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Předmluva
Vážení účastníci kolokvia pořádaného Katedrou sídel a regionů na téma
Člověk, stavba a územní plánování ze dne 25. dubna 2006 na Fakultě stavební
ČVUT v Praze, vážení čtenáři sborníku.
Téma kolokvia Katedry sídel a regionů „Člověk, stavba a územní
plánování“ bylo záměrně zvoleno jako téma velmi široké, zahrnující mnoho
oborů, neboť vzájemné spolupůsobení složek člověk – stavba – veřejný prostor
je velmi důležitým a při vzdělávání budoucích stavebních inženýrů poměrně
opomíjeným tématem.
Kolokvium přímo navazuje na kolokvium Člověk, stavby a jejich
vzájemné působení, které pořádala Katedra společenských věd, FSv ČVUT
v Praze dne 17. března 2005.
Kolokvium Katedry sídel a regionů, jakožto jeden z výstupů vědecké
činnosti katedry, je podporováno Výzkumným záměrem „Udržitelná výstavba“
( MSM 6840770005 ) financovaným Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Je prvním z řady kolokvií zaměřených na problematiku
spolupůsobení člověka a jeho životního prostředí v kontextu historického,
kulturního a přírodního dědictví naší civilizace.
V rámci kolokvia se sešli odborníci z oborů filosofie, sociologie,
urbanismus, územní plánování, architektura a stavebnictví. S jejich pohledy a
názory máte možnost se seznámit prostřednictvím jednotlivých příspěvků ve
sborníku, které jsou řazeny tak, aby na sebe tematicky navazovaly a utvořily
provázanou strukturu.

Zuzana Kramářová
Editorka
zuzana.kramarova@fsv.cvut.cz
z.kramarova@seznam.cz
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ČLOVĚK V URBANIZOVANÉM PROSTORU
PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Katedra společenských věd,Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, jana.safrankova@fsv.cvut.cz
Abstrakt
Problematika postavení člověka v urbanizovaném prostoru je součástí studia
působení sociálního prostoru na jednotlivce i malé skupiny populace. Prostor
působí na jednotlivce svou strukturou, materiály a barevností a je třeba jeho
vlivy zkoumat metodami sociologického průzkumu. Změny mohou probíhat
v souladu s potřebami dotčeného obyvatelstva, které lze zapojit do procesů
získávání informací a do určité míry i do rozhodování.
1.0

Člověk a prostor

1.1. Pojetí prostoru
Postavení člověka v urbanizovaném prostoru je součástí studia působení
sociálního prostoru na jednotlivce i malé skupiny populace. Prostor působí na
jednotlivce svou strukturou, materiály a barevností a je možné jeho vlivy
zkoumat metodami sociologického a socio-psychologického průzkumu.
M.I. Havel v jedné své stati k pojetí prostoru uvádí: „Každý z nás vrozeně,
naivně, předteoreticky, „vždy již nějak“ rozumí prostoru kolem sebe, kde
„rozumět“ znamená mít jakousi elementární schopnost se v něčem vyznat, která
ještě nepředpokládá vědomou racionální reflexi…Buď nás bude zajímat, spíše
to, co je prožíváno, čili jaké vlastnosti prostor má „sám o sobě“ nezávisle na
individuálním prožitku, a nebo nám více půjde o toho, kdo prožívá, co pro něj
jako jednotlivce „jeho“ prostor znamená, co mu dovoluje a co ne. Prvá cesta nás
vede k prostoru, který pracovně nazýváme jako objektivizovaný, u druhé to
bude prostor subjektivizovaný. Jde ovšem o poněkud umělé rozlišení, dvou
tendencí, z nichž buď jedna nebo druhá může při reflexi prožívaného prostoru
převažovat, jsou však obě přítomny a provázány. [1, s.154]
Urbanizovaný prostor na nás působí oběmi tendencemi, objektivizovanou a
subjektivizovanou. Působení prostoru na jedince souvisí s jeho osobnostními a
psychickými vlastnostmi. Především se jedná o oba základní typy osobností,
introverze a extraverze. M. Nakonečný cituje CG. Junga „Pozorujeme-li lidi,
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zjišťujeme, že někteří jsou koncentrováni na sebe, jiní na své okolí. To jsou dva
základní životní vztahy, které vytvářejí habitus (celkový stav), a zabarvují tak
zážitky i jednání. Projevuje se v nich zaměření životní energie (libida) dovnitř
(na subjekt) nebo navenek (na objekt, okolí). Podle tohoto zaměření lze pak lidi
třídit na introverty a extraverty.“ Extravert: je víc zaměřen navenek, na realitu,
na objekty, je společensky založený, otevřený, přístupný, činorodý, závislý na
mínění ostatních, myslí, cítí a jedná ve vztahu k objektu, je adaptabilní a
prakticky založený. Introvert je více zaměřen na sebe sama, na svůj vnitřní svět,
žije více vnitřně, má bohatou fantazii a představivost, má negativní vztah k
objektu a vnější svět ho spíše obtěžuje, je uzavřený, spíše pasivní, zdrženlivý,
nespolečenský, nedůvěřivý, ze situace se často stahuje do sebe, v jednání je
váhavý, má plno zábran. [3, s. 138-139].
Jedinec se v konkrétním urbanizovaném prostoru cítí podle své osobnostní
podstaty. Současně prostor poznává na dvou úrovních, konkrétní a abstraktní, na
úrovni obrazu světa a na úrovni pojetí světa, v němž se vedle poznání uplatňuje i
jeho emocionální hodnocení (také morální, estetické a další). Skutečnost je tedy
v systému poznání u člověka reprezentována systémem dvou základních prvků,
obrazy a pojmy.
1.2. Vnímání prostoru
Vnímání člověka je ovlivňováno charakteristikou obklopujícího životního
prostředí, vlivem kultury ve vnímání, [4, s. 235] je to flexibilní proces, který
odráží proměny v percepčním poli, takže objekty jsou vnímány selektivně, což
je jednak funkcí jejich vlastností a jednak psychického stavu subjektu, tzn.
každého individua. [4, s. 245]. Vnímání je velmi komplexní proces, v němž
probíhá interakce různých senzorických subsystémů a jehož výsledkem je
neméně komplexní vjem dané situace, tvořené různými objekty, jejich vztahy,
pohyby atd. Určitý objekt nejen pozorujeme, ale také ohmatáváme apod..
Psychologové vycházejí z takového celostního pohledu na vnímání, který
vyjadřuje určitou úroveň abstrakce a rozlišují různé druhy vnímání, např.
vnímání objektů [4, s. 248]. Objekty jsou lokalizovány v prostoru v určité
vzdálenosti od pozorovatele, což souvisí s problematikou vnímání vzdálenosti
objektů, které se uskutečňuje zrakem, sluchem a hmatem.[4, s. 251]
Vnímání prostoru, jeho estetického působení, barev a materiálů je ryze
individuální a subjektivní záležitost každého člověka, přesto se lze zabývat
estetickým působením a vnímáním lidí z hlediska materiálů a barev v prostoru,
které reprezentuje „normální a nejrozšířenější“ vzorek lidské populace. [7, s. 70]
Prostor vnímáme smysly, působí na naše psychično a fyzično. Vnímáme formu,
světlo, barvu, materiály, kompozici. To vše vnímáme na základě jedinečnosti
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naší osobnosti, momentální nálady, psychického stavu, fyzického stavu,
aktuálního věku, mentálního věku, temperamentu. Prostor reprezentuje
především forma a světlo. Závisí na ročních obdobích (jaro, léto, podzim,
zima), času (ráno, poledne, večer, noc), orientaci ke světovým stranám,
podnebném pásmu, počasí, architektonickém řešení budovy, interiéru a
exteriéru. Světlo dotváří prostor. Dává mu hloubku, kontrast, život, proměnnost.
Potlačuje nebo zvýrazňuje prvky interiéru. Zároveň si v závislosti na jeho typu
hraje s barevností interiéru. [7, s. 72]
Vnímání prostoru je pro pochopení pocitů člověka v urbanizovaném prostoru
velmi důležité. Podle toho, jak na nás prostor působí, tak se v něm cítíme a
přímo ovlivňuje naši krátkodobou, a často i dlouhodobou náladu a pocit
„pohody“.
2.0

Možnosti sociologických výzkumů v urbanismu a stavitelství

2.1. Používané techniky aplikovaného průzkumu v sídlech:
Sociologický výzkum je jednou z možností získávání informací o názorech,
pocitech lidí na prostředí, které je obklopuje anebo při nové výstavbě,
přestavbě, rekonstrukcích je bude obklopovat. Prostředí by na lidi mělo působit
tak, aby vytvářelo většinou pozitivně naladěný prostor, který člověka stimuluje a
dle potřeb buď zklidňuje nebo dynamizuje. Výzkum je důležitý pro územní
plánování z hlediska potřeby přesných informací týkajících se sociálních
charakteristik životního prostředí.V čase se pak mění předmět, obsah, způsob,
forma a preference plánování, jakož obraz a důsledek společenských, kulturních,
výrobních a ekonomických změn. Pro činnosti stavebních profesí pomáhá při
navrhování určitého prostředí např. analýza potřeb budoucích uživatelů. [7, s.
47-50]
Nejčastěji používané techniky v oblasti architektury a urbanismu jsou interview
a dotazníkový výzkum a technika přímého pozorování.
• Interview je relativně rychlé, efektivní, flexibilní získání dat, informací od
respondentů, pružně můžeme s otázkami pracovat a kontrolovat validitu
(spolehlivost) výpovědí. Je nezbytné, aby byly otázky standardizované.
• Dotazníkem získáme informace od poměrně velkého množství
respondentů, úspora času, anonymita resp. upřímnost respondentů.
Nevýhodou je nízká návratnost rozesílaných dotazníků, je relativně
finančně úspornější než rozhovory.
• Sběr dat po skupinách eliminuje nevýhodu dotazníkových metod a to
malou návratnost a neznalost vzorku
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2. 2. Specifické techniky používané při průzkumech v sídlech
A)Techniky používající stimulace CAAD a fotografiemi (Computer Aided
Architectural Design) využívají možností vizualizace a virtuální reality, kdy se
řešení prezentují graficky a uživatel si může vybírat, co se mu bude líbit,
upřesňovat a případně modelovat prostor dle svých představ. Předložení
fotografií respondentům sleduje reakce, zaznamenávají se připomínky a
podněty.
B)Metoda problémové fotografie využívá v řešené lokalitě „nezávislého
pozorovatele“ (osoba, která není s daným územím spjata a je schopna vidět
problémová místa), který vyfotografuje problémové jevy. Z fotografií se vybere
maximálně 60, vystaví se na veřejně přístupném prostranství.
C) Přímé pozorování je metody, kdy výzkumník - sociolog, architekt, urbanista
je přímým členem skupiny (na jedné straně existuje možnost zkreslení dat, na
druhé straně je výjimečná možnost poznat život v hodnocené budově, prostředí,
místě, sídle). Pozorování umožňuje sledování skutečné fyzické lokalizace
uživatelů v prostoru, např. i útržků rozhovorů (zejména při hodnocení prostředí),
individuální laické hodnocení architektury a urbanistického prostředí. Indikací
důležitosti je i množství pozornosti, které člověk sledovanému objektu věnuje.
D) Pozorování s využitím moderní zobrazovací techniky má řadu výhod (např.
zvýšení přesnosti, usnadnění shromažďování dat, zajištění permanentnosti
záznamu atd.. Umožňuje redukci lidských omylů při pozorování.
E) Sémantický diferenciál je sociologicko psychologická metoda využívající
výpočetní techniku. Spočívá ve snímání architektury a návrhů různými
technikami a v jejich verbálním hodnocení respondenty umožňuje možnost
hodnocení přímo uživateli, kombinují se asociační a škálové metody hodnocení.
F) Projektivní technika, jejíž podstatou je sociologická interpretace počínání
zkoumaných osob, uspořádání, vysvětlení, smysl víceznačného podnětového
materiálu, např. srovnávání velikosti osobního prostoru (jižní národy menší než
národy severské), rozdíly v ovládání prostoru mezi pohlavími (chlapci –
zaměření na exteriér, expanzi, dívky – statičnost a interiér).
G) Kognitivní mapování je založeno na schopnosti člověka psychologicky
a sociálně rozčleňovat životní prostředí, člověk si vnitřně mapuje prostor, má
zřetelný sklon k rozčleňování kontinua přírody, k ohraničování, snaží se
strukturalizovat životní prostředí. S kognitivním mapováním souvisí i metoda
mentálních map (K. Lynch), člověk má určité představy o prostředí, mentální
mapa je symbolická orientace, vše má význam orientačních souřadnic,
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dominanty, trasy, uzly, hranice. Mentální mapy se nekryjí s realitou města, ex.
kognitivní mapy, výstupem pro sociologa je popis chování v prostorově
určeném prostředí.
H) Mentální mapy. Princip mentálního mapování je založen na spolupráci obou
polovin mozku. Každá část mozku pracuje s jinými údaji, levá polovina mozku
pracuje spíše s faktickými údaji jako jsou čísla, slova, posloupnosti, pravá se
zabývá například rytmy, barvami a představivostí. Pro lepší činnost mozku je
zapotřebí vhodně zapojit obě hemisféry, jen tak využijeme jeho kapacitu.
Mentální mapování se využívá především v kartografii a geografii, velký prostor
těmto metodám je dáván i v oblasti psychologie a duševní činnosti. Z pohledu
stavaře, urbanisty či architekta se nabízí využití mentálních map po vzoru B.
Blažka. Ten při svých projektech využíval metodu k získání subjektivního a
objektivního názoru občanů na své sídlo, případně lokalitu, kde žijí. Úkolem
mentální mapy bylo zachytit problémy, pozitiva a obecně platné zásady na
určitém místě.
CH) Analýza dokumentů je jedna ze základních sociologických metod
zkoumání, je využívána především formální a obsahová analýza a čerpání
informací z dokumentů, jako jsou archivní záznamy a studie stop, opotřebování
a zbytků činností. Architekti a urbanisté většinou pracují s daty, které nebyly
shromažďovány pro jejich konkrétní práci (archivní údaje, statistická data,
analýza projektové dokumentace, mapových záznamů, osobních záznamů,
provozních záznamů atd.). Materiální stopy umožňují sledování a analýzu
dochovaných materiálních stop, analyzuje se např. eroze a zbytky či odpadky
činností (př. muzeum – prošlapaná podlaha u zajímavých exponátů), jako
podklad k vyhodnocování chování lidí uvnitř i vně budov, zbytky činností
adaptivní změny způsobené uživateli (př. zasklené balkóny).
I) Analýza časových režimů je analýza rozboru záznamů, co sledované osoby
dělají během určitého časového úseku, předpoklady pro rozhodování o návrzích
budoucího prostředí, informace o potřebách uživatelů ovlivněných reálnou
situací, informace pro plánování měst a městských aglomerací.
J) Analýza činnostních vzorců ve které se jedná o osvětlení určité problematiky
životního prostředí. Uživatel vede záznamy všech svých aktivit, místa konání,
spoluúčastnících atd. Činnostní vzorce pomáhají v hledání zvýšené užitečnosti a
využitelnosti určitého prostředí, odpovídajícího měřítka staveb, tvaru, velikosti a
smyslu, jsou založeny na pozorování činností člověka a místa činnosti.
K) Sociometrie – slouží k analýze určitým způsobem uspořádaného hmotného
prostředí, k objasňování sousedských vztahů atd. Sociometrií zkoumáme
neformální vztahy uvnitř malých skupin (sympatie, antipatie), rozhovory,
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dotazníky, pozorováním interakcí, zjištěním, jak jsou sociálně preferenční
vztahy podmíněny prostorovými fakty.
L) Experiment je výsek z reality, opakované pozorování za kontrolovatelných
podmínek, např. simulace požáru (použití požárních východů).
M) Účast uživatelů v procesu projektování. Často se projektuje pro
„zprůměrované“ kategorie obyvatel, nebo je možné zkreslení v závislosti na
zisku z investice, v obou případech jde o „vnucování“ vlastních představ těm,
pro které se staví (klientům, zadavatelům). Většinou jsou opomíjeny celé
specifické skupiny (invalidé, matky s dětmi, senioři). Od 60. let 20. století
vznikaly snahy o zapojení veřejnosti do projektů plánování, přihlížení
projektanta k optimálnímu životnímu způsobu uživatelů.
N) Rozvojové programy města a účast obyvatel vznikají od poč. 60.let 20.století
zapojování občanů do procesu plánování, moderní tendence plánování: vychází
z potřeb občanů, spoluúčasti uživatelů, je nutná opatrnost a kvalifikovaný
přístup.
O) Zhodnocení staveb v průběhu užívání
Zhodnocení staveb v průběhu užívání je nejpoužívanější technikou posuzování
adekvátnosti určitých stavebně prostorových řešení, pomáhá nalézt stupeň
spokojenosti v architektonicko-urbanistickém prostředí, charakter společenských
procesů. Vnitřní prostory často nejsou využívány způsobem, který zamýšlel
architekt (vjemy a záměry se často rozcházejí), výsledky hodnocení ukážou, zda
a jak mnoho bylo po realizace a následném užití dosaženo cílů projektu, zda
budova skutečně umožňuje takové chování, které bylo považováno za důležité.
3.0 Člověk, urbanizovaný prostor a jeho revitalizace
Sociologie, částečně psychologie a filozofie se problematiky postavení člověka
v urbanizovaném prostoru dotýkají již od počátků těchto vědních disciplin,
existuje však jen málo prací, které by k tomuto tématu přistupovaly
interdiciplinárně a transdisciplinárně. Studie jsou většinou zaměřeny na
filozofické (resp. filozoficko-sociologické, filozoficko psychologické) úvahy
nad touto problematikou, které jsou vědecky a teoreticko – metodologicky velmi
přínosné, ale pro stavební inženýry a architekty většinou těžko použitelné.
Poznatky nejsou shrnuty do formulací přístupných pro praktické aplikace. Stále
častěji se setkáváme s žádostí o formulování základních přístupů, které by
pomohly při rozhodování o stavbách ze sociálně psychologických hledisek.
souvisí se dvěmi základními směry současného základního výzkumu a to
s kvalitou života a udržitelným rozvojem, tzn. s vlivy sociálního prostoru na
kvalitu života. Stavebnictví a urbanismus je vedoucí profesí, která se podílí na
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vytváření prostředí pro člověka, a to prostředí, které by mělo naplňovat v
maximální míře lidské potřeby. V České republice se diskutuje především o
zlepšení životního prostředí na základě problematiky udržitelného rozvoje.
Vycházíme ze zvyklostí a kulturních tradic a současně se zaměřujeme na
komparaci se zeměmi Evropské Unie.
Revitalizace sídel probíhá ve venkovském, v urbanizovaném, tedy městském i
velkoměstském prostředí. Revitalizace sídel je otázkou jak pro urbanisty a
architekty, tak pro ekonomy i sociology z hlediska postavení a pocitů člověka
v urbanizovaném prostoru. Každý z odborníků má své úhly pohledu. Sociology
zajímá především sociální dopad revitalizace území na veřejnost, zlepšení
zaměstnanosti, kvality života, působení na obyvatelstvo, kulturní obnovu
životního prostředí. Základem jsou znalosti o změnách v urbánním prostoru, o
vývoji městské společnosti, venkovských sídel a jejich vývoj. Důležitým
základem je charakteristika změn v současné společnosti a v její sociální
struktuře, především snižování počtu lidí pracujících v průmyslu, zvyšování
počtu lidí ve středních vrstvách a stále se zvyšující bohatství úzké skupiny
nejbohatších vrstev. S charakteristikou jednotlivých vrstev souvisí jejich potřeby
z hlediska bydlení a to jak z hlediska jejich statusu, tak z hlediska věku. Důležité
jsou znalosti o potřebách a chování výše uvedených skupin, o jejich vnímání
např. prostoru, komunikací, materiálů, barev, které přispívají k lepšímu pocitu
člověka v prostoru (i s vědomím, že je to do značné míry otázka individuality).
Při revitalizaci je důležité brát v úvahu dlouhodobou existenci staveb a
komunikací a to jak z hlediska historické retrospektivy, tak z hlediska
budoucnosti.. Kontinuita využívání urbánního prostoru je velmi důležitá při
změnách ve výstavbě, při rekonstrukcích a při novém využívání prostoru.
4.0 Závěr
Urbanizovaný prostor ovlivňuje jedince, malé a často ve velkých městech i
velké sociální skupiny obyvatelstva. Urbanizace v současné době postupuje
většinou směrem ven z měst, dotýká se příměstských, satelitních a i
venkovských oblastí, které jsou v dojezdové vzdálenosti konkrétního města.
Vedle ještě stále probíhající expanze se urbanisté zaměřují na široké možnosti
obnovy, resp. revitalizace urbanizovaného prostoru. V současnosti postupně
s využíváním nejen názorů odborníků – urbanistů a architektů, ale i s možnostmi
zapojení veřejnosti, která s sebou ve většině případů přináší značné pozitivní
dopady. Výrazným přínosem zapojení je podchycení zájmu a aktivity občanů a
získání jejich názorů, vjemů, požadavků a konkrétních potřeb. Současně
v některých případech menších úprav je možno využít i aktivity občanů.
Postupně výchovou se u části populace mění způsob života, jeho kvalita směrem
k udržitelnosti společnosti. Odráží se pozitivně i v představách lidí o kvalitě
11

života a v konečném dopadu pomalu pozitivně působí na hodnoty lidí, které
jsou v období transformace české společnosti posunuty k individualismu,
nezájmu o věci veřejné, pasivitou, netolerancí, nezájmem o budoucí.
Revitalizace sídel v současnosti by neměla být realizovaná bez zapojení
místního obyvatelstva. I když nelze počítat se zapojením všech, ve větších
sídlech jen menší části občanů, přesto je jejich zapojování pro další vývoj
nezbytné. Je předpokladem dalšího rozvoje demokratické společnosti, která bez
názorové hladiny a aktivity občanů bude ochuzena. V revitalizaci se propojuje
celá řada pozitivních aspektů. Zlepší se životní prostředí, kvalita života, tím i
ekologické aspekty prostředí, které oživením prostoru přinesou komunikaci lidí,
často i oživení zaměstnanosti, podnikání v prostoru a zvýší se atraktivita
revitalizovaného místa.
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EKOLOGICKÉ ASPEKTY
V URBANISTICKÉM ŘEŠENÍ OBYTNÝCH SOUBORŮ
Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta architektury, Ateliér výrobních staveb,
Poříčí 5, 639 00 Brno, E-mail: urbaskova@ucit.fa.vutbr.cz
Abstrakt
To consider ecological aspects in urban design of housing development, together
with the proposal of measures resulting from them, is one of the most important
challenges at the present time, not only from the ecological, but also economic
point of view. These measures, such as economical nature resources
management, minimization of damage caused by natural disasters, efficient
energy consumption, the use of renewable resources and protection against
excessive warming must be taken into consideration at the very beginning
of urban planning.
Motto
„Územní rozvoj zahrnuje rozhodnutí, která budou mít své účinky v budoucnu
a proto je třeba, aby tato rozhodnutí byla efektivní v souvislosti s budoucí
nejistotou“.
Program činnosti Výboru pro politiku územního rozvoje OECD na léta 1999-2001

Současná výstavba obytných souborů v ČR je značně problematická. Většina
lokalit se nachází mimo zastavěné území sídel, které byly co nejlaciněji
vykoupeny realitními kancelářemi jako orná půda a následně, pomocí změny
územního plánu na funkční plochy bydlení, zainvestovány inženýrskými sítěmi,
rozparcelovány a prodány zájemcům o bydlení.
Tyto nově vzniklé monofunkční obytné soubory postrádají urbanistický koncept,
vytvářející kvalitu obytného prostředí a tím i spokojenost obyvatel, která
následně vede k problémům mezilidských vztahů, k odcizení, ztrátě identity i
pocitu odpovědnosti.
Je až zarážející, jak dnešní stavebníci přistupují k výstavbě svého domova, bez
znalosti okolí, znalostí vazeb na sociální infrastrukturu pro uspokojování
základních potřeb způsobu života. Většina stavebníků se zajímá pouze o vzhled,
velikost, vybavení a cenu domu. Otázky provozu domu jsou pro ně méně
důležité a otázky územního potenciálu stavebního pozemku pro potřeby
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výchovy dětí, možnost jejich her, nabídka školských, zdravotnických a
kulturních zařízení, dostupnost sociálních služeb a obchodů, možnosti
pracovních příležitostí, možnosti veřejné dopravy a trávení volného času, kvalita
ovzduší a kvalita přírodního prostředí jsou opomíjeny.
Nedostatečný tlak na kvalitu obytného prostředí v ČR je dán především větší
poptávkou na bydlení než její nabídkou. Je zřejmé, že tato skutečnost se změní,
a tak jako v sousedních státech EU, budou růst požadavky na kvalitní a
především zdravé bydlení.
V tomto směru budou hrát významnou roli podpůrné projekty pro realizaci
ekologicky úsporné obytné výstavby, ceny energií a především legislativní
předpisy, vyžadující environmentální řešení orientovaná na trvale udržitelný
rozvoj. Územní plánování bude v tomto procesu aktivním nástrojem
koordinace všech činností v území pojímané v širších vazbách a souvislostech
sociálních, ekologických a ekonomických.
V současné době s rostoucími cenami energií se spotřeba energie na vytápění
stává kvalitativním indikátorem energeticky úsporného stavění. Přitom je nutné
si uvědomit, že urbanistická struktura, která zohlední povětrnostní, klimatické a
topografické podmínky dané lokality, ovlivní energetický režim budoucích
staveb. Obecně lze říci, že je mnohem jednodušší a levnější šetřit energii
správnou orientací budov v územním plánu, než získávat následně pro nevhodně
orientované budovy s velkými tepelnými ztrátami energii slunečními kolektory.
Dobrým příkladem ekologického bydlení na pokraji města je obytný soubor
Stadlau- Kamillenweg/Papplweg ve Vídni, který byl realizován architektonickou
skupinou Arge v roce 1991 (Georg Reinberg, Martin Treberspurg, Erich
Raith)[1] a po více než deseti letech prokazuje fungování zdařilé urbanistické
koncepce, která je zaměřena na šetření přírodních zdrojů (ovzduší, půdy, vody),
efektivitu energetické spotřeby a ochranu životního prostředí.
Mikroklima obytného souboru, kvalita ovzduší, ochrana před hlukem je
ovlivňována urbanistickými prostředky:
- rozvíjením stavební struktury s ohledem na topografickou polohu,
orientaci vůči světovým stranám a směr převládajících větrů,
- uspořádáním zeleně, návrhem volných a zastavěných ploch,
- vhodným dopravním řešením, vyloučením automobilové dopravy uvnitř
obytného souboru, vedením obslužné dopravy po obvodu,
- ekologickým využitím dešťové vody.
Urbanistický koncept výstavby je založen na principu diferencovaného prostoru
v zeleni - od veřejného, přes polosoukromý k soukromému. Deset
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nízkopodlažních řadových domů je orientováno proskleným průčelím se
zimními zahradami přímo na jih. Dobrá orientace objektů s využitím solárně
architektonických aspektů přináší vysoké úspory energie. Snahou je, aby
termická kvalita budovy byla co nejvyšší t.j. aby její energetická náročnost byla
co nejnižší. Opatření zahrnující technologii stavby a zdravotní techniku,
přinášejí další energetické úspory a ekonomickou návratnost vynaložených
nákladů. Bytové jednotky mají automaticky regulovaném větrání místností
s rekuperací tepla, které zajišťuje příznivou kvalitu vzduchu a dobrou tepelnou
pohodu vnitřních prostorů.

obr.1 Obytný soubor Stadlau- Kamillenweg/Papplweg ve Vídni
Zimní zahrady zprostředkovávají citlivý kontakt mezi venkovním a vnitřním
prostorem. Jsou opatřeny popínavou zelení, která v létě stíní proti přehřívání a v
zimě, kdy listí opadá, zajistí dostatek světla a slunečního svitu, pro získávání
pasivních solárních zisků.

obr.2,3 Zimní zahrady orientované na jih využívají pasivní solární zisky
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Funkční využití území optimalizuje využívání volných a zastavěných ploch
včetně uspořádání zeleně. Minimalizace záboru ploch pro dopravu je dosažena
vyloučením automobilové obslužné dopravy po obvodu obytného souboru. Auta
jsou garážována v přístřešcích s popínavou zelení mimo obytné objekty tak, aby
prostor před domy umožňoval bezpečný pohyb dětem a starším občanům a
nezatěžoval obyvatele sídliště hlukem a zápachem, a přitom umožnil
pohotovostní příjezd požárním vozidlům.

