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Předmluva
Vážení účastníci druhého ročníku kolokvia pořádaného Katedrou sídel a
regionů na téma Člověk, stavba a územní plánování ze dne 4. května 2007 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.
Letošní kolokvium přímo navazuje na první kolokvium Člověk, stavba a
územní plánování, které se konalo v dubnu 2006.
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 druhým 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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SANÁCIA A ROZVOJ EURÓPSKYCH BANSKÝCH
REGIÓNOV
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., Ing. Ľubomír Jamečný
SPECTRA Centre of Excellence, Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, Slovenská republika
finka@fa.stuba.sk
jamecny@fa.stuba.sk
Abstrakt
Konverzia súvisiaca s útlmom banskej činnosti prináša množstvo problémov s
dramatickými dopadmi tak v komunálnej, ako aj regionálnej úrovni. Problémy
konverzie majú komplexný charakter a je možné ich charakterizovať ako
ekonomický i sociálny úpadok spojený s existenciou neraz rozsiahlych
environmentálnych škôd, deficitmov v kvalite sídelného prostredia
i infraštruktúry. Ich zvládnutie preto predpokladá realizáciu rehabilitačných
stratégií rešpektujúcich tak problémovú situáciu, víziu udržateľného rozvoja,
ako aj realitu implementačných možností. Úspešnosť programov a projektov
rehabilitácie je však v každom prípade predpokladá spoluprácu rôznych aktérov
verejného i súkromného sektoru medzi ktorými významné miesto zastáva
i podpora zo strany vedy, výskumu a vzdelávacích inštitúcií.

