abstract:
In the region of Upper Zemplín, 3 chemical factories were established in the
1950s: Chemlon Humenné, Chemko Strážske and Bukóza Vranov nad Topľou. The
agricultural region became the centre of industry in Upper Zemplín. The population and
development increased rapidly. After the revolution in 1989, there have been socioeconomic changes: the privatization of factories, the lack of new job opportunities, the
outflow of skilled labour and young people to more prosperous regions and abroad.
These problems resulted in a population decline and the emergence of unused land,
which indicate urban shrinkage. The challenge for urban practice and local government
is to find strategies to revive shrinking cities to increase the quality of life and greening
of the towns.
The article is based on previous research published at DOCONF 2021, where
we focused on mapping lost spaces to identify potential green urban infrastructure.
The biggest shortcoming was the quality of existing green spaces, from which other
research questions arose: Is it possible to improve the quality of life of residents by
increasing the quality of existing green spaces? What are the prospects of designing
green spaces in shrinking cities concerning their long-term sustainability? The article
aims to evaluate the quality of green spaces and to identify the perspectives of reviving
and designing green spaces in the studied towns.
The method is based on the results of previous research, where we identified
potential green infrastructures in the areas of lost spaces based on morphological
research. From them, we selected type areas, mapped them during field research,
evaluated based on the quality of green space and sought their future use.
We mainly associate the problematic quality of green spaces with a lack of
funds and improper approaches to their design and maintenance. The research
confirmed theories from the literature, according to which traditional types of green
spaces cannot be used in shrinking cities if we want to achieve the sustainability of
green infrastructure. It is, therefore, crucial to choose approaches that are suitable in
terms of financial investment and maintenance.
Differences in using green spaces were between the studied towns. In Humenné,
there is the greatest potential for designing community gardens on housing estates and
vacant lots. In Strážske, it’s suitable to combine community gardens and afforestation
on housing estates, vacant lots, and industrial brownfields. Vranov nad Topľou, with its
terrain configuration and existing urban wilderness and forests, supports the further
development of afforestation of vacant land. The results of the research also confirm
that local characteristics must be considered when looking for optimal solutions for
designing green spaces in shrinking cities. The findings can serve as a manual for local
governments to revitalize and create green spaces.
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region of Upper Zemplín; the quality of green spaces; green infrastructure; lost spaces;
vacant land; brownfields
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Vertikální vegetační konstrukce a možnosti
jejich uplatnění
Vertical vegetation structures and possibilities
of their application
Miroslav Kunt

Abstrakt:
Centra velkých měst se stále více potýkají s problémy, které vyvstávají
z působení tepelného ostrova. Jedním z východisek pro zlepšení přehřívaní měst je
zvýšení podílu zeleně v ulicích a dalších městských prostranstvích. Různé systémy pro
umisťování rostlin vertikálně mohou být vhodnou alternativou pro místa , kde není
možné umístit zeleň konvenčním způsobem.
Bylo ověřeno reálné použití různých druhů travin ve speciálních svislých
květináčích. Jedná se o světovou novinku, která má zajistit jednoduché a spolehlivé
ozelenění venkovních svislých ploch po celý rok. Dlouhodobě se mluví o potřebě
venkovní vertikální zeleně ve městech, ale stále chybí funkční a spolehlivá technologie.
Technologie Kaskádové zahrady umí vytvořit venkovní vertikální zahradu s klasickými
samozavlažovacími květináči, ale traviny ve svislých květináčích jsou absolutní
světovou novinkou.
Bylo vyzkoušeno pěstování různých druhů popínavých stálezelených rostlin
v koších (květináčích) z kari sítí, kde je rostlina předpěstována do potřebné hustoty
a výšky. Popínavá rostlina obroste svislou kari síť různé výšky ukotvenou do koše
v zemi. Dále ji bude možno autem s „rukou“ vyzvednout ze země, převézt a zasadit
rovnou již vzrostlou na nové, připravené místo s okamžitým efektem. O takovýto živý
plot se nebude nutné téměř vůbec starat. Je to jednoduchý způsob, jak vytvořit během
jednoho dne hustý, zelený a neprostupný živý plot. Použití najde jak kolem silnic,
chodníků, oddělení dětských hřišť, příjezdových cest k domům atd. Jedná se o novinku
v České republice.
Zástupci měst si také stále častěji žádají vytvoření jednoduché konstrukce
popnuté rostlinami tam, kde je třeba oddělit silnice, chodníky, dětská hřiště apod.
Vytvoření a vyzkoušení těchto konstrukcí založených na principu závěsných lanek
popnutých vegetací včetně výběru vhodných popínavých rostlin pro městské prostředí
je další částí výzkumu.