obr.4,5 Řešení parkovacích stání a detail vsaku dešťové vody
K zlepšení ovzduší přispívají střešní trávníky, které zachytávají prašnost z
ovzduší, zlepšují teplotní poměry v místnostech pod zelenou střechou, zvyšují

tepelný odpor střechy a tím snižují spotřebu energie. Voda ze
střešních ploch je sbírána do uměle založeného jezírka – biotopu,
který je výrazným výtvarným prvkem posilující identitu místa.
Nashromážděnou dešťovou vodu lze využívat pro zavlažování zahrad.
Plocha u jezírka, situovaného v centru lokality, slouží jako relaxační
plocha zeleně s dětským hřištěm a posezením, které plní především
funkce estetické a psychosociální. V tomto přirozeném centrálním
prostoru je umístěna společenská budova, sloužící obyvatelům všech
věkových skupin k různým aktivitám pro volný čas.
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obr.6,7 Jezírko pro sběr dešťové vody

obr.8,9 Řešení zelených ploch
Uvedený příklad je jedním z mnoha realizovaných obytných souborů
v sousedních zemích, které jsou řešeny v souladu s principy trvale udržitelného
rozvoje, který je chápán v dokumentech EU jako celkový harmonický sociální,
ekonomický a ekologický rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by
ohrožoval uspokojení potřeb budoucnosti [2].
Přihlížet k ekologickým aspektům v urbanistickém řešení obytných souborů
s návrhem z nich vyplývajících opatření je jedním z nejdůležitějších úkolů
současnosti a to nejen z pohledu ekologického, ale i ekonomického. Tato
opatření jako je šetření přírodních zdrojů, opatření pro minimalizaci škod
přírodních katastrof, efektivita energetické spotřeby, využívání obnovitelných
zdrojů a ochrana před přehříváním, musí být zváženy jíž v samotném počátku
urbanistického plánování [3].
Ve srovnání se zeměmi našich západních sousedů, kde se výstavba obytných
souborů s ekologicky úsporným řešením stává samozřejmostí, je informovanost
české veřejnosti o environmentálním řešení urbanistických a architektonických
úloh zcela nedostatečná. Také projektanti, stavební firmy a úředníci veřejné a
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státní správy, z důvodu neznalosti, často odrazují stavebníky od „netradičního“
řešení. Je proto nutné, aby technické univerzity sehrávaly významnou roli
v systému vzdělávání zaměřené na environmentální, trvale udržitelný rozvoj.
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TVORBA PROSTORŮ SÍDEL A SOUČASNÁ PRAXE
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Doc.ing.arch.Ivan Horký,DrSc
Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra sídel a regionů, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, e-mail: horkyi@fsv.cvut.cz
Porovnání hlavních současných trendů v evropské urbanistické tvorbě
s charakteristickými rysy praxe územního plánování nabízí řadu zajímavých
závěrů. Pokusím se ukázat, proč tyto závěry nevyznívají pro současnou praxi
územního plánování v ČR lichotivě. Konfrontace postupů běžných v českém
systému územního plánování s nejlepšími, všeobecně uznávanými realizacemi
nových veřejných prostorů ve vybraných evropských městech zároveň ukazují
jak je důležité cílevědomě vytvářet již v územních plánech sídel a jejich částí
příznivé předpoklady pro optimální funkční využití území a jeho prostorové
ztvárnění. Územní plánování je schopno vytvářet příznivé předpoklady pro
urbanistickou tvorbu vysoké úrovně promyšleným užíváním dvou svých
hlavních nástrojů:
- regulací funkčního využití území
- regulativy prostorového uspořádání území
Oba tyto nástroje jsou zastoupeny v nejrůznějších proporcích a obsahové
specifikaci prakticky ve všech systémech územního plánování v Evropě,
pravděpodobně proto, že jsou výsledkem velmi dlouhého kulturního vývoje
našeho kontinentu. Vždyť snahu formulovat určitý vzorec zásad pro vytváření
bezpečných, zdravých a příjemných měst můžeme identifikovat již počínaje
Vitruviem v antickém Římu, přes první středověké stavební řády (např.
v toskánské Sienně) a Albertiho v renesanční Florencii až po Chadwickův
„Public Health Act“, regulující výstavbu bouřlivě se rozvíjejících anglických
měst za průmyslové revoluce. Od samých počátků lidské civilizace byl proces
vzniku stálých sídel výsledkem synergie tří základních potřeb:
- potřeby sdružovat se, především pro dosažení vyšší míry ochrany před
vnějším ohrožením válkami a dobyvačnou agresí
- potřeby trhu pro výměnu zboží a statků nutných pro každodenní život
- potřeby dopravy zemědělských plodin, potravin, surovin a výrobků
nutných pro obživu a pro fungování trhu.
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Dnešní globalizovaný svět transformoval historické základní potřeby vytvářet
sídla do aktuálních funkcí města:
- sdružování lidí za účelem dosažení vyšší míry bezpečí nahradila touha
realizovat spontánní potřebu sociálních kontaktů na scéně města. Sídla se stala
scénou veřejného života
- trh zboží byl do značné míry vytlačen z center měst do hypermarketů na
předměstích. V centrech ho nahradil trh informací, vzdělání, rozvoje schopností
a pracovních příležitostí. Města se stávají inovačními centry a urychlovači
pokroku
- doprava je jediná funkce, jež z historické retrospektivy zůstala
v principu stejná, samozřejmě ve zcela jiných dimenzích a prostřednictvím
úplně jiných technologií a dopravních prostředků.
Analýza nejúspěšnějších evropských urbanistických projektů několika
posledních desetiletí prokazuje až překvapivou shodu některých jejich
společných rysů:
a) šlo většinou o obnovu a rekonstrukci historicky zformovaných částí center
měst, jejichž role veřejných prostorů byla dlouhá, zažitá a
nezpochybnitelná
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Obr. 1-4 Obnova historického centra Lyonu mezi řekami Rhone a Saone
přinesla řadu realizací velmi atraktivních urbanistických prostorů veřejného
charakteru …
b) realizace projektů byla výsledkem dlouhodobého, často několik desetiletí
trvajícího úsilí několika garnitur představitelů měst o realizaci jediné,
dobře formulované prostorové koncepce
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Obr. 5-9 Obnova městských prostorů katalánské Barcelony vyniká precizním
použitím nekonvenčních architektonických prostředků v široké škále osobitých
řešení
c) projekty byly dlouhodobě intenzívně propagovány a s veřejností
diskutovány, takže míra informovanosti veřejnosti o nich byla vysoká.
Městské správní orgány prokazovaly vysokou vstřícnost vůči názorům
občanů, vesměs akceptovaly většinový názor, i když byl třeba odlišný od
prvotního záměru a neváhaly s odpovídajícími korekturami projektů. Tím
bylo dosaženo vysoké míry srozumění a identifikace obyvatel s těmito
projekty, i když se často jednalo o velmi nekonvenční architektonická
řešení
d) projekty byly dlouhodobě účinně koordinovány, financovány a
realizovány na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru
e) jedním z hlavních cílů projektů bylo zlepšení dopravy a přepravních
poměrů, čehož bylo efektivně dosaženo při současném výrazném omezení
ploch sloužících dopravě. Tento pozitivní paradox byl umožněn
radikálním omezením nebo úplným vyloučením osobní automobilové
dopravy a jejím nahrazením efektivními systémy městské hromadné
dopravy, příznivými podmínkami pro individuální cyklistickou dopravu a
snadnou pěší dostupnost
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Obr. 10-11Komplexní obnova historického jádra Štrasburku je založena na
radikálním upřednostnění tramvajové a pěší dopravy před dopravou
automobilovou
f) příznivě působícím, silným impulzem jednorázového charakteru
k realizaci projektů byly významné události v životě města typu
světových výstav, olympijských her, světových sportovních šampionátů,
evropských a světových vrcholných politických a ekonomických mítinků,
apod.. Tyto vrcholné podniky však působily téměř výhradně jako
synergicky působící urychlovače přípravy a realizace projektů, které
koncepčně byly založeny již mnohem dříve
g) velké úspěšné projekty přestavby a obnovy center měst (např. Kodaně,
Melbourne a Bostonu) byly realizovány po etapách, často rozložených až
do mnoha desítek let, během nichž projekty prodělávaly mnoho korektur,
dílčích změn a postupného upřesnění.
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Obr. 12-14 Postupný rozvoj pěší zóny v centru Kodaně je příkladem cílevědomé
uvážlivé realizece jednotné prostorové koncepce v mnoha navazujících etapách
po dobu více než 40 let
Současný model územního plánování v ČR v souladu s evropskou praxí dává
značné pravomoci obcím, především tím, že je ustanovuje pořizovatelem
územně plánovací dokumentace. Praktický výkon těchto pravomocí je však
podle mého názoru nejvážnějším selháním celého systému. V malých obcích, a
to jak v sídlech venkovského typu, tak malých městech, kterých je v České
republice 76% z celkového počtu obcí, totiž nejsou vytvořeny podmínky pro
kvalifikovaný výkon pravomocí pořizovatele územního plánu. Na tragické
úrovni je zejména erudice starostů a ostatních členů zastupitelstev obcí a
dokonce i pracovníků stavebních úřadů v oblasti územního plánování,
urbanismu a architektury. Nemám tím na mysli ani tak znalost legislativy, jako
spíše schopnost základní orientace v kulturně estetických aspektech tvorby
krajiny, prostorového utváření sídel, kulturně historickém kontextu jejich
vývoje, atd.. Celou situaci dále zhoršuje i složitost veřejného projednávání
jednotlivých pracovních etap územních plánů a nároky stanovené vyhláškou
č.135/2000 Sb. na náležitosti zadání územního plánu obce. Současně platný
zákon č.83/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu na jedné straně
uložil pořizovatelům územních plánů obcí, tj. fakticky obecním zastupitelstvům,
povinnost vypracovat, veřejně projednat a k vyjádření nadřízenému orgánu
územního plánování předložit zadání územního plánu a na straně druhé
prováděcí vyhláška č.135/2000 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci závazně stanovila ve své příloze jeho obsah. Povinnou
součástí tohoto dokumentu jsou podle mého názoru zcela zbytečně záležitosti
vysoce odborného charakteru, jako např. vyhodnocení souladu územně
plánovací problematiky obce s územním plánem velkého územního celku,
apod… Je zřejmé, že naprostá většina obecních zastupitelů nemá potřebné
odborné znalosti k tomu, aby zadání územního plánu mohla vůbec sestavit tak,
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aby obstálo při přísném posouzení nadřízeným orgánem územního plánování.
Praktickým výsledkem této situace je stav, kdy obce zadání svého územního
plánu vůbec neformulují, ale svěřují tento úkol nejrůznějším externím firmám,
nejčastěji samotným zpracovatelům územních plánů. Je absurdní a zcela proti
duchu zákona o územním plánování a stavebním řádu, aby zpracovatelé
územních plánů ukládali sami sobě co mají řešit, často bez potřebné podrobné
znalosti místních poměrů obce a jejích reálných potřeb. Za této situace
skutečným hegemonem procesu územního plánování v menších obcích není
obec sama, jak stanovuje správně zákon, ale nadřízený orgán územního
plánování, tj. zpravidla příslušný odbor územního a stavebního řízení krajského
úřadu, který de facto nahrazuje odbornou nezpůsobilost obcí dostát platné
legislativě.
Praktické uplatňování role nadřízeného orgánu územního plánování krajskými
úřady je centrálně metodicky usměrňováno ministerstvem místního rozvoje tak,
aby proces územního plánování obce tzv. co nejméně „zatěžoval“. Tou „zátěží“
se přirozeně myslí předevší náklady na pořízení územně plánovací dokumentace
a její udržování v provozuschopném stavu pomocí změn a periodických
aktualizací. Tato bohulibá filozofie je odbory územního a stavebního řízení
krajských úřadů naplňována řadou zcela absurdních konkrétních požadavků na
obsah územně plánovací dokumentace, například:
- co nejobecnější a nejuniverzálnější regulaci funkčního využití území.
Preferovány jsou multifunkční zóny (např. jediný typ bydlení) tak, aby územní
rozhodnutí vydávaná stavebními úřady zpravidla velmi benevolentně byla se
zárukou vždy ve shodě s využitím území podle schválené územně plánovací
dokumentace obce. Nedávno jsem např. vyslechl od krajské hygieničky
argument, že přece není možné prostřednictvím územního plánu bránit občanovi
v naplnění jeho ústavního práva chovat slepice u svého rodinného domu v zóně
čistého bydlení městského typu a zatěžovat orgán hygienické péče řešením
stížností sousedů poukazujících na to, že chov slepic schválený územní plán
v této zóně neumožňuje
- nemilosrdným vyškrtáváním jakýchkoliv regulativů prostorového
utváření rozvojových zón obcí jako např. uliční čáry, tvaru střech, druhu
oplocení pozemků, podlažnosti, apod.. s výjimkou koeficientu zastavění
stavebního pozemku. Zde krajské úřady zneužívají nicneříkající a „gumové“
formulace § 10 zákona č.83/1998 Sb. o tom, že územní plán obce obsahuje „….
základní regulaci území …“. Ve jménu faktického přitakání gründerské zásadě,
že „… za svoje peníze si na svém pozemku mohu postavit co chci..“ se tak
vytvářejí okleštěnými územními plány ideální podmínky pro to, aby stavební
úřady legalizovaly vydanými územními rozhodnutími a stavebními povoleními
výstavbu nesourodých urbanistických celků a architektonických souborů zcela
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podřadné estetické i funkční kvality, pro něž se v poslední době ujalo označení
„sídelní kaše“

Obr. 15-16 Příklad sídelní kaše v příměstské oblasti východně od Prahy je
výsledkem absence racionální prostorové regulace území a cenové spekulace
původních vlastníků pozemků i developerů
- nemilosrdným vyškrtáváním podmínky zpracovat pro vybrané části sídel
podrobné zastavovací regulační plány. To se děje pod heslem“..není přece
možné chudým obcím tahat z rozpočtu peníze na zbytečné plány“. V praxi tudíž
obce disponující schváleným územním plánem nepociťují potřebu upřesnit
řešení jednotlivých rozvojových zón regulačním plánem. Poněvadž v závazné
části dokumentace územních plánů obcí krajské úřady nepřipouštějí ani
regulativ minimální výměry parcely pro výstavbu rodinného domu, je
optimalizace podmínek pro pro vznik „sídelních kaší“ úspěšně završena.
Domnívám se, že výčet pouhých několika výše uvedených příkladů současné
územně plánovací praxe v ČR opravňuje k závěru, že jde o faktickou rezignaci
na cílevědomé vytváření koncepce prostorového uspořádání území a jeho
prostorovou regulaci, které jsou nejen žádoucí, ale i zakotveny přímo v zákoně
č.83/1998 Sb. Pod líbivým štítem liberálního přístupu k územnímu plánování se
v drtivé většině našich sídel naplno otvírají dveře urbanistické a architektonické
anarchii i agresívním zásahům do krajinného rázu. O cílevědomém vytváření
předpokladů pro tvorbu smysluplného a atraktivního urbanistického prostoru
v sídlech nemůže být řeč.
Literatura:
[1] Zákon č.83/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a
stavebním řádu
[2] Vyhláška č.135/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o územně
plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
[3] J.Gehl a L.Gemzoe: “Nové městské prostory”, vydavatelství ERA, 2002,
ISBN 80-86517-09-8
[4] Fotoarchiv Doc.ing.arch.I.Horký,DrSc - ARCHIS
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ŽIVOT MEDZI PANELÁKMI
Ing. Peter Holub
Vysoké učení technické Fakulta Architektury, Poříči 5 Brno 639 00
peter.ke@pobox.sk
Veľkorozmerná štandardizácia, obmedzený počet typov obytných domov
a slabá stavebná kvalita viedli k vzniku depresívnych blokov, panelových
bytových domov. Obyvatelia týchto socialistických sídlisk nemali možnosť
voľby. Žiaľ nemajú ju ani teraz. Pretrvávajúci nedostatok bytov v súčasnosti
nedovoľuje riešenie panelových sídlisk ich demoláciou. Paneláky nemôžu byť
jednoducho demolované a preto by sme mali hľadať možné riešenia, ktoré by
opravili, zlepšili, adaptovali či humanizovali tieto sivé neinšpiratívne sídliská.
Keďže priestoru bolo veľa domy, či obytné bloky boli navrhované ako
vysoké kompaktné objekty s veľkorysým priestranstvom vhodným pre
rekreáciu. Z týchto plánov sa však zrealizovalo len niekoľko.
...najprv je potrebné uvažovať nad životom a funkciami, ktoré má vykonávať
priestor, potom o tvare verejného priestoru a nakoniec nad samotnou budovou.
Realita bola pri výstavbe sídlisk bohužiaľ opačná
a prioritná bola práve
budova, nie priestor v ktorom stojí a ľudia ktorí ju využívajú.

Podľa výpočtov Ministerstva pre miestny rozvoj by likvidácia panelákov
v Českej republike a nastávajúca výstavba nových klasických domov by stála
jeden a pol bilióna korún českých. Oproti tomu regenerácia starých panelových
domov Ministerstvo vypočítalo „len“ na 400 miliárd. Samotné búranie by totiž
nebolo konečným výsledkom ale aj recyklácia vybúraných materiálov by stála
obrovské náklady. Ani v susednom Nemecku sa nebúrajú celé paneláky ale len
tie ktoré sú v zlom stave.
S celkovým búraním týchto obytných celkov sa stretli asi len v amerických
štátoch, v americkom meste St. Luise si zlá situácia v štvrti výškových
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obytných domov vyžiadali úplnú demoláciu už takmer po 20 rokoch po
výstavbe sídliska, tento proces bol nevyhnutný hlavne po zhoršení sociálnych
štruktúr obyvateľstva tohto obytného súboru a následné demolovanie
kriminálnikmi, neexistovala žiadna spoločenská komunita, ktorá by ochraňovala
svoj priestor. Proces odstránenia obytného súboru stála najmenej 300 mil. $.

Obr.1 Obytný súbor St. Luis USA Obr.2 Demolovaný obytný dom nájomníkmi
V západnej Európe môžeme vidieť trend keď na panelových sídliskách
Dánska, Francúzka sa postupne zvyšuje nezamestnanosť a kriminalita, bývajú
tam už len sociálne slabšie vrstvy obyvateľov. Typickým obrazom panelových
sídlisk v bývalom Československu je, že na týchto sídliskách môžeme vnímať
sociálnu rôznorodosť medzi obyvateľmi sídliska, podľa mnohých sociológov je
tento jav jediným pozitívom, že aj naše sídliská sa nestali „getom“ ako
v susedných krajinách EÚ. Aby sa neopakovala situácia ako v západných
krajinách je nutné a potrebné udržať strednú a vyššiu vrstvu obyvateľstva na
sídliskách, preto je nutné aby sme vytvárali zaujímavé a atraktívne prostredie
v priestoroch panelových sídlisk.
Tvorba sídlisk bola inšpirovaná heslom Le Corbusiera:
„Mesto už nieje odsúdené, aby bolo len hroznou hromadou kameňa, stane sa
parkom“.
Stali sa tieto slová naozaj inšpiráciou, alebo si ich niekto len nesprávne
vyložil?
Jednotlivé budovy boli umiestňované do priestoru, do zelene. Stratilo sa tým
v minulosti najviac presadzované negatívum bývania a to hygiena obytného
prostredia. Vzťahy medzi komunikáciami a budovami sa zmenili, vznikol tak
nový funkčný priestor, ktorý obsahoval len pešiu prevádzku zámerne oddelenú
od dopravy. Vznikol tak nový fenomén bývania a zároveň zanikol klasický
význam ulice, ktorý bol od nepamäti vžitý v povedomí ľudí ako verejný priestor.
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Možno aj preto verejný priestor sídlisk nebol nikdy využívaný ako klasická
ulica.
Verejný priestor sídliska je najdôležitejším miestom pre spoločenský život na
sídlisku, čo vyplýva z jeho prvoradej rekreačnej funkcie. Väčšina spoločenských
kontaktov medzi susedmi a verejnosťou začínajú práve pred dverami ich
domov. Preto by mali tieto priestory lákať svojim zovňajškom a funkciami ľudí
pre trávenie svojho času vonku v exteriéry svojho domova. Sídlisko je živé len
vtedy ak obyvatelia využívajú aktivity ktoré im toto miesto ponúka. Ľudia sa
zastavujú na pár slov s priateľmi, vedú deti do škôl, alebo len tak sedia na
lavičkách pred domom, deti sa naháňajú po trávniku pre domom, výrastkovia
tajne fajčia niekde za rohom vo svojom tajnom mieste. Spočítaním všetkých
týchto aktivít aj keď spolu nesúvisiacich sa stáva miesto atraktívnym a živým.
Ak tieto aktivity miesto nemá tak sa stáva sivým a neosobným ako väčšina
našich sídlisk. Možno by niekto oponoval, že v dnešnej dobe médií a internetu
keď väčšinu svojho času trávime sledovaním televízie a brázdením internetu,
keď nakupujeme z pohodlia nášho domova a taktiež sa môžeme zhovárať
prostredníctvom obrazovky v rôznych súkromných priestoroch, sa vytratí
potreba ľudí tráviť svoj čas vonku, ale našťastie sa tieto predstavy vôbec
nenaplňujú a ľudia majú v sebe aj naďalej zakódovanú potrebu osobného
kontaktu.
Preto rekonštrukcia sídlisk a ich okolia vedie k lepšej psychickej pohode
obyvateľstva a lepšej kontrole plôch okolia domov, ktoré zahŕňajú ulice, ihriská
a koridory medzi nimi. Program regenerácie sídlisk môže pomôcť ľuďom
ochrániť plochy vonkajšieho obytného priestoru, v ktorom môžu realizovať
život svojej komunity a zlepšovať zároveň svoj život. Aby sa realita života
medzi štyrmi stenami stále viac neprehlbovala je potrebné, aby sa stále len
nehovorilo o nedostatkoch života v nich ale aby sa hľadali príčiny ich vzniku
a zároveň možnosti ich riešenia. Nie je nutné vždy rozmýšľať nad demoláciou
sídlisk ako jedinou možnou formou riešenia problému. Prečo búrať niečo, kde sa
mnohý z obyvateľov cíti dobre a vidí v tom možnosť lacnejšieho ubytovania.
Pre mnohé mladé rodiny je to jedinou možnosťou ubytovania sa.
Asi najzávažnejším problémom je neexistencia funkčných priestorov okolo
panelákov. Priestor sa poväčšine stáva len veľkým parkoviskom pre vozidlá
obyvateľov. Inak tieto priestory niesu vôbec využívané. Minimálne tam môžeme
vidieť detské ihriská aj to v hroznom stave. Ideou pre stavbu týchto priestorov
bolo vytvoriť park so funkciami ktoré mu prináležia. Na sídliskách možno
pozorovať, že sa tam vytráca (ak vôbec niekedy vznikla) komunita. Aj na
základe týchto chýbajúcich kontaktov sa zvyšuje kriminalita na sídliskách,
územie nieje kontrolované ako v minulosti pri klasickej ulici (keď boli priestory
menšie a v ľudskom merítku), existoval akýsi prehľad nad ľuďmi obývajúcimi
dané územie a nad cudzincami
prichádzajúcimi do tohto vizuálne
kontrolovaného územia.
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Príkladom existujúcej komunity ľudí je Petržalské sídlisko v Bratislave kde
obyvatelia domu sami začali udržovať svoj dom a jeho okolie. Kuriózne na
tomto príklade je že obyvatelia tohto domu si dali namontovať kamerový systém
ktorý pomocou internetu môžu sledovať všetci čo sa deje v okolí ich obytného
domu, a týmto vyvrátili tvrdenie, že so zvyšujúcimi poschodiami sa znižuje
záujem nájomníkov o okolie svojho domova. Podľa jedného z nájomníkov sa
znížila kriminalita v dome aj v jeho okolí, čo sa ukázalo na zvýšení cien bytov,
v tomto území.

Obr. 3 Internetová stránka panelového domu v Bratislave
Veľkým problémom na sídliskách je fakt, že tam existujú len verejné
priestory. Pričom každý obytný súbor by mal obsahovať minimálne tri zo
štyroch známych typov exteriérových priestorov.
Priestory môžeme rozdeliť na priestor súkromný, polosúkromný, poloverejný
a verejný.
V praxi sa so všetkými druhmi týchto priestorov v našich podmienkach
stretávame len pri individuálnej a radovej zástavbe rodinných domov. Počet
týchto priestorov sa znižuje s výškou obytnej budovy. V našich podmienkach
sídlisk je reálny len verejný priestor, pričom poloverejný priestor nájdeme len
v priestoroch chodieb a výťahov a súkromný priestor sa obmedzuje len za dvere
konkrétnych bytov.
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Obr.4 Typy priestorov v panelovom sídlisku a pri rodinnej výstavbe
Možnou alternatívou riešenia tohoto problému by bolo vytvoriť akúsi
komunitu ľudí ktorý by sa navzájom poznali, bývajúcu v jednej dome alebo
v jednej štvrti. Vytváraním menších vyčlenených (ohradených) akýchsi
okrskov, ktoré by rozčlenili veľké volné plochy zelene na menšie časti, ktoré sú
ľahšie kontrolovanejšie a vďaka tomu sa môže znížiť celková kriminalita na
danom území. Tento spôsob delenia bol použitý pri výskume v amerických
obytných súboroch typu rodinnej zástavby a domov štvorposchodových
obytných celkov. Na týchto príkladoch bolo zistené zníženie kriminality, pretože
sú ľahšie kontrolované obyvateľmi bytov a domov.
Podobný príklad aj keď nie zámerne vytvorené možno vidieť v holandskom
Amsterdame kde sú jednotlivé obytné celky delené na menšie vodnými kanálmi.

Obr. 5 Obytné súbory v holandskom Amsterdame
Týmto delením sa ľahko docieli poloverejný priestor všade tam kde bol
doteraz len priestor verejný patriaci každému a zároveň nikomu. Ďalšie kroky by
mali viesť k rozčleneniu týchto priestorov na polosúkromné priestory, takéto
priestory môžeme vidieť aj dnes pretože vznikajú samovoľne na niektorých
miestach sídlisk. Stretávame sa s nimi kde v konkrétnom vchode do obytného
31

domu bývajú starší ľudia, ktorí zainteresujú do tejto činnosti svojich
spolubývajúcich , alebo len sami skrášľujú svoje bezprostredné okolie vstupov,
Môžeme dokonca nájsť aj osadenie lavičky. Všetky tieto iniciatívy môžu
v nás evokovať potrebu ľudí zkrášlovať svoje okolie a tým zväčšovať svoj
obytný priestor smerom von a zároveň ho aj využívať vo svoj prospech. Niekedy
sa tieto súkromné iniciatívy stretávajú s úspechom a vchod do domu sa stáva
poloverejným až polosúkromným priestorom daného bytového domu, ktorý je
kontrolovaný svojimi nájomníkmi. Jedným z príkladov môže byť aj regenerácia
priestorov na sídlisku v Přerove a v Příbrame, kde sa na konkrétnych sídliskách
vytvoril pokus o vytvorenie akýchsi mini priestorov s posedením, ktoré
nadobudli charakter poloverejného priestoru, s ktorým sú jeho obyvatelia lepšie
stotožňujú.

Obr.5-7 Príklady vytvorenia poloverejných priestorov, rozčleňujúcich veľké
priestory
Zároveň zmenou sociálneho modelu rodiny dochádza k modelu menších rodín
a taktiež veľkému narastaniu osamelých ľudí mladých aj starých. Preto týchto
ľudí môže byť návšteva verejných priestorov, pasívny kontakt a pozorovanie,
načúvanie jediným kontaktom a jedinou formou spoločenského kontaktu.
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Výsledkom uvedených skutočností dochádza k stálemu zvyšovaniu nárokov
na sídliskové priestory a aktivity v nich, prínos atraktívnych priestorov je pre
život a prosperitu sídliska nepostrádateľný.