Útlm banskej činnosti má dramatické dôsledky tak v komunálnej, ako aj
regionálnej úrovni. Problémy s ním spojené je možné charakterizovať ako
ekonomický i sociálny úpadok spojený s existenciou neraz rozsiahlych
environmentálnych
škôd,
deficitmi
v kvalite
sídelného
prostredia
i infraštruktúry. Komplexnosť problémov a ich reflexia v zodpovedajúcich
stratégiách rehabilitácie konverziou postihnutých banských regiónov bola
predmetom projektu READY – “Rehabilitácia a rozvoj v banských regiónoch”,
podporeného Európskou úniou v rámci programu INTERREG IIIB.
Slovensko patrí ku krajinám s bohatou históriu baníctva, koncentráciou
a územnou rozsiahlosťou banskej činnosti. Tieto faktory, spolu s vývojom v
posledných desaťročiach smerujúcim k útlmu banskej činnosti vo všeobecnosti,
viedli ku vzniku množstva ekonomických problémov v kombinácii s
problémami v oblasti životného prostredia. Úpadok baníctva je zväčša spojený
s územnou viazanosťou a komplexnosťou problémov. Význam a územná
rozsiahlosť problémov spojených s úpadkom banského priemyslu a rast
politického povedomia vo vzťahu ku komplexnosti a potrebe špecifických
riešení tohoto problému v poslednom období znamenala zaradenie jeho riešenia
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medzi aktuálne otázky komunálnej, regionálnej aj celoštátnej politickej scény.
V reále však doteraz nebola zaznamenaná implementácia, ba ani spracovanie
komplexnej stratégie obnovy na žiadnej z týchto úrovní.
Špecifikom v sledovaných obciach Slovenska, ktoré boli partnermi READY
projektu, bola snaha vyrovnať sa s úpadkom implementáciou kombinácií
rôznych stratégií obnovy, založených na uvedomení si súvislostí medzi
ekonomickým úpadkom, zníženou kvalitou životného prostredia a sociálnymi
problémami v území. Je to o to prekvapujúcejšie, že komunálna politika pod
tlakom ekonomickej reality sleduje spravidla len najpálčivejšie problémy a jej
reálne finančné a inštitucionálne možnosti, aj vo vzťahu k riešeniu týchto
problémov, sú zväčša poddimenzované. Je veľmi ťažké preto očakávať, že obce
by boli schopné bez vonkajšej intervencie súčasne spracovávať a realizovať
komplexné rehabilitačné stratégie založené na dôkladných analýzach
potenciálov a limitov. Analýzy ukázali, že reflexia sociálnej dimenzie konverzie
v banských regiónoch (ako súčasť kritérií pre výber vhodných stratégií
rehabilitačných procesov a následne implementačných nástrojov) sa javí byť
kľúčovou pre úspešnosť týchto procesov.
Proces rehabilitácie sa odvíja od zvolenej stratégie, ktorá v sebe môže zahŕňať
v rôznej miere prvky:
• stratégie orientovanej na realizáciu vízie, ktorá je zacielená na
rozvoj smerujúci k naplneniu vízie cieľovej kvality (napríklad
v Koprovnici na revitalizáciu centra pre letné a zimné športy,
rekreáciu a turizmus, či nového priemyselného centra v Handlovej),
• stratégie zameranej na saturáciu identifikovaných potrieb – na
riešenie problémov a uspokojenie ekologických, ekonomických
a sociálnych potrieb v dynamike ich vývoja (napríklad rekultivácia
Starej rieky v regióne Veľkého Krtíša, ochrana biotopu v KoseNovákoch, či revitalizácia poľnohospodárskych plôch v Modrom
Kameni),
• stratégie zameranej na využitie potenciálov, ktorej jadro spočíva
v zhodnotení lokálnych potenciálov identifikovaných analýzou
daného územia (napríklad viacúčelová vodná nádrž v Lehote pod
Vtáčnikom,
• interakčnej stratégie založenej na aktivizácii členov spoločenstva,
interných a externých stakeholderov (aktérov procesu rehabilitácie)
vnímaných ako nositeľov aktivít - nie ako prijímateľov ich
výstupov, či klientov. Obyvatelia sú chápaní ako nositelia
rozhodnutí i realizátori akcií smerujúcich k zlepšeniu ich
ekonomického a sociálneho prostredia a jeho environmentálnej
kvality (napr. skanzen v Dolných Strhároch),
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• adaptačnej stratégie zameranej na maximalizáciu využitia možností
pre proces rehabilitácie danej sociálnym a ekonomickým
prostredím (napr. sledujúc priority definované v podmienkach pre
získanie subvencií z Európskych fondov)
Vedúcu pozíciu medzi vyššie uvedenými stratégiami vo vzťahu k reálnym
šanciam realizovať revitalizačné projekty v podmienkach slovenských banských
regiónov má adaptačná stratégia, keďže lokálne zdroje sú veľmi limitované a
neumožňujú realizovať projekty bez získania vonkajších zdrojov. Rozhodujúcim
faktorom preto je disponibilita finančných zdrojov z národnej a nadnárodnej
úrovni. Priority rehabilitačných projektov preto musia sledovať priority
v programoch, z ktorých má byť získané aspoň spolufinancovanie.
Táto závislosť samozrejme ovplyvňuje nielen suverenitu rozhodovania lokálnej
správy a samosprávy, ale aj optimálnosť výberu zo škály substanciálnych
stratégií. Zatiaľ čo vyššie uvedené stratégie reprezentovali škálu možností
odvodenia cieľov stratégie, substanciálne hľadisko sleduje vlastný obsah či
predmet stratégie. Tento je závislý od povahy identifikovaných problémov,
stavu systému, ktorý je cieľovým pre realizáciu stratégie – v našom prípade
funkčných, sociálnych systémov a ekosystémov v konverziou postihnutých
banských regiónoch. Adaptácia týchto regiónov na zmenené podmienky po
útlme banskej činnosti sa odvíja od potreby konverzie ich ekonomickej základne
a je konfrontovaná so škálou rôznych východzích podmienok daných
charakterom a stavom fyzických aj sociálnych štruktúr v území.
V rámci takýchto procesov adaptácie je možné uvažovať o rade adaptačných
stratégií:
i. kompletizácii – prostredníctvo intervencií zameraných na
kompletizáciu funkčnej a fyzickej štruktúry v súlade s
identifikovanými nedostatkami a potrebami vo vzťahu k
dosiahnutiu želanej novej kvality života v území,
ekonomickými aktivitami a pod. (napr. Aquapark Nováky,
Horné Strháre, Pôtor, Koprovnica). Tento prístup môže
sledovať tiež kvalitu sociálnej štruktúry v smere pokrytia
požadovanej vzdelanostnej štruktúry, ako aj integrácie
rôznych sociálnych skupín a dosiahnutie vhodnej sociálnej
diverzity a koherencie
ii. rekonštrukcia a ochrana – zameraná na obnovu a ochranu
existujúcich štruktúr so špeciálnym dôrazom na záchranu ich
najvyšších hodnôt (Modrý Kameň, skanzen v Dolných
Strhároch, biotop Kos-Nováky)
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iii. modernizácia – využitie intervencií zhodnocujúcich
existujúcu štruktúru implementujúc set inovácií (priemyselný
park Handlová,)
iv. humanizácia / ekologizácia – komplexná stratégia zameraná
na revalorizáciu štruktúr smerom k zlepšeniu kvality
životného prostredia využívajúc rôzne typy intervencií a
dielčích prístupov ako kompletizácia sociálnej a technickej
infraštruktúry, modernizácia, zakladanie plôch zelene a pod.
(Aquapark Nováky, Centrum letných a zimných športov v
Cígli)
Rehabilitačné procesy a zvolené stratégie boli ovplyvnené predovšetkým
súborom determinantov v štruktúre: legislatívne a inštitucionálne prostredie,
ekonomické prostredie, fyzické štruktúry, sociálne prostredie a problémová
situácia.
Vplyv legislatívneho a inštitucionálneho prostredia bol identifikovaný
predovšetkým smere obmedzení pre vypracovanie rehabilitačných stratégií a ich
výber, priebeh procesu rehabilitácie, finančné módy, možnosti rozhodovania a
kompetencie v rehabilitačnom procese.
Ekonomické prostredie je evidentne hlavným fenoménom nie len pri úpadku
banských regiónov, ale aj v procese ich rehabilitácie. Vplyv ekonomického
prostredia determinuje tak degradáciu prostredia, ako aj vypracovanie stratégie,
plánovacie procesy, programovanie aj implementáciu. Situácia v konverzných