Abstract:
The centers of large cities are increasingly facing problems that arise from the
operation of the heat island. One of the starting points for improving urban overheating
is to increase the proportion of greenery in streets and other urban areas. Different
systems for placing plants vertically may be a suitable alternative for places where it
is not possible to place greenery in a conventional manner. The real use of different
types of grasses in special vertical pots was verified. This is a world novelty, which
aims to ensure simple and reliable landscaping of outdoor vertical areas throughout
the year. The need for outdoor vertical greenery in cities has long been talked about,
but functional and reliable technology is still lacking. Cascade Garden technology
can create an outdoor vertical garden with classic self-watering pots, but grasses in
vertical pots are an absolute world first. The cultivation of various species of climbing
evergreen plants in baskets (pots) from curry nets was tested, where the plant is pregrown to the required density and height. The climbing plant grows a vertical curry net
of various heights anchored to a basket in the ground. Furthermore, it will be possible
to pick it up from the ground by car with a “hand”, transport it and plant it already in
a new, prepared place with immediate effect. There will be almost no need to worry
about such a hedge. It’s an easy way to create a dense, green and impenetrable
hedge in one day. It can be used around roads, sidewalks, playgrounds, driveways to
houses, etc. This is a novelty in the Czech Republic. Representatives of cities are also
increasingly demanding the creation of a simple plant-driven structure where roads,
sidewalks, playgrounds, etc. need to be separated.
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heat island; self-watering pots; vertical vegetation structures
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Občanská vybavenost v územním plánu
malého města
Public infrastrukture in small town masterplan

Ondřej Madar

Abstrakt:
Zadáním analýzy, která předcházela tomuto příspěvku, bylo od počátku hledat
souvislosti mezi občanskou vybaveností sídla, a to se zaměřením na vybavenost komerční,
a územním plánem, jakožto základním územně plánovacím dokumentem každého města.
Analýza zkoumala celkem 13 jihočeských měst, sumarizovala kvalitu jejich občanské
vybavenosti a hledala a hodnotila možné průsečíky s kvalitou, či nekvalitou územního plánu.
V první fázi analýzy bylo třeba definovat, co to znamená kvalitně vybavené
maloměsto. Pro toto porovnání lze těžko hledat tvrdá data, zvláště v tak malých sídlech,
kde výskyt drobné komerční vybavenosti je často dílem náhody. Přesto se jeden ukazatel
jeví jako ideální pro popis takových kvalit. Je jím počet druhů občanské vybavenosti na
100 obyvatel města. Jinak řečeno rozmanitost nabízených služeb. Takové číslo dobře
reprezentuje různě velká města a zároveň eliminuje vliv většího množství jednoho druhu
vybavení (např. ubytování v turisticky atraktivních oblastech) Pro všech 13 zkoumaných
měst tedy práce nachází tento parametr a řadí jednotlivá sídla tak, že to víceméně odpovídá
i subjektivním dojmům z těchto obcí. S trochou nadsázky „města, kde to žije,“ jsou na vrcholu
tohoto hodnocení a města zanedbaná a neatraktivní naopak v této statistice propadají.
Podle vyhlášky č. 500/2006 Sb.Vyhláška o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti obsahuje územní
plán mimo jiné koncepci veřejné vybavenosti, do které občanská vybavenost jednoznačně
spadá. Práce se tedy zaměřila na formu a definování této koncepce v textové části ÚP. Stejně
tak bylo posléze hodnoceno ukotvení této funkce v části grafické, především tedy v hlavním
výkrese. Výsledky jsou spíše negativního rázu, když většina územních plánů omezuje
výklad koncepce pouze na obecné fráze, které neimplikují konkrétní východiska pro územní
plánování v těchto městech. V grafické části je potom většinou dostatečně řešena plošná
potřeba pro občanskou vybavenost, ne tak její poloha. V některých zkoumaných plánech
je znatelná krátká perspektiva výhledu rozvoje této funkce. Důležitější ale paradoxně je
řešení formy občanské vybavenosti, která se součástí funkce obytné. Rozdíly mezi formami
definování obytné funkce jsou značné a zatímco některé plány kladou silný důraz na přesné
vymezení podmínek, jiné slučují neslučitelné druhy zástavby a nechávají nepřiměřenou
volnost budoucím investorům. Podmínky pro přidružení funkce občanské vybavenosti jsou
proto dobře definovány jen v některých zkoumaných plánech. Tyto deficity mohou mít za
následek špatné umístění, nebo definování veřejných prostranství ve městech. To posléze
může vést ke zhoršeným podmínkách pro místní podnikatele a nakonec absenci některých
služeb, které stejně velká města bez problému svým obyvatelům přinášejí.
To je také zásadní východisko celé práce. Územní plán neovlivňuje kvalitu občanské
vybavenosti přímo, avšak má vliv na vytváření podmínek, které následně pomáhají
generovat potenciál pro podnikání, tedy především kupní sílu v těch správných polohách
libovolného sídla.