Obr.6 Príklad aktivít v obytnom súbore v Amsterdame

Obr.7 Príklady poloverejného priestoru obrázok napravo a polosúkromného
naľavo, kde v prízemné byty majú vlastnú záhradu, obytný dom v Amsterdame
Preto je nutné charakterizovať a analyzovať zásady, podľa ktorých by bolo
vhodné aplikovať aj na naše podmienky metodiku pre vznik kvalitných
a funkčných sídliskových priestorov, tak ako je to vidieť v zahraničí.
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OBRAZ KRAJINY V OBRAZE MESTA
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Keď je človek smutný, má nejaký problém, hľadá niekoho, kto by mu pomohol
a ak práve taký človek nie je nablízku, hľadá spôsob a miesto, kde by prišiel na
iné myšlienky. Hľadá miesto, ktoré je mu blízke, je pre neho zázemím,
pripomína mu domov alebo iné srdcu blízke miesto. Jednoducho svoj priestor,
kde sa cíti dobre a doma.
Kam sa prejsť, kam si sadnúť, kam si ísť nachvíľu oddýchnuť cez obedňajšiu
prestávku? Kam ísť na prechádzku so svojím partnerom? Kam sa prejsť so
svojím dieťaťom v kočíku?
Aké miesto ponúkajú naše mestá nám obyvateľom s každodennými starosťami
a radosťami.
Mesto – Považská Bystrica – z ktorého pochádzam, tieto miesta má. Má pešiu
zónu, ale prázdnu. Má mestský park ale bez stromov. Ani jedno toto miesto
nenapĺňa svoje poslanie. Boli naplánované a vybudované. No bez úspechu.
Podľa Gehla je kvalita verejných priestorov daná aktivitami, ktoré sa v nich
dejú. U nás je to jediná – keď vás bolia nohy z chodenia, tak si tam v lete
sadnete na lavičku. No dlho sa tam nedá vydržať – nie sú tam stromy. Sedieť na
slnku v horkom lete nie je nič príjemné na dlhšiu dobu.
Považská Bystrica ja historické komunistické mesto, ktoré ako mesto inú
historický etapu nezažilo. Budovalo sa za jediným účelom danej doby – rozvoj
priemyslu. Bol tu situovaný strojárenský priemysel, výroba ložísk.
Z malej obce, ktorá sa tiahla pozdĺž Váhu sa stalo priemyselné mestečko.
Začala sa budovať pýcha socializmu. Rýchla výstavba, asanovanie starého
centra a budovanie nového. Vypracoval sa nový územný plán, kde sa nešetrilo
na nových verejných priestoroch. Mesto sa celkom prebudovalo a zo staršej
zástavby sa zachovali iba 2 budovy v meste, knižnica a kostol. Cez staré
pôvodné námestie dnes vedie štvorprúdová cesta ako jediná spojnica na trase
Bratislava – Žilina – Poľsko. Z pôvodného námestia zostala jedna bytovka na
konci ktorej je kostol.
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Nové námestie sa doteraz nevytvorilo. Bystrica má teda akési pomyselné
centrum niekde, kde je na jednej kope viac obchodov a samé úrady. To presne
stanovuje aké aktivity sa v centre dejú – behanie po úradoch a občasné nákupy
u čínskych obchodníkov. To že niekto v Prahe alebo Košiciach povie že ide do
mesta, znamená, že ide „žiť“. U nás keď niekto povie, že ide do mesta, spýtate
sa ho, čo si ide na úrad vybaviť.
Centrum mesta úplne stratilo na svojej príťažlivosti.
V tej istej dobe sa pekne naplánovalo aj rozšírenie mesta, vybudovanie nových
sídlisk SNP, Lány, Hliny, Rozkvet a to všetko na zelenej lúke alebo skôr na
pekne zazelenených močiaroch a kopcoch vhodných skôr na lyžovanie ako na
výstavbu panelových domov. Ale stalo sa. Bolo by vhodné sa spýtať, do akej
miery sa zobrala do úvahy krajina. Odpoveď je jasná: do žiadnej.
Tým ako sa mesto začalo vzďaľovať pôvodnej výstavbe, vznikali problémy
a otázka krajiny je tu naozaj podstatná. Nové sídliská boli naplánované
a zrealizované v úzkom priestore medzi svahmi. Celá táto časť mesta je v zime
silne inverzná a v kombinácií s dobre fungujúcou priemyselnou továrňou
doslova fatálna. Vzhľadom na to, že zimy sú tu od novembra do konca apríla, je
táto polovica roka veľmi nepríjemným obdobím. Naši predkovia veľmi dobre
vedeli prečo starú Bystricu neťahali medzi kopce, ale kopírovali rieku Váh
v otvorenom údolí, ktoré má lepšie klimatické podmienky pre zdravší život
obyvateľov.
V tejto etape boli očividne negatívne potlačené pôvodné významy
mestotvorných prvkov ako sú námestie alebo centrum. Boli zle zvolené plochy
pre výstavbu a ďalší rozvoj mesta. Tým vzniklo akési slabo fungujúce mesto
s množstvom problémov.
V tomto plánovaní páni autori úplne zlyhali. A pritom stačilo porozmýšľať
o význame usporiadania starej pôvodnej zástavby a o vplyve krajiny a okolia na
túto zástavbu.
Na tomto príklade sa dá poukázať na obrovský a podstatný vplyv krajiny
a staršej pôvodnej zástavby na ďalší rozvoj mesta. Tieto dva významné prvky
by sa mali zohľadňovať pri každom územnom pláne.
Pri hodnotení krajiny sa poukazuje len na vedecky stanovené determinanty
krajiny, ktoré sú dôležité pre zachovanie ekologickej stability, no nikde sa
nehovorí práve o vizuálnej hodnote krajiny. To ako pôsobí na človeka po
vizuálnej stránke.
A práve tieto hodnoty môžu byť veľmi potrebné a dôležité ako inšpirácia pre
ďalší rozvoj mesta.
V mestách, ktoré nemajú historické zázemie – vznikli v socializme za účelom
priemyselného rozvoja, nie je od čoho sa odpichnúť. Najmä ak došlo k tak
radikálnej zmene ako v prípade Považskej Bystrice. Zdrojom pre inšpiráciu
v takomto meste je práve krajina. Pochopenie a vnímanie krajiny je dôležité pre
ďalší rozvoj mesta.
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Máme možnosť meniť tvár prírody podľa potrieb spoločnosti a ovplyvňovať
prírodné prostredie aj pri výstavbe a prestavbe miest. Tieto možnosti však
niekedy vedú k tomu, že prírodné prostredie prehliadame, že si neuvedomujeme
význam prírodných podmienok pre ekonómiu výstavby pri kompozícií
mesta ( Hrúza, 1960).
Už naši predkovia venovali veľkú pozornosť krajine a jej logické využitie v náš
prospech bolo prvoradým kritériom umiestnenia sídla.
Už v staroveku bolo miesto pre bežné sídlo zvolené na vyvýšenom mieste kvôli
obrannej funkcii. Vtedy malo prirodzene vzniknutý pôdorys, bralo ohľad na
osobitosti terénu a využívalo tento terén pre rozmiestnenie svojich sídiel
a dominánt.
V staroveku bola poloha mesta tiež zvolená podľa širších vzťahov voči okoliu.
Vyberala sa dobrá strategická poloha v blízkosti križovatiek obchodných ciest,
prechodov cez rieku...
Podmienkou pre rozvoj mesta v stredoveku bola existencia nejakého oporného
bodu v krajine ( hrad, kláštor, križovatka ciest, …)
Všetky tieto mestá, ktoré vznikali prirodzeným spôsobom sa prispôsobovali
geomorfologickým podmienkam.
Aké sú kritéria pre nás pre rozvoj našich miest dnes? Je to sťahovanie za prácou.
Ľudia idú bývať tam, kde je práca. Ale prečo niektoré mestá pretrvávajú dodnes
so svojou funkciou obchodného alebo produkujúceho mesta dodnes a iné
jednoducho zanikajú a vymierajú.
Kvalita mesta nie je stanovená len množstvom pracovných príležitostí, ale aj
schopnosťou poskytovať domov pre svojich obyvateľov, schopnosťou perfektne
zapadať do svojho prostredia.
Každého dnes zaujíma len otázka separovaného odpadu ako priorita pre lepší
život v meste a jeho okolí a vytváranie čističiek odpadových vôd. Toto sú
ekologické priority pre našu krajinu, ale kvalitu bývania v meste nevyriešia.
Naše okolie je plné inšpirácie ako urobiť naše mestá útulnejšie. Individualita
sídla je daná pochopením jedinečnosti miesta, v ktorom sa sídlo nachádza.
Krajina napovie, kam sa v ďalšom rozvoji mesta uberať. Čo podporiť, a od
čoho naopak upustiť.
Jednou z možností ako stanoviť, či mesto vizuálne zapadá do svojho okolia, je
vytvorenie archetypov krajiny a archetypov mesta. Ich vzájomným porovnaním
sa dá určiť, či mesto logicky nadväzuje na krajinu, či ju logicky využíva pre svoj
obraz. Takýto archetyp bo bol nositeľom vizuálnych informácií, ktoré vplávajú
na človeka. Podľa Schulza, ktorý rozdelil archetypy krajiny a architektúry na 3
typy – romantický, kozmický a klasický, sa dá jednoducho zistiť či mesto
nadväzuje na krajinu svojím vizuálnym pôsobením. Vypracovaním podrobnejšej
analýzy archetypov miest a krajiny sa zaoberám vo svojej práci. V nej by sa
mali všetky tri archetypy konkretizovať na mierne európske pásmo
a pravdepodobne aj rozšíriť podľa potreby.
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Hodnotenie miest a okolitej krajiny pozostáva z určenia daného archetypu mesta
a archetypu krajiny. Ich vzájomným porovnaním sa dá zistiť či dané mesto
naozaj rešpektovalo krajinu – lokalitu, v ktorej sa nachádza. Či pri tvorbe
mestského interiéru sa zohľadňoval lokálny význam a výraz miesta. Alebo je to
mesto vytrhnuté zo svojho prirodzeného prostredia. Na základe takýchto
charakteristík sa dá určiť kvalita mestského obrazu a jeho lokálna hodnota.
Určí sa miera prepojenia mesta s krajinou, miera zapojenia mesta do krajiny.
Metodika hodnotenia:
Každý archetyp má 10 charakteristík. Každá charakteristika má hodnotu od 0 –
10 bodov, pričom hodnota 10 znamená že dané miesto má plne zastúpenú danú
charakteristiku. Z daných charakteristík sa určí priemerná hodnota, ktorá udáva
mieru zastúpenia archetypu mesta alebo krajiny. Pričom číslo 10 udáva čistú
hodnotu archetypu.
Výber hodnotených miest:
Ako vzorku sme vybrali mestá Považská Bystrica a Trenčín. Trenčín je
historické mesto so stredovekým hradom vybudovaným nad mestom. Počet
obyvateľov je 57 000. Považská Bystrica je mesto založené v 20. storočí
a výrazne prebudované v období socializmu a to vo dvoch fázach. Prvé obdobie
je charakteristické „Sorelou“ a druhé obdobie je typické panelovou výstavbou
bytov a občianskej vybavenosti. Toto mesto má 47 000 obyvateľov.
Sú to dve mestá s odlišným pôsobením a odlišným obrazom mesta aj keď sa
nachádzajú vo veľmi podobnej krajine. Mesto Pov. Bystrica sme rozdelili na dve
časti, na staršiu murovanú zástavbu a panelové obytné časti s občianskou
vybavenosťou – do ktorej spadá aj centrum mesta. Hodnotené budú samostatne.
Hodnotenie Trenčína
Hodnotenie Trenčína - mesta
Archetyp
Romantický Klasický Kozmický
Bodová hodnota
8
0
8,4
Hodnotenie Trenčína - krajiny
Archetyp
Romantický Klasický Kozmický
Bodová hodnota
7,7
0
9,6
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Hodnotenie Považskej Bystrice.
Hodnotenie Považskej Bystrice – staršej časti mesta
Archetyp
Romantický Klasický Kozmický
Bodová hodnota
4,5
8,1
2,2
Hodnotenie Považskej Bystrice – novšej časti mesta
Archetyp
Romantický Klasický Kozmický
Bodová hodnota
0
1,3
10
Hodnotenie Považskej Bystrice – krajiny
Archetyp
Romantický Klasický Kozmický
Bodová hodnota
8,5
8,5
0
Výsledky hodnotenia:
Z horeuvedených tabuliek hodnotenia vyplýva, že Trenčín a staršia časť
Považskej Bystrice majú veľmi zhodné výsledky medzi archetypom mesta
a archetypom krajiny.
Naopak novšia panelová zástavba Považskej Bystrice je veľmi kontrastná voči
krajine.
Na základe zistených výsledkov sa dá povedať, že panelová bytová výstavba je
v danej krajine úplne cudzím prvkom bez akýchkoľvek rešpektovaní krajiny.
Výrazne kontrastuje s okolím a nijak doň nezapadá ani nenadväzuje. Dá sa
povedať, že je úplne vytrhnutá z krajiny, v ktorej sa nachádza. Nemá žiadne
prvky lokálnej kultúry. Jej hodnota sa týmto výrazne znižuje, rovnako ako
kvalita bývania. V porovnaní s výstavbou staršieho charakteru, ktorá nadväzuje
a zohľadňuje okolitú krajinu a má lokálne vlastnosti s ľudským merítkom.
Prepojenosť s krajinou je plynulejšia a mäkšia.
Takéto hodnotenie nám odpovedá na vzťah mesta a krajiny a ako tento vzťah
v minulosti bol udržiavaný alebo naopak podceňovaný. Do akej miery sa
pracovalo mechanicky pri projektovaní a kedy sa pracovalo s citom.
Výsledkom takéhoto hodnotenia je :
• Pomoc pri ďalšom rozvoji mesta
• Poskytuje inšpiračný zdroj pre mestských architektov, krajinných
architektov a urbanistov
• Je pomôckou pri stvárňovaní zanedbaných a opustených častí mesta
• Inšpiračným zdrojom pri tvorbe verejných priestorov
• Pomoc pri formovaní okrajových častí mesta
• Zjednocujúci prvok pri plánovaní mesta a krajiny
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• Pomoc pri posúdení vplyvu
na životné prostredie (tzv. EIA –
z anglického Enviromental Impact Assessment)
Toto využitie by mohlo byť uplatnené ako pomôcka pri posudzovaní vplyvu na
životné prostredie -EIA.
Účelom tohto zákona je upraviť postup pri komplexnom odbornom a verejnom
posudzovaní pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností určených podľa
tohto zákona pred rozhodnutím o ich povolení podľa osobitných predpisov, ako
aj pri hodnotení návrhov niektorých rozvojových koncepcií a všeobecne
záväzných právnych predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na
životné prostredie.
Dobre umiestnené sídlo rešpektujúce okolitú krajinu ku svojmu prospechu
tvorilo logický plynulý prechod medzi prírodným a človekom vytvoreným
prostredím. Bolo lokálne a tvorilo oporu pre človeka – bolo jeho domovom.

Obr.1 Pohľad na Šiandorovskú ulicu a námestie s kostolom pred prestavbou.

Obr. 2 Pohľad na tú istú ulicu a námestie s kostolom po prestavbe.
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Ústav veřejné správy a práva, Fakulta ekonomicko – správní
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Abstrakt
Chápání budoucnosti našich měst je v období posledních 150-ti let úzce spojeno
s jejich růstem, a to jak v oblasti počtu obyvatel, tak i jejich plošným
rozšiřováním. Neuvědomujeme si dosud zcela jasně, že tempo
zmnohonásobování měst v období urbanizace je již minulostí. Faktických
obyvatel města ubývá, a to nejen jejich vystěhovalectvím na venkov, ale
zejména přirozeným úbytkem obyvatelstva nejen u nás, ale v celém evropském
prostoru. Je proto třeba hledat cesty ke změně chápání toho, co je rozvoj
(budoucnost) města a nezaměňovat jej s jeho prostorovým rozšiřováním a
likvidací volné krajiny.
1.0

"Poslání" moderního urbanismu

Moderní pojetí urbanismu vzniklo po polovině 19. století jako reakce na
problémy industriálních velkoměst zejm. Londýna a dalších průmyslových měst
ve Velké Británii. Stěhování velkého množství dělníků za prací do města
přineslo růst měst a růst počtu jeho obyvatel. Reakcí na stále zhoršující se
fungování měst a podmínky života v něm pak bylo „objevení“ územního
plánování, prostorové i plošné regulace, limitů využití území a všech jeho
dalších atributů. [8] Zásady územního plánování tedy byly založeny na
odstraňování těch nejhorších disproporcí ve fungování města. Všeobecně se
např. předpokládalo, že řada problémů je způsobena nejen růstem počtu
obyvatel měst, ale jejich koncentrací resp. jeho hustotou na hektar (resp. km2).
Např. Ebenezer Howard ve své teorii zahradního města počítal s průměrnou
hustotou nového osídlení 80 ob./ha [3], která již charakter města obecně
nenavozuje, ale jak správně poznamenává Hnilička, nešlo Howardovi až tak o
snížení hustoty osídlení, ale o doplnění toho, čeho se industriálním městům,
které měl možnost pozorovat, nedostávalo nejvíce, a to městské zeleně [3] resp.
vnímáno šířeji - nedostatek kvalitních veřejných městských prostorů.
Howardova teorie je plná termínů jako hlavní třída, boulevard či městský park.
Hnilička sice poznamenává, že Howardova teorie nepodporuje urbanitu, je ale
třeba si uvědomit, že v kontextu „dynamického industriálního města“ konce
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19. století by bylo naše vnímání urbanity naprosto nepochopitelné. Dnes tak
široce diskutované a obávané snižování intenzity zastavění a koncentrace
hustoty obyvatel [2], které v této době v souladu se zásadami územního
plánování probíhalo, bylo vnímáno veskrze pozitivně.

Obr. 1 Howardovo schéma Zahradního města budoucnosti [17]
Územní plánování 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století totiž v teorii i praxi
dbalo o to nejpodstatnější co činí město městem, a to není, jak se domnívá
Hnilička hustota obyvatelstva, ale! fungující systém veřejných městských
prostorů. Ukázkou mohou být Sittem citované (ale i kritizované) zásady Svazu
německých architektonických a inženýrských spolků v Berlíně z roku 1874,
které zní:
1. Projektování růstu měst ve své podstatě spočívá především v určení
základních tras všech dopravních sítí: ulic, koňských a parních pouličních
drah i plavebních kanálů, které musí být řešeny soustavě a proto
v dostatečném rozsahu.
2. Základem sítě ulic jsou především hlavní třídy, přičemž je nutné co
nejvíce přihlížet k již existujícím cestám a k těm směrům, které jsou
určeny místními podmínkami. Rozdělení nižšího řádu se provádí podle
místních potřeb nebo může být ponecháno na vůli soukromníků. [11]
Sitteho kritika ovšem nesměřuje k problémům hustoty zastavění, ale právě do
oblasti ztráty kvality veřejného prostoru. Sitte doslova říká: „Je zřejmé, že
parcelační plán nové městské části nelze z uměleckých hledisek řešit bez
výchozí představy o tom, co má nová čtvrť obsahovat a jaké veřejné budovy a
náměstí je v ní možné předpokládat.“ [11] S nezbytností existence městské ulice
spojuje Sitte i kvalitu bydlení, když říká: „v moderním domovním bloku mají
místnosti do dvora výhled do těsného, prašného, tmavého a často páchnoucího
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dvora, plného stojatého vzduchu, takže se ani nedají otevírat okna. … Jsou to
bezútěšná vězení, která odradí všechny nájemníky a vedou k poptávce po bytech
s okny do ulice.“
I přes tuto kritiku je ale třeba konstatovat, že územní plánování té doby veřejný
městský prostor považuje za „základní stavební kámen“ tvorby města, jak
dokládají nejen výše zmiňované zásady Svazu německých architektonických a
inženýrských spolků, ale i soudobé stavební řády, které se pečlivě věnovaly
regulacím šířky hlavních i postranních ulic [18] a v neposlední řadě samozřejmě
v té době zpracovávané územně plánovací dokumentace, kterých byla celá
dlouhá řada a z nichž jmenujme např. regulační plán Dejvic architekta
A. Engela, Regulační plán Olomouce od C. Sitteho, Návrh na rozšíření
královského zemského města Brna od L. Förstera či Regulační plán města
Hradce Králové od J. Gočára.

Obr. 2 Regulační plán města Hradce Králové, Josefa Gočár, 1926 -28 [4]
Na příkladu Gočárova působení v Hradci Králové můžeme dokumentovat, jak
významnou složkou regulace v té době byly právě veřejné prostory, neboť
Gočár přinesl zcela novou kvalitu do tvorby veřejných prostorů nové části centra
Hradce Králové. Regulační plán města z let 1926 – 28 rozvíjí město radiálně
okružním systémem, dbá o umístění veřejných budov do podnože starého města
a na nábřeží, zohledňuje půdorysnou stopu pevnosti, která je v plánu rovněž
patrná a zajišťuje dálkové průhledy po radiálách na historickou siluetu města.
Význam Gočárova přínosu pro rozvoj systému veřejných prostorů je zejména
v jeho soustředění se nejen na základní regulaci, ale také na kultivaci parteru
nově vznikajících nebo i existujících ulic a náměstí. Vrcholem jeho díla v této
oblasti jsou především výstavba Ulrichova náměstí a přestavba a úprava náměstí
Masarykova. [13]
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Z výše uvedeného plyne, že docházelo-li v této době k cílenému snižování
hustoty zastavění neznamenalo to nutně zánik města resp. městské struktury,
nebo ještě jinak k poklesu urbanity.
2.0

Zneměštění města

Nechtěla bych se na tomto místě pouštět do diskuse, kdo že to zbavil naše města
tradičních veřejných městských prostorů [k této problematice blíže in 12, 14],
konstatujme jen, že se tak v průběhu 2. poloviny 20. století prostě stalo. A ačkoli
měla panelová sídliště té doby normativní okrskové hustoty velmi vysoké, a to
v Česku např. 320 – 400 ob./ha [15], o jejich městském charakteru lze hovořit
jen stěží. Nově budované „soubory“ nebyly městem, a to ani u nás, ani ve
„spřáteleném“ socialistické zahraničí, ale ani kdekoli jinde.

Obr. 3 Obytný soubor Marles-Les Grandes Terres u Paříže [6]
Města rostla do krajiny důsledně dělená do MONOfunkčních zón. Nestavěly se
ani ulice ani náměstí, dokonce ani parky ne. Místo toho se uprostřed volně
rozmístěných panelových domů budovala nákupní střediska, segregované
komunikace a bezbřehá sídlištní zeleň. V předměstských – suburbánních
obytných souborech té doby tradiční městské prostory – ulice, náměstí a parky,
neexistují. Místo toho vznikala jen „nákupní střediska“.
S kritikou monofunkčních souborů rozrůstajících se do krajiny se můžeme setkat
např. u Leona Kriera který říká, že „místo aby byla povzbuzována organická
integrace všech funkcí města, politika zón prosazuje jejich mechanické odtržení
… funkční rozdrobenost města vyúsťuje ve zničení celé krajiny a ve zrušení
samotné ideje města a venkova … vynucený pohyb předměstských mas
představuje hrozbu jak pro město, tak i pro venkov.“ [7]
Veřejné prostory nám zmizely nejen z reálného prostředí „předměstí“ ale i
z územně plánovacích dokumentací, kde většinou zůstávají jen jako „bílé“
zbytkové plochy, de facto jako plochy bez funkčního využití, plochy bez
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jakéhokoli významu, a to nejen v nově otevíraných lokalitách, ale i v tradičních
prostorech center měst. (Na této skutečnosti nic nemění ani fakt, že v legendě
jsou tyto „bílé plochy“ jako veřejné prostory pojmenovány, protože tomuto
pojmenování neodpovídá žádná regulace a žádné limity.) Tímto způsobem je
v Územním plámu města Brna z roku 1994 zobrazeno např. i náměstí Svobody
nebo v olomouckém územním plánu z roku 1999 Horní i Dolní náměstí. [14]
Nově otevírané lokality, které dále perimetrálně rozšiřují města o další a další
předměstí, až na výjimky chápou veřejný prostor jako cosi, co se nedá
v „realitním chápání sub-urbánního sub-urbanismu“ zpeněžit a tudíž je potřeba,
aby „to“ bylo co nejvíce potlačeno, zmenšeno, zrušeno. Návrhy jednosměrných
obslužných komunikací v nových lokalitách „pro bydlení“ bez chodníků a pouze
s výhybnami, jsou bohužel spíše pravidlem, než výjimkou. Přitom např. Krier
dává odpověď jak „tento moderní syndrom můžeme změnit a zvládnout, a to
skrze urbanizaci předměstí.“ [7]

Obr. 4 Urbamistivká studie Malšova Lhota, Hradec Králové 2005 [16]
3.0

„Cesta do města“ - první kroky k obratu

Urbanizace současného předměstí znamená tedy vytvoření města tam, kde dnes
zeje pouze „zástavba“. Znamená vytvoření kvality kontaktů a vztahů, vybavení
aktivitami a tvorbu prostředí pro tyto aktivity, vztahy a kontakty. Takto chápaná
„urbanizace předměstí“ v podstatě odpovídá představě trvale udržitelného
města, které je definováno jako „soubor malých hustě osídlených čtvrtí, z nichž
každá má mnohoúčelové jádro, které je snadno dosažitelné pěšky nebo
dojížděním z méně hustě osídlených obytných částí.“ [1] Pro to, abychom mohli
vytvořit trvale udržitelné město nebo zjednodušeně řečeno pro to, abychom
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vůbec mohli znovu začít tvořit město, musí nastat „radikální odklon od metod
plánování pěstovaných na počátku 20. století“. [1]
Tento úkol v sobě zahrnuje v podstatě dvě základní složky, a to jednak tvorbu
veřejných prostorů a jejich systému, jako základní osnovy / matrice života města
a jednak Hniličkou zmiňovanou potřebu větší koncentrace lidí a jejich kontaktů
vyjádřených např. hustotou obyvatel na hektar.
3.1

Veřejné prostory

Problematice tvorby a fungování veřejných prostorů je v naší urbanistické teorii
a bohudík v posledních letech i v praxi věnována poměrně velká pozornost.
[blíže in 5, 12, 13, 14] Jsou rozpracovávány nejen materiály věnující se jejich
rekonstrukci a údržbě, ale i tvorbě nových prostorů a jejich systému. Veřejné
prostory se opět stávají součástí „osvícené“ územně plánovací dokumentace, a
to nejen v lokalitách, kde již existují, ale i tak, kde by měly být nově vytvořeny.

Obr. 5 Návrh systému nových městských veřejných prostorů v Rregulačním
plánu zóny Aldis v Hradci Králové, B.Prokop, P. Zadrobílek [16]
3.2

Hustota zastavění

Druhou otázkou, která je v souvislosti s poměšťováním předměstí diskutována je
hustota obyvatel na hektar. V této souvislosti naše praxe (ale i teorie) ještě dosud
výrazně zaostává. Např. Hnilička uvádí, že „hranice hustoty osídlení, pod kterou
se již nelze vyhnout závislosti na automobilu, se pohybuje mezi 30 – 40 ob./ha
…a veřejnou hromadnou dopravu lze přitom smysluplně zavést pouze do
oblastí, které vykazují hustotu osídlení minimálně 50 ob./ha. … Městská
zástavba, kde lze pěšky dojít k nějakému skutečnému cíli, jako je např. obchod
nebo pošta, musí mít hustotu osídlení min. 100 ob./ ha. [3]
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Přitom na druhou stranu existují doporučené regulativy prostorového využití
území, které směřují důsledně k maximalizaci (nikoli minimalizaci) využití
území. V praxi jsou nejčastěji rozšířeny
- index zastavění pozemku - IZP, který udává maximálně přípustný počet m2
zastavěné plochy na celkový počet m2 pozemku a
- index podlažní plochy – IPP, který udává přípustný počet m2 podlažní plochy
na celkový počet m2 pozemku. [9]

obr.6 Směrné hodnoty indexů využití území v plochách bydlení [6, 9]
Takto aplikované indexy vedou k průměrné hustotě obyvatelstva v lokalitách
rodinných domů mezi Hniličkou zmiňovanými mezními 30 -40 ob./ha. Např.
průměr pro rozvojové lokality v Hradci Králové je pro zástavbu rodinnými
domy 38,8 ob./ha. [10]
Přesto plošný růst města začíná být chápán (zejména veřejnou správou a nikoli
urbanisty) jako ne právě žádoucí jev. Např. Strategický plán rozvoje města
Hradce Králové (2004) zavádí jako jeden z indikátorů sledování „indexu
plošného růstu města“. Ten vyjadřuje procentuální nárůst plošné rozlohy města
ve sledovaném období.
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25%

27%

29%

31%

33%

35%

3005
Urbanizované plochy

2004

Neurbanizované plochy

3043

obr.7 Porovnání velikosti urbanizovaného a neurbanizovaného území města
v letech 2000 a 2004
Výpočet pro léta 2000-2004 ukázal hodnotu indexu 1,01, což je nárůst zastavěné
plochy o 0,4% při klesajícím počtu obyvatel města. Hustota urbanizované části
města potom byla v roce 2004 jen 31 ob/ha. Vyjdeme-li tedy předpokladu, že
historická zástavba města vykazuje hustoty nad 100 ob./ha vidíme, že ve městě
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musí již dnes existovat rozsáhlá území s hustotou, která je pro městský způsob
života neakceptovatelná.
Nově pojímané trvale udržitelné město musí změnit i náš pohled a přístup
k územnímu plánování. Pozornost je potřeba zaměřit na nositele urbanity tj.
přímé kontakty a vztahy realizované dostatečně koncentrovaným obyvatelstvem
ve veřejných prostorech. Úkol pro budoucnost zdá se tedy jasný – směřovat
k vyšší intenzitě zastavění a tvorbě (systému) veřejných městských prostorů.
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PROBLEMATIKA BROWNFIELDS
V ROZVOJOVÝCH PROGRAMECH SÍDEL A
REGIONŮ
Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc.
Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra sídel a regionů, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, e-mail: mansfeld@fsv.cvut.cz
Abstrakt
V kontextu s trvale udržitelným rozvojem sídel je problematika brownfields
velmi aktuální a důležité téma, protože stavět na již jednou využívaných
plochách a využívat opuštěné objekty pro nové funkce znamená chránit území,
které je „nenahraditelný zdroj“.
Prvním krokem k řešení problému je formulování východisek revitalizace
brownfields, tj. příčiny vzniku, negativní důsledky, důvody revitalizace a
shromáždění legislativních nástrojů, které revitalizaci podporují a umožňují.
Motto:
Území je vzácný a omezený zdroj.
Každou stavbou nemusíme ztrácet chráněné území, ale ztrácíme „přírodní“ nebo
„městskou“ krajinu.
1.