regiónoch je charakteristická troma základnými črtami – ekonomickou
monoštruktúrou, vysokou mierou nezamestnanosti a s tým spojenými
sociálnymi problémami a ťažkou environmentálnou degradáciou.
Disponibilita kapitálu, mobilita kapitálu, atraktívnosť pre investorov tvorená
legislatívnym a inštitucionálnym prostredím, politickým prostredím,
transparentnosťou rozhodovacích procesov sa javia byť dôležitými faktormi pre
voľbu rehabilitačnej stratégie, zapojenie stakeholderov do rozhodovania a
procesov rehabilitácie, pre ich procesný a finančný manažment.
Aj keď charakter a rozsah problémov závisí od rozsahu, trvania, technológie
banských aktivít a typu nerastných surovín a možnosti rehabilitácie sú
rozhodujúcou mierou determinované vonkajšími ekonomickými podmienkami,
podobnosť problémov i podmienok rehabilitačných procesov sa javí ako
predpoklad možnosti transferu skúseností a poznatkov z realizácie stratégie
rehabilitácie medzi konverznými regiónmi a obcami v Európskej únii.
Fyzické štruktúry prostredia sú zväčša identifikované ako objekt úpadku, ako
predmet a potenciál rehabilitačných procesov v konverzných územiach
banských regiónov. Pritom rovnako dôležité ako fyzické štruktúry vlastného
územia banskej činnosti sú dôležité aj fyzické štruktúry priľahlých území.
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Skúsenosti ukazujú možnosti využitia synergie ich potenciálov ako základu
atraktivity pre špecifické rekreačné aktivity, turizmus, organizovanie podujatí
a podobne.
Schopnosť jednotlivých obcí vyrovnať sa s problémami degradovaných území je
vo veľkej miere determinovaná legislatívou, plánovacími a správnymi procesmi
a kapacitami, avšak kľúčovým faktorom pre realizáciu rehabilitačných stratégií
sa javí schopnosť získať finančné zdroje z externého prostredia. Podmienky pre
získanie externých zdrojov boli rozhodujúcimi pre definíciu, minimálne však pre
štrukturáciu rozvojových cieľov vo všetkých analyzovaných územiach
slovenských banských regiónov. Táto závislosť sa zväčša realizovala
prostredníctvom akceptácie preferencií a cieľov definovaných istými
grantovými schémami poskytujúcimi finančnú podporu rehabilitačnému
procesu.
Takýmto spôsobom, komplexné stratégie a systémy cieľov odrážajúce špecifiká
problémovej situácie v jednotlivých lokalitách boli zväčša viac alebo menej
„prevalcované“ všeobecnými cieľmi a predpísanými postupmi. To neraz
spôsobuje nižšiu efektivitu a dokonca môže byť dôvodom neúspechu
rehabilitačného procesu v kontexte udržateľnosti (napríklad výstavba
priemyselných parkov na zelenej lúke uprednostnená pred výstavbou na
konverznom území, pretože vládna podpora rozvoja priemyselných parkov
nepreferuje regeneračné projekty brownfieldov).
Rôzne odborne definované metodológie a prístupy boli v rehabilitačných
procesoch aplikované zväčša intuitívne, avšak napriek tomu sledovali vnútornú
logiku vzájomných väzieb jednotlivých krokov, zväčša veľmi pragmatickú
orientáciou aktivít, resp. legislatívne stanovené podmienky. V kontexte
externého financovania boli niektoré metódy aplikované na základe
vyžadovaných procedúr grantovými schémami. Z relevantých metód možno
spomenúť štúdie realizovateľnosti, plánovacie workshopy, brainstormig, SWOT
analýzy, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, analýzy nákladov a zisku a
pod.
Vo vzťahu k organizácii rehabilitačného procesu sa javila kľúčovým problémom
limitácia personálnych kapacít a potreba koordinátora resp. vedúceho subjektu
rehabilitačného procesu, či už v polohe fyzickej osoby, alebo inštitúcie.
Skúsenosti zo slovenských banských regiónov ukazujú, že inštitúcia zameraná
na potreby rehabilitačného procesu, manažujúca proces v interakcii a spojení s
miestnou samosprávou, avšak zároveň stojaca mimo obmedzení prostredia
komunálnej správy, je schopná optimálne splniť túto funkciu. Veľmi
významnou sa u takéhoto subjektu aj vzhľadom na potrebu koordinácie
prekračujúcej hranice jedného teritoriálneho subjektu – obce či regiónu, javí byť
flexibilita, komunikatívnosť a schopnosť moderovať procesy bez ambícií hrať
vedúcu úlohu v rozhodovaní.
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Na základe analýzy konverziou baníctva najviac postihnutých území môžeme
konštatovať, že práve tam, kde je najvyššia potreba riešenia ekonomických,
sociálnych a environmentálnych problémov nie je možné procesy rehabilitácie, a
tým aj procesy riešenia týchto problémov, začať zvnútra na základe vlastných síl
postihnutých obcí. V takomto prostredí sú dôležité externé intervencie v
počiatočnej fáze procesu rehabilitácie a v niektorých prípadoch je opätovné
dosiahnutie udržateľného rozvoja spojené s potrebou dlhodobých externých
intervencií.
Pasívne finančné intervencie (napr. daňové úľavy) sú dôležité pre optimalizáciu
ekonomického prostredia a pre zvýšenie atraktívnosti daného územia pre
investovanie. Aktívne finančné intervencie sú zväčša orientované na elimináciu
starých environmentálnych záťaží, zlepšenie technickej a sociálnej
infraštruktúry, opatrenia zamerané na zlepšenie životného prostredia a prostredia
pre ekonomické aktivity. Dôležitou časťou externých intervencií je organizačná
podpora a inštitucionálna podpora zameraná predovšetkým na prípravnú fázu, na
mediáciu rôznych záujmov v danom území a koordináciu aktivít rôznych
stakeholderov. Právne intervencie sú reprezentované dvoma kategóriami –
parciálne opatrenia (obmedzenia, zákazy, príkazy, normy) a komplexné
opatrenia (plánovacia dokumentácia, plánovacie regulatíva, plánovacie
rozhodnutia).
Problémy a problémové oblasti
Analýzy rehabilitačného procesu v regiónoch postihnutých útlmom baníctva
umožnila identifikovať súbory limitov problému a prekážok v tomto procese.
Rôzne záujmy a nároky na využitie územia – rôzni stakeholeri môžu mať
rôzne záujmy na využití územia. Často nie sú známi budúci užívatelia a názory
súčasných zástupcov samosprávy sa môžu odlišovať od predstáv cieľových
skupín – budúcich užívateľov rehabilitovaného územia. V niektorých prípadoch
obce preferujú nekomerčné funkcie (výstavné centrá, zábavné a kultúrne
zariadenia, mestské parky) a kladú dôraz a vytvorenie kvalitného verejného
priestoru, zatiaľ čo majitelia nehnuteľností preferujú komerčné využitie ako sú
business centrá, obchody, luxusné bývanie.
Nejasné vlastnícke vzťahy – proces transformácie v krajinách strednej Európy
priniesol spolu s reprivatizáciou a reštitúciou nejasné, resp. nestabilné vlastnícke
vzťahy k nehnuteľnostiam. Tieto predovšetkým pri transformácii území
pôvodných banských závodov môžu predstavovať významný brzdiaci faktor.
Nedostatok finančných zdrojov – nedostatok vnútorných ekonomických
zdrojov na rehabilitáciu v kombinácii s obmedzeným prístupom k externým
finančným zdrojom tvorí najvážnejšiu bariéru pre proces rehabilitácie v
bývalých banských regiónoch v nových členských štátoch EÚ. Dynamika
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rehabilitačných procesov tam zväčša závisí od vonkajších zdrojov využiteľných
na impelmentáciu stratégie rehabilitácie, hoci úspech a udržateľnosť tohto
procesu je determinovaná kombináciou vnútorných a vonkajších zdrojov.
Nedostatok ľudských zdrojov – často spojený s nedostatkom finančných
zdrojov má niekoľko dimenzií – nedostatok špecificky vzdelaných odborníkov,
nedostatok skúseného riadiaceho personálu schopného riadiť rehabilitačný
proces vrátane participačných procesov, negatívny demografický vývoj, atď.
Zamestnanci obce sú často zahltení administratívnou rutinnou prácou.
Potenciálni nositelia projektov financovaných zo zdrojov EÚ často nie sú