Klíčová slova:

Abstract:
The task of the analysis that preceded this publication was looking for
connections between the civic infrastructure of a town, with a focus on commercial
services, and the master plan as the basic planning document of each town. The
analysis explored a total of 13 South Bohemian towns, summarised the quality of their
public infrastukture and looking for connections with the masterplan.
The first stage of the analysis was to define what it means to have a wellequipped small town. It is difficult to find hard indicator for this comparison, especially
in such small towns where the existence of small commercial services is often a matter
of chance. Yet one indicator seems ideal for describing such qualities. This is the
number of kinds of services per 100 inhabitants of the town. In other words, the variety
of services on offer. Such a number is a good representation of differently sized cities
and at the same time eliminates the influence of a larger number of one type of service
(e.g. accommodation in tourist attractive location). With a bit of exaggeration, “good
living cities” are at the top of this ranking, and cities that are deprived and unattractive,
on the opposite, fall in this statistic.
According to Decree No. 500/2006 Coll. on planning analisis documents, spatial
planning documentation and the method of recording spatial planning activities, the
masterplan contains, among other things, the concept of public infrastructure, which
clearly includes civic services. The study therefore focused on the form and definition
of this conception in the text part of the masterplan, and the anchoring of this function
in the graphic part, especially in the main drawing. The results are rather negative, as
most of the masterplans limit the interpretation of the public infrastrukture conception
to general phrases that do not illustrate the specific basis for urban planning in these
cities. The graphic part then usually deals enough with the area need for facilities,
but not so much with their location. In some of the analysed masterplans, the shortterm perspective of the development of this function is noticeable. But paradoxically,
the more important is the solution of the form of the services, which is part of the
residential function. The differences between the forms of defining the residential
function are significant, and while some plans place a strong accent on the precise
definition of conditions, others combine incompatible types of development and leave
the freedom to future developers. The conditions for the association of the services
function are therefore well defined in only some of the studied masterplans. These
deficits may result in poor location or definition of public spaces in cities. This may in
turn lead to poor conditions for local businesses and ultimately to the absence of some
services that similarly large cities easily provide to their residents.
This is also the fundamental premise of the this study. The masterplan does
not affect the quality of public infrastructure directly, but it does have an impact on
creating conditions that in turn help generate the potential for business, i.e. especially
the buying power in the right locations of any town.

Keywords:
masterplan; services; small town; urban planning; regulation; business potencial;
public space; square
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Využití numerických modelů
a moderních technologii pro
návrh a optimalizaci veřejného
prostoru města
Use of numerical models and
modern technologies for the
design and optimization of public
space in the city
Petra Okřinová, Daniel Nikolov

Abstrakt:
V dnešní době jsou mikroskopické modely pohybu osob v zahraničí běžně
využívány, jak pro posuzování bezpečnosti osob, tak i pro obyčejné chování pěší
dopravy. Příkladem mohou být zejména modely evakuace osob ohrožených vzniklým
nebezpečím, provozní modely pohybu při veřejných akcích (festivalů, průvodů,
vánočních trhů atd.) či modely pohybu osob při přepravě v rámci dopravních uzlů
a návazné dopravy. Pro každou tvorbu modelu jsou důležitá kvalitní vstupní data,
nevyjímaje modelování pěší dopravy ve veřejném prostoru. Před samotným návrhem
řešeného území potřebujeme znát jeho vstupní parametry, jako je počet osob,
směrový průzkum, výpočet intenzit na jednotlivých koridorech, kapacity rozptylových
ploch atd., které nám mohou sloužit následně jako vstupní data modelu pro analýzu
konkrétně řešeného návrhu. I přesto, že žijeme v moderní době, kdy se sdílení dat
stalo běžnou denní součástí lidských životů, je velmi složité získat data týkající se
osob, provozu města a pěší dopravy v něm. S rozvojem inteligentních měst (Smart
Cities) využívající moderní technologie a data ke zvýšení efektivity, ekonomického
rozvoje, udržitelnosti a kvality života občanů v městských oblastech se otvírají nové
možnosti získání kvalitních vstupních dat pro numerické modelování, které by mohlo
vést k symbióze těchto dvou odvětví, ústící v efektivní nástroj pro správu a plánování
území měst. Článek se zaměřuje na představení numerického modelování pěších osob
a jeho možného využití při návrhu a optimalizaci veřejného prostoru. Postup analýzy
kvality pěší dopravy pomocí nunmerického modelu pěší dopravy je demonstrovaný na
konkrétním návrhu revitalizace městského dopravního uzlu Mendlovo náměstí v Brně.
Výsledky simulací, jako jsou trajektorie osob, Level of Service (LoS), hustota osob na
m2, průměrná rychlost osob, čas zdržení apod., jsou ukazateli, pomocí kterých jsme
schopni analyzovat návrh a odhalit v něm tzv. „kritická místa“, zhodnotit budoucí
komfort pohybu osob v posuzovaném prostoru, optimalizovat provozní procesy
i geometrii samotného návrhu. Budoucí využití těchto metod pro plánování území
měst by mohlo být chápáno, jako významný příspěvek k vytváření technicky správných
a zároveň funkčních řešení, jak z pohledu kapacit, plynulosti provozu, tak i z pohledu
uživatele a jeho komfortu při samotném pohybu.
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Abstract:
Nowadays, microscopic models of the movement of pedestrians are commonly
used abroad, both for assessing the safety of people and for the common pedestrian
traffic behaviour. Examples are mainly evacuation models of people in danger,
operation models of movement at public events (festivals, parades, Christmas markets,
etc.), or movement models of persons during the transportation within junctions
and connecting traffic. Quality of input data are crucial for each modelling, including
modelling of pedestrian traffic on public area. Before the design of the given area itself,
we need to know input parameters of that area, such as number of persons, directional
survey, calculation of intensity for each corridor, capacity of dispersal areas, etc. which
can be subsequently used as input data for analysis of the specific design. Even though,
we are living in the modern age when data sharing has become part of people’s lives on
daily basis, it is very difficult to obtain data relating to people, the operation of the city
and foot traffic in it. With the development of Smart Cities using modern technologies
and data to increase the efficiency, economic development, sustainability and quality
of life of citizens in urban areas, new possibilities are opening for obtaining high-quality
input data for numerical modelling that could lead to the symbiosis of these two
sectors, resulting in an effective tool for urban governance and planning. The article
is focused on the presentation of numerical modelling of pedestrians and its potential
use in the design and optimization of public area. The process of analysing the quality
of pedestrian traffic using a numeric model of pedestrian traffic is demonstrated at the
concrete design of revitalization of the Mendl’s Square (urban transport hub in Brno).
Simulation results, such as trajectories of people, Level of Service (LoS), density of
persons per square meter, average speed of persons, time of delay, etc., are indicators
by which we can analyse the design and reveal the so-called “critical spot’s”, evaluate
the future comfort of the movement of persons in the area considered, optimize the
operational processes as well as the geometry of the design itself. The future use of
these methods for urban planning could be seen as a significant contribution to the
creation of technically sound and functional solutions, both in terms of capacity, traffic
flow and comfortable moving.
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numerical modeling; movement of people; Smart Cities technology; comfort; design
optimization; public space
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Slum jako alternativní urbanismus
Slum as The Alternative Form of Urbanism