Vymezení pojmů

„Brownfields“, resp. „brownfield sites“ jsou objekty a pozemky, které
pozbyly svou původní funkci a zůstávají opuštěné či nedostatečně využité.
V urbanizovaném území jsou to především bývalé průmyslové zóny, skladové
areály, obytné objekty a objekty občanského vybavení ( zařízení obchodní,
zdravotnická, školská, kulturní, administrativní, aj. ).
Ve volné krajině tento termín označuje především bývalé zemědělské objekty
nebo vojenské areály.
Rozsáhlý komplex brownfields tvoří zdevastované a dlouhodobě nevyužívané
objekty a pozemky v blízkosti železničních dopravních cest.
„Blackfields“ jsou lokality s extrémně vysokými kontaminace půdy,
podzemních a povrchových vod i dalších složek životního prostředí, které jsou
zásadní překážkou pro jejich nové využití.
„Greenfields“ resp. „greenfield sites“ jsou pozemky a volné plochy
mimo kompaktně zastavěná území sídel, původně určené k zemědělskému,
lesnickému a rekreačnímu využívání, které byly změnou územně plánovací
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dokumentace definovány jako rozvojové lokality určené k rezidenční, komerční
nebo průmyslové zástavbě.
2.

Strategie rozvoje sídel a regionů na počátku 3.tisíciletí

Současná postindustriální fáze vývoje společnosti je obdobím
restrukturalizace ekonomiky a proměn sociálních i kulturních hodnot.
Dominantním faktorem je ochrana životního prostředí cestou energetické
účinnosti a trvalé udržitelnosti. Cílem je zlepšování kvality života. To vše
výrazně ovlivňuje strategii rozvoje sídel a regionů.
Pokud se vyplní prognózy odborníků je velmi pravděpodobné, že hlavní
vývoj ve 3. tisíciletí nebude charakterizovat rozvoj techniky, ale rozvoj člověka
– tzv. „druhá vlna humanismu“.
Lidský potenciál se svými nároky na pracoviště, služby, rekreaci,
dopravu, ale především bydlení je jedním z hlavních faktorů rozvoje sídel a
regionů a určuje – za daných podmínek politických – ekonomickou, sociální a
kulturní úroveň společnosti a celkovou strategii jejího rozvoje.
V současné době je v civilizovaných zemích přijímána strategie „trvale
udržitelné společnosti“, která dle definice Světové komise pro životní prostředí a
rozvoj „uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by ohrozila uspokojení potřeb
budoucích generací“.
Současné období sociálně ekonomického rozvoje společnosti v České republice
je charakteristické přechodem od extenzivního k intenzivnímu typu
ekonomického růstu, odmítnutím centralizovaného plánování a direktivního
řízení, snahou o rovnováhu ekonomie a politiky, prohloubením demokratizace.
Změnil se politický systém a systém státní správy a samosprávy sídel; je téměř
ukončen proces privatizace, jehož důsledkem je změna vlastnických vztahů ve
všech sférách hospodářství a přechod k tržní ekonomice; společnost se otevřela
vnějším politickým, ekonomickým a kulturním podnětům i zahraničnímu
kapitálu. To vše výrazně ovlivňuje „strategii rozvoje sídel“, přičemž „rozvoj“
neznamená vždy „růst“.
V některých případech „rozvoj sídla“ může znamenat stabilizaci, omezení,
změnu nebo i zrušení existujících funkcí včetně fondů, ve kterých jsou
realizovány; nerůstová situace sídel neznamená, že se nerozvíjejí.
V procesu rozvoje sídla je jedním z rozhodujících článků zajištění kvality
„fungování sídla“, „životního prostředí“, „fondů“. Stále důrazněji bude
převažovat v rozvoji sídla problematika využívání stávajících ploch, prostorů a
fondů, údržba objektů, komplexní modernizace území, regenerace městských
center, humanizace sídlišť. Nadále je nutno posilovat tlak na koncepční přístupy
rozvoje sídel spojené s požadavkem vyváženosti racionálních vazeb sídla na
širší území, ale i na lokální specifika.
Významným tématem, které úzce souvisí s rozvojem sídel a se
strategickým, územním i krajinným plánováním, je problematika brownfields.
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3.

Východiska revitalizace brownfields

Příčiny vzniku brownfields
Nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané zóny
( především průmyslové, logistické, vojenské, zemědělské, … ) existují ve všech
státech. V USA, Kanadě i v zemích EU je jejich revitalizace řešena již od konce
60. let, v České republice až po roce 1990.
Hlavní příčinou vzniku průmyslových, administrativních, obytných a
komerčních brownfields je restrukturalizace ekonomiky státu i jednotlivých
regionů a s ní související změny sociálně ekonomické struktury: pracovní síly se
přesouvají z primárního sektoru ( zejména zemědělství, lesnictví ) do
sekundárního ( průmysl, stavebnictví ) a v současnosti především do terciárního
( obchod, doprava, služby, veřejná sféra ).
Odchodem sovětských vojsk a rušením vojenských posádek Armády
České republiky vznikla armádní brownfields: objekty kasáren, zdevastované
bytové domy, kontaminované vojenské prostory.
Důsledkem zrušení zemědělské velkovýroby výroby je vznik
zemědělských brownfields: zdevastované objekty, neobhospodařované
pozemky.
Posledním typem brownfields jsou pozůstatky ukončené důlní činnosti a
těžby nerostných surovin. Jejich sanace je ekonomicky nákladná a obnova
ekosystému časově dlouhodobá.
Negativní důsledky brownfields pro sídlo
Existence nevyužívaných ploch a zdevastovaných objektů v intravilánu
sídla snižuje jeho atraktivitu, hodnotu pozemků i objektů pro potenciální
investory, podnikatele i občany. V oblasti se kumulují sociální, ekonomické i
environmentální problémy.
Důvody revitalizace brownfields
 efektivní využívání ploch v intravilánu sídla s omezením jeho
extenzivního růstu
 minimalizace záborů půdy v extravilánu sídla
 snížení nákladů vázaných na prostorový růst obce
 sanací ekologických zátěží zlepšení stavu složek životního prostředí
 zvětšení rozlohy veřejné zeleně a kultivace veřejných prostorů
 zhodnocení pozemků i objektů v okolí revitalizovaných brownfields
 rozvoj podnikatelského sektoru a s ním spojený růst daňových výnosů
obce
 zlepšení estetického vzhledu obce a s tím související zvýšení kvality
života občanů
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Výhody revitalizace brownfields
pro obec
Pro obec je hlavním přínosem zlepšení stavu životního prostředí,
vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoj podnikatelských aktivit,
zvýšení celkové atraktivity sídla. V případě revitalizace historicky cenných
objektů jde o záchranu kulturního dědictví.
pro investora
Investor může využít existující objekty, dopravní a technickou
infrastrukturu, napojení na regionální i celostátní systém hromadné dopravy
nákladů, kvalitní napojení na fungující systém MHD, kontakt se subdodavateli a
službami, dostatečné množství pracovních sil v bezprostředním okolí.
pro občana
Občané využijí možnost práce v krátké docházkové vzdálenosti
event.v dosahu MHD. Dojde ke zkulturnění, zvýšení bezpečnosti a atraktivity
části sídla, což bude impulsem k rozvoji dalších aktivit: obchodních,
službových, kulturních, … .
Nevýhody revitalizačních procesů
Nevýhodou revitalizačních procesů v současnosti je jejich nákladnost, a
poměrně dlouhá přípravná fáze, která závisí na majetkoprávních vztazích, na
rozsahu sanací starých ekologických zátěží, demoličních pracech a
rekonstrukcích budov.
Klíčoví partneři v procesu revitalizace sídel
 Ústřední orgány státní správy – dotčená ministerstva: Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo
dopravy ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo kultury ČR a
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 Fond národního majetku České republiky, agentura CzechInvest
 na úrovni krajů: Regionální rozvojové agentury
 na úrovni obcí: zpracovatelé územně plánovací dokumentace, odborné
instituce, developerské firmy, realitní kanceláře a nestátní neziskové
organizace
4.

Legislativní nástroje revitalizace brownfields

Nejúčinnějšími nástroji revitalizace brownfields jsou strategické a územní
plánování za přímé účasti veřejnosti. Koncepce udržitelného rozvoje, jejíž
součástí je i problematika brownfields a greenfields, je prosazována těmito
koncepčními a legislativními nástroji:
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Regionální politika
Úkolem regionální politiky je přispívat ke snižování rozdílů mezi sociálně
ekonomickou úrovní jednotlivých regionů, usilovat o územně vyvážený
hospodářský a sociální rozvoj, zlepšovat hmotné i sociální prostředí regionů a
zachovávat jejich kulturní dědictví.
Legislativní rámec pro podporu regionálního rozvoje vytváří Zákon
č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje. Zákon napomáhá uplatnění
všech hlavních principů udržitelného rozvoje. Stanoví, že předmětem podpory
v rámci regionálních programů budou vedle rozvoje hospodářských aktivit i
projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zlepšování vybavení infrastrukturou,
obnovy památek a opatření k ochraně životního prostředí, omezování vlivů
narušujících krajinu a udržení kulturní krajiny.
Strategie regionálního rozvoje řeší řízení regionální politiky na národní
úrovni. Jsou v ní definovány globální cíle, problémové okruhy a strategické cíle.
Odkazy vztahující se k problematice nevyužitých území jsou naznačeny
v následujících strategických cílech:
 EP 1.1.4 Programy ekonomického oživení nevyužitých území
 EP 2.3.2 Zakládání a provoz inkubačních jednotek, podnikatelských
center a dalších forem podnikatelské infrastruktury v regionech
včetně modernizace opuštěných nebo nedostatečně využívaných
podnikatelských objektů
 ŽP 1.2.6 Program urychlení odstraňování starých ekologických
škod
 ŽP 1.2.7 Programy revitalizace území postižených těžbou
nerostných surovin a využití části sanovaných a rekultivovaných
území pro nové funkce v krajině
 ŽP 1.2.8 Podpora přednostního umisťování staveb do zastavěných
částí území, zejména na nevyužitých nebo narušených pozemcích
Regionální programy podpory rozvoje, zpracované v souladu se Zákonem
č. 248/2000 Sb., pro nejpostiženější regiony:
 Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech
 Regionální program podpory rozvoje Ostravska
 Regionální program podpory rozvoje vybraných hospodářsky
slabých a strukturálně postižených regionů ( Tachov, Klatovy,
Prachatice, Český Krumlov, Třebíč, Znojmo, Břeclav, Jeseník,
Kladno, Přerov, Česká Lípa a bývalých vojenských újezdů Ralsko a
Mladá )
 Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech
Územní plánování
Územní plánování má pro prosazování principů udržitelného rozvoje
zásadní význam, protože koordinuje a integruje rozmanité zájmy v území.
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Současný Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
( Stavební zákon ) byl několikrát novelizován, ale jeho základní principy
zůstaly nezměněny:
 soustavně a komplexně řeší funkční využití území
 stanoví zásady organizace území
 věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj
území
 vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se
zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek –
půdy, vody a ovzduší
Úkoly a činnosti územního plánování jsou poměrně rozsáhlé. Územní
plánování mimo jiné:
 stanoví limity využití území
 určuje nutné asanační a rekonstrukční zásahy
 vymezuje chráněná území
 určuje podmínky pro koordinaci výstavby
 řeší umístění staveb
 navrhuje využití zdrojů pro efektivní rozvoj území
 navrhuje opatření k optimálnímu využití území
 vymezuje území dotčená požadavky ochrany obyvatelstva
Základními nástroji územního plánování jsou:
 územně plánovací podklady
 územně plánovací dokumentace
 územní rozhodnutí
Z hlediska přípravy revitalizace brownfields mají přímý dopad všechny typy
územně plánovací dokumentace:
 Územní plán velkého územního celku ( ÚP VÚC ) – brownfields
regionálního významu, velkoplošné
 Územní plán obce ( ÚP O ) – všechny brownfields uvnitř nebo na
okrajích zastavěného území; ÚP O stanoví plánované funkční
využití, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, případně
asanaci tohoto území, zařazení do kategorie veřejně prospěšných
staveb ( což umožní vyvlastnění pro stanovený účel )
 Regulační plán ( RP ) – stanoví parcelaci území, regulativy
plošného a prostorového uspořádání staveb na pozemcích, asanační
úpravy, eventuelní zařazení ploch a objektů do kategorie veřejně
prospěšných staveb
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V červnu 2001 schválila vláda věcný záměr nového stavebního zákona,
který vychází z principů udržitelného rozvoje území a svým pojetím se
přibližuje obdobným zákonům, platným ve státech Evropské unie.
Základní cíle nové právní úpravy na úseku územního plánování jsou zejména:
 zajišťovat trvale udržitelný rozvoj v území
 stanovit jasná pravidla pro povolování změn ve využívání území včetně
přípravy staveb
 usnadnit možnosti změn ve využívání území v případech, kdy je pro toto
území schválená územně plánovací dokumentace a zpřísnit podmínky pro
tyto změny tam, kde schválená územně plánovací dokumentace není
 vytvořit harmonizovanou soustavu nástrojů územního plánování v působnosti
vlády, krajů a obcí
 založit koordinovaný systém státní správou garantovaných informací o území
 upravit všechny postupy rozhodování o území jako veřejné a zajistit přístup
veřejnosti ke všem informacím a příslušní prostředky právní ochrany
 zjednodušit územní řízení ve státem stanovených případech
 změnit spolupůsobení dotčených správních úřadů na úseku územního
plánování a rozhodování sporů mezi nimi
 vytvořit předpoklady pro spolufinancování veřejně užívané infrastruktury
v území
 upravit možnost majetkoprávních změn s cílem umožnit intenzivní využívání
území vhodného k zastavění
Předmět úpravy a vymezení pojmů na úseku územního plánování
Zákon upraví:
 postavení, působnost, pravomoc a součinnost orgánů územního plánování a
požadavky na autorizaci k činnostem právnických a fyzických osob na úseku
územního plánování
 nástroje územního plánování, kterými jsou:
 územně plánovací podklady
 politika územního rozvoje – nově zaváděný nástroj;
jejím účelem je stanovit úkoly územního plánování v celorepublikových,
mezinárodních a přeshraničních souvislostech, zejména s ohledem na podmínky
udržitelného rozvoje a určit strategii pro naplňování těchto úkolů, zejména ve
vztahu přírodního a antropogenního prostředí
 územně plánovací dokumentace – tvoří ji: - zásady územního rozvoje
- územní plán
- regulační plán
 územní rozhodnutí
 územní nařízení
 součinnost dotčených správních úřadů, které chrání veřejné zájmy podle
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zvláštních předpisů, včetně řešení rozporů mezi nimi
postavení, práva a povinnosti všech subjektů, které se zúčastní procesu
územního plánování ( včetně občanských sdružení, sdružení podnikatelů
apod. ) a odbornou pomoc veřejnosti
předpoklady změn vlastnických vztahů, podmiňujících využití území ve
veřejném zájmu s cílem vytvořit právní jistoty a podmínky pro realizaci
veřejných potřeb
evidenci a ukládání dokumentace
závaznost a vynutitelnost nástrojů územního plánování

Zákon naváže na stávající pojetí pojmů „trvale udržitelný rozvoj“,
„využití území a jeho změny“, „zastavěné území“, „zastavitelné území“, „limity
využití území“, „stavební pozemek“, „jiná práva k pozemkům a stavbám
dotčená v územním řízení“.
Zákon nově vymezí pojmy: „veřejný zájem“, „veřejnost“, „nezastavitelné
území“, „plánovací smlouva“, „dohoda o přeparcelaci“ a „plánovací souhlas“.
V současnosti probíhá druhé kolo připomínkového řízení k Návrhu
stavebního zákona a vzhledem k množství připomínek a pozměňovacích návrhů
je málo pravděpodobné, že nový stavební zákon bude v předkládané formě
přijat.
Z těchto důvodů bude jeho podrobný rozbor, provedený ve vztahu
k revitalizaci brownfields, zpracován až v další etapě řešení VZ MSM
6840770005 „Udržitelná výstavba“.
Příspěvek byl vypracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005
„Udržitelná výstavba“.
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Abstrakt
V souladu s teorií "trvale udržitelného rozvoje" je žádoucí využívat v
procesu rozvoje sídla tzv. "brownfields". Tento přístup k rozvoji je uveden
na příkladu tří typů sídel, odlišných jak svou velikostí tak i potenciálem. Pomocí
průzkumu v terénu byly vytipovány lokality „brownfields“ vhodné
k transformaci na nové funkční využití. Na konkrétních příkladech je nastíněna
možnost využití těchto ploch namísto nových záborů nezastavěného území.
Úvod
Trvale udržitelný rozvoj je v současnosti velmi často zmiňován při různých
příležitostech a v rozmanitých souvislostech. Tento termín má mnoho výkladů a
definic. Z mnoha dostupných definic zde uvádím tu, která by měla být
nejsofistikovanější, neboť ji uvádí zákon o Životním prostředí. V §6 tohoto
zákona se říká, že: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který
současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává
přirozené funkce ekosystémů“ [1]. Na příkladu tří různých sídel jsou v
následujícím textu uvedeny reálné možnosti aplikace principů trvale
udržitelného rozvoje na plochách tzv. brownfields.
Všechny obce, které budou zmíněny v dalším textu, leží v Ústeckém kraji a liší
se zejména svojí velikostí, polohou a dalšími možnostmi rozvoje.
1.

Horská obec

1.1 Základní informace
Prvním typem sídla je horská obec Doubice ležící pod Šluknovským výběžkem.
Západní část katastrální hranice zároveň tvoří státní hranici s Německem.
Jedná se o velmi atraktivní rekreační obec, která těží z kvalitního přírodního
prostředí. Téměř 9/10 rozlohy katastru pokrývají lesy. Západní část katastru leží
v Národním parku České Švýcarsko a východní část spadá částečně pod CHKO
Lužické hory a částečně pod CHKO Labské pískovce.
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Současně zastavěné území je tvořeno charakteristickou rozvolněnou zástavbu a i
několik novostaveb, které byli v poslední době postaveny, svým vzhledem a
umístěním nenarušují vysoce atraktivní prostředí obce.
V Doubici žije v současné době 80 obyvatel, převážně staršího věku. Tento
počet se v rekreačním období více než desetinásobně zvyšuje a v letních
měsících není výjimkou ani 1200 obyvatel Doubice.
Současné zastupitelstvo obce má velký zájem na posílení rekreační atraktivnosti
obce a to zejména z hlediska rozšíření nabízených služeb a zázemí v obci a
zatraktivnění Doubice i mimo letní sezónu. Tento záměr se má realizovat
vybudováním reprezentativního centra obce skládajícího se zejména
z lázeňského objektu, nového sídla obecního úřadu, restaurace, služeb a dalších
prvků občanské vybavenosti. V časovém horizontu několika let by mělo dojít i
k vybudování běžeckého okruhu napojeného ve spolupráci dalších obcí na
Jizerskou magistrálu.
1.2

Popis vytipované lokality

Pro realizaci centra obce se nabízí využití areálu bývalé továrny na
jihozápadním okraji obce viz. obr.1. Větší část areálu je po demolici a
v současnosti stojí pouze tovární komín a jedna hala. Výhodou je dobrá
dopravní dostupnost tohoto místa a i skutečnost že se v areálu nachází vlastní
vodojem napájený ze soukromého vrtu a je tudíž zcela nezávislý na obecním
vodovodu.

Obr. 1 - Areál bývalé továrny v Doubici
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Drobnou nevýhodou je umístění areálu mimo absolutní centrum sídla, které je
kompenzováno nádherným výhledem na obec a okolní krajinu. Velkým
problémem jsou ovšem majetkoprávní vztahy. Areál je v soukromých rukou a
další plány majitele a místního podnikatele nejsou zcela jasné. V současné době
je využíván jako skladiště a parkoviště pro těžkou techniku.
2. Obec v zemědělsky využívané krajině
2.1 Základní informace
Druhým typem sídla je obec Křesín ležící v zemědělsky využívané krajině
v údolí řeky Ohře.
V současné době žije v Křesíně a přidruženém sídle Levousy 309 obyvatel a
nachází se zde pouze základní občanská vybavenost, charakteristická pro tento
typ sídla, tvořená obchodem, restaurací a mateřskou školou. V lesích ležících na
jižních svazích, které stoupající strmě nad řeku Ohře, se nachází rozsáhlá
chatová osada o cca 250 rekreačních objektech.
Díky dobré dopravní dostupnosti větších sídel jako jsou Louny, Libochovice a
Lovosice, v kterých je zastoupena nadřazená síť občanské vybavenosti a i
dostatek pracovních příležitostí, je reálný zájem o novou bytovou výstavbu.
2.2

Popis vytipované lokality

Na jihovýchodě sídla Křesín se nachází rozsáhlý komplex zemědělského
podniku, který byl dříve součástí JZD Libochovice a po transformaci tohoto
podniku na akciovou společnost došlo k postupnému opuštění tohoto areálu.
V současnosti se na cca 5,25ha nachází řada opuštěných budov ve špatném
technickém stavu. Při možné transformaci na obytnou zónu je nutno počítat
s potenciální ekologickou zátěží celého tohoto areálu, neboť jeho součástí byli i
objekty chovu hovězího a vepřového masa a silážní žlaby.
3. Malé město s rozsáhlou základnou občanské vybavenosti
3.1 Základní informace
Třetím typem sídla je město Libochovice, které se nachází v jihozápadní části
bývalého okresu Litoměřice a nyní je součástí Ústeckého kraje. Město je
atraktivní díky své bohaté historii a relativně kvalitnímu životnímu prostředí na
okraji Českého středohoří. Libochovice patří mezi turisticky hojně navštěvovaná
města, neboť se zde nachází krásný barokní zámek s francouzskou zahradou,
historické náměstí s mnoha památkově chráněnými domy a rozsáhlý městský
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park. Správní území obce se skládá celkem ze 3 katastrů, a to Libochovice,
Dubany a Poplze o celkové rozloze více než 1563 ha, a v době oficiální sčítání
zde žilo 3677 obyvatel. V následujícím textu bude popisováno pouze vlastní
sídlo Libochovice, které tvoří přirozené centrum nejen správního území, ale i
velké řady okolních obcí, a to díky širokému spektru občanské vybavenosti a
služeb (školství, zdravotnictví, velké množství obchodů a sídlo stavebního
úřadu). Díky výše zmíněným pozitivním prvkům města je logická i značně
vysoká poptávka obyvatelstva po nových stavebních pozemcích.
3.2 Specifikace vytipovaných lokalit
Na území města se nachází velké množství ploch a areálů různých závodů, které
v současné době neslouží svému původnímu účelu a ve velké většině případů se
jejich původní zaměření neslučuje se současnými poměry na trhu.

Obr. 2 - Grafické znázornění rozložení nevyužitých ploch
Oproti dvěma dříve zmíněným sídlům se v Libochovicích nachází větší počet
brownfields a proto je vhodné je rozdělit dle časového horizontu využitelnosti
na:
• plochy využitelné okamžitě
• plochy využitelné v delším časovém horizontu (cca 30-40 let)
• plochy potenciálního vzniku brownfields
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A) Plochy okamžitě využitelné
Mezi tyto plochy lze zařadit v současnosti nevyužité objekty a areály, které jsou
teoreticky volné při případném zájmu investora (při pominutí majetkových
vztahů). Celkem se jedná o šest lokalit.
Plocha č.1 – Opuštěný areál památkově chráněného bytového domu na
Kerkově nábřeží, který má již řadu let výstižný název „dům hrůzy“. Objekt, ve
kterém se nachází 10 bytových jednotek je v současné době v neutěšeném stavu.
V případě jeho rekonstrukce s využitím půdního prostoru by se dal tento počet
ještě o 2-3 byty navýšit.
Plocha č.2 – Opuštěný areál bývalého pivovaru těsně navazující na
centrální náměstí snižuje celkový velmi pozitivní dojem z vzhledu centra města.
Komplex několika budov a dvora byl v poslední době částečně využíván jako
výkup a sklad ovoce a zeleniny. Tento areál se přímo nabízí k přestavbě a
modernizaci na bytové či kancelářské prostory s možností využití parteru pro
umístění různých obchodů nebo dalších
prvků občanské vybavenosti.
Bezproblémové by mělo být i zajištění parkovacích míst v rámci tohoto areálu.
Plocha č.3 – Volná neudržovaná plocha před halou firmy Umisem, která
je v současné době nevyužita. V případě výstavby individuálních, případně
řadových rodinných domů by došlo k zacelení vzniklé proluky před vjezdem do
centrální části města.
Plocha č.4 – Rozsáhlý areál bývalého cukrovaru situovaný na západním
okraji sídla. Ohromný rozsah areálu a široké spektrum budov nabízí možnost
modernizace tohoto komplexu na jiné výrobní zaměření. Perspektivnější a
z koncepčního hlediska i vhodnější by ovšem byla transformace tohoto areálu na
obytnou zónu.
Plocha č.5 – Areál bývalého sídla Severočeských vodovodů a kanalizací
poblíž vlakového nádraží. Rovněž tento objekt lze v případě vyřešení
majetkových vztahů přestavět na bytové prostory.
Plocha č.6 – Lokalita na severní hranici současně zastavěného území je
jedinou z vytypovaných ploch, u které bude případná přeměna na obytné území
velmi problematická a finančně náročná a to díky její ekologické zátěži. Jedná
se o v současné době reálně nevyužitý areál Libochovické sklárny, na kterém se
nachází několik kalových rybníčků a polí.
B) Plochy využitelné v delším časovém horizontu (cca 30-40 let)
Do těchto ploch je zahrnuto území, které bude využitelné až po funkčním dožití
stávající průmyslové výroby.
Plocha č.7 – Jedná se o areál cihelny Heluz, kde po vytěžení zásob
cihlářských hlín dojde k uvolnění rozsáhlých ploch. Díky své poloze na okraji
města a návaznosti na stávající železniční trať a silnici II.třídy je tento prostor
velmi vhodný k vybudování nové výrobní či skladové zóny, kam by mohly být
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přestěhovány i zbylé dosud fungující výroby, které budou zmíněny v dalším
textu. Těžba v současnosti probíhá zářezem do terénního zlomu a po jejím
ukončení tak vznikne plocha oddělená přirozenou hradbou od okolí. Pokud by
byl vybudován protihlukový val na jižním okraji cihelny, došlo by
k absolutnímu odclonění této zóny od města.
C) Plochy potenciálního vzniku brownfields
Mezi tyto plochy jsou zahrnuty areály, u kterých je reálný předpoklad toho že
nebudou stoprocentně využity.
Plocha č.8 – Jedná se o komplex několika výrobních, prodejních a
skladovacích areálů, který navazuje na centrální část města a táhne se směrem
na východ až na okraj zastavěného území Libochovic. V současnosti se zde
nacházejí funkční a relativně dobře prosperující prostory Stavebnin, firmy
Unisem a firmy Granulex. Všechny tyto prostory jsou ovšem značně
naddimenzovány a nejsou tedy plně využity. Pokud by v budoucnu došlo
k případné realizaci průmyslové zóny v prostoru nynější cihelny, bylo by
z koncepčního hlediska vhodné tam přesunout i tyto výroby. Tím by se uvolnil
poslední prostor vhodný k bytové výstavbě namísto stávající průmyslové
výroby, která je v současnosti z jihu vklíněna do obytné zóny města a přímo
kontaktuje reprezentativní centrum Libochovic.
Samostatnou kapitolou je poté nutnost úpravy prostoru autobusového nádraží a
centrálního městského parkoviště – plocha č.12. Tato lokalita má v současnosti
vzhled velké betonové plochy s kovovým přístřeškem autobusového nádraží.
Tato plocha by se po regeneraci mohla stát dalším přirozeným centem města,
které bude volně přecházet na stávající náměstí, nacházejícího se v jeho těsné
blízkosti.
3.3 Příklad realizovaných využití brownfields
Jako příklady již využitých ploch brownfields jsou dále uvedeny 3 téměř
vzorové ukázky investované ze soukromých zdrojů.
Plocha č.9 – Bývaly sklad u vlakové zastávky, jehož součástí byly i dvě
bytové jednotky byl v tomto roce částečně zrekonstruován. Díky nadstavbě zde
vznikly celkem tři bytové jednotky. O tom, zda bude stejným způsobem
přestavěna i zbylá část objektu není majitel a zároveň investor zatím rozhodnut.
Plocha č.10 – Jedná se o objekt stojící v areálu fary, kde byly nevyužité
hospodářské objekty přestavěny na výstavní prostory.
Plocha č.11 – Objekt bývalého skladu obilí navazující na centrální
městské parkoviště. Celé spodní patro bylo v letošním roce přestavěno na
restauraci s kavárnou.
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číslo
plochy

výměra
plochy
[m2]

1

současné využití

920 Obytný objekt

2

kategorie
plochy*
A

1 041 Areál bývalého pivovaru

A

3

12 154 Volná plocha před halou firmy Umisem

A

4

32 806 Areál bývalého cukrovaru

A

5

1 006 Areál bývalého sídla Severočeských vodovodů
12 773 Areál Libochovické sklárny, na kterém se
nachází několik kalových rybníčků a polí
384 604 Areál cihelny Heluz

A

48 276 Komplex několika výrobních, prodejních a
skladovacích areálů
* A - Plochy okamžitě využitelné
B - Plochy využitelné v delším časovém horizontu
C - Plochy potenciálního vzniku brownfields
Tab.1 Přehled vytipovaných ploch

C

6
7
8

A
B

U všech vytipovaných lokalit v Libochovicích (kromě lokality č.7 – cihelna)
platí, že by neměly být bezpodmínečně transformovány na monofunkční obytné
plochy, ale měly by být řešeny jako polyfunkční plochy, kde bude zastoupeno
bydlení, administrativa či občanská vybavenost.
Závěr
Jak je z výše uvedeného zřejmé, lze i v rámci současně zastavěného území
různých druhů sídel nalézt lokality či objekty, které jsou vhodné k transformaci
či obnově a nemusí tak docházet k stále novým záborům zemědělské půdy.
V souladu s teorií trvale udržitelného žití je nutné pro novou výstavbu využít –
pokud je to reálné – především v současnosti nevyužívané plochy v intravilánu
sídel a až poté rozšiřovat výstavbu mimo hranice současně zastavěného území.