pripravení vypracovať zložité návrhy projektov vyžadované neraz v anglickom
jazyku a angažovanie externých poskytovateľov týchto služieb je hlavne pre
menšie obce finančne neúnosné. Ďalším problémom je “intellectual drainage” –
odchod vzdelaných ľudí z postihnutých obcí do regionálnych centier s
dlhodobým negatívnym vplyvom na realizovateľnosť a udržateľnosť procesov
rehabilitácie.
Nedostatok skúseností – kombinovaný často s bariérami pre transfer
skúseností, ako sú jazykové bariéry, administratívni zamestnanci orientovaní iba
na operatívny manažment s minimom schopností spracovať stratégie, nedostatok
skúseností verejnosti na poli sociálnej participácie.
Konkurencia investícií na “zelenej lúke” na lokálnej, regionálnej a
celoštátnej úrovni – väčšina národných a EÚ politík podporuje otváranie
nových rozvojových území mimo zastavaného územia, ich vybavenie
technickou aj sociálnou infraštruktúrou, čím sa tieto stávajú pre investorov
oveľa atraktívnejšími ako revitalizácia bývalých banských území spojená s
vysokými nákladmi na ich dekontamináciu, demoláciu nevyužiteľných zariadení
a budov, stabilizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry.
Riziká a neziskovosť projektov – napätia v obecných rozpočtoch a relatívne
nízka ekonomická sila privátneho sektora často nedovoľujú investovať do
projektov hoci aj s malým rizikom, alebo do projektov, ktoré nie sú jasne
finančne ziskové, aj keď ich prínosy v iných ako finančných oblastiach (napr.
environmnetálnej či sociálnej) sú značné.
Nedostatok dôvery – medzi zainteresovanými stakeholdermi môže byť dôvod
pre neúspech plánovaného partnerstva pri realizácii rehabilitačných projektov. K
vzájomnej dôvere môže prispieť jasné definovanie rozsahu vkladov jednotlivých
stakeholderov, ich úlohy a podielu na výsledkoch projektu už v etape jeho
prípravy.
Korupcia a iné formy negatívnych externých vplyvov na proces
rehabilitácie – je neraz dôležitým limitujúcim faktorom objektívnosti
rozhodovania a deformácií plánovacích procesov. Významným faktorom je tiež
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silný externý lobbing deformujúci prostredie plánovania a rozhodovania v
prospech ekonomických záujmov jednotlivých záujmových skupín.
Nestabilné legislatívne prostredie – Rehabilitácia bývalých banských regiónov
je prospektívnym, na budúcnosť zameraným procesom predpokladajúcim
súkromné a verejné investície s dlhodobým zhodnotením. Plánovanie a
programovanie takýchto procesov vyžaduje predpokladateľný vývoj podmienok
v ekonomike i legislatíve. Iba stabilné a bezpečné právne prostredie verejnosúkromného partnerstva môže vytvoriť záruky pre prínosy projektu rehabilitácie
tak verejnému, ako súkromnému aktérovi tohto partnerstva.
Nestabilné inštitucionálne prostredie – dlhodobý charakter rehabilitačného
procesu v transformujúcich sa banských regiónoch vyžaduje zabezpečenie
kontinuálnej podpory nezávislej od zmien na lokálnej, regionálnej, či celoštátnej
politickej scéne, rovnako ako od osobných preferencií nositeľov rozhodnutí.
Táto kontinuita môže byť zabezpečená iba právnymi nástrojmi garantujúcimi
realizáciu rozhodnutí obsiahnutých v plánovacích dokumentoch schválených
volenými orgánmi nasledujúcou politickou skupinou. Významnú úlohu pri tom
hrajú profesionálni odborní pracovníci miestnej, regionálnej aj národnej štátnej
správy a samosprávy, ktorí sú nositeľmi dominancie odbornosti nad politickou
svojvôľou.
Nedostatok skúseností s procesom rehabilitácie – kombinovaný s problémami
v transfere know-how a skúseností (zvládnutie jazyka, moderných technológií,
zariadení), na operatívne problémy orientovaní zamestnanci, ich nedostatočné
vzdelanie, absencia strategického myslenia môžu byť bariérami pre prípravu a
implementáciu programu rehabilitácie.
Rôzne pohľady na nový rozvoj – rôzni stakeholderi môžu do procesu
rehabilitácie vnášať rôzne pohľady na optimálnosť ďalšieho vývoja
rehabilitovaného územia. Často sa dostáva do konfliktu dlhodobosť vízií a
orientácia na udržateľnosť rozvoja s krátkodobosťou požiadavky okamžitých
efektov realizácie rehabilitačného projektu. Zatiaľ čo dlhodobé vízie sú
preferované dominantne verejným sektorom, krátkodobé efekty sú
charakteristické tak pre privátny sektor, ako aj pre politikov uvažujúcich v
dimenziách volebných období.
Využitie potenciálu strategického plánovania rehabilitačných koncepcií
a projektov a zhodnotenie skúseností s ich implementáciou a jej nástrojmi
predpokladá v podmienkach nových členských štátov EÚ úzku spoluprácu
spoločenskej praxe s vedou, výskumom, akademickými a vzdelávacími
pracoviskami a ich orientáciu na prepojenie vedy a praxe. Takáto spolupráca je
východiskom pre efektívnosť a udržateľnosť rehabilitačných procesov
konverziou postihnutých banských regiónov.
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HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU
Ing. Jitka Fraňková
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Praha 6, jitkafrankova@seznam.cz
Abstrakt
Efektivní ochrana krajinného rázu předpokládá soustavné rozvíjení spolupráce
mezi orgány a institucemi resortů životního prostředí, místního rozvoje, kultury,
zemědělství a mezi kraji, obcemi, jejich samosprávami a občanskými
iniciativami. Hodnocení krajinného rázu se nevztahuje na jednotlivé složky
krajiny, chráněné „složkovými“ zákony, ale na jejich vzájemné vztahy. Proto je
interdisciplinární – meziresortní záležitostí, která bude určitým způsobem
limitovat využití území v intravilánu v souladu se současným využitím území v
extravilánu.
I.Úvod
Hodnocení krajinného rázu je legislativně ošetřeno zákonem č. 114 / 1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, § 12:
1. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umisťování a povolování staveb , mohou být
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině.
2. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
3. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými
a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí
tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným
právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu
tohoto území.
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Problematika ochrany krajinného rázu je fakticky obsažena kromě zákona o
ochraně přírody a krajiny č. 114 / 1992 Sb. i v dalších právních předpisech:
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (ve znění
pozdějších předpisů)
- Zákon č. 244 / 1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 218 / 1997 Sb., o pozemkových úpravách a o pozemkových
úřadech.
- Z hlediska širšího měřítka je významná Evropská úmluva o krajině z
Florencie (r. 2000): krajina přispívá ke vzniku místních kultur a že představuje
základní složku evropského kulturního a přírodního dědictví, přispívající k
rozvoji lidského bytí a k upevnění evropské identity. [lit.1, lit.2]
II. 1. Základní pojmy a cíle hodnocení krajinného rázu
II.1.1 Cíle:
Hodnocení krajinného rázu vychází ze skutečnosti, že ve většině území lze jen
obtížně stanovit obecná hodnotící kritéria a tím i obecné limity pro zajištění
ochrany krajinného rázu. Je tedy žádoucí vytvářet konkrétní dokumenty
hodnocení krajinného rázu a jeho ochrany jako podklad pro výkon státní správy
na úseku ochrany přírody a krajiny: dokumenty, jež budou zachycovat průnik
historie a krajiny, bilanci významných míst, stejně jako potencionálního
ohrožení negativními zásahy. Budou obsahovat data o významných lokalitách
konkrétní oblasti a nastiňovat případné možnosti negativního působení na tyto
území.