Martin Páv

Abstrakt:
Výzkum je zaměřen na specifickou úlohu veřejného prostoru ve dvou
neformálních osídleních – jedná se o Kiberu v Nairobi a Dharavi v Bombaji. Cílem
výzkumu je poodhalit skryté procesy, které formují životy obyvatel postkoloniálních
měst. Na základě etnografického a terénního výzkumu prováděného v obou osídleních,
je hlavním argumentem práce to, že původní binarita koloniálního města rozděleného
na čtvrti kolonizátorů a kolonizovaných se po získání nezávislosti transformovala do
stávající binarity městské formality a oproti ní stojící neformality.
Etnografická data jsou interpretována optikou postkoloniálního teoretika
Frantze Fanona, přičemž jeho vnímání koloniálního prostoru a psychologie je aplikováno
na současnou dynamiku mezi formální a neformální sférou postkoloniálního města.
Zatímco formální sféra města je asociována s Fanonovým vnímáním bílé barvy kůže, ta
neformální zase s jeho vnímáním černé. Z této perspektivy se jeví neformální osídlení
jako silně stigmatizované oblasti čelící neustálému tlaku formální sféry.
Základní jednotkou výzkumu je chill-spot, aspekt sociálního života přítomný jak
v Kibeře, tak v Dharavi. Chill-spotem je míněna skupina lidí posedávající po okrajích
silnice. Některé chill-spoty vydrží na jednom místě jedno odpoledne, jiné mají
několikaletou tradici a jsou navštěvovány stejnými lidmi každý den. Obyvatelé obou
osídlení charakterizují pobývání v chill-spotech jako nejbezpečnější způsob přežití
v chudobě, protože zde člověk nachází oporu v dalších členech komunity, což má
pozitivní dopady nejen na psychiku, ale i na osobní rozvoj jedince. Perspektivou formální
sféry však bývají chill-spoty stigmatizovány a vnímány především jako lokality plné
nežádoucích delikventů, které do bezpečného veřejného prostoru nepatří. Výsledkem
je, že mnohá nabízená rozvojová řešení s sebou do neformálních osídlení nevyhnutelně
přináší formální veřejný prostor, jenž nadále nedovoluje rozvíjení takových aktivit,
jaké poskytují chill-spoty. Obyvatelé jsou tak paradoxně vrženi do ještě větší nejistoty,
protože nový veřejný prostor neumožňuje natolik pružnou socializaci, jako umožňoval
prostor neformální.
Projekt nabízí postkoloniální kritiku rozvojových iniciativ ve městech Globálního
Jihu a zároveň i praktické využití při řešení otázek života obyvatel neformálních
osídlení. Konceptualizace neformálního veřejného prostoru užitím chill-spotů
umožňuje nenásilný vzhled do komunitního života obyvatel Kibery a Dharavi. Dále
také upozorňuje na jejich potřeby, jež mohou být opomíjeny perspektivou formální
sféry, a kriticky poukazuje na normativní městské plánování. To pod záštitou rozvoje
nadále marginalizuje značnou část obyvatelstva a vytváří tlak na jejich přizpůsobení
se. Především však výzkumný projekt nabízí i praktické využití při dalších rozvojových
aktivitách.