Literatura
[1] Zákon č. 17/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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BROWNFIELDY V MALÝCH MĚSTECH
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Ing. Zuzana Kramářová
Katedra sídel a regionů, FSv ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
z.kramarova@seznam.cz
Abstrakt
V letech 2003 – 2006 bylo v rámci disertační práce zpracováno pět
urbanistických studií zaměřených na problematiku brownfieldů. Jednalo se o
území předem vytypovaných a oslovených měst, s nimiž byla navázána
spolupráce při řešení. Výsledkem této práce bude závěrečný rozbor vzniku
brownfieldů a návrh metodiky pro postup při řešení této problematiky.
Příspěvek informuje o současném stavu řešení – tedy o dílčích výsledcích
jednotlivých studií.
1.0

Úvod

V posledních třech letech proběhl v rámci doktorské disertační práce Ing.
Zuzany Kramářové průzkum v malých městech Královéhradeckého kraje. Byla
vytypována města s počtem obyvatel v rozmezí 5 000 až 20 000 obyvatel.
Z původně oslovených 19-ti sídel zareagovalo šest, z nichž byla navázána
spolupráce s pěti. Konkrétně se jednalo o města Úpice ( 6 052 obyvatel ),
Broumov ( 8 482 obyvatel ), Nové Město nad Metují ( 10 180 obyvatel ), Dvůr
Králové nad Labem ( 16 634 obyvatel ) a Nová Paka ( 9 443 obyvatel ).
Postupně byly v rámci provádění urbanistických studií brownfields ve
všech těchto městech provedeny Průzkumy a rozbory zaměřené pouze
na identifikaci existujících a potenciálně ohrožených brownfield ploch a objektů
a po té byly zhotoveny ideové návrhy řešení několika lokalit.
2.0

Konkrétně řešená města

2.1

Úpice

Město Úpice bylo prvním ze zpracovávaných sídel. Urbanistická studie
brownfields města Úpice byla provedena v období 01/2004 – 08/2004. Město
leží v okrese Trutnov a v jeho správním obvodu, který je tvořen dvěma
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katastrálními územími – Úpice a Radeč, žije 6 052 obyvatel. Společně tato
katastrální území tvořila řešené území o celkové rozloze 1 530 hektarů.
Na tomto území bylo identifikováno celkem 42 existujících brownfieldů a
4 areály potenciálně ohrožené vznikem brownfieldu [obr. 1]. Z brownfieldů
identifikovaných v řešeném území je 8 velkoplošných a 34 maloplošných
( Brownfieldy v zásadě dle velikosti jejich plochy na velkoplošné a maloplošné.
Velkoplošné brownfieldy jsou charakterizovány areály závodů nebo komplexy
souvisejících budov, maloplošné pak jednotlivými osamocenými budovami či
pouze jejich jednotlivými podlažími. [lit. 1] ).
V rámci řešené studie byly provedeny ideové návrhy revitalizace dvou
identifikovaných brownfieldů – Náměstí T.G.Masaryka a lokality nazvané
Stánkaři. V prvním případě se jedná o specifický případ velkoplošného
brownfieldu, který vznikl jako sekundární při velké kumulaci maloplošných
brownfieldů na poměrně malém území. Druhý případ je typickým zástupcem
maloplošných brownfieldů.
Z provedené studie je zcela jasně patrné velké zasažení problematikou
brownfielddů. Jsou zde plně rozvinuty jak primárně, tak i sekundárně vzniklé
brownfieldy [lit. 1]. Řešené území trpí vysokým procentem nezaměstnanosti a
velký počet obyvatel za prací vyjíždí mimo sídlo.

obr.1 Souhrnná mapa brownfieldů identifikovaných při Urbanistické studii
brownfields města Úpice
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2.2

Broumov

Broumov se nachází v okrese Náchod a na jeho správním území žije
8 482 obyvatel. Do správního obvodu spadají celkem čtyři katastrální území –
Broumov, Velká Ves, Benešov a Rožmitál. Řešeným územím nebyla všechna
katastrální území, ale pouze k.ú. Broumov a k.ú. Velká Ves. Celková rozloha
řešeného území tedy činila cca 1 126 ha. V řešeném území se nacházely sídelní
jednotky Broumov, Olivětín, Poříčí a Velká Ves. Urbanistická studie
brownfields města Broumov byla prováděna v období 02/2004 – 09/2004.
Z celkového počtu 27-mi identifikovaných brownfildů bylo 7
velkoplošných a 20 maloplošných. Protože studie byla prováděna současně se
studií v městě Úpice, nebylo bohužel možné plně aplikovat poznatky z jedné do
druhé. Proto zde nebyl kladen takový důraz na maloplošné brownfieldy
v podobě jednotlivých podlaží. Tyto tudíž nebyly započítány do celkového
počtu identifikovaných brownfieldů a tím došlo k mírnému zkreslení
informativních hodnot výsledků.
V rámci studie byly řešeny dva ideové návrhy revitalizace. Konkrétně se
jedná o Měšťanský pivovar [obr. 2] ( jakožto zástupce velkoplošných
brownfieldů ) a Statek č.p. 66 ( zástupce maloplošných brownfieldů ). Podrobný
popis ideové revitalizace je možné nalézt v lit. 2.

obr.2 Měšťanský pivovar v Broumově
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2.3

Nové Město nad Metují

Urbanistická studie města Nové Město nad Metují byla prováděna
v období 03/2004 – 04/2005. Nové Město nad Metují leží, stejně jako Broumov,
v okrese Náchod. Řešeným územím bylo celé správní území, které obsahuje 4
katastrální území – Nové Město nad Metují, Spy, Vrchoviny a Krčín. Celková
velikost řešeného území je 2 313 ha a žije v něm celkem 10 180 obyvatel
v čtyřech sídelních jednotkách s stejnými názvy jako katastrální území.
Při identifikaci bylo nalezeno celkem 10 existujících brownfieldů a 11
ploch potenciálně ohrožených vznikem brownfieldu. Z celkového počtu 21
identifikovaných ploch je celkem 15 velkoplošných – 6 existujících a 9
potenciálně ohrožených.
Ideově řešeny byly následující lokality – Kasárna, Husovo náměstí,
Stavostroj a Cihelna. Ve všech čtyřech případech se jedná o velkoplošné
brownfieldy. Ze studie plyne malé zasažení problematikou brownfieldů, tedy
velmi „zdravé“ území. Toto potvrzuje i malé procento nezaměstnanosti.

obr.3 Průzkum využívaných a nevyužívaných objektů v areálu Stavostroj a.s.
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2.4.

Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem leží, stejně jako Úpice, v okrese Trutnov.
Jeho správní území se skládá celkem z 8 katastrálních území – Dvůr Králové
nad Labem, Lipnice u Dvora Králové, Sylvárov, Verdek, Zboží u Dvora
Králové, Žirecká Podstráň, Žireč Městys, Žireč Ves. Celková výměra správního
území je 3 582 ha a žije v něm v celkem 6-ti sídelních jednotkách
16 634 obyvatel. Urbanistická studie byla zpracována na celé správní území a to
v období 02/2005 – 09/2005.

obr. 4 Souhrnná mapa brownfieldů identifikovaných při Urbanistické studii
brownfields města Dvůr Králové nad Labem
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Na celém řešeném území bylo identifikováno celkem 168 brownfieldů a 8
ploch potenciálně ohrožených vznikem brownfieldu. Z celkového počtu
identifikovaných brownfieldů je pouze malé procento velkoplošných.
Konkrétně zde byly řešeny dvě souhrnné lokality – Učiliště a Historické
centrum. V případě lokality Učiliště se jedná o brownfield identifikovaný pod
číslem 138. Jde o samostatně stojící nevyužívaný objekt, jehož zázemí ( přilehlé
garáže a dílny ) je využíváno. V případě lokality Historické centrum jde o
soubor dílčích řešených brownfieldů, které jsou kumulovány v malém území
historického jádra města. Detailně byly řešeny ideové návrhy revitalizace
brownfieldů s čísly 104, 125, 126 a 143 [lit. 3].
Na základě provedené studie lze usoudit, že řešené území spadá do
kategorie průměrně zasažených území. I přes poměrně vysoký počet
identifikovaných brownfieldů je nezaměstnanost v území průměrná. Je to
způsobeno zejména velmi vysokým počtem maloplošných primárně vzniklých
brownfieldů, které jsou ve formě jednotlivých menších objektů či pouze
jednotlivých podlaží.
2.5

Nová Paka

Město Nová Paka se nalézá v okrese Jičín. Jeho správní území je tvořeno
deseti katastrálními územími o celkové rozloze 2 868 ha, na nichž se nalézá
dvanáct sídelních útvarů s celkem 9 443 obyvateli. Urbanistická studie města
Nová Paka byla zpracována v období 06/2005 – 02/2006. Řešeným územím
bylo pouze katastrální území Nová Paka, tedy cca 719 ha.
V řešeném území bylo identifikováno celkem 113 existujících
brownfieldů, z nichž je pouze 6 velkoplošných. Detailně byla řešena pouze
revitalizace brownfieldu č.112. Jedná se o městský veřejný prostor, který
navazuje na centrální historické Masarykovo náměstí.
Studií bylo zjištěno, že převážná část brownfieldů je vzniklých primárně.
Z celkového přehledu je dále jasně patrná naprostá převaha maloplošných
brownfieldů v podobě nevyužívaných jednotlivých objektů a zejména pouze
jednotlivých podlaží. Jde tedy o území zasažené problematikou brownfieldů
průměrně, stejně jak tomu bylo v případě města Dvůr Králové nad Labem.
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obr. 5 Souhrnná mapa brownfieldů identifikovaných při Urbanistické studii
brownfields města Nová Paka
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3.0

Závěry

Z vypracovaných urbanistických studií brownfields jednotlivých měst
plyne zcela jasná převaha počtu maloplošných brownfieldů. Tyto brownfieldy
jsou zcela výjimečně ve vlastnictví města či státu a proto je jejich proces
revitalizace velmi obtížný. Možnosti měst jak jej podpořit a ovlivnit jsou,
vzhledem k jejich ekonomické situaci, malé a mohou být realizovány pouze ve
formě doporučení, podpory v územních a strategických plánech a v neposlední
řadě i podpoře podnikání.
Z toho plyne i směřování hlavního těžiště zájmů pro navrhovanou
metodiku postupů při řešení problematiky brownfieldů v malých městech
zejména na maloplošné brownfieldy v soukromém vlastnictví. Práce by měla být
dokončena do podzimu roku 2006 a měla by se stát jedním z podkladů pro
výstupy při řešení Výzkumného záměru MSM 6840770005 na jehož řešení se
autorka spolupodílí.
Vypracováno za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005 „Udržitelná
výstavba“.
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VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEB PŘESTAVBOU NA
LŮŽKOVÝ HOSPIC
Ing.arch. Naděžda Malkovská
Katedra společenských věd, Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, nadezda.malkovska@fsv.cvut.cz
Abstrakt
Naše samostatně stojící lůžkové hospice vznikly z převážné části rekonstrukcí,
popřípadě dostavbou, stávajících, již morálně zastaralých objektů. Je toto
náhoda či záměr? Lůžkový hospic má svoje specifika jak ve svém etickém
poslání, tak i v možnostech realizace a provozu. Důležitá je jak funkčnost stavby
pro daný záměr, tak i správná volba lokality a výběr vhodného objektu.
1.0

Lůžkový hospic jako specifická stavba

Lůžkový hospic je zařízení, které se specializuje na hospicovou paliativní péči.
V případě nemoci hospicových pacientů byly již vyčerpány všechny možnosti a
proto se následná péče zaměřuje na léčbu bolesti a doprovodných symptomů
nemoci. Etické poslání hospice je velmi vysoké – soustředit se na kvalitu života
nevyléčitelně nemocného člověka, laskavě ho doprovázet až do poslední hodiny
a pečovat nejen o něj samotného, ale i o jeho rodinu a blízké. Služby jsou
zpravidla poskytovány multidisciplinárním týmem, který se skládá z lékařů,
ošetřovatelů, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a
též dobrovolníků mnoha dalších profesí. Lidské individuum je totiž v hospici
vnímáno tzv. holistickým přístupem – péči vyžaduje nejen biologická schránka,
ale i duše nemocného a trpícího člověka.
2.0

Potřeby a práva uživatelů

Hospic slibuje, že bude nemocnému poskytovat péči komplexní – to znamená,
že se zaměřuje jak na potřeby biologické, tak i na sociální, psychologické a
duchovní potřeby. V čem hospic vyniká mezi ostatními zařízení je skutečnost,
že je veškerá pozornost zaměřena právě na primárního uživatele – klienta. A
jaké vlastně jsou konkrétní potřeby na smrt nemocného člověka? Primární je
samozřejmě uspokojování fyziologických potřeb (hlad, žízeň, tišení bolesti,
teplo, vyměšování), dále potřeba bezpečí (útočiště, pomoc na dosah, orientace v
prostředí), společenské potřeby (zapojení do sociálních vztahů, kontakty, dobré
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slovo, sdílení), potřeba úcty (důstojnost, respekt, láska), duchovní a existenciální
potřeby (hledání odpovědí na otázky, potřeba nalezení smyslu života,
bilancování, víra). Stěžejním respondentem na všechny tyto potřeby je péče
personálu a dobrovolníků hospice, stavba hospice jako taková je však též
důležitým prostředím pro děj různých životních situací a rozmanitých činností.
3.0

Současná situace

Od roku 1996, kdy byl u nás zřízen první hospic Sv. Anežky České v Červeném
Kostelci, bylo do současné doby (03/2006) v České republice vybudováno
jedenáct lůžkových hospiců, přitom devět z nich se nachází v samostatných
objektech. Z devíti samostatných zařízení jsou novostavbami pouze hospic Sv.
Anežky České a Citadela ve Valašském Meziříčí, ostatní zařízení využila
rekonstrukcí stávajících objektů. Funkce původních rekonstruovaných objektů
byla velmi rozmanitá jako např. vojenská ubytovna, zájezdní hostinec, klášter,
porodnice či několikapodlažní bytový dům. V mnohých případech tak byly
rekonstruovány chátrající objekty, které se se svou novou funkcí staly opět
živým článkem v organismu sídla.
4.0

Výběr místa

Současné době jsou všechny samostatně stojící lůžkové hospice umístěny ve
městech, z toho:
• v sídlech (do 10 000 obyvatel): 2 stavby
• ve sídlech (od 10 000 – 100 000 obyvatel): 2 stavby
• ve sídlech (od 100 000 – 500 000 obyvatel): 4 staveb
• ve sídlech (nad 500 000 obyvatel): 1 stavba
Z uvedené statistiky je patrné, že realizace lůžkových hospiců se odehrává
především v sídlech o velikosti 100 až 500 tisíc obyvatel. Lokalizace je též
značnou mírou podmíněna koncepcí Ministerstva zdravotnictví ČR, které se
podílí dotacemi na investičních nákladech staveb. Rovněž záleží na spoustě
dalších faktorů, kterými může být například existence domácí hospicové péče či
jiných služeb.
Na základě zjištěných informací se dá konstatovat, že z hlediska lokalizace jsou
pro lůžkové hospice v České republice za současných podmínek významné tyto
skutečnosti:
• Dopravní dostupnost a blízkost veřejné hromadné dopravy. Toto hledisko
je významné vzhledem k možnosti docházení doprovázejících osob, což
jsou ve většině případů životní partneři a mnoho z nich může mít již určité
potíže s mobilitou. Na frekvenci návštěv i na získání odborného
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personální má vliv samozřejmě i časová náročnost, která souvisí s
následujícím bodem.
• Centrální poloha vůči danému spádovému území. Spádovost je důležitá z
hlediska obsluhy daného území i pro působení stavby jako případné
základny domácí hospicové péče a edukačního centra. S umístěním v
dané lokalitě též vyplývá určitá možnost prezentace a zviditelnění se, v
návaznosti na získávání dotací na provoz či investice.
• Blízkost nemocnice. Blízkost nemocnice může mít též významný vliv, i
když nemusí být podmínkou nezbytnou. Je možné využít příslužby
lékařského personálu, odborných lékařských vyšetření či využití určitých
provozních služeb jako je např. dovoz jídla či praní prádla.[1]
• Kvalitní a důstojná lokalita. I pro hospicového pacienta je v určitém stavu
a fázi jeho nemoci důležité okolní prostředí, a to jak z hlediska klidného
místa nezatěžovaného přílišným hlukem okolních činností a provozu, tak
v návaznosti na přírodní zázemí, které působí jako regenerační a
psychicky povzbudivý element.
5.0

Výběr objektu

Historii výběru úplně všech objektů hospiců v neznám. Pouze se domnívám, že
někdy bylo snadnější pro občanské sdružení či pro církevní organizaci, která
byla založena za účelem vybudování hospice, získat starší objekt (u kterého se
často nevědělo, co s ním), než získat výhodně položenou volnou parcelu pro
novostavbu. Některé stavby přešly do dlouhodobého pronájmu za symbolickou
cenu. Hlavním ukazatelem pro možnost využití většiny staveb úpravami na
hospic byl soulad s koncepcí Ministerstva zdravotnictví a ekonomická
rentabilita.
A jaké by vlastně bylo kritérium pro výběr objektu, ve kterém by se dal
zbudovat hospic? Jelikož by šlo o hospic, tak takový ideální objekt by jistě
vycházel z cílů maximálně uspokojit „vícevrstvé“ potřeby klienta. Opomenu-li
již výše zmínění nároky na umístění stavby a budu se soustředit jen na stavbu
jako takovou, tak by tento objekt byl určitě nízkopodlažní, aby byla zajištěna
přímá vazba a sounáležitost s okolím, aby bylo možné sledovat co se dějě a že se
vůbec něco děje. Z pokojů by mohla být možnost vyjet ven na upravený terén,
popřípadě na terasu, kde by bylo možno setrvat v důstojném a intimně
upraveném prostředí na čerstvém vzduchu, zvláště pro imobilní pacienty. Pokoje
by byly ve většině případů jednolůžkové pro zabezpečení soukromí, prostorné i
pro možnost přistýlky a prosvětlené velkým níže posazeným oknem pro
možnost výhledu z lůžka. Orientace pokojů by byla k východní eventuálně
západní straně, na jih v případě možnosti vnějšího odstínění (např konzola či
slunolam). V každém pokoji by se dále nacházelo vlastní sociální zařízení.
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Kromě lékařských, ošetřovatelských a provozně technických prostor by v
hospici mělo být místo i na společenskou místnost, kapli a pietní místnost.
Objekt musí dále umožňovat alespoň v částech pro klienty bezbariérový přístup,
v určitých prostorách i přístup s asistencí či možnost manipulace s lůžkem.
6.0

Koncepce MZČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky již roce 1991 zřídilo Odbor sociální
a zdravotní péče. Tomuto odboru bylo uloženo za cíl stimulovat vznik a další
rozvoj nových nebo nedostatečně rozvinutých zdravotních a zdravotně
sociálních služeb, a dále podpořit rozvoj péče o zdravotně postižené a chronicky
nemocné a nejnověji i seniory, kteří jsou trvalými konzumenty zdravotní
péče.[2]
V roce 1994 až 1995 ministerstvo podpořilo dotací i výstavbu prvního
modelového hospice v České republice. V následujících letech pak postupovala
výstavba dalších hospiců a hospicová péče tak dostala svou zřetelnější podobu
(stále však legislativně nevymezená!). Ze zkušeností s budováním hospice v
Rajhradě 1999, Litoměřicích 2001 a Olomouci 2002 (vše rekonstrukce,
respektive přístavby) byla pro získání dotace na zbudování hospice odborem
SZP stanovena tato kritéria:
• Výše dotace ze státních prostředků bude tvořit maximálně 70% a
současně limit pro jedno hospicové lůžko je 1 600 000 Kč.
• Plánovaný hospic musí mít nejméně 80% lůžek pro indikované pacienty v
jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázející osoby.[3]
Tyto požadavky lze nalézt v Metodice pro vypracování a registraci žádostí do
Programu podpory občanských sdružení a humanitárních organizací platné pro
rok 2006. Tento program je zahrnut do nadřazeného Programu Rozvoje
zdravotně sociální péče v jehož dokumentu pojednávajícím o technickoekonomických ukazatelích lze nalézt odstavec, který dále specifikuje cenovou
náročnost stavební investice: Finanční prostředky pro plánování výstavby je
finanční objem stanoven z podkladů investorů s tím, že se náklady porovnávají s
uvedenou Standardizací, přičemž se uvažuje s cenovým rozsahem od 3500 Kč do
4000 Kč na 1 m3 obestavěného prostoru podle povahy akce, tj. Novostavba,
přístavba, celková nebo částečná rekonstrukce a podle charakteru provozní
jednotky.[4]
Náklady na 1 m3 obestavěného prostoru v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích
(rekonstrukce a přístavba, dokončení v roce 2001) se pohybovaly kolem 4800
Kč a v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (rekonstrukce a přístavba,
dokončení v roce 2005) kolem 6100 Kč. Investiční náklady na zřízení jednoho
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hospicového lůžka jsou v těchto dvou konkrétních příkladů okolo 2 200 000 Kč
a 2 600 000 Kč. Z uvedeného porovnání je patrné, že by pro příští rok bylo
vhodné kritéria upravit tak, aby odpovídala současným cenám ve stavebnictví i
specifické stavební náročnosti programu hospice.
Mezi nejdůležitější kritéria pro posuzování podaných projektů, které žádají o
státní dotaci v rámci Programu podpory občanských a humanitárních organizací
patří:
• Finanční možnost žadatele do projektu vložit své vlastní prostředky
• Spádovost
• Dopravní dostupnost
• Lůžková kapacita v rozsahu 25 až 30 lůžek [5]
Koncepčně plánovaná síť velkých hospiců je přitom odvozena ze zahraničních
zkušeností dostačujících 5 lůžek na 100 000 obyvatel. Tento údaj předpokládá
souběžné rozvinutí domácí hospicové péče. Právě v lůžové kapacitě jsou české
hospice specifické v porovnání se zahraničními stavbami, které mají většinou
počet lůžek daleko nižší.
Do současnosti bylo na našem území vybudováno za podpory MZČR celkem
devět lůžkových hospiců a v současné době je financována novostavba Hospice
sv. Lukáše v Ostravě. Na podporu těchto staveb již bylo ze státního rozpočtu do
současnosti vynaloženo kolem 300 000 000 Kč [6]. Koncepce Ministerstva
zdravotnictví výrazně ovlivnila formu a rozmístění staveb lůžkových hospiců v
České republice.
7.0

Závěr

Z hlediska územního plánování by bylo určitě zajímavé, kdyby v případě zájmu
potencionálního zřizovatele, byly vytipovány existující stavby a lokality, které
by byly vhodné pro vybudování lůžkového hospice. Výběr takových objektů by
však měl být konzultován s multidisciplinárním týmem odborníků, kteří se v
dané problematice dobře orientují a znají nároky a potřeby hospicových klientů.
Výběr by potvrdil též ekonomický propočet nákladů a návratnost investice. U
rekonstrukce je vždy přítomen jakýsi kompromis mezi cenou za stavební
úpravy, oproti novostavbě, a mírou proveditelnosti daného investičního záměru
ve stávajícím objektu. Domnívám se však, že i v případě vhodně vybrané
rekonstruovaného stavby, lze díky porozumění uživatelům zařízení a citlivým
řešením od celku k detailu dosáhnout velice dobrých výsledků.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ZAPOJOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI
Ing. Dagmar Smrčinová
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra společenských věd,
Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
Abstrakt
Zapojování veřejnosti do procesu rozhodování je jedním ze základních prvků
umožňujících prosazování principů udržitelného rozvoje. Základem je
oslovování „od spodu“, tedy konkrétních osob, obyvatelů území.
1.0

Zapojování veřejnosti a participace

Problematikou participace a zapojování veřejnosti se zabývá celá řada
odborných článků a knih, existuje i řada metodik zabývajících se konkrétními
procesy zapojování veřejnosti. Iniciativní lidé, zájmové skupiny i odborníci se
snaží vymýšlet stále nové způsoby jak lépe komunikovat s lidmi, jak je oslovit,
získat si jejich důvěru a hlavně názor.
Je třeba si uvědomit rozdíl mezi zapojováním veřejnosti a participací.
Participace je procesem při kterém se veškeré rozhodování přenechává na cílové
skupině. Není předkládán směr diskuse, témata ani lokalizace problému. Jedná
se tedy o svobodnou diskusi. Nejčastěji je termín participace používán
v souvislosti s politikou, jedná se o tzv. politickou participaci, v současném
světě ji reprezentuje především demokratický volební systém.
Na rozdíl od participace je u zapojování veřejnosti často udáván směr diskuse.
Např. veřejné projednávání problematiky údržby obecních komunikací, nebo
setkání obyvatel za účelem projednání obnovy územního plánu. Občané se
během diskusních setkání mohou svobodně vyjádřit k řešenému tématu. Jehož
problematika bývá zpravidla na úvod setkání vysvětlena. Taková to forma účasti
veřejnosti při projednávání je v obecné rovině praktičtější a lidem snáze
pochopitelná.
Ve společenstvích (např. obcích, zájmových skupinách apod.), kde je již
dlouhodobě zvykem problémy průběžně řešit formou diskuse se setkáváme i se
znaky blížícími se participaci. Důvodem takového stavu je zkušenost lidí
s hromadným projednáváním a také historická tradice diskuse. Lidé musí být na
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diskusi (řízenou) zvyklí a to zejména v umění přenechávání slova druhým,
formování myšlenek a toleranci. Taková situace ovšem nastává až po mnoha
letech a společných setkání, dědí se i s generace na generaci. Zejména díky
historickým souvislostem v České republiky je takový proces pouze výjimkou,
naštěstí je možné postupným zaváděním diskusí s občany a důslednou
informovaností tento stav zvrátit.
Obecně je tedy dobré se v procesech zapojování veřejnosti slovu participace
vyhýbat, často se jedná pouze o nevhodný překlad či o laikské pokusy zavádět
cizí termín do českého jazyka.
Pro úplnost termínů je třeba ještě uvést rozdíl mezi zapojováním a účasti. Tento
rozdíl spatřuje část odborné veřejnosti v jeho praktickém využití. Pro nemalou
část občanů může termín „zapojování“ být v souvislosti s diskusí nepochopen a
vyvolat předem nedůvěru k celému procesu. Vhodnější se proto pro komunikaci
s lidmi zdá být používání termínu účast. Např. zveme obyvatele k účasti na
veřejném projednávání výstavby nového kanalizačního řadu. Zapojování
veřejnosti je termín vhodný do odborných statí a obecné terminologie.
2.0

Typy účasti veřejnosti na procesu rozhodování

Nejčastější využití zapojení obyvatel do procesu rozhodování se týká přípravy a
vlastní tvorby územního plánu, řešení rozvojových možností obce, ochrany a
správy přírodního prostředí, diskuse o využívání veřejných prostranství a budov
a nebo k najití možností znovuvyužití některých objektů či lokalit (např.
Brownfields).
2.1

Formy zapojení veřejnosti

Různé přístupy k zapojování veřejnosti se dají názorně popsat na modelu který
vytvořil v roce 1969 Schelley Arnstein a v roce 2003 byl uveden v „Metodice
pro místní Agendy 21 v České republice (A. Reitschmiedova, P. Švec a kol.)“.
Dělení v tomto schématu je vytvořeno na základě míry účasti.