II.1.2 Pojmy:
Hodnocení krajinného rázu – obsahové hodnocení smyslově vnímatelných,
zejména vzhledových vlastností krajiny, jejichž obsahy jsou neseny jak
estetickými, tak přírodními případně dalšími hodnotami. Provádí se expertním
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soudem na základě podrobné bilance přírodních a kulturních charakteristik
krajiny. Spočívá v určení projevu a významu jednotlivých charakteristik.
Místo krajinného rázu – část krajiny, stejnorodé z hlediska přírodních,
kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních
hodnot.
Oblast krajinného rázu – je území se stejným či velmi podobným souborem
typických znaků, odrážejících jeho stav a vývoj, určený charakteristikami
přírodními, kulturními i historickými a jednoznačně oddělitelné hranicí.
Přírodní charakteristika krajinného rázu – zahrnuje vlastnosti krajiny určené
jak trvalými přírodními podmínkami, kterými jsou především geologické,
geomorfologické, klimatické a biogeografické poměry, tak aktuálním stavem
ekosystémů.
Kulturní charakteristika krajinného rázu – dána způsobem využívání
přírodních zdrojů člověkem a stopami, které v krajině zanechal.
Historická charakteristika krajinného rázu – je specifickou součástí kulturní
charakteristiky a spočívá v časové posloupnosti a souvislostech kulturních a
přírodních charakteristik.
Estetická hodnota – je projevem přírodních a kulturních hodnot, harmonického
měřítka a vztahů v krajině. Je průmětem charakteristik místa do kladných a
záporných hodnot.
Přírodní hodnota – je určena přírodními z hlediska jejich funkce, původnosti a
historického vzniku.
Kulturní dominanta krajiny – krajinný prvek či složka v krajině, jehož význam
je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti,
který ve svém projevu ovlivňuje souhrn charakteristik.
Přírodní dominanta krajiny – je krajinný prvek nebo složka v krajině, který
svým významem a projevem ovlivňuje souhrn charakteristik daného místa nebo
oblasti.
Harmonické měřítko a vztahy v krajině – jsou výsledkem poměru jednotlivých
charakteristik, jejich prostorového rozměru a funkčního vztahu. Harmonické
měřítko vyjadřuje soulad měřítka krajiny s měřítkem jednotlivých krajinných
prvků.
Krajinný prvek – je skladebnou jednotkou krajinné složky, a to buď přírodní
nebo umělá.
Krajinný celek – relativně homogenní ekologická jednotka. Je souhrnem prvků
uvnitř krajiny, má jednotný projev.
Kategorizace sídel – metoda hodnocení sídel z hlediska jejich estetické,
historické, kulturní, urbanistické a architektonické charakteristiky.
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Prostorové vztahy – poměr, konfigurace a rozměr krajinných složek a prvků
vytvářejících charakteristiky krajinného rázu.
Snížení či změna krajinného rázu – znamená ve smyslu zákona buď zmenšení
počtu dochovaných typických znaků krajinného rázu místa nebo změnu celého
souboru typických znaků.
Míra dochovanosti krajinného rázu – je dána poměrem typických znaků dané
oblasti k typickým znakům dochovaným v daném místě. Krajinný ráz oblasti je
v jednotlivých místech dochován v různé míře. Zjištění, kde je dosud dochován
v relativní úplnosti, kde jen v náznacích a kde je momentálně zcela setřen, má
zásadní význam pro stanovení míry a způsobu ochrany.
Stupeň ochrany krajinného rázu – je dán kombinací míry dochovanosti
krajinného rázu a vhodností jeho ochrany z hlediska ostatních dlouhodobých
zájmů společnosti. Je základním nástrojem diferencované ochrany krajinného
rázu. Stupně jsou: nejvyšší, vysoký, nadprůměrný, základní a nejnižší.[lit.1, lit.2,
lit.3]
II. 2 Metodiky hodnocení krajinného rázu
Základní principy jednotlivých metodik hodnocení krajinného rázu se v podstatě
neliší, jde jednak o determinování základních charakteristik a přiřazení jim
významu a projevu a jednak diferencovat území na specifické územní celky.
Každá metodika má trochu jiné postupy hodnocení, v zásadě jde všem o
dosažení dostatečné objektivity a zprůhlednění procesu (v závislosti na formě a
využití té konkrétní metodiky).
Metodiky hodnocení krajinného rázu můžou mít dvě formy:
- preventivní ochrana krajinného rázu – např. zobecněná metoda R. Bukáčka
- aktuální ochrana krajinného rázu – např. Metoda prostorové a charakterové
diferenciace území (Vorel, Matějka, Bukáček)
V současné době vznikají další metodiky, např. metodika posuzování záměru ve
vztahu k územnímu plánování, metodika hodnocení kvality sídla ve vztahu ke
krajinnému rázu, jež by měly výrazně vyplnit mezery mezi stávajícími
metodikami.
II. 3 Praktická ukázka hodnocení krajinného rázu v oblasti Bělé pod
Bezdězem
II. 3.1 Celková charakteristika: Převážná většina území je plošina s různými
svahovými údolími, zářezy a ostrohy a vyvýšeninami, převládá lesní porost s
druhovým složením borovice lesní, borovice blatka s příměsí břízy bělokoré a
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břízy pýřité a částečně smrku. Lesní porost se nachází především na severní a
severovýchodní části hodnoceného území, jde o rozsáhlý komplex. Ostatní
plochy území, kromě sídelních útvarů jsou zemědělsky využívané, trvalý travní
porost se vyskytuje především v kombinaci s lesním porostem v oblasti
terénních svahů (oblast Dlouhý důl). Z hlediska vodních prvků je oblast
poměrně chudá, významný je potok Bělá, který pramení v oblasti Vrchbělé a
prochází napříč celým územím a v oblasti Malé Bělé se vlévá do Jizery. Na jejím
toku leží několik vodních ploch. V oblasti Šubrtova je to rybník Netušil, na
území Papíren Bělé Nový rybník. Další vodní plochou na Bělé je rybník Slon,
jež byl v roce 2003 revitalizován a dnes slouží ke sportovnímu rybaření.
Neméně důležitou plochou je městské koupaliště. Je plněno z Hlučovských
pramenů, což je zdroj pitné vody pro Bělou pod Bezdězem a její okolí.
Z hlediska osídlení je Bělá pod Bezdězem největší obcí v hodnoceném území.
Rozkládá se na ostrohu a je zajímavé její prostorové uspořádání, vlivem reliéfu
výrazně převažuje délka. Ostatní sídelní útvary jsou malé, jedná se o Přední a
Zadní Hlinoviště, v minulosti spíše samostatné budovy.
Z hlediska využití území je důležitá komunikace I/38, jejíž součástí je obchvat
města Bělá pod Bezdězem, ten je výhodný oproti průjezdu městem, který musel
překonávat výrazný terén, tvoří ale překážku a ostrou hranici v krajině.
Krajina je díky terénu, blízkosti bývalého vojenského prostoru a velkým
plochám lesního porostu velmi zachovalá.
II. 3.2 Výčet základních charakteristik:
1. Rovinný reliéf s lokálními vyvýšeninami, terénními zlomy, údolími
- zásadní význam
2. Přírodě blízké komplexy lesního porostu - zásadní význam
3. Intenzivně využívané zemědělské plochy - určující význam
4. Nízké zastoupení vodního prvku v krajině vzhledem k jiným prvkům
- určující význam
5. Limitování zástavby terénem
- určující význam
6. Neidentická zástavba okraje sídla a jejich začlenění do kraj. rámce
- určující význam
7. Historická centra sídel v korespondenci s architekturou a urbanismem
- určující význam
8. Velký počet dominant na území (především vertikálních)
- významné
10. Ovlivnění přírodního, především vodního prvku vlivem průmyslu
- určující význam
11. Přítomnost 4 MCHÚ se zajímavými druhy fauny a flory
- určující význam
II. 3. 3 Krajinný celek 1 – KC1 – Lesní porost:
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Charakteristiky: Jde o přírodě blízkou krajinu s předpokládaným stupněm
ekologické stability 4,5, zachovalou, jednotvárnou, druhově stejnorodou plochu.
Z hlediska druhové skladby výrazně převažuje borovice lesní, borovice blatka s
příměsí břízy bělokoré. Jedná se o lesní porost s podrostem na v podstatě
rovinatém terénu s lokálně se objevujícími vyvýšeninami (Bezděz, Radechov),
kde výrazně převažuje buk, částečně pak lípa a borovice. KC1 je území
významné svou rozlehlostí, ve srovnání s okolními krajinnými prostory náleží
ke krajinnému typu C – relativně přírodní, ale pouze se základní krajinářskou
hodnotou. Výšinné morfologické exoty neovulkanických kup mají vesměs
přisouzenou zvýšenou krajinářskou hodnotu, jsou krajinnými dominantami
oživující fádní rovinu