Abstract:
The study explores the specific function of public space in two informal
settlements: in Kibera in Nairobi and Dharavi in Mumbai. The aim is to shed more light
on the dynamics taking place between formal and informal spheres in postcolonial
cities. Based on the long-term ethnographic research conducted in both settlements
the main argument of the study is that the former binarism of coloniser and colonised
has been transformed into the post-independence binarism of formal and informal.
I interpret my ethnographic data by using Frantz Fanon’s theory about space
and psychology of colonialism. I associate the formal sphere with Fanonian whiteness
and the informal sphere with Fanonian blackness. From this perspective, the informal
settlement is constantly stigmatized and marginalized by the city formality.
The key unit of the research is a chill-spot, an important social element
presented in both Kibera and Dharavi. By chill-spot is meant a group of people sitting
along the street. Some chill-spots arise spontaneously during the day and last a few
hours. However, there are also chill-spots with long-lasting tradition visited daily by
the same people for several years. The inhabitants of both settlement characterize
the socialization in chill-spots as the best strategy to survive in poverty. The mutual
support between members of chill-spots has a positive impact on both the psychology
as well as the personal development of an individual. However, from the perspective
of the formal sphere, the chill-spots are frequently stigmatized and its members are
depicted as unwanted idlers who endanger the public space of the city. As a result,
many of the development strategies intended to help the poor paradoxically lead to
worsening the inhabitants’ situation because of being inevitably tight to the formalised
public space which renders such activities as forming chill-spots impossible. The newly
build public space does not allow such flexible socialization as did the informal one.
The project thus offers a postcolonial critique of development strategies in the
Global South cities as well as a practical implementation. The conceptualization of
public space of informality through the analysis of chill-spots offers an insight into the
life of the community of both Kibera and Dharavi and sheds more light on the organic
needs of its inhabitants that might be overlooked by the formal sphere. Simultaneously,
it critically points to the normative urban thinking that further marginalizes and
stigmatizes certain communities in post-colonial cities. Most importantly, the project
aims to provide a practical implementation in further development strategies in
informal settlements.
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Vývoj patia jako vzorové adaptace na klima
Evolution of Patio as Source for Climate
Adaptation

Michael Pondělíček

Abstrakt:
Příspěvek se zabývá úvahami o postupném vývoji a vlivu patia na funkce domu v teplých
oblastech. Cílem tohoto textu je za pomoci historické retrospektivy analyzovat genezi patia jako prvku
užité architektury v subtropickém pásmu a nastínit jeho výhody a praktičnost při adaptaci domů na
suché a teplé klima a v širším kontextu tak poukázat na vývoj architektury v důsledku měnícího se
klimatu v dějinách.
Výzkumnou metodou je srovnávání historických period vývoje patia, resp. vývoje architektury
s periodami klimaticky nepříznivých podmínek a sledování vývoje adaptačních opatření v architektuře
měst (uzavřenost měst, zvyšování procenta zeleně, využití vodních prvků apod.). Pomocnou metodou
je komparace stavebních technik v historických městech a srovnání současných funkčních měst a jejich
změn v současnosti a v dobách s historickými změnami klimatu.
Pravděpodobný vývoj patia v rámci architektury obytných staveb uvnitř měst zejména
v subtropickém pásmu je dán požadavky na vnitřní obytnou pohodu sídla, ve kterém se odehrává život
nejmenších společenských jednotek, a to rodin. Místem prvního vzniku a užití patií byla bezpochyby
Perská říše a vývoj tohoto stavebního prvku pokračoval jeho přenesením do Judeji a Asýrie. Dále pak se
tato stavební kultura šířila do Egypta a Lybie a poté i do Alžíru a Maroka, posléze do jižního Španělska,
které dnes můžeme mylně považovat za kolébku patia, přestože zde jde pouze o transfer vhodných
stavebních prvků do další kultury. Patio je dnes velmi rozšířeným prvkem historické španělské, ale
i levantské architektury a setkáme se s ním i po celém Turecku a v zemích, které byly v jeho područí. Nejde
ovšem o nějaké kopírování stylu a tvaru domů, jde o vědomé přebírání stavebního prvku přinášejícího
obyvatelům snesitelné mikroklima a řadu dalších užitků. O tom svědčí i to, že patio zdomácnělo v jižní
a střední Americe a je občasnou součástí modernějších domů v jihovýchodní Asii a Indonésii. Transfer
používání patia jako stavebního řešení přinášejícího zlepšení životních podmínek domů uvnitř města
bylo způsobeno zvýšeným působením změny klimatu i jinde než v původních geografických šířkách.
Jednotlivé kultury pak způsobily transfer tohoto stavebního prvku od východu k západu a jeho další
vylepšení.
Příspěvek je zaměřen na vznik a vývoj patia a patiu podobných stavebních prvků a jejich
rozšíření vlivem dalších stavebních stylů, a také popis plného uplatnění patia u staveb na dotyku kultur,
a to zejména v Levantě (Bejrút, Nazaret, Jeruzalém) anebo v Magrebu (Rabat, Fes) a v jeho španělské
resp., Andaluské části (Granada, Córdoba).
Patio jako takové je i dnes velmi vhodnou inspirací pro adaptaci obytných domů, jak malých
rodinných, tak i větších obytných (nízkopodlažních) budov k adaptaci na negativní změny klimatu
v obytném prostoru, a to zejména pro horké a tropické dny, které jsou pod vlivem změny klimatu
častější. Praktická adaptace na změnu klimatu by měla osvětlit pozitivní vlivy, které patio ve stavbách
přináší z hlediska přizpůsobení klimatu (zvýšení vlhkosti, přistínění, zvýšení kvality vzduchu, esenční
silice, večerní chlad). V našich polohách by mělo jít zejména o oživení a ozelenění vnitrobloků v klasické
zástavbě, které nyní spontánně ve větších městech již probíhá.
Patio jako stavební prvek pro domy v teplých oblastech ještě neřeklo své poslední slovo
a pravděpodobně se s postupujícím oteplováním klimatu prosadí i v našem geografickém pásmu.
Některá současná řešení vnitrobloků a novostaveb jsou toho již důkazem. Závěrem lze konstatovat, že
patio jako vzor pro adaptační stavební prvky prošlo dlouhým vývojem a je rozšířené zejména na západní
polokouli, kde je pravidelně užíváno a jeho staronové zavedení i do české architektury již prakticky
probíhá.