• Manipulace

• Zapojování

• Oznámení

• Partnerství

• Informace

• Delegování moci

• Konzultace

• Občanská kontrola
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Manipulace a občanská kontrola zde stojí jako naprostý protipól vymezující
osmičlennou stupnici míry zapojení veřejnosti.
Oznámení - Veřejnost je obeznámena s plány a rozhodnutími, které ji ovlivňují.
Techniky vhodné pro oznámení: např. veřejná vyhláška, tisková
zpráva, zveřejněné rozhodnutí zastupitelstva apod. V současné době
není jasně stanovená povinnost zveřejnění veřejné vyhlášky na
webových stránkách obce a délka pro vyvěšení se počítá od
zveřejnění na „kamenné“ obecní vývěsní tabuli.
Zákonné minimum
Informace - Veřejnost je obeznámena s plány a rozhodnutími, které ji ovlivňují
a jsou jí k nim poskytovány informace. Na rozdíl od oznámení jde o
průběžné informování veřejnosti o procesu.
Techniky vhodné k informování jsou totožné s oznámením, ale měl
by zde být kladen větší důraz na rozšíření této informace. Je vhodné
kombinovat veřejnou vyhlášku na „kamenné“ obecní vývěsce
s tiskovou zprávou i zveřejněním na webových stránkách obce
případně v informačním středisku obce či na běžně navštěvovaném
místě jako je knihovna, škola, zdravotnické zařízení, zastávky
veřejné dopravy apod.
U tohoto typu účasti veřejnosti je možné i zajišťování zpětné vazby
například sociologickým průzkumem nebo připomínkováním.
Konzultace - Základem je diskuse s veřejností, které se plány případně
rozhodnutí týkají. Její názory se berou v úvahu, ale konečné
rozhodnutí dělá někdo jiný. Na rozdíl od informování se zpětnou
vazbou jsou konzultace způsob, jak komunikovat s občany, kteří se
přímo neúčastní procesu plánování. Základní rozdíl mezi
informováním se zpětnou vazbou a konzultací spočívá v přímém
dialogu s občany či organizacemi.
Vhodné jsou například veřejná projednávání, pravidelná setkání
s občany, konzultace v terénu nebo pomocí speciálních technik –
mentální mapy, výběr pozitivních/negativních prvků apod.
I zde (jako i u následujících jmenovaných skupin) je nutné
dodržovat zákonem stanovené lhůty na veřejné vyhlášení a
reagovat na připomínky občanů či zájmových skupin podle
platného zákona.
Např. projekty Leader, Leader + či Leader ČR
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Zapojení - Veřejnost je zapojena do rozhodovacího procesu. Může jít o
částečné nebo úplné zapojení. Pro zapojení veřejnosti je vhodná
technika pracovních skupin, které zpracovávají podklady pro
rozhodování oficiálních struktur. Skupiny mohou pracovat po celou
dobu procesu nebo mohou být ustanoveny pouze pro řešení dílčích
otázek. Dobré zkušenosti byly získány při vytváření pracovních
skupin pro posuzování vlivů rozvojových strategií na životní
prostředí a při řešení konkrétních dílčích problémů obce s přímím
dopadem na obyvatele.
Kromě funkce poradní plní pracovní skupiny i jakou si funkci
„sociální“, díky jejich existenci je v obci silnější komunita, lépe
funguje sociální nápomocnost a prospívají i začleňování nově
příchozích obyvatel do obce. Proto by mělo být cílem vytvořit
pracovní skupiny jako stabilní jednotky a nejen jednorázově pro
konkrétní akci.
Vhodná je také komunikace oficiálních zpracovatelů dokumentů
s neoficiálními pracovními skupinami, které vznikly z iniciativy
občanů.
Např. pragram EAFRD (podmínka vzniku MAS – místních
akčních skupin) nebo místní Agenda 21 (pracovní skupiny mimo
jiné i spoluvytváří strategický rozvojový plán území)
Partnerství - Veřejnost je rovnocenným partnerem v rozhodovacím procesu a
má spoluzodpovědnost za výsledky a implementaci. Partnerstvím
se rozumí přímé zapojení občanů do oficiálních struktur, které
rozhodují o konečné podobě plánovacího dokumentu. Může jít
např. o řídící výbor procesu, který vzniká z pověření Rady obce, ve
kterém jsou zastoupeni oficiální představitelé obce (zastupitelé),
dále zástupci soukromého a neziskového sektoru.
Delegování moci - Veřejnost přebírá celou zodpovědnost za určité části
projektu. Vhodnou technikou je např. občanská poradní komise.
Všechny výše jmenované skupiny (s výjimkou manipulace a občanské právní
kontroly) odpovídají české legislativě současné i navrhované pro období od
1.1.2007 resp.1.7.2006. Je tady na samotných občanech, veřejné správě a
investorech jakou hloubku zapojení občanů zvolí.
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2.2

Srovnání přístupů

V České republice sílí v současné době občanské iniciativy zabývající se
blokováním různých typů projektů formou protestů, odvoláními či soudní
cestou. Tento neblahý jev je podněcován zejména nastavením české legislativy,
kdy právo občanů vyjadřovat se k projektům je sníženo na minimální přijatelnou
hranici a předávání informací je omezeno podobně. Proto zde uvádím dva
modely srovnávající přístup zákonný (odborný) a přístup zapojování veřejnosti
(komunikativní).
První model ukazuje spíše obecný pohled a zohledňuje zejména fázi přípravy.
Přístup odborný

Přístup komunikativní

•
•
•
•
•
•

morální optimum
respektuje principy udržitelného rozvoje
aktivuje občany
časově náročný(1.fáze)
ekonomicky příznivý
odborný moderátor
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•
•
•
•
•
•

zákonné minimum
všeobecně známé
profesionální
rychlé
nedůvěra v úřady
rizikové
provádění
provoz

Druhý model srovnává pozitiva a negativa před výstavbou (ve stádiu
projektování) s děním během její realizace a po ní.
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3.0

Principy zapojování veřejnosti do procesu rozhodování

Principy je třeba definovat na základě konkrétního místa, pro které je projekt
zapojování vytvářen.
Záleží na:
- míře zkušenosti občanů s přímou účastí při rozhodování
- zda připravuje projekt zkušený moderátor
- důvodu pro který se občané svolávají
- náročnost projektu
- zájmu o dlouhodobé fungování pracovních skupin
- velikost finančních prostředků vyčleněných na komunikaci s občany
- časové možnosti
- velikost obce (komunity, počet dotčených osob a institucí)
Na základě těchto vstupních otázek je odborný moderátor (facilitátor, osoba
připravující program zapojení obyvatel) schopen zvážit, jaký zvolit způsob
organizace, komunikace, dobu potřebnou na celý proces a další důležité faktory.
Pokud obec odborného moderátora k dispozici nemá (nedoporučuji, jeho
význam bude již v počátku projektu doceněn), měla by se osoba, která jeho roli
nahrazuje nad těmito otázkami také zamyslet a zvážit dopad celého procesu na
budoucnost v případě, že se projekt vydaří, že projekt neposlouží svému účelu i
pro případ naprostého neúspěchu projektu. Jakýkoliv nevhodný zásah do
struktury obce a jejích zvyklostí by mohl vytvořit v komunitě apatii, která by se
jen stěží odstraňovala.
Ve fázi příprav je důležité zohlednit konkrétní potřeby místa a jeho obyvatel.
Příprava projektu:
- volba přípravné skupiny (moderátor, iniciátor a malá skupinka místních
občanů (3-10)
- vytvoření časového plánu
 schůzky s veřejností
 termíny průběžného informování
 přípravná fáze
 vlastní projekt
 tvorba závěrů
 doba rozesílání pozvánek
Při vytváření časového plánu je potřeba zvážit řadu faktorů
- fáze roku
- letní prázdniny
- vánoce
- významné národní a regionální oslavy
- volební období
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- den v týdnu
- hodinu
- dobu trvání setkání
- hledání názvu projektu (může trvat i několik týdnů)
- zvolení typu předání oznámení
 veřejná vyhláška
 internet
 lokální tisk
 schránky
 vyvěsit na veřejně přístupných místech
 slovní oznámení
 vyhlášení místním rozhlasem
 atd.
- zvolení formy oznámení
 prosté oznámení
 komiksová úprava
 podrobný text
 velikost (formát)
 barevnost
Takové oznámení musí oslovit širokou škálu osobností, kdy každý má jiné
vzdělání, způsob přijímání informací i časové možnosti. Je tady vhodné
volit různé typy oznámení a vždy zohlednit médium, kterým tuto zprávu
rozšiřujeme. Pokud se jedná o oznámení do schránek, je třeba aby
nesplynulo s reklamní inzercí.
Na formě oznámení, načasování projektu a šíření informace je závislí celý
projekt, proto by se tato fáze neměla zanedbat. Lidé mohou k veřejnému
projednávání přijít pouze v případě, že budou o tomto projednávání vědět a
spatřovat důležitost své účasti na něm.
Tento výčet není zdaleka konečný ale věřím, že splnil svůj účel a jeho čtenáři si
uvědomili důležitost přípravné fáze a to nejen projektů zapojování veřejnosti.
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AKTIVNÍ VEŘEJNOST – PŘÍNOS NEBO PŘEKÁŽKA
V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBY?
Ing. Adam Záruba
Katedra sídel a regionů, Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
e-mail: adam.zaruba@krnovice.cz
Abstrakt
Účast veřejnosti je významným fenoménem poslední doby, jenž výrazně
zasahuje do procesu územního plánování a rozhodovacích řízení o výstavbě. Pro
předcházení konfliktů je třeba si uvědomit, jak a kde může veřejnost působit,
jaká je její motivace a jaké jsou nejčastější problémy spojené s její účastí. Pouze
tak můžeme nalézt východiska z častých střetů a konfliktních situací.
1.0 Úvod
Tématem tohoto příspěvku je často diskutovaná problematika zasahování
veřejnosti do procesů územního plánování a výstavby. O tom, že veřejnost má
toto právo, které je zaručené zákonem, nemůže být pochyb a diskusí. Otázkou
přetřásanou při každé příležitosti, kdy se veřejnosti podaří pozdržet, zablokovat
či zcela zastavit nějaký kontroverzní záměr, je, zda je obecně správné, aby
občané měli práva zasahovat do problémů a záměrů, které se připravují v jejich
okolí a pokud ano, tak v jaké míře. Zpravidla v okamžiku, kdy se objeví či
vyostří konflikt občané a občanská sdružení versus nějaký záměr, nabývá na
intenzitě aktivita některých zákonodárců a dalších vlivných osob (či
lobbyistických skupin) směřující ke změnám v příslušných zákonech, které mají
za cíl zredukovat možnosti občanů účastnit se ve správních, územních či
stavebních řízeních, případně v jiné podobě dění v jejich blízkosti. Podívejme se
podrobněji na práva, která jsou občanům dána legislativou, na profil typických
zástupců veřejnosti, na hlavní problémy, které se vyskytují. Pokusme se nalézt
východiska k tomu, aby spolu občané, státní instituce, investoři a projektanti
vycházeli bez velkých konfliktů, které nejsou ku prospěchu nikomu.
2.0 Legislativní opora účasti veřejnosti v procesech ÚP a výstavby
2.1 Tvorba územně plánovací dokumentace
Základním dokumentem je zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu [1], který přiznává občanům účast v procesu pořizování územně
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plánovací dokumentace (event. i územně plánovacích podkladů) – a to jednak ve
fázi návrhu zadání ÚPD, k němuž může každý uplatnit své podněty (§20 odst.
2), jednak ve fázi konceptu ÚPD, který je veřejně projednáván a k němuž může
každý podávat své připomínky (§21 odst. 2) a rovněž i ve fázi návrhu ÚPD,
k němuž může každý také podat své připomínky (§22 odst. 1). Účastenství
veřejnosti v procesu tvorby územně plánovací dokumentace není nijak
omezováno, např. vznikem občanského sdružení, nutností předem hlásit svou
účast apod. – účastnit se může každý. Důležitý je §28 stavebního zákona, který
konstatuje, že „na projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace a
územně plánovacích podkladů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení“.
Tento paragraf tak vylučuje možnost opravných prostředků (např. odvolání)
v případě, že připomínky a námitky veřejnosti v průběhu pořizování ÚPD nejsou
řádně akceptovány a vypořádány (jedinou možností je podat stížnost).
Praktickým následkem pak může být i to, že v průběhu pořizování územně
plánovací dokumentace odmítnutý či ignorovaný nesouhlas veřejnosti je
zárodkem budoucích vážných problémů a konfliktů v okamžiku, kdy se
problematický záměr dostává do fáze realizační (územní a stavební řízení, řízení
podle zvláštních předpisů), kde již existují možnosti odvolání, žalob apod. a kde
lze takovou stavbu velmi výrazně zdržet a zkomplikovat.
2.2 Posuzování vlivů na životní prostředí
Dalším důležitým právním dokumentem je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí [2]. Posuzování vlivů na ŽP (tzv. EIA) je proces, který
se již týká konkrétních záměrů, u nichž je povinnost provést toto posouzení.
Proces EIA navazuje na proces územního plánování a předchází územnímu a
stavebnímu řízení či řízením podle zvláštních zákonů. Také zákon č. 100/2001
Sb. dává právo každému občanu účastnit se procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bez nutnosti organizovat se v občanských sdruženích nebo předem se
přihlašovat a oznamovat svou účast. A podobně jako v případě procesu tvorby
územně plánovací dokumentace i v procesu posuzování vlivů na ŽP se nejedná o
správní řízení a proti výsledku procesu EIA (znění stanoviska) není možné se
odvolat či užít dalších opravných prostředků (s výjimkou podání stížnosti na
postup posuzujícího orgánu). V procesu EIA může veřejnost podávat svá
vyjádření v několika etapách, pokud není posuzování vlivů na ŽP ukončeno již
po první etapě, ve fázi zjišťovacího řízení. Těmito etapami jsou oznámení
záměru, dokumentace a posudek. V řadě případů (tehdy, pokud k dokumentaci
či posudku bylo podáno nesouhlasné stanovisko) pak probíhá ještě veřejné
projednání záměru, kde může veřejnost rovněž přednést své připomínky a
námitky. Závěrem procesu EIA je vydání stanoviska posuzujícího úřadu
k posuzovanému záměru. Toto stanovisko (souhlasné se stanovením podmínek
pro realizaci záměru nebo nesouhlasné) je podkladem pro další navazující řízení
(např. územní řízení), není však závazné. Je nutné zde ještě doplnit fakt, že také
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některé druhy územně plánovací dokumentace a další koncepce jsou rovněž
podrobovány procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA =
strategická EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb.. Postup i práva veřejnosti jsou
obdobné jako v procesu EIA – podávání připomínek ve stanovených lhůtách či
účast na veřejném projednání [2]. Je nutné zdůraznit, že také vůči veřejnosti
nekorektně provedený proces posuzování vlivů na životní prostředí je zárodkem
problémů v navazujících etapách přípravy záměru.
2.3 Územní řízení
Podle stavebního zákona je možné umisťovat stavby, měnit využití území či
chránit důležité zájmy v území pouze na základě územního rozhodnutí [1].
Každý významnější záměr tedy musí projít tímto řízením, jehož průběh se řídí
(na rozdíl od pořizování ÚPD či posuzování vlivů na ŽP) správním řádem. §34
odst. 3 stanovuje, že „účastníkem územního řízení je dále ten, komu zvláštní
zákon toto postavení přiznává“ (s výjimkou řízení probíhajících v krizových
situacích). Tímto zvláštním zákonem je např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, který ve svém §70 odst. 2. a 3. dává právo občanům, aby se
prostřednictvím svých občanských sdružení účastnili správních řízení [3].
Podmínkou účasti je, aby občanské sdružení mělo právní subjektivitu, bylo
místně příslušné a hlavním jeho cílem byla ochrana přírody a krajiny. Důležité
je, aby takové občanské sdružení mělo podánu u příslušných orgánů žádost o
informování o zahajovaných řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy
ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. Zde je podstatná
právě skutečnost, že účast v řízení je oprávněná pouze pokud záměrem mohou
být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny! Poslední podstatnou podmínkou
účasti občanského sdružení v řízení je, aby oznámilo svou účast v řízení do 8
dnů ode dne oznámení zahájení řízení (tímto oznámením je např. převzetí
zásilky s oznámením zástupcem sdružení nebo zveřejnění informace na úřední
desce) [4]. V rámci územního řízení je občanské sdružení oprávněno podávat
své námitky a připomínky k záměru, které je příslušný úřad povinen řádně
posoudit. Proti územnímu rozhodnutí pak může občanské sdružení podat
odvolání, případně další opravné prostředky. Důležité je zmínit také §38a
zákona č. 50/1976 Sb., který stanovuje, že „s územním řízením se spojují, pokud
to nevylučuje povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, i jiná řízení
nutná k umístění stavby nebo k určení využití území“. Jedná se např. o správní
řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, eventuelně
vodoprávní řízení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách aj. (viz kapitola 2.5).
Těchto souběžných řízení se zpravidla občanská sdružení účastní rovněž.
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2.4 Stavební řízení
Podobně jako u územního řízení i ve stavebním řízení jsou účastníkem řízení
„další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává“ (s výjimkou
krizových situací) [1]. To se tedy opět týká občanských sdružení např. podle §70
zákona č. 114/1992 Sb.. Podmínky účasti v řízení jsou stejné jako u územního a
dalších správních řízení. Důležité je zde zopakovat skutečnost, že se jedná pouze
o stavební řízení ve věcech dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny.
Podobně jako při územním řízení, může občanské sdružení podávat své námitky,
které je příslušný stavební úřad povinen řádně posoudit. Důležitý je §65
stavebního zákona, který říká, že „se stavebním řízením se spojují, pokud to
nevylučuje povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, i jiná řízení
nutná k uskutečnění stavby“. Zde se také může jednat o správní řízení, jejichž
účastníkem může být občanské sdružení (viz kapitola 2.5). Proti stavebnímu
povolení je občanské sdružení, stejně jako jakýkoliv jiný účastník stavebního
řízení, oprávněno podat odvolání event. další opravné prostředky.
2.5 Řízení podle zvláštních předpisů
Sem lze zařadit celou řadu správních řízení vedených podle zvláštních právních
předpisů a provázaných často s územním nebo stavebním řízením. Při účasti
v územním či stavebním řízení si zpravidla občanská sdružení hlídají i účast
v těchto souběžných řízeních. Nejčastějšími jsou řízení vedená podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: nejčastěji řízení o povolení kácení
dřevin, o povolení zásahu do krajinného rázu, o povolení zásahu do významného
krajinného prvku aj.. V případě, že dojde ke komplikacím v těchto „vedlejších“
řízeních, dají se s jistotou očekávat i komplikace s vlastním povolováním
stavby. Je nutné, aby si této skutečnosti byl vědom jak investor, tak příslušný
stavební úřad. Vedle zákona o ochraně přírody a krajiny je dalším důležitým
předpisem zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, který dává občanským sdružením
obdobná práva jako zákon o ochraně přírody a krajiny. OS se tak může účastnit i
vodoprávních řízení, přičemž podmínky jsou obdobné jako u zákona č.
114/1992 Sb.. Další oblastí, v níž se občané prostřednictvím svých sdružení
mohou angažovat je oblast integrované prevence a omezování znečištění, která
je upravena zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované
prevenci). Řízení o vydání integrovaného povolení se mohou na základě
uvedeného zákona účastnit občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti,
zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, jejichž předmětem činnosti
je ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle zvláštních právních
předpisů (tedy např. ochrana přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb.),
pokud se jako účastníci písemně příslušnému úřadu přihlásí do 30 dnů ode dne
zveřejnění údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení [4].
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3.0 Kategorizace aktivní veřejnosti
Zde se podrobněji podíváme na hlavní kategorie aktivní veřejnosti dle jejich
motivace k ochraně přírody a životního prostředí a k účasti v územním
plánování nebo v různých řízeních ovlivňujících výstavbu. Při poněkud
zjednodušeném uvažování některých politiků a novinářů jsou často všichni
obyvatelé, kteří se jakýmkoliv způsobem angažují ve věci ochrany životního
prostředí a přírody označováni názvem (či spíše nálepkou s negativním
podtextem) „ekologové“ popř. „ekologičtí aktivisté“ bez ohledu na skutečnou
motivaci a postoje těchto lidí (o vyloženě hanlivých nadávkách typu extremisté
či ekoteroristé ani nemluvě). Že se však jedná o velmi pestrou směsici různých
osobností s různými motivy a zájmy vyplyne z následujícího přehledu. Aktivní
veřejnost můžeme v zásadě rozdělit do tří základních skupin: I. Místní občané,
kteří jsou přímo či nepřímo dotčeni připravovaným záměrem nebo navrženým
uspořádáním a využitím území. II. Občané – lokální či regionální patrioti, kteří
se z principu aktivně zajímají o dění ve svém okolí bez ohledu na to, zda jsou
dotčeni nějakým záměrem či využitím území. III. Občané – aktivisté
s ekologickým cítěním v globálním měřítku. Toto rozdělení motivací je jen
velmi hrubé, a mnoho lidí se bude pohybovat na pomezí, popřípadě u nich bude
znatelný postupný vývoj motivací – např. aktuální hrozba nežádoucí výstavby
ve své blízkosti může leckterého občana nasměrovat k hlubším úvahám a k
hlubšímu zájmu o okolní i světové dění. Naopak někteří z aktivistů se po čase
z nejrůznějších důvodů „usadí“ a věnují se spíše jen problematice životního
prostředí ve svém nejbližším okolí. Jak tedy blíže charakterizovat jednotlivé
skupiny obyvatel?
Do první skupiny počítáme především obyvatele území, v jejichž blízkosti je
připravována kontroverzní stavba či kontroverzní územně plánovací záměr,
s nímž tito občané zásadně nesouhlasí. Většinou se jedná o obyvatele, kteří se do
té doby o záležitosti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny příliš
nezajímali a až bezprostřední hrozba zhoršení jejich životního prostředí, ztráta
klidu a soukromí, ohrožení bezpečnosti, očekávaný pokles cen nemovitostí nebo
hrozba úplné ztráty majetku, zhoršení vizuální kvality obce či okolní krajiny, ale
třeba i nežádoucí konkurence aj. je přimějí k aktivnímu jednání a aktivní obraně.
Zpravidla dochází k založení víceméně jednoúčelových občanských sdružení,
z nichž některá v případě odeznění hrozby zase zanikají. Jsou organizována
veřejná shromáždění, vytvářejí se a podepisují petice. Charakteristické jsou plné
sály a bouřlivá atmosféra při veřejných projednáváních ÚPD nebo jejích změn,
veřejných projednáváních v rámci procesu EIA apod.. Často se daří uspořádat
místní referenda. V některých z občanů a jejich sdružení již zůstane aktivní
zájem o věci veřejné a nadále se aktivně angažují i po ochladnutí prvotního
zápalu. U velkého množství lidí lze naopak vidět i určitou únavu či apatii
v případě, že hrozba problematického záměru se táhne velmi dlouho. Časté je
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uvažování podle zásady „never in my backyard“ – tedy stejný záměr nebude
vadit, pokud bude postaven jinde. Působnost aktivní veřejnosti tohoto prvního
typu je převážně lokální – místní sdružení a aktivity. Právě v této oblasti se často
objevují i aktivity směřující proti záměrům z jiných než ekologických důvodů –
např. k aktivitám proti výstavbě obchodních center se často připojují místní
drobní obchodníci, kteří očekávají nežádoucí konkurenci, často se angažují např.
architekti, kteří očekávají znehodnocení svého architektonického a
urbanistického díla, lidé kladoucí důraz na památkovou ochranu nebo odborníci,
kteří navrhují jiné řešení konkrétního problému (např. jiné řešení veřejného
osvětlení, dopravního řešení atd.). Konkrétních příkladů by se našlo bezpočet.
Do druhé skupiny patří lidé, jejichž jednání není motivováno bezprostřední
hrozbou nechtěné výstavby či kontroverzního územně plánovacího počinu
v blízkém okolí. Hlavní motivací těchto obyvatel je přirozený zájem o dění
v místě bydliště i v širším území, vztah k rodnému kraji či dá se říci i určité
vlastenectví. Často se jedná o občany s výbornými znalostmi území co se týče
historie a geografických podmínek a s přirozeným citem vůči tomu, co jejich
kraj potřebuje, co snese a co je pro něj zcela nepřípustné. Obvyklá je aktivní
práce pro svůj kraj – péče o přírodu, krajinu či památky, vytváření nových
hodnot a rozmanitá tvůrčí činnost, osvěta, výchova dětí a mládeže.
Angažovanost v procesech územního plánování, posuzování vlivů na životní
prostředí a v různých správních řízeních má převážně charakter preventivní
(snahou je předem podchytit možné problémy, které by mohly poškodit území) a
doplňkový – je jen jednou z řady činností ve prospěch svého kraje. Rozsah
činnosti občanů a občanských sdružení tohoto typu je rozmanitý – od lokálního
měřítka až po regionální. Občané i občanská sdružení tohoto typu jsou často
všeobecně uznáváni ve svém okolí. Typickým příkladem občanské aktivity
tohoto druhého typu může být např. Klub za starou Prahu, některé základní
organizace Českého svazu ochránců přírody a podobná regionální sdružení.
V třetí skupině nalézáme převážně občany s ekologickým myšlením, kteří
důsledně posuzují dlouhodobé následky lidského počínání, s myšlením
v globálním kontextu. Tito občané se zpravidla organizují ve větších nevládních
organizacích (nejčastěji majících charakter občanského sdružení) s regionální či
celostátní působností, případně se může jednat i o pobočky mezinárodních
organizací. Charakteristická je práce na víceméně profesionální úrovni,
strategické plánování aktivit a odborné zázemí. Každá z velkých organizací má
specifickou oblast, či spíše okruh oblastí, kterým se věnuje (zpravidla podle
odborného zázemí, kterým disponuje) – např. energetika, doprava, odpadové
hospodářství, problematika toxických látek, ochrana přírody, lesnictví, právo a
legislativa atd.. Pro svoji činnost nevládní organizace často nechávají
zpracovávat posudky a jiné podklady od nezávislých odborníků. Opět jako u
předchozího typu občanských aktivit i u nevládních organizací je účast
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v procesu územního plánování a přípravy stavebních akcí jen jednou z celé řady
aktivit. Vedle toho se běžně tyto organizace věnují osvětovým akcím,
ekologické výchově, publikační činnosti, poradenství a jiným činnostem. Časté
je také připomínkování vznikající legislativy i různých strategických a územně
plánovacích dokumentů na celostátní úrovni. Některé z těchto organizací jsou
velmi uznávanými ve svém oboru a mají i respekt státních orgánů a institucí.
Důležitou aktivitou je také pomoc menším lokálním občanským sdružením a
občanům předchozích typů v konkrétních kauzách. Některé z celostátních
ekologických organizací mají své místní pobočky, které v podstatě působí na
výše uvedených principech – buď jako sdružení primárně vzniklá coby obrana
proti nežádoucímu záměru či jako organizace místních aktivních občanů
pracujících ku prospěchu svého kraje. Důležitá je také propracovaná mediální
politika. Vzhledem k profesionálnímu a odborně podloženému přístupu (včetně
dobré znalosti právních předpisů) velké nevládní organizace často vítězí ve
sporech o ochranu životního prostředí a přírody. Existuje celá řada vítězných
soudních sporů, které měly za následek pozdržení nebo i zastavení
problémového, špatně připraveného a nesprávně či přímo protizákonně
zúřadovaného záměru. Je jasné, že právě tato skutečnost je velkým trnem v oku
řadě politiků, úředníků či části odborné veřejnosti. Proto v některých kruzích
jsou nevládní organizace velmi neoblíbené, což se projevuje i snahami o
omezování v zákonech daných práv občanů na účast v různých řízeních.
Z velkých organizací je možné jmenovat Hnutí Duha, sdružení Arnika, Děti
Země, Český svaz ochránců přírody, Ekologický právní servis, Greenpeace aj..
4.0 Základní problémy při účasti veřejnosti v ÚP a přípravě výstavby
Jako zásadní problém je možné označit nedostatečnou komunikaci nebo i úplnou
nekomunikaci mezi samosprávnými orgány či orgány státní správy, projektanty,
investory na straně jedné a občany na straně druhé. V mnoha případech existují
předsudky a dochází k jakési nevraživosti vůči veřejnosti a občanským
sdružením, která od počátku může vytvářet velmi napjatou atmosféru mezi
jednotlivými účastníky správních řízení a dalších procesů. Věty typu „nemluvte
do věcí, kterým nerozumíte“, „rozhodovat o těchto věcech vám nepřísluší“, „vy
nenesete za rozhodnutí žádnou odpovědnost“ jsou asi typickým vyjádřením
vztahu velkého množství politiků, úředníků či zástupců investorů vůči
veřejnosti. Podobný přístup k veřejnosti však není, např. dle právníků P.
Kužvarta a O. Tošnera, oprávněný, neboť pokud se důsledky a dopady
rozhodování mohou dotknout místní komunity, práv, oprávněných zájmů či
povinností určitého okruhu občanů, tak tito občané mají politický a v mnoha
případech i právní nárok (viz např. zákon č. 114/1992 Sb.) na náležitou účast při
takovém rozhodování [5]. Zatvrzelý přístup správních orgánů, politiků a dalších
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pouze přilévá olej do ohně, ale problémy a komplikace při přípravě výstavby,
které se mohou vyskytnout, neřeší.
Často je předem k občanským iniciativám přistupováno jako k elementu, který
je výrazně destruktivní a nejde mu o nic jiného, než obstrukcemi každý záměr
zablokovat a negovat. Jedná se, bohužel, o jeden z předsudků vůči veřejnosti,
který zaměňuje příčinu a následek, a ve svém důsledku působí velmi
kontraproduktivně. Hlavním důvodem vzniku střetů mezi zúčastněnými
stranami bývá nekomunikace a ignorování či pouze formální a nedostatečné
vypořádání připomínek a námitek veřejnosti – často již v etapě územního
plánování či hodnocení vlivů na životní prostředí. Odvolávání a případné žaloby
(spojené s velkým zdržením či blokováním projektu) jsou potom již jen poslední
pokusy, jak se domoci práva, které by mělo být samozřejmostí [5]. Je evidentní,
že existují i projekty, u kterých se veřejnost přímo snaží od začátku zabránit
jejich realizaci např. prostřednictvím úředních obstrukcí. V těchto případech se
však zpravidla jedná o takové projekty, které by při plném respektování všech
právních předpisů i zdravého rozumu vůbec na daném místě neměly být
povoleny. Občanská sdružení zpravidla nemohou stíhat účast ve všech správních
řízeních, což z hlediska jejich cílů ani není zapotřebí. Existuje zde proto výrazná
selekce účasti, závislá na prioritách daného občanského sdružení [5] – nehrozí
zde tedy riziko blokování každého záměru, jak se snaží často přesvědčovat
někteří příznivci oklešťování práv občanů.
Občanské iniciativy jsou nezřídka neprávem označovány za viníky situace, kdy
nějaká důležitá stavba nestojí. Je nutné zdůraznit, že veřejnost nemá a ani si
nenárokuje moc rozhodovat o tom, kde bude nebo nebude nějaká stavba
realizována. Jako účastníci konkrétního správního řízení mají zástupci veřejnosti
možnost v tomto řízení poukazovat na rozpory se zákonem a předkládat věcné i
právní argumenty týkající se předmětu řízení. V případě, že námitky nejsou
opodstatněné, má úřad možnost je zamítnout. Kužvart a Tošner [5] k tomu dále
dodávají: „Je skutečností, že některé stavby nebyly realizovány díky tomu, že
řízení se protáhla natolik, že investor od svého záměru odstoupil. Je však vinou
občanských sdružení, že řízení, a to včetně řízení o odvolání, resp. soudní
přezkum trvají tak dlouho? Nemluvě o tom, že většina zdržení bývá zapříčiněna
tím, že investoři nepředkládají všechny podklady potřebné pro rozhodnutí a
řízení musí být přerušena nebo z důvodu, že se správní orgán dopustil takových
nezákonností, kvůli nimž nezbývá nadřízenému orgánu nebo soudu nic jiného,
než je zrušit.“
Lze předpokládat, že za environmentálními argumenty ojedinělých občanských
organizací stojí schovány spíše jiné zájmy – sousedské spory, komerční zájmy
konkurenčních subjektů, uražená ješitnost apod. Nicméně v tomto případě se
jedná spíše o výjimečné případy, které je samozřejmě nutné odsoudit (už proto,
94