Seznam krajinných prostorů v rámci KC1:
 Velký Radechov
 Pobytový tábor Bělá pod Bezdězem – Jezová
 Velký a Malý Bezděz
Seznam dominant v rámci KC1:
Velký Radechov
392,2 m.n.m.,
přírodní vertikální dominanta
Lysá hora
365,0 m.n.mpřírodní vertikální dominanta
Malý Radechov
357,1 m.n.mpřírodní vertikální dominanta
Velký Bezděz
603,5 m.n.mpřírodní vertikální dominanta
Malý Bezděz
577,0 m.n.m.
přírodní vertikální dominanta
Státní hrad Bezděz historická architektonická dominanta
Narušení KC1: na daném území se neobjevují rozsáhlé zásahy z hlediska
krajinného rázu a vzhledem k rozlehlosti území jsou menší zásahy jen těžko
rozpoznatelné, tedy nevýznamné. Významným narušením jsou z hlediska
ekologického požáry.
Území přírodního charakteru:
PP Velký Radechov:
Na několika místech jsou malé opuštěné lomy. Vrch je porostlý přírodě blízkou
květnatou bučinou stáří 150 až 200 let, částečně se suťovými prvky. Ve
stromovém patru je vedle dominantního buku vtroušena lípa a klen, místy i
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borovice. Keřové patro prakticky chybí, naopak se objevuje velká diverzita v
bylinném patru.
PR Velký a Malý Bezděz:
Známá a zdaleka viditelná silueta Velkého a Malého Bezdězu je tvořena dvěma
nesouměrnými znělcovými kupami s význačnými vrcholovými glaciálněreliktními nelesními společenstvy a s porosty přirozeného smíšeného a
listnatého lesa na svahových sutích. Velký a Malý Bezděz patří do biochory 4II
„Izolované vrchy z bazických vulkanitů 4.vegetačního stupně.“ V severním
svahu Velkého Bezdězu je zachována pseudokrasová paledová jeskyně. [lit.5]
Památkově chráněné objekty:
Státní hrad Bezděz:
Hrad založil jako opěrný bod panovnické moci v severních Čechách král
Přemysl Otakar II. Stavba započala po r. 1260 a dokončena byla v hlavních
rysech r. 1278. Hrad byl postaven jako pevnost podle nejlepších obranných
poznatků té doby. Jádrem stavby byl horní hrad s královským palácem, kaplí a
30m vysokou obrannou věží. Po smrti Přemysla Otakara II. zde byl vězněn
Václav II se svou matkou. Bezděz představuje poslední, nejvyspělejší stupeň ve
vývoji královských hradů v Čechách ve 13. stol.
Prostorové vztahy:
území se vyznačuje značnou jednotvárností, vzhledem k rozlehlosti,
nevýraznému terénu a druhovému složení. Přesto působí jako plošná dominanta
vůči lidskému měřítku. Z hlediska okolních krajinných celků vytváří kulisu při
pohledu do krajiny z různých směrů.
Stanovení ochrany:
na vymezeném území je nutné zajistit udržení komplexnosti a rozlohy lesního
porostu, využívat co nejvíce přirozené obnovy. Žádoucí by bylo ponechat
některé staré doupné stromy na místě až do úplného rozpadu. Ačkoliv z hlediska
krajinného rázu celek nemá vyšší hodnotu. Z hlediska ekologického je tato
oblast velmi důležitá a jakékoliv její rozsáhlejší narušení by mohlo způsobit
změny v okolí. Je vhodná úplná stavební uzávěra, zákaz novostaveb i dostaveb a
rekonstrukcí stávajících.
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Charakteristika KC 1 – Lesní porost