Abstract:
The contribution is concerned with considerations of the gradual development and influence
of the patio on the functions of the house in warm areas. The aim of this text is to analyze the genesis
of patio as an element of applied architecture in the subtropical zone and to outline its advantages and
practicality in adapting houses to a dry and warm climate. Thus, we point out, in a broader context, the
evolution of architecture due to the changing climate in history.
The research method is to compare historical periods of patio development or architecture
development with periods of climatically unfavorable conditions and to monitor the development of
adaptation measures in architecture (urban enclosures, increasing the percentage of greenery, water
use, etc.). An auxiliary method is to compare building techniques in historic cities and compare current
functional cities and their changes in the present and in times with historical climate change.
The similar development of patios within the architecture of residential buildings within
cities, especially in the subtropical zone, is due to the requirements for the inner living well-being of
the settlement, in which the life of the smallest social units takes place, that is, families. The site of
the first creation and use of the patios was undoubtedly the Persian Empire, and the development of
this building element continued with its transfer to Judea and Assyria. Then this construction culture
spread to Egypt and Libya, then to Algeria and Morocco, and then to southern Spain, which we can now
mistakenly consider to be the cradle of patio, even though it is only a matter of transferring suitable
building elements to another culture. Patio is now a very widespread element of historical Spanish and
Levantine architecture, and we will also meet it throughout Turkey and in the countries that were in its
empire. However, it is not about copying the style and shape of houses, it is about consciously taking over
the building element that brings a bearable microclimate to the inhabitants and several other benefits.
This is evidenced by the fact that the patio has become domesticated in South and Central America
and is an occasional part of more modern houses in Southeast Asia and Indonesia. The transfer of patio
uses as a construction solution to improve the living conditions of houses within the city was due to the
increased impact of climate change elsewhere than in the original latitudes. Individual cultures then
caused the transfer of this building element from east to west and its subsequent improvements.
This article is focused on the emergence and development of patio and patio-like elements, and
their expansion due to other building styles, as well as a description of the full application of the patio
to buildings to the touch of cultures, especially in the Levant (Beirut, Nazareth, Jerusalem) or in Maghreb
(Rabat, Fes) and in its Spanish resp. Andalusian parts (Granada, Cordoba).
As such, patios are still a very suitable inspiration for adapting residential buildings, both
small family and larger residential buildings (low floor), to adapt to negative climate changes in living
space, especially hot and tropical days, which are more frequent under the influence of climate change.
Practical adaptation to climate change should shed light on the positive effects that patio construction
brings in terms of climate adaptation (increase in humidity, shade, increase in air quality, essential oils,
evening cold). In our positions, it should be mainly about reviving and greening the courtyards in the
classic development that is now spontaneously taking place in larger cities.
Patio, as a building element for houses in warm areas, has not yet spoken its last word and
is likely to assert its impact in our geographical zone as climate warming progresses. Some current
solutions for courtyards and new buildings are already proof of this. In conclusion, the patio, as a model
for adaptation building elements, has undergone a long development and is widespread, especially in
the western hemisphere, where it is regularly viewed and the old-fashioned introduction into Czech
architecture is practically already underway.
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Možné vlivy změny klimatu na rozvoj a úpadek
sídel starověké Levanty
Possible Effects of Climate Change on the
Development and Decline of Ancient Levant
Settlements
Vladimíra Šilhánková