že vrhají špatné světlo na všechny občanské organizace), ale které nedávají
důvod k omezování demokratického principu účasti veřejnosti.
5.0 Východiska z problémů
V této kapitole bych chtěl zmínit možnosti předcházení potenciálních problémů
se schvalováním staveb. Částečně se jedná o vlastní zkušenosti, částečně je
převzata formulace východisek od autorů Kužvarta a Tošnera, která je však plně
potvrzena osobními zkušenostmi.
1. Je důležité, aby ze strany státní správy a samosprávy byla zlepšena
informovanost veřejnosti o připravovaných zásazích v území, tak aby případné
konflikty byly řešeny již ve fázi územního plánování, popř. před zahájením
příslušných povolovacích řízení, nikoli až v jejich průběhu, neboť čím dříve
vstoupí veřejnost do procesu přípravy staveb a jiných záměrů, tím snadněji je
možno dosáhnout oboustranně přijatelného řešení [5].
2. Důležitá je úloha funkčního územního plánování jako jednoho z
rozhodujících nástrojů ovlivňujících podobu krajiny a sídel. Zejména je důležité
zabránit účelovým změnám územně plánovací dokumentace, při nichž se
vychází vstříc přání konkrétního investora na umístění určité stavby a při nichž
často bývá hlas veřejnosti zcela ignorován. Poslední dobou je možno
konstatovat řadu případů zjevného selhávání územního plánování, což se
nepochybně projevuje i pozdějšími závažnými konflikty s veřejností [5].
3. Jako nezbytná podmínka se jeví nutnost ze strany orgánů státní správy,
představitelů samosprávy, zástupců investorů a rovněž projektantů zachovávat
pravidla slušného a ohleduplného chování vůči veřejnosti – bez arogance,
přehlížení, okřikování a podceňování znalostí a vědomostí občanů. Veřejnost
musí být chápána jako partner, nikoliv jako protivník.
4. Je bezpodmínečně nezbytné zlepšovat úroveň práce úřadů a úředníků – čím
méně bude formálních chyb v průběhu správních řízení, opomenutí (např.
opomenutí informování občanských sdružení o zahájení řízení) či záměrných
naschválů (např. neposkytování informací), tím méně bude problémů a
zbytečných zdržení.
5. Ze strany samosprávných orgánů, investorů i projektantů je třeba si zavčas
všímat postojů a názorů mezi občany. Nabízí se využití průzkumů veřejného
mínění a anket. Důležitá je např. i řádná akceptace a vypořádání petic – již zde
se mohou objevit s předstihem signály budoucích problémů.
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6. Za vysoce důležitou považuji informovanost studentů stavebních fakult,
fakult architektury či fakult veřejné správy, jejichž absolventi se objevují na
místech investorů, projektantů, úředníků i politiků. Bohužel, téma účasti
veřejnosti v procesech výstavby a územního plánování je na těchto školách do
značné míry tabu. Existují i případy, kdy někteří učitelé vykreslují na
přednáškách občanské iniciativy jen v nejhorším světle. Tento stav by se měl
zásadně změnit, studenti by měli být objektivně informováni o možnostech
účasti a působení veřejnosti v procesech spojených s výstavbou a územním
plánováním, aby na tuto skutečnost byli schopni správně reagovat jak z pozice
investora, projektanta, politika či úředníka tak naopak i z pozice občana. Vysoká
škola nemá být místem, kde se předávají předsudky z generace na generaci.
6.0 Závěr
Účast aktivní veřejnosti je demokratizujícím prvkem při rozhodování o věcech
veřejných a při hájení veřejných zájmů. Vtažení veřejnosti do rozhodování
umožňuje daleko snazší a užší ztotožnění občanů s politickým systémem a
s jeho demokratickými prvky. Účast aktivní veřejnosti je zcela nezbytná pro
nezávislou kontrolu rozhodovacích procesů, je pojistným mechanizmem, který
již svou prostou existencí snižuje četnost úředních selhávání a nutí úředníky
pracovat lépe – má nezpochybnitelný kultivující vliv na veřejnou správu [5].
Zapojení občanů může přinášet užitečné podněty či informace nebo iniciovat
žádoucí prověřování různých variant záměru. Místní aktivní veřejnost může být
velmi užitečná i z hlediska znalosti území, místních poměrů, kulturních a
přírodních hodnot a problémů v území. Angažovanost občanů v procesech
územního plánování, ochrany přírody a krajiny a v otázkách životního prostředí
je vyjádřením dobrého vztahu těchto občanů k domovu, ke krajině a prostředí ve
kterém žijí. V poslední době se objevující útoky proti právu veřejnosti na účast
ve výše uvedených záležitostech ukazují na zásadní nepochopení významu
participace obyvatel na veřejném životě i na nepochopení základních
demokratických principů. Tyto útoky motivované dílčími či individuálními
zájmy je třeba odsoudit, neboť mohou celou společnost uvrhnout do lhostejnosti,
pasivity a nezájmu o veřejné dění. Je třeba, aby se projektanti, investoři, úředníci
a politici učili vycházet s občanskou společností, která si přirozeně snaží bránit
své životní podmínky. Někdy to nepochybně není lehké a někdy se mohou
vyskytovat i velké problémy a nepříjemnosti. Ty však rozhodně nejsou důvodem
k tomu, upírat občanům právo mluvit do věcí veřejných: „Přes možná selhání
účasti reprezentantů veřejnosti, přes zjevnou omezenost tohoto demokratického
prvku je nutno trvat na jeho zachování. Je málo jiných fungujících záruk a
kontrolních mechanismů, jež by se osvědčovaly tak dobře.“ [5].
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Abstrakt
Tento článek se snaží nastínit alespoň základní podmínky, které měly vliv na
osídlení severských zemí (Norska, Švédska, Finska, Dánska a Islandu). Jsou jimi
bezpochyby přírodní poměry (geografická poloha, povrch, podnebí), společnost
(její historický i současný vývoj, politická situace) a z přírodních poměrů se
odvíjející ekonomika země (zemědělství, průmysl, obchod, doprava). I přes
geografickou blízkost jednotlivých zemí je každá z nich ryze specifická.

0. Přehled základních údajů
Norsko
Švédsko
Finsko
2
2
Rozloha
323 878 km
449 964 km
338 145 km2
(Svalbard 62 700 km2)
Počet obyvatel
4,3 mil.
8,8 mil.
5,1 mil.
Oslo (500 tis.)
Stockholm (1 540 tis.) Helsinky (1050 tis.)
Největší města
(aglomerace)
Bergen (230 tis.)
Goteborg (755 tis.)
Turku (280 tis.)
Trondheim (140 tis.)
Malmö (495 tis.)
Tampere (275 tis.)
Stavanger (107 tis.)
Uppsala (179 tis.)
Kristiansand (73 tis.)
Linköping (129 tis.)
Tromsø (55 tis.)
Örebro (128 tis.)
Norrköping (127 tis.)
Národnostní
Norové 95,8 %
Švédové 90,4 %
Finové 93,3 %
složení
ostatní Skand. 1,0 %
Finové 2,4 %
Švédové 5,8 %
ostatní 3,2 %
ostatní 7,2 %
ostatní 0,9 %
Dánsko
Island
2
Rozloha
43 093 km
103 000 km2
Počet obyvatel
5,2 mil.
0,27 mil.
Největší města Kodaň (1350 tis.) Reykjavík (153 tis.)
(aglomerace)
Ǻrhus (270 tis.)
Akureyi (15 tis.)
Odense (180 tis.)
Keflavík (7,6 tis.)
Ǻlborg (160 tis.)
Islanďané 96 %
Národnostní
Dánové 96,3%
ostatní Skand. 1,5 %
složení
Asiaté 1,7%
ostatní Skand. 0,5% Američané 0,5 %
ostatní 1,5%
ostatní 2 %
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1. NORSKO
1.1 Přírodní poměry
Norsko má poměrně nevýhodný tvar: je 1900 km dlouhé, v nejširším místě
430 km široké a místy se zužuje až na 25 km (u Narviku jen 6 km).
Norsko je hornatá země, více než polovina území leží výše než 500 m n. m.
a čtvrtina přesahuje výšku 1000 m n. m. Na okrajích pohoří ledovcové splazy
vymodelovaly hluboká údolí s četnými jezery, v Norsku jich je celkem 16 000.
Údolí na pobřeží byla zatopena mořem a tak vznikly pověstné fjordy zaříznuté
hluboko do pevniny (nejdelší Sognefjord 187 km). Celé pobřeží je lemováno
dohromady asi 50 000 ostrovy. Největší bludiště ostrovů vytvářejí souostroví
Lofoty a Vesterály na severu. K Norsku také patří nehostinné arktické
souostroví Svalbard (Špicberky, „chladné pobřeží“) a ostrov Jan Mayen.
Úzká pobřežní nížina na jihu se poněkud rozšiřuje pouze v okolí Osla a
v oblasti Trøndelag ve středním Norsku. Charakteristická jsou také dlouhá údolí
protékaná řekami jako Glåma (Østerdal), ve kterých se soustřeďuje zemědělství
a osídlení.
Přestože se Norsko nachází blízko polárního kruhu, vliv Golfského
(Severoatlantského) proudu podstatně zmírňuje jeho klima. Pobřežní oblast má
oceánické podnebí s mírnou vlhkou zimou a ročními srážkami 2000-4000 mm,
východní Norsko má výrazně chladnější zimy, teplejší léto a nižší srážky. Asi
1/4 země je zalesněna (zejména v chráněných fjordech). Sněhová pokrývka na
většině území Norska trvá minimálně půl roku. Golfský proud a oceánické větry
ale způsobují, že pobřežní vody zamrzají velmi zřídka.
1.2 Společnost
Vysoké hory a hluboké fjordy byly vždy překážkou komunikace, proto se
řada oblastí Norska vyvíjela značně autonomně.
Jižní část Norska byla osídlena germánskými kmeny ve 4. století př. n. l. až
3. století našeho letopočtu. Od 8. století v souvislosti s výpravami Vikingů
docházelo k rozmachu země. V roce 872 Harald I. Krásnovlasý sjednotil celou
říši a Vikingové začali obchodovat s okolními zeměmi. Jejich výpravy do
Skotska, Irska, Anglie a severní Francie měly často dobyvačný a loupeživý
charakter. Usídlili se také na Islandu a v Grónsku, přepluli přes Atlantik a
přistáli u pobřeží severní Ameriky. Název Vikingové pochází ze jména Vik, což
je původní název pro mořskou úžinu Skagerrak mezi Norskem a Dánskem.
Kolem roku 1000 bylo přijato křesťanství a země se z vojenské demokracie
Vikingů přeměnila v centralizovanou monarchii, která dosáhla vrcholu v 13.
století. V roce 1350 bylo Norsko těžce postiženo morovou epidemií, jejímž
důsledkem byla i Kalmarská unie v roce 1397, která spojila královské rody
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Norska, Švédka a Dánska. Faktickými vládci od 15. století byli Dánové. V roce
1814 bylo Norsko přes vyhlášení vlastní velmi pokrokové ústavy násilím
připojeno ke Švédsku, ale zůstaly mu omezené pravomoci a vnitřní samospráva.
Po řadě lidových povstání uznalo roku 1905 Švédsko norskou nezávislost.
Norsko je národnostně homogenní zemí a Norové mají stejný etnický a
jazykový základ jako sousední Švédové. Pouze asi 20 000 Laponců a 10 000
Finů žijících na severu tvoří původní jazykové odlišné menšiny. Asi 2000
Laponců v oblasti Finnmark je stále polokočovnými chovateli sobů. Ostatní
cizinci jsou pozdější přistěhovalci. Osídlení Norska je značně nerovnoměrné a
rozptýlené. 85% populace žije v jižní části země a 1/4 je soustředěna v okolí
hlavního města.
1.3 Ekonomika
Ekonomika Norska patří k nejvyspělejším na světě a vyznačuje se četnými
specifiky.
Norsko má nedostatek zemědělské půdy (pouhá 3 % plochy země), která se
nachází pouze na jihu země. Obrovský význam má v podmínkách 20 000 km
dlouhého pobřeží rybolov. Rozšiřuje se chov ryb ve fjordech. Velmi důležitá je
tradiční těžba dřeva. Obě činnosti jsou v rámci regionální politiky podpory
venkovských a periferních oblastí silně subvencovány.
Tradiční nerostné zdroje Norska představují železná ruda a rudy barevných
kovů. Nevyčerpatelné zdroje vodní energie (Norsko zaujímá 1. místo na světě
v produkci elektřiny na obyvatele) byly u zrodu výroby oceli, kterou však již
předstihla světově významná produkce hliníku (na bázi dováženého bauxitu).
V 70. letech byla v Severním moři objevena velká ložiska ropy a zemního
plynu a Norsko se brzy stalo významným vývozcem těchto surovin. Rozvinul se
rozsáhlý petrochemický a navazující chemický průmysl. Zisky z prodeje paliv
umožňují investice do dalších, zejména technologicky progresivních odvětví
(elektronika, elektrochemie, speciální slitiny a přístroje) a rozvoje infrastruktury.
Velmi významná je výroba celulózy a zvláště papíru. Tradiční je stavba lodí,
výroba mléčných výrobků, zpracování kožešin a zejména ryb.
Norsko vlastní jednu z největších obchodních flotil (polovinu tvoří tankery)
a provozuje námořní dopravu pro řadu států. Lodní doprava podél pobřeží
zůstává nadále nejdůležitějším způsobem transportu. Největší přístavy mají
Oslo, Bergen, Tonsberg, Stavanger, Porsgrunn a Narvik (vývoz švédské železné
rudy). V členitém terénu vláda investuje velké částky na komunikační propojení
všech oblastí a výsledkem jsou nákladná a velkolepá technická díla (zejména
tunely a silnice kolem fjordů). Ve venkovských oblastech je důležitá autobusová
doprava (s navazující přepravou trajekty). Využívá se téměř 50 letišť,
mezinárodní jsou v Oslu, Stavangeru a Bergenu.
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2. ŠVÉDSKO
Švédsko, které zaujímá větší východní a nejjižnější část Skandinávského
poloostrova, je plochou čtvrtá největší evropská země. Jeho obyvatelé již dlouho
požívají výhod velkorysého sociálního systému a jejich životní úroveň patří
k nejvyšším na světě. Švédsko se honosí tradicí dlouhodobé neutrality, rozvinuté
demokracie a ochrany lidských práv.
2.1 Přírodní poměry
Rozsáhlé plošiny a pohoří na severu vyplňují téměř 2/3 plochy země, jsou
hustě zalesněny a jsou bohaté na zdroje nerostných surovin. V nížinné oblasti,
která tvoří jižní třetinu, žijí 4/5 z celkového počtu obyvatelstva, nachází se zde
většina zemědělské půdy a převážná část průmyslu.
Od jednotlivých horských masívů se terén sklání k jihovýchodu do
rozlehlých a bažinatých plošin Laponska a Norrlandu na severu země. Plošiny
jsou prořezány množstvím paralelních vodních toků, které ústí do Botnického
zálivu. Jižněji se nachází nížinná oblast Svealand. Největší jezera, která jsou
typickým rysem švédské krajiny a tvoří více než 7 % plochy země, se vyskytují
na jihozápadě. Na nejzazším jihu, v hustě zalidněném Skåne převládá rovinný
terén. Zejména pobřeží Baltu a Botnického zálivu je členité, skalnaté, na
jihovýchodě lemované dvěma velkými ostrovy Gotland a Öland.
Téměř 15 % švédského území se nachází za polárním kruhem. Teplotní
rozdíly mezi severem a jihem jsou značné (asi 7-9 °C). Klima jihozápadního
Švédska je ovlivněno vlhkým a relativně teplým prouděním z oblasti Golfského
proudu. To způsobuje mírné deštivé zimy a relativně chladná léta. Sever a
východ, oblasti zasahované masami studeného vzduchu ze Sibiře, jsou citelně
chladnější než jih. Botnický záliv v zimě z velké části zamrzá.
Na plošinách Norrlandu a Smålandu dominují jehličnaté lesy, které celkem
pokrývají 2/3 území Švédska. Značnou část plochy zvláště na jihu zaujímají
rašeliniště.
2.2 Společnost
Švédské dějiny, obyvatelstvo a kultura mají mnoho společného s ostatními
skandinávskými zeměmi.
Švédsko je národnostně i kulturně jednotnou zemí. Nejpočetnější cizí
menšinou jsou Finové žijící stejně jako původní etnikum Sámů (Laponců)
převážně na severu země. Liberální poměry přilákaly do země značný počet
přistěhovalců a uprchlíků zejména z Turecka, Řecka, bývalé Jugoslávie a Chile.
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Rozmístění obyvatel je značně nerovnoměrné, téměř 85% jich žije ve
městech a kolem 1/3 populace je soustředěno v aglomeracích tří největších měst.
Porodnost je nízká, přičemž polovina dětí se narodí mimo manželství.
2.3 Ekonomika
Švédsko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa s velmi vysokou
koncentrací výroby i kapitálu. Většinu ekonomiky kontroluje asi 15 největších
společností. Rozvojové možnosti jsou však již značně vyčerpány.
Nejdůležitějším odvětvím primárního sektoru ve Švédsku je lesní
hospodářství a těžba dřeva. Hospodářsky je využíváno 45 % rozlohy země, tj.
asi 2/3 lesních ploch. Lesy pokrývají celkem 62 % plochy země. Těžba i
zpracování dřeva jsou kontrolovány vládou. Nejdůležitější produkční oblastí je
Norrland, jehož řeky zásobují elektrickou energií množství pil a také papírny na
pobřeží Botnického zálivu.
Švédsko proslulo těžbou kvalitní železní rudy v oblasti Kiruna – Gällivare
na severu země. Výroba i spotřeba elektrické energie v zemi je vysoká.
Prakticky půl na půl se na ní podílejí vodní elektrárny vybudované v kaskádách
na řekách ve střední a severní části země, a elektrárny jaderné postavené zase
v původně energeticky deficitní jižní polovině země.
3. FINSKO
Finská kultura a jazyk se značně liší od ostatních severských států. Po
dlouhá období své historie byl finský národ pod nadvládou Švédska a Ruska, ale
nikomu se nepodařilo zlomit jeho ducha.
3.1 Přírodní poměry
Finsko je rozlohou šestá největší evropská země, která se vždy musela
vyrovnávat se svojí nevýhodou geografickou polohou na periferii Evropy a
drsnými klimatickými podmínkami. K Finsku patří souostroví Ahvenanmaa
(švédsky Ǻland) na jihozápadě s 3000 ostrovy (pouze 80 je obydlených).
Převážnou většinu území zaujímá plochý a mírně zvlněný terén nížin a
plošin. Pouze na severu se terén zvedá, ale horských výšek dosahuje pouze na
malém území při hranicích s Norskem na severozápadě. Ledovec, který
pokrýval celé Finsko, před několika tisíci lety krajinu zarovnal a zanechal v ní
velké množství jezer a morénového materiálu. Oficiální název země – Suomi –
znamená „země jezer a bažin“. Finsko má více než 60 000 vesměs velmi
členitých jezer zajímajících téměř 10 % rozlohy země a propojených rozvinutým
systémem řek a kanálů. Největší jezero Saimaa má plochu 4400 km2.
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Finsko je od Atlantiku odděleno hradbou Skandinávského pohoří i šířkou
celého poloostrova a tudíž má výrazně kontinentální klima. Asi 1/5 území, ležící
za polárním kruhem, má velmi chladné podnebí. Od listopadu do dubna (na
severu od října do května) je země pokryta sněhem, všechna jezera, ale i značná
část okolního moře zamrzají.
Finsko je nejvíce zalesněnou zemí Evropy. Lesy pokrývají více než 2/3
plochy země.
3.2 Společnost
Ačkoli Finsko získalo nezávislost až na počátku 20. století, národ si uchoval
obdivuhodný pocit sounáležitosti.
Příchod finských kmenů z východu se datuje od 2. století. Finsko zůstalo
nedotčeno vlivem evropské kultury až do 12. století. Od roku 1284 byla země
součástí Švédska jako vévodství. Od 18. století začalo zabírat finské území
Rusko, roku 1809 bylo k němu připojeno jako autonomní velkovévodství.
V červenci 1919 byla vyhlášena samostatná republika.
Finsko je národnostně homogenní zemí, i když má z historických dob
významnou švédskou menšinu, koncentrovanou na jihozápadě (Turku/Ǻbo) a na
Ǻlandech. Švédština je stále druhým úředním jazykem, ale její používání slábne.
Počet Laponců, kteří hovoří odlišným jazykem a věnují se chovu sobů na
severu, klesl již na 2500. V zemi je kupodivu minimum přistěhovalců z ciziny,
vzrůstá však přítomnost Rusů.
Finsko má ze všech severských zemí nejvyšší podíl venkovského
obyvatelstva (více než 35 %), což souvisí také s tradicí bydlení v neporušené
přírodě. Aglomerace Helsinek soustřeďuje asi 1/5 populace země. V Laponsku
se průměrná hustota pohybuje pouze kolem 2 obyvatel na km2.
Finský sociální systém nabízí standardní služby a navíc např. podporu
bydlení ve městech.
3.3 Ekonomika
Růst finské ekonomiky v 60. – 80. letech byl považován za hospodářský
zázrak. V posledním období ale země čelí větším hospodářským problémům.
Lesy jsou největším přírodním bohatstvím Finska. Těžba dřeva (klesla však
v posledních letech asi o 1/4) a jeho zpracování je nejdůležitějším odvětvím
země. Dřevo, papír a výrobky z nich tvoří téměř 1/3 finského exportu.
Zemědělství je vlivem klimatu omezeno na jih, obděláváno je pouze asi 8 %
plochy země. Převažují malé farmy, které kombinují zejména živočišnou výrobu
s hospodařením v lesích. Ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi Evropy je
v uvedených odvětvích zaměstnán vysoký podíl pracujících (8 %).
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Průmysl zaměstnává asi 20% pracovních sil. Hospodářský růst po 2. světové
válce byl urychlen reparacemi a také výhodnou směnou ruské ropy za finské
průmyslové výrobky. Rozpad trhu bývalého SSSR přinesl Finsku velké
problémy a přispěl k vysoké nezaměstnanosti.
Silniční síť, i když není příliš hustá a pouze 60 % vozovek je zpevněných,
v podstatě postačuje požadavkům. Velmi významná je vnitrozemská lodní
doprava po jezerech, řekách a kanálech (více než 6000 km vodních cest),
využívaná především pro dopravu dřeva, ale také pro dopravu turistů. Letecká
doprava je uskutečňována prostřednictvím 24 letišť. Největší přístavy jsou
Helsinky, Turku, Kotka a Pori.
4. DÁNSKO
Dánsko, nejmenší skandinávská země, se těší pravděpodobně nejvyšší
životní úrovni ze států EU. Zároveň má také nejvyšší daně a zahraniční dluh.
4.1 Přírodní poměry
Dánsko se rozkládá ze 2/3 na Jutském poloostrově. Zbytek připadá na 483
ostrovů (97 je obydlených), z nichž největší jsou Sjaelland a Fyn. Rovinný
povrch celého Dánska modeloval ledovec, který zde zanechal četné morénové
usazeniny. Průměrná nadmořská výška Dánska je pouhých 30 m n. m.
Klima Dánska v dosahu působení teplého Golfského proudu je oceánské,
mírné, vyrovnané a poměrně vlhké.
Lesy, které tvoří již jen kolem 10 % plochy země, jsou převážně druhotně
vysazené.
4.2 Společnost
Dánové vybudovali vyspělou a prosperující společnost, která má své kořeny
v dávné historii. Od počátku 11. století bylo Dánsko centrem velké říše, která
zahrnovala většinu Anglie a Norska. Pod dánskou korunu připadly v rámci
Kalmarské unie (1397) Norsko a Švédsko. Mocenské postavení ztratilo Dánsko
v období třicetileté války.
Dánové blízce spříznění s ostatními Skandinávci jsou homogenní
společností. Počty německé menšiny již dávno předstihli imigranti zejména
z Turecka a dalších asijských zemí. Rozmístění obyvatel, kteří žijí z 85 % ve
městech, je velmi nerovnoměrné, souvisle zastavěný pás východního pobřeží
Sjaellandu od Kodaně po Helsingør soustřeďuje více než 1/4 populace země.
Dánsko má jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších sociálních systémů na
světě. Velmi rozšířené je pojištění proti ztrátě zaměstnání, neboť v Dánsku se
míra nezaměstnanosti trvale pohybuje kolem 10 %.
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4.3 Ekonomika
Dnešní Dánsko je patrně hospodářsky nejvyspělejším státem EU, ve kterém
zemědělství již dávno nehraje podstatnou úlohu. Dánské zemědělství má
k dispozici přes 60 % plochy země, kterou zabírá orná půda, ale zaměstnává
pouze 5 % pracujících.
Dánsko má velmi hustou silniční síť. Jednotlivé ostrovy jsou propojeny
mosty. Důležitým dopravním prostředkem ve městech jsou kola. Pravidelné
letecké spojení má 11 letišť.
Nerostné zdroje Dánska jsou omezené. Hlavní bohatství představuje ropa a
zemní plyn ze šelfu Severního moře. Vyspělý strojírenský průmysl staví
námořní lodě, lodní motory, zemědělské stroje a zařízení pro potravinářskou
výrobu. Proslulá je produkce mléčných, masných a rybích výrobků, stejně jako
piva.
Součástí Dánska jsou Faerské ostrovy („ostrovy ovcí“) ležící v Atlantském
oceánu mezi Skotskem a Islandem. Drsná a nehostinná krajina skalnatých hor,
vysokých útesů a zrádných mořských úžin způsobuje, že je obydleno pouze 5
největších ostrovů z celkových 22. Přibližně 1/3 z necelých 50 000 obyvatel žije
v okolí největšího přístavu a hlavního města Thorshavn. Pouze asi 7 % plochy
ostrovů je obděláváno.
5. ISLAND
Island je ostrovní republika těsně pod severním polárním kruhem. Obyvatelé
vyrůstají ve specifickém izolovaném drsném prostředí vulkanicky aktivní
oblasti. V roce 1973 muselo být z důvodu erupcí vulkánu Helgafell evakuováno
obyvatelstvo ostrova Heimaey. Poměrně častá jsou i zemětřesení. Po celé zemi
se hojně vyskytují termální prameny, jejich největší koncentraci představuje
oblast Geysir na jihozápadě. Výrony horkých pramenů a sopečných plynů daly
název i hlavnímu městu – Reykjavík neboli Kouřový záliv. Prameny se široce
využívají k ohřevu vody a k vytápění prakticky na celém Islandu.
5.1 Přírodní poměry
Většinu ostrova vyplňuje více než 1000 m vysoká náhorní plošina, zčásti
pokrytá ledovci a obklopená horami. Ledovce pokrývají asi 12 % plochy
Islandu. Celé severní pobřeží je velmi členité s úzkými zálivy, které pronikají
hluboko do vnitrozemí. Řeky jsou krátké a vodnaté, s četnými vodopády.
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Subpolární klima těchto zeměpisných šířek zmírňuje větev teplého
Golfského proudu. Značný je teplotní rozdíl mezi severem a jihem, pobřežím a
středem ostrova. Pobřeží má relativně velmi mírné zimy a chladná léta.
Lesy (převážně bříza), které dříve pokrývaly rozsáhlá území, byly už dávno
vykáceny a nyní tvoří jen asi 1 % plochy ostrova.
5.2 Společnost
Prvními obyvateli Islandu byli pravděpodobně irští mniši. Ti byli kolem
roku 870 vytlačeni Vikingy. Okolo roku 930 byl založen Althing, národní sněm,
nejstarší evropský parlament. V roce 1380 se spolu s Norskem dostal Island pod
nadvládu Dánska a následovalo období úpadku. V roce 1874 byla dosažena
autonomie, vydána první ústava a zrušena obchodní omezení. Přesto
hospodářská situace nebyla dobrá a pokračovala rozsáhlá emigrace do Kanady.
Až na začátku 20. století rozvoj rybolovu a zpracování ryb přinesl ekonomickou
prosperitu. V roce 1918 byl vytvořen nezávislý stát v personální unii s Dánskem.
Islanďané jsou hrdí na své vikingské kořeny a mnoho z nich může
vysledovat svůj původ až k prvním osadníkům, jejichž jména jsou zapsána
v Knize osadníků (Landnama Bok). Současná islandština vychází přímo ze staré
norštiny, jazyka Vikingů. Většina obyvatel (kolem 60 %) je soustředěna na
jihozápadě v okolí hlavního města. Ve městech žije více než 90 % populace,
vnitrozemí je téměř liduprázdné.
5.3 Ekonomika
Rybolov je naprosto klíčovým odvětvím islandské ekonomiky. Rybářská
flotila má 1000 lodí. Zpracování ryb zaměstnává asi 40 % pracujících. Do
začátku 20. století byl hlavním zaměstnáním Islanďanů chov ovcí. Pastviny
zaujímají stále více než 20 % plochy ostrova. Obdělávána je minimální plocha
půdy (0,1 %). Ve sklenících vytápěných horkými prameny se celoročně pěstuje
zelenina a květiny.
Island má asi 11 000 km cest, ale mnoho je v zimě neprůjezdných a pouze
20% je zpevněno. Na ostrově je v provozu 19 letišť.
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OLYMPIJSKÉ HRY
Ing.Václav Jetel
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra sídel a regionů
Abstrakt
V rámci tématu připravované disertační práce na katedře sídel a regionů
chci ve zkratce reagovat na aktuální záměr pořádat v horizontu deseti až dvaceti
let letní olympijské hry v Praze, a to z pohledu územního plánování.
1. Úvod
Dne 19. července 2005 radní hlavního města Prahy zřídili komisi pro
přípravu kandidatury na pořádání LOH v Praze. Nejen toto rozhodnutí, ale již
předešlé kroky místní samosprávy v Praze, daly impuls k celospolečenské
debatě o možnostech České republiky pořádat tak významnou nadnárodní
sportovní akci.
Asi jako každá vize, která není již v prvotním myšlenkovém zrodu
utopistická, je i úmysl pořádání olympijských her v Praze možný za
předpokladu, že fundovaný tým politiků, ekonomů, architektů, městských
inženýrů, ekologů a dalších odborníků nalezne z hlediska ekologického,
ekonomického, urbanistického, bezpečnostního, sociálního a kulturního
nejoptimálnější řešení realizace této významné celosvětové sportovní a
společenské akce, a to vše za většinové podpory obyvatelstva České republiky.
Snahou o uspořádání tak významné sportovně společenské akce, jako jsou
letní olympijské hry, si zástupci samosprávy hlavního města Prahy, krátce po
demokratických změnách ve společnosti, které byly a mnohdy ještě jsou
bolestné, vytýčili velmi nesnadný úkol. Ten může českou veřejnost spojit nebo
rozdělit. Pro účely tohoto rozhodnutí, které prozatím nenašlo v průzkumech
veřejného mínění u obyvatel Prahy České republiky většinovou pozitivní
odezvu, bylo vypracováno několik studií, jež měly za úkol ověřit v hrubých
rysech reálnost projektu LOH v Praze, jeho ekonomickou analýzu, vztah
k současné územně plánovací dokumentaci a k ostatním strategickým
dokumentům.
Vzájemný vztah olympijských her a územního plánování v České
republice a účast na konferenci HRY&MĚSTO (16.-17.9.2005 v Praze) byly
inspirací pro vznik tohoto příspěvku.