Význam

Projev

Rovinný reliéf s lokálními vyvýšeninami neovulkanických kup

zásadní

Pozitivní

Struktura krajiny je tvořena rozsáhlými bloky lesního porostu

zásadní

Pozitivní

Jednotná druhová skladba lesa rovinatého reliéfu – borovice s příměsí břízy
a smrku

určující

Neutrální

Cesty přísně geometricky orientované s pravidelnou parcelací zachovanou
od dob Albrechta z Valdštejna

významný

Pozitivní

Sídla se na území nevyskytují

významný

Pozitivní

Dálkové pohledy na historickou dominantu KC1 hradu Bezděz i z ostatních
krajinných celků

zásadní

Pozitivní

III. Závěr
Krajinný ráz, jako nástroj pro omezení využití území může zachytit
nezachytitelné a při postupném vylepšování metodik může zajistit i objektivitu
hodnocení a zprůhlednit celý proces, ten může být funkční a účelný pouze tehdy,
podílí-li se na něm řada odborníků z různých odvětví a propojí-li se jeho obsah i
s dokumenty týkající se posuzování staveb z hlediska jednotlivých složek
životního prostředí.

Literatura:
[1] VOREL,I.: Hodnocení krajinného rázu - hledání objektivnosti Územní
plánování a urbanismus 24/1-2-32-35, 1997.
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[3] LÖW,J. – MÍCHAL,I.: Krajinný ráz Lesnická práce s.r.o., Kostelec nad
Černými lesy, 2003.
[4] CULEK,M. A KOL.: Biogeografické členění ČR II.díl, AOPK, Praha, 2003.
[5] AOPK, ČR: CHKO - Radechov, Velký a Malý Bezděz
[6] DEMEK, J. A KOL: Zeměpisný lexikon ČR, Hory a nížiny, Academia,
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ANALÝZA ÚZEMÍ GREBPARK POPRAD
Ing. Martin Havlice, Ing. Arch. Zuzana Ladzianska,
Ing. Jiří Vacek
Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6,
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Abstrakt
Příspěvek informuje o mezinárodním workshopu v Popradě na Slovensku, kde
tým studentů a pedagogů řeší budoucí funkci a využití lokality známé jako
Grebpark Poprad. Jde o inspirativní ukázku práce s územím.
1. Úvod
Člověk mění krajinu kolem sebe a vytváří obraz reprezentující jeho smysl
pro krásu, užitek a funkci. Při této tvorbě je omezen nejen svými finančními,
technologickými ale i historickými, přírodními a sociologickými vazbami. Proto
změny v krajině by měli být syntézou myšlenek a zkušeností širšího týmu
odborníků z veřejného a soukromého sektoru. Tato spolupráce přináší možnost
komplexního řešení území v návaznosti na hraniční lokality. Pouze tento přístup
k území, přírodnímu i urbanizovanému, má šanci na zlepšení našeho životního
prostředí.
2. Informace o workshopu
Komplexní řešení území vyžaduje širší tým odborníků. Takový se sešel na
mezinárodním workshopu, který probíhal 5. až 11.března 2007 v Popradě na
Slovensku a bude mít další pokračování. Mezinárodní tým byl složen ze
studentů a pedagogů ze Slovenska, Polska, České Republiky, Anglie,
Portugalska, Francie a Mexika, kteří jsou zaměřeni na architekturu, územní
plánování a environmentální problematiku. Celou akci pořádala fakulta
architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která má právě
v Popradu detašované pracoviště. Iniciátorem byl významný investor v Popradu,
který plánuje rozšířit své aquacentrum a investovat další prostředky m.j. do
lokality známé pod názvem Grebpark.
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Pracovní tým byl rozdělen do několika skupin. Každá dostala za úkol
vytvořit analýzu území a navrhnout první koncepty a doporučení na využití
území. Součástí práce byla samozřejmě prohlídka lokality a jejího okolí včetně
pořízení fotodokumentace a prostudování mapových podkladů. V průběhu týdne
se tým setkal se zástupcem investora a jeho architektem i se zástupcem města.
Ukázalo se, že představy týmu a výše zmíněných osob se rozcházejí. Všichni
zúčastnění projevili snahu najít společné řešení. Na závěr workshopu všechny
skupiny prezentovaly své výsledky týdenní práce, především SWOT analýzy
území, rozbor krizových míst a prvotní koncepty na využití, zejména v grafické
podobě.
3. Stručné představení Popradu
Město Poprad leží pod Vysokými Tatrami na východní straně
Podtatranské kotliny na soutoku řeky Poprad a Velického potoka. Území bylo
osídleno již v době kamenné. Název města se odvozuje od keltského slova
Poppart což znamená kamenný potok. Dnešní město se skládá nejen
z původních městských částí Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod
Tatrami, Matejovce, ale i novějších, vzniklých v 19. a 20. století v období
největšího urbanistického rozvoje (Kvetnica a nové sídliště). Město je
regionálním centrem Tater a Spišské oblasti. Městem prochází jedna
z nejdůležitějších slovenských železničních tratí vedoucí až do Košic, a podobně
mezinárodní silnice E 50, navíc v blízkosti probíhá výstavba dálnice D1.
Město a investor mají ambice vytvořit z tatranské oblasti a města Poprad
mezinárodní turistickou oblast, zaměřenou na zimní sporty a získat pořadatelství
zimních olympijských her. Z toho vyplývají i záměry investora s územím
Grebparku. Nutno dodat, že investor využívá obnovitelné zdroje energie,
prozatím především geotermální energii z vrtů, což je v souladu se současnými
trendy. Aquacentrum bude v budoucnu zcela energeticky soběstačné.
4. Stručné představení území Grebpark
Toto území je dnes situováno v samotném středu zastavěné oblasti
Popradu. Přibližně pětihektarový pozemek leží u soutoku řeky Poprad
s Velickým potokem, poblíž aquacentra a hokejové haly, v sousedství
fotbalového stadionu. Jeho poloha dává možnost propojit dvě prozatím
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izolovaná městská centra: centrum vlastního Popradu a centrum městské
památkové rezervace Spišská Sobota, které je dnes součástí města. Lokalita je
jasně ohraničena, což zároveň představuje limity pro využití území.
Ohraničení území:
• západní strana – fotbalový stadion
• jižní a jihovýchodní strana – řeka Poprad a hlavní silnice
• severní strana – terénní stupeň
Areál býval na okraji města, díky postupujícímu rozšiřování zástavby je dnes
uprostřed. Záměrem investora není vytvořit další centrum, ale propojit obě
městská centra přes aquapark a právě lokalitu Grebpark. Mělo by se tak dít
pomocí zvýšení atraktivity území a využít možnosti propojení všech tří “center”
(vlastní Poprad, Aquacity, Spišská Sobota).