Abstrakt:
Otázky dopadů změny klimatu na sídla v současnosti jsou stále velmi aktuální.
Průběžně se provádí výzkumy míry ovlivnění života v našich městech v důsledku
klimatické změny a hledají se strategie adaptace a resilience našich sídel na tyto
změny. Při studiu vývoje stavby měst ale stále více zjišťujeme, že rozvoj a úpadek
sídel či celých sídelních systémů v minulosti nebyl jen výsledkem společenských
proměn, jak historie urbanismu doposud převážně uváděla, ale i výsledkem proměn
hospodářských, jejichž těžiště bylo v mnoha (a možná i většině případů) opřeno
o změny klimatického charakteru. Výrazné změny teploty, změny v distribuci srážek
či kolísání hladiny moře či dalších významných vodních ploch vč. jejich vysychání, tak
patrně byly základními hybateli ve změně ekonomických podmínek sídel či sídlištních
systémů a byly tak pravděpodobně i významnými činiteli v rozvoji, úpadku či dokonce
zániku těchto sídel. Článek se na podkladě vlastního širšího studia vývoje starověkého
osídlení v oblasti Blízkého východu zaměřuje na hledání a zkoumání příkladů těchto
klimatických změn v období doby bronzové a železné (tj. přibližně období 3.500 až 500
př. Kr.) v oblasti Levanty a jejich dopadů na rozvoj a úpadek sídel. Článek vychází ze
současných poznatků jak archeologie a historie a vlastního terénního šetření autorky,
tak i z poznatků historické klimatologie, která je v tomto území již poměrně rozvinutá
(zejména na lokalitách ležících na území dnešního Izraele). V rámci článku jsou
diskutovány příklady rozvoje a zániku sídel, která fungovala v obou těchto obdobích
– Chasóru a negevského Aradu, i sídel, která zanikla na konci doby bronzové – zejména
příklad Ugaritu, či po konci doby bronzové měla významnou přetržku ve svém osídlení
– příklad Jericha. Dále jsou uvedeny i příklady sídel nově se formujících sídel doby
železné. Jako vhodné příklady byly zvoleny Akko a Samaří. Závěr článku vyhodnocuje
míru dopadů změny klimatu na rozvoj, fungování či zánik těchto sídel a dále naznačuje
základní strategie starověkých sídel v oblasti adaptace a resilience na dopady změny
klimatu.

Abstract:
The issues of the impact of climate change on settlements are still very topical.
Research is ongoing on the extent to which life in our cities is affected by climate
change and strategies are being sought to adapt and resilience our settlements to
these changes. However, as we study the development of urban construction, we
are increasingly finding that the development and decline of settlements or entire
settlement systems in the past was not only the result of social changes, as the history
of urbanism has so far largely stated, but also the result of economic changes, the centre
of gravity of which has been based in many (and perhaps most cases) on changes of
a climatic nature. Significant changes in temperature, changes in the distribution of
precipitation or fluctuations in sea level or other significant water bodies, including their
exudation, were probably the fundamental drivers in changing the economic conditions
of settlements or settlement systems, and were thus probably also important factors
in the development, decline, or even disappearance of these settlements. Based on
its own wider study of the development of ancient settlements in the Middle East
region, the article focuses on the search and examination of examples of these climate
changes during the Bronze and Iron Age (i.e., approximately 3,500 to 500 BC) in the
Levant region and their impacts on the development and decline of settlements. The
article is based on current knowledge of both archaeology and history and the author’s
own field survey, as well as knowledge of historical climatology, which is already quite
developed in this territory (especially on localities located in the territory of present
state of Israel). The article discusses examples of the development and demise of
settlements that operated in both these periods – Hazor and Arad in Negev, as well as
settlements that disappeared at the end of the Bronze Age – especially the example
of Ugarit, or after the end of the Bronze Age had a significant rupture in its settlement,
the example of Jericho. Furthermore, examples of settlements of newly forming ironage settlements are given. Akko and Samaria were chosen as suitable examples. The
conclusion of the article evaluates the degree of impact of climate change on the
development, functioning, or extinction of these settlements and further indicates the
basic strategies of ancient settlements in the field of adaptation and resilience to the
effects of climate change.
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Současné limity dostupnosti bydlení v ČR
Current limits of housing affordability in the
Czech Republic