107

2. Historie a současnost olympijských her ve zkratce
Od roku 776 př.n.l., na počest boha Dia, se konaly jednou za čtyři roky
oslavy spojené se sportovními soutěžemi (dle Hippiáse z Elidy) tzv. olympiády.
Ty se konaly ve městě Olympia pod horou Olympos, kde podle pověsti sídlil
nejvyšší řecký bůh Zeus.

obr.1 Olympijský areál Atény
Dnešní podoba olympijských her je však na „míle“ vzdálená té starověké
a je spíše dílem zakladatele novověkých olympijských her barona Pierre Fredi
de Coubertin, i když i z jeho idejí zbylo pramálo. Historie novověkých
olympijských her se započala 6.dubna 1896 v Athénách, kde osmdesát diváků
zaplnilo hlavní olympijských stadion. Dnes již málo kdo vzpomene, za jakých
problémů probíhaly jednotlivé novodobé olympiády, v jakých bolestech se
rodily a čím vším si museli pořadatelé projít.
Již první athénská olympiáda byla ohrožována nedostatkem financí a
politickými tlaky, ale nakonec byla ve své době dlouho nepřekonatelná, neboť
její další následovníci podcenili přípravu. Zde by stálo za to připomenout
myšlenku mnoha odborníků z minulosti i současnosti, kteří by rádi vrátili
olympijské hry na řecké území, neboť se v současné době vytrácí antický duch
samotné olympiády a její hlavní rysy a ideje, ke kterým se přihlásili i zakladatelé
novodobých olympijských her.
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obr.2 Olympijský areál Atlanta
To se nakonec jeví v současné době jako realistické a pro Athény
potřebné, neboť řecká metropole marně hledá, po letních olympijských hrách
v roce 2004, využití vybudovaných sportovních areálů, které se v současné době
mění na tzv. brownfieldy. Zde se tedy exemplárně projevila nedostatečná práce
nebo podcenění politiků, ekonomů, urbanistů a dalších odborníků při plánování
her. V historii je však mnoho dalších negativních příkladů, které jsou mementem
pro každou pořádající zemi jako například pořadatelsky nezvládnuté LOH v
Paříži v roce 1900 a v Saint-Louis v roce 1904, nebo propagandou a politikou
zdeformované hry v Berlíně (1936), Moskvě (1980), Los Angeles (1984), nebo
dokonce krví zalité hry v Mexiku (1968), Mnichově (1972) a Atlantě (1996).

obr.3 Olympijský areál Londýn
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Příkladem pro urbanisty a městské inženýry jsou vždy takové olympijské
hry, které pamatují na budoucí udržitelný rozvoj území, které pomohou nejen
samotnému městu, ale i celému regionu. Příkladem pak mohou posloužit
například LOH v Soulu (1988), Barceloně (1992), Sydney (2000), a nebo
v uvažovaném záměru londýnských pořadatelů (2012). Všechna jmenovaná
města využila a využívají potenciálu pořádání LOH a nastartovala zdravý
pozitivní dynamický rozvoj svých území prostřednictvím vybudování nové
technické a dopravní infrastruktury, transformací podvyužívaných území
(brownfieldů), nabídkou nových pracovních příležitostí atd.
3. Územní plánování
Územní plánování je obor lidské činnost, které obecně řeší využití území
a v legislativě České republiky je v současné době zakotveno v zákoně
č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších
změn a předpisů). Proto se i velkou měrou podílí na koncipování záměrů, návrhů
a realizace tak zásadních nadnárodních sportovních akcích jako jsou olympijské
hry. Je to dáno právě úkoly a činnostmi územního plánování, kterými jsou např.:
- funkční a prostorová regulace uspořádání území;
- řešení umístění staveb a jejich zásady projektového řešení a realizace;
- stanovení limitů využití území;
- věcná a časová koordinace výstavby;
- návrh různých územně technických a organizačních opatření, pořadí
výstavby atd.,
které pak sledují základní cíle územního plánování při respektování principu
trvale udržitelné rozvoje.
Pro dosažení cílů územního plánování pak využíváme základních nástrojů
(ÚPP, ÚPD a ÚR), daných stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou
č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci. Ty jsou jistě všem odborníkům známé a v případě plánovaní akcí,
typu olympijské hry, budou v budoucnu jistě hojně využívána, především
územní plány, regulační plány a urbanistické studie.
4. Územní plánování a letní olympijské hry v Praze
Územní plánování je multidisciplinární obor, do které vstupují různí hráči
s různými zájmy, pravomocemi a odborností.
Na začátku každého běžného procesu pořizování územně plánovací
dokumentace (ÚPD) nebo územně plánovacího podkladu (ÚPP) je politické
rozhodnutí buď územně správního celku (obce nebo kraje), nebo představitele
státní moci (Vlády ČR nebo ministerstev). Pokud bychom nahlíželi na letní
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olympijské hry v Praze jako na čistě lokální záležitost hlavního města, pak by
hnacím motorem (pořizovatelem) všech procesů územního plánování byla
samospráva města, obce a kraje Praha, tedy zastupitelstvo hlavního města (ze
zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze). Proto je možné chápat
v současné době chování radních jako relevantní, ale v měřítku České republiky
nereálné, neboť dle reality není možné uskutečnit tento podnik bez pomoci
sousedních regionů, ba dokonce sousedních zemí. Proto by se role hlavního
koordinátora a pořizovatele základní koncepce olympijských her měla ujmout
Vláda ČR, která si v procesech územního plánování může vyhradit právo na
zpracování ÚPD (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR), a taky to
tak činí např. u ÚP VÚC Pražského regionu. Nyní však výkonná složka státní
moci prozatím nezareagovala pozitivně na záměr pražských radních.
Již konference HRY&MĚSTO, na které se v září 2005 sešli významní
odborníci v oboru architektura, urbanismus a stavební inženýrství, ukázala na
nezájmu politické reprezentace, že idea olympijských her v Praze je zatím
v počátku, pohybující se mezi volebním „trhákem“ a seriózním nápadem. Přesto
toto téma dalo šanci vzniknout několika zajímavým studiím a odborným
příspěvkům.

obr. 4 Holešovický ostrov – letecký snímek
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V souvislosti s managementem hlavního města Prahy dále není vidět
žádná souvislost mezi „nedávno“ schváleným územní plánem Prahy (z roku
2000), který již prošel několika zásadními změnami, a jeho ideou na pořádání
olympijských her. Ze současného územního plánu totiž není možné rozpoznat
strategii územního rozvoje ve vztahu k současným a navrhovaným plochám
sportovišť jako základního pilíře pro konání LOH. Proto předpokládám, že
prosazení myšlenky pořadatelství v sobě ponese revizi nebo závazek pořízení
nového územního plánu obce.

obr. 5 Holešovický ostrov
Dalším důkazem, který jsem uvedl na výše uvedené konferenci, je
minimální faktický zájem Prahy a jejích městských částí na transformaci a
rozvoji sportovišť, která by potenciálně mohla plnit funkci olympijských
sportovišť. Na příkladu Holešovického ostrova se dá předvést malý zájem
pražské samosprávy podpořit rozvoj území, kterému je předurčeno stát se
významným sportovně oddechovým území, a to nejen pro Pražany, ale i pro její
návštěvníky. Toto území bude v srpnu 2006 hostit významnou sportovní událost,
jakou určitě je pořádání mistrovství světa ve vodním slalomu.
Jedná se o území na pravém břehu Vltavy v úseku mezi mostem
Barikádníků a lávkou pro pěší u Trojského zámku. Na rozloze téměř 40ha se
rozprostírá potenciální sportovní areál pro olympijské hry. Tato plocha
112

v současné době funguje jako nepřehledné místo plné náletových rostlin,
několika málo sportovišť různé úrovně a především zařízení stavenišť, skladů a
skládek inertního materiálu. Vzniklo především díky zániku pěstitelství a
zahrádkářství, které zde mělo svoji tradici. Dále toto území bylo zásadně
postiženo katastrofální povodní v srpnu 2002 a tudíž další rozvoj této lokality
byl úplně zastaven do doby vybudování protipovodňových opatření.
Toto území nám umožňuje si teoreticky ověřit možnost transformace na
sportovní areál letních olympijských her a následného využití jako sportovně
oddychového místa pro obyvatele a návštěvníky Prahy. Díky své rozloze by toto
území umožnilo uspokojit potřeby například jezdeckých sportů, které mají
v Troji tradici a pro něž je rozloha 40ha dostačující, a nebo pro plážový volejbal,
který vystačí s 5-ti hektary, a který by měl v podobě řeky Vltavy a Trojské
kotliny zajímavou kulisu. Z hlediska dopravní infrastruktury je území v úzké
vazbě na hromadnou dopravu prostřednictvím autobusové a tramvajové veřejné
dopravy.

obr.6 Územní plán hlavního města Prahy – výřez na Holešovický ostrov
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Zde lze zmínit fakt, jak nekoncepční se může jevit krok pražské radnice
nevybudovat stanici metra Trojská na trase C z důvodu finančních, přestože
území ročně navštíví několik set tisíc lidí, především návštěvníků zoologické
zahrady a Trojského zámku. Tato skutečnost se projevuje i v nedostatečných
kapacitách parkovacích stání. Území je ale dobře dostupné díky existenci
cyklistických a pěších tras. Problém transformace není ani v otázce systémů
technické infrastruktury, které buď zajišťují dostatečnou rezervu nebo jejich
posílení nepředstavuje podstatnou překážku. Terén území je přehledný, což
představuje nízká bezpečnostní rizika až na hrozbu povodní.
Otázka majetkoprávních vztahů je řešitelná, neboť většinovými vlastníky
na daném území je stát prostřednictvím Pozemkového fondu ČR, Hlavní město
Praha, Povodí Vltavy a.s. a několik soukromých osob. Samotné zastupitelstvo
městské části Praha-Troja, které spravuje pro Prahu několik dotčených
pozemků, dalo v minulých letech jasný signál pražskému zastupitelstvu, aby
začal s transformací Holešovického ostrova a vyčíslilo předběžně náklady na
500 mil. Kč.
Toto území teď představuje pro urbanisty dobrou příležitost předvést své
schopnosti při transformaci tohoto typu území, které stále čeká na svou další
šanci. O možnou alternativu budoucího rozvoje, nebo-li o transformaci tohoto
území, se pokouší i tým pracovníků Katedry sídel a regionů v rámci své vědecké
a pedagogické činnosti.
Z hlediska územního plánování má území jasně danou koncepci rozvoje
v podobě schváleného funkčního využití území, ale ta v sobě potlačuje touhu
města pořádat kvalitní olympijské hry, které by využívaly jádrových částí měst
tak, jak zaznělo například na výše uvedené konferenci, aby tak došlo
k přirozenému prolnutí olympijských sportovišť s městem, hlavně pro jejich
využití po skončení her.
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NOVÉHO
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ing. arch. Marek Janatka
Katedra sídel a regionů, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Úvod
Práce na přípravě návrhu nového stavebního zákona byly započaty v r.
2000 na základě usnesení vlády. V červnu 2001 vláda schválila věcný záměr.
V letech 2002 a 2003 probíhaly práce na paragrafovém znění. Předkladatelem
zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj, spolupředkladateli jsou Ministerstvo
vnitra a Ministerstvo životního prostředí.
Usnesením č. 609 ze dne 25.května 2005 vláda schválila návrh nového
zákona o územním plánování a stavebním řádu.
Dne 14. března 2006 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
schválen návrh uvedeného zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu ČR.
V době zpracování tohoto příspěvku zákon čeká na podpis prezidenta republiky.
Cílem zákonodárců je, aby zákon nabyl účinnosti 1.1. 2007.
(Poznámka : Několik ustanovení nového stavebního zákona, týkajících se
jmenování, přezkušování a odpovědností autorizovaných inspektorů má
účinnost již od 1. července 2006. Texty prováděcích vyhlášek budou v důsledku
legislativního procesu k dispozici až v říjnu 2006. Náhrady za změnu v území
mají být účinné od r. 2012).
Jedná se o značně kontroverzní právní předpis, který je po celou dobu
zpracovávání provázen ostrou kritikou ze strany profesních organizací i
politických stran. Účelem tohoto příspěvku je upozornit na některé zásadní
skutečnosti v připravovaném zákoně, neboť jeho přijetí se zdá být reálné.
Zákon by měl přispět k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění investiční
výstavby , aniž by snižoval ochranu životního prostředí. Zákon respektuje
požadavky Aahurské úmluvy o zajištění účasti veřejnosti na rozhodování o
změnách, které mají zásadní vliv na životní prostředí.
Srovnání stávajícího a nového zákona
Srovnání stávajícího a navrhovaného stavebního zákona z hlediska
struktury zákona :
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Stávající zákon
Návrh nového zákona
•část první – územní plánování
•část první – úvodní ustanovení
•část druhá – stavební řád
•část druhá – výkon veřejné správy
•část třetí – sankce
•část třetí – územní plánování
•část čtvrtá – vyvlastnění
•část čtvrtá – stavební řád
•část pátá – stavební úřady
•část pátá – správní delikty
•část šestá – ochrana zvláštních zájmů
•část šestá – přechodná a závěrečná
•část sedmá – evidence a ukládání
ustanovení
dokumentace
•část sedmá - účinnost
Pro filozofii návrhu nového zákona je charakteristické časté používání termínu
udržitelný rozvoj území. Srovnejme cíle územního plánování ve stávajícím a
novém stavebním zákoně :
Stávající zákon

Návrh nového zákona

Územní plánování soustavně a komplexně Cílem územního plánování je vytvářet
řeší funkční využití území, stanoví zásady předpoklady pro výstavbu a pro
jeho organizace a věcně a časově udržitelný
koordinuje výstavbu a jiné činnosti rozvoj území, spočívající ve vyváženém
ovlivňující
rozvoj
území.
Vytváří vztahu podmínek pro příznivé životní
předpoklady
k zabezpečení
trvalého prostředí, pro
souladu všech přírodních, civilizačních a hospodářský rozvoj a pro soudržnost
kulturních hodnot v území, zejména se společenství obyvatel území a který
zřetelem na péči o životní prostředí a uspokojuje potřeby
ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody současné generace, aniž by ohrožoval
V novém zákoně se rozšiřuje počet a skladba nástrojů územního plánování :
Stávající zákon

Návrh nového zákona

•územně plánovací podklady
•územně plánovací dokumentace
•územní rozhodnutí

•územně plánovací podklady
•politika územního rozvoje
•územně plánovací dokumentace
•územní rozhodnutí
•územní opatření
•úprava vztahů v území

Novým územně analytickým podkladem jsou územně analytické
podklady. Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a
vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě
zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen
„limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a
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vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). Územně
analytické podklady budou zpracovávat a trvale a soustavně aktualizovat úřady
územního plánování ( tj. obecní úřady 205 obcí s rozšířenou působností) a
krajské úřady.
Politika územního rozvoje, kterou pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj
a schvaluje vláda, je celorepublikový územně plánovací nástroj určující ve
stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování
v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména
s ohledem na udržitelný rozvoj území.
Nová územně plánovací dokumentace počítá se zachováním územního
plánu i regulačního plánu. Nově přidává zásady územního rozvoje, jako jakousi
náhradu za původní územní plán velkého územního celku. Zásady územního
rozvoje zpřesňují a rozvíjejí v souvislostech a podrobnosti území kraje úkoly
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje.
Nadále platí, že stavby lze v území umísťovat jen na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu. Zákon dále v § 79 odst. 3 určuje stavby,
které nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas. Územní rozhodnutí se
nevydává pro území, pro které je zpracován regulační plán.
Nové druhy územních rozhodnutí :
Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Rozhodnutí o změně využití území
Rozhodnutí o změněn stavy a o změně vlivu stavby na využití území
Rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
Rozhodnutí o ochranném pásmu
Některé další nové instituty v zákoně v oblasti územního plánování
•zřízení úřadu územního plánování
•poskytování územně plánovací informace
•zřízení komise pro územní plánování
•zřízení rady obcí pro udržitelný rozvoj
•rada vlády pro udržitelný rozvoj
•posílení účasti veřejnosti ( mediátor )
•možnost soudního přezkumu územního plánu
•opatření proti průtahům
•nová definice zastavěného území
•zřízení funkce autorizovaného inspektora
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Některé změny ve stavebním řádu
Ustanovení nového stavebního zákona taxativně vymezuje tři hlavní okruhy
staveb z hlediska povolení jejich provedení :
1. stavby, které nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení
2. stavby, u kterých postačí pouze ohlášení
3. stavby, u kterých se vyžaduje stavební povolení nebo jeho ekvivalent
Ad. 1.
V návrhu nového zákona se podstatně rozšiřuje okruh staveb, které lze provést
bez ohlášení i bez stavebního povolení. Jde např. o budovy s jedním nadzemním
podlažím o zastavěné ploše do 25 m2 a 5 m výšky pokud jsou nepodsklepené,
neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění, neslouží
k ustájení zvířat nebo skladování hořlavin.
Zákon taxativně uvádí další stavby, které nepodléhají stavebnímu povolení ani
ohlášení.
To však neznamená, že by se orgány státní správy zbavovaly možnosti výstavbu
tohoto druhu staveb kontrolovat. Pro umístění staveb, jejichž provedení
nepodléhá ani ohlášení ani stavebnímu povolení je vyžadováno v rámci
územního řízení vydání tzv. územního souhlasu (§ 96, odst. 2, písm. a)).
Ad. 2.
Často se hovoří o zjednodušení stavebního řízení v případě staveb pro bydlení se
zastavěnou plochou do 150 m2 s tím, že u těchto staveb postačí pouze ohlášení,
bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, což povede
k výraznému zjednodušení procesu provádění těchto staveb. ( Prakticky mizí
územní a stavební řízení ).
Je však třeba připomenout, že aby stavba splnila podmínky pro ohlášení, musí
vyhovět následujícím dalším kriteriím (§104, odst.1):
– stavba může mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m.
( zde je formulace nejasná z hlediska způsobu určování hloubky podlaží )
– stavba může mít maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví
– navrhovaná stavba musí být v souladu s obecnými požadavky na výstavbu
– navrhovaná stavba musí být v souladu s územně plánovací informací
– musí být umístěna v zastavěném území nebo zastavitelné ploše
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–
–
–
–

stavba nesmí podstatně měnit poměry v území
stavba nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu
ke stavbě musí být předložena projektová dokumentace ( §106)
k ohlášení je nutno připojit vyjádření dotčených orgánů státní správy např.
podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle zákona č.
114/1992, o ochraně přírody a krajiny, podle zákona o vodách, zákona o
ovzduší, zákona o lesích atd.
– žadatel musí o svém záměru informovat vlastníky sousedních nemovitostí
Další náležitosti ohlášení stanoví prováděcí předpis, který zatím neexistuje.
Skutečnost, že se nevyžaduje předchozí územní rozhodnutí ani územní souhlas,
se týká jen staveb vyjmenovaných v §104 , odst. 2, písm. a) až d). U ostatních
staveb ohlašovaných vyžaduje zákon předchozí územní souhlas (§ 96, odst. 2).
Všechny tyto stavby podléhající ohlášení jsou označovány jako jednoduché.
Ad.3.
Stavby, které nespadají do předchozích dvou skupin, mohou být povoleny jen na
základě stavebního povolení. V určitých případech lze stavbu provést na základě
veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení nebo lze stavbu
provést na základě zkráceného stavebního řízení, kdy je stavební povolení
nahrazeno certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem.
Navrhovaná stavba nemůže být mimo jiné povolena, pokud je v rozporu
s územně plánovací dokumentací, územním rozhodnutím nebo územním
souhlasem.
Užívání staveb
Stavbu, která byla provedena na základě ohlášení, stavebního, veřejnoprávní
smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora, lze užívat :
- buď na základě ohlášení stavebnímu úřadu
- nebo u určitých druhů staveb na základě kolaudačního souhlasu.
Úřad v obou případech provádí tzv. závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, na
základě které může užívání stavby zakázat z důvodů taxativně vymezených
zákonem.
Závěr
119

Je zřejmé, že přijetí nového zákona znamená podstatnou změnu ve filozofii
chápání územního plánování a stavebního řádu. Je otázkou, zda legisvakance do
doby účinnosti zákona je dostatečná k tomu, aby jak sféra státní správy, tak sféra
odborné veřejnosti přijala tento zákon do běžné praxe bez větších projevů
chaosu v projektové přípravě staveb i ve správním řízení.
Další otázkou samozřejmě zůstává, zda nový zákon skutečně splní jedno
z hlavních očekávání zákonodárců a tím je zjednodušení procesů územního
plánování, rozhodování a povolování staveb.
Sekce územního plánování a stavebního řádu MMR připravuje v prvním čtvrtletí
roku 2006 řadu výkladových seminářů a školení v souvislosti s předpokládaným
schválením nového stavebního zákona. Tématicky strukturované dvoudenní
akce jsou určeny pracovníkům veřejné správy, zejména stavebních úřadů, úřadů
obcí s rozšířenou působností, úřadů obcí, které pořizují územně plánovací
dokumentaci a v neposlední řadě i dotčeným orgánům státní správy.
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