Petr Štěpánek

Abstrakt:
Nedostupnost bydlení v České republice, především v metropolích, které jsou
centry prosperity, je zcela zásadní problém, který je konsekvencí mnoha sociálních,
ekonomických, politických, ale také behaviorálních či historických aspektů. Jde o trend,
který postihuje většinu obdobných sídel v zemích Evropské unie.
Velký vliv na dostupnost nájemního i vlastnického bydlení měla a stále má
i pandemie COVID-19, nicméně i bez tohoto efektu „černé labutě“ by problém byl neméně
závažný. Jde totiž o systémové tržní selhání svázané paradoxně s růstem prosperity
a vyplývající z duálního charakteru předmětného statku (bydlení) – jde současně
o investiční produkt i fakticky mandatorní sociální potřebu. Deficit dostupnosti bydlení
má bohužel fatální dopad na konkurenceschopnost sídel a regionů, sociální kohezi
i environmentální a ekonomickou udržitelnost. I proto je nutné precizně aktuální
bariéry dostupnosti bydlení co nejprecizněji analyzovat.
Na tyto problémy musí reagovat veřejné strategie na municipální i celostátní
úrovni. Jako nezbytná se jeví i změna paradigmatu vnímání bydlení v hodnotovém
systému jeho uživatelů, investorů a politických reprezentací, mj. i s ohledem na nový
přístup Evropské unie k této agendě na začátku aktuálního programovacího období
ESIF. V posledních týdnech problém deficitu dostupnosti začal ovlivňovat i další
determinant – energetická chudoba.
Možnosti řešení lze formulovat na bázi konkrétních ekonomických, regulačních
a administrativních nástrojů a čerpat zkušenosti ze (často zcela rozdílných) politik
bydlení v různých evropských zemích. Implementace těchto nástrojů však naráží na
(ne)schopnost veřejné správy aplikovat pro tuto agendu nezbytný interdisciplinární
a holistický přístup i na bariéry mentální a politické. Ukazuje se, že jediným alespoň
částečně efektivním řešením je průřezová a harmonizovaná implementace více
administrativních, regulačních, podpůrných opatření a finančních nástrojů. To je však
podmíněno dostatečnou kompetencí municipálních reprezentací i veřejné správy
obecně. Neopomenutelným problémem je i institucionální a expertní hodnotová
dekoheze ovlivňující, z podstaty problému interdisciplinární, diskurs.
Příspěvek reflektuje výstupy výzkumného projektu realizovaného na ČVUT (Fakulta
architektury, MÚVS) „Udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel“
(program Éta Technologické agentury ČR, TL01000143), jehož výstupem byly konkrétní
doporučení a opatření uplatnitelná v rámci řízení a plánování sídel. Současně zahrnuje i
zkušenosti s využitím výstupů aplikačními garanty (Svaz měst a obcí ČR, hl. město Praha)
a aktuální vývoj rezidenčního trhu v posledních dvou letech (2020 a 2021) a v neposlední
řadě i osobní praxi z přípravy strategických plánů a stavebních regulací.

Klíčová slova:

Abstract:
Housing unaffordability in the Czech Republic, especially in metropolitan areas
that are centres of prosperity, is a fundamental problem that is a consequence of many
social, economic, political, but also behavioural and historical aspects. It is a trend that
affects most similar settlements in other countries of the European Union.
The COVID-19 pandemic has had and still has a major impact on the availability
of rental and owner-occupied housing, but even without this ‘black swan’ effect the
problem would be serious too. This is a systemic market failure, paradoxically linked to
the economic growth of prosperity and resulting from the dual character of the housing
- it is both an investment product and a de facto necessary social need. Unfortunately,
the deficit of housing affordability has a fatal impact on the competitiveness of cities
and regions and its social cohesion and environmental and economic sustainability.
This is the reason, why it is necessary to analyse the current barriers to housing
affordability as precisely as possible.
Public strategies at municipal and state level must respond to these problems.
A paradigm shift in the perception of housing in the value system of its users, investors
and political representations seems to be necessary, also in view of the new approach
of the European Union to this agenda at the beginning of the actual ESIF programming
period. Today another determinant - energy poverty - has begun to influence the
problem of the affordability deficit.
Options for solutions can be formulated on the basis of specific economic,
regulatory and administrative instruments, descripting on the experience of (often very
varied) housing policies in different European countries. However, the implementation
of these tools depends on the ability of public administration to apply the necessary
interdisciplinary and holistic approach to this agenda, as well as by behaviour and
political barriers. It appears that the only at least partially effective solution is the
cross-cutting and harmonised implementation of multiple administrative, regulatory,
support measures and financial instruments. However, this is conditional on sufficient
competence of municipal representations and public administration in general.
An inherent problem is the institutional and expert value decohesion affecting the
inherently interdisciplinary discourse.
The paper reflects the results of the research project implemented at the Czech
Technical University in Prague (Faculty of Architecture, Scholl of Business) “Sustainable
and Affordable Housing in Strategic Plans of Settlements” (Programme “Éta” operated
by Technology Agency of the Czech Republic, TL01000143), which resulted in concrete
recommendations and measures applicable to the management and planning of
settlements. At the same time, it also includes the experience with the use of the
outputs by the application partners (Union of Towns and Municipalities of the Czech
Republic, City of Prague) and the current development of the residential market in the
last two years (2020 and 2021) and, last but not least, personal experience from the
preparation of strategic plans and building regulations.
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housing affordability; sustainable development; urban competitiveness; social
cohesion; urban planning; public sector management
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