Obr. 1 schematická mapa města s vyznačením základních vazeb
5. Společné postřehy
Pracovní skupiny se shodly na několika základních problémech a limitech
pro území. Především je nutno posuzovat širší vztahy v území, které představují
výrazně limitující faktory. Navíc pro investora to znamená komplikace, neboť
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změna a vyřešení okolních vazeb se dotýká klíčových oblastí města, nebo
soukromých objektů. Byla odmítnuta varianta zastavění plochy jedním objektem
(fotbalový stadion s parametry UEFA – původní návrh). Shoda panovala
v představě vytvořit silné propojení mezi všemi centry dnešního Popradu, čemuž
výše zmíněný návrh odporuje.
Klíčové se jeví dopravní vztahy v území. Byly vytypovány dva body,
nebezpečné především pro chodce a cyklisty, s kterými koncepce na nové
využití počítá především. Je nutné zvýšit atraktivitu území a zachovat hlavní
pohledové dominanty – Vysoké Tatry a kostel ve Spišské Sobotě. Výhodou je
existence vodních prvků v území – řeka a rybník. Otázkou je jejich budoucí
poloha, tvar a funkce.
Jedna
z možných
variant
počítá
s přírodním
územím
se
zakomponovanými vodními prvky a cyklostezkou. Důraz je kladen na
volnočasové aktivity, individuální sport, objekty pro kulturní využití, restaurace
atd. Uvažovalo se o lezecké stěně, vodních sportech, letním kině, restauraci
apod. Investor klade důraz na spojení sportu, odpočinku, kultury a zdraví.
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Obr. 2 ortofotomapa lokality
6. Ukázky z prezentovaných SWOT analýz území
Analýza typu SWOT je často používaná při plánování území, investic,
ekonomickém rozhodování, vlivu na životní prostředí apod. Poskytuje základní
přehled o silných a slabých stránkách, příležitostech nebo potenciálu a také
rizicích v našem případě zájmového území. Následuje struční výběr analýz
provedených na workshopu:
Silné stránky:
• Blízkost Vysokých Tater (zimní sporty)
• Geotermální prameny
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• Vodní tok
• Dopravní dostupnost – letiště a velké železniční nádraží
• Pozice v centru
• Ceny pro zahraniční turisty – jsou nízké
Slabé stránky
• Dopravní vazby limitující rozvoj území
• Stávající zástavba v lokalitě (několik – RD a dočasná ubytovna)
• Pohledově exponované budovy a objekty v okolí
• Lokalita v záplavové zóně
• Regulované koryto řeky
• Prozatím nedostatek především zahraničních turistů a málo atrakcí pro ně
Příležitosti
• Funkční propojení městských center
• Vytvoření atraktivní zóny pro turisty i obyvatele Popradu
• Spojení více funkcí – sport, kultura, relaxace, termální lázně …
• Vytvoření přírodního prostředí ve městě
• Využívání obnovitelných energií
Rizika
• Přemístění lidí ze současné nevyhovující zástavby
• Nedostatečná infrastruktura neodpovídá ambicím
• Ambice investora – jsou vysoké
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Obr.3 stručná analýza širších vztahů
7. Závěr
Práce s územím je složitá. Vždy se musí hledat kompromis. Proto je cenná
spolupráce odborníků z různých oborů a zemí, protože všichni přinášejí různé
pohledy na věc a různé zkušenosti. Navíc zahraniční odborníci nejsou ovlivněni
místním prostředím a zvyklostmi, což může být přínos. Tento workshop, který
bude mít ještě tři plánovaná pokračování během tří měsíců, je dobrá ukázka a
inspirace, jak by to mohlo fungovat i v jiných případech.

Literatura:
[1] BALOGA, M. –KRÁL`OVÁ, E.: Poprad, turistický sprievodca Aquapark
Poprad, 2006
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STARÉ CESTY V MARIÁNSKÉ ZAHRADĚ
Ing. Hana Hermová
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra sídel a regionů, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, e-mail: hana.hermova@ekolist.cz
Jihozápadně od Jičína se dochovaly unikátní fragmenty barokní
komponované krajiny zvané Mariánská zahrada, realizované zejména v první
polovině 18. století hrabětem Františkem Josefem Šlikem. Není pochyb, že jde
o významné kulturní dědictví regionu, otázkou však je, jak jej lze integrovat
a využít v současném plánování rozvoje krajiny a sídel. Pro výzkum bylo
vybráno šest sídel z tohoto regionu: Bukvice, Drahoraz, Chyjice, Kostelec,
Ohaveč a Staré Místo. Hlavním úkolem studie, zpracovávané v rámci disertační
práce a podpořené interním grantem ČVUT, bylo zkoumat staré (dochované
i nedochované) cesty, jejich souvislost s krajinnými kompozicemi a navrhnout
jejich možné využití pro současnou dobu.
Těžištěm celé práce byl hlavně důkladný terénní průzkum - pěšky a na
kole, a to nejen nejen zmíněných šesti obcí, ale širšího území. Zabývala jsem se
především starými cestami, ale součástí terénních průzkumů bylo i objevování
pohledových os, průhledů a lokalit s výjimečným rozhledem. Získané poznatky
jsem pak porovnávala se současnou ortofotomapou a starými mapami,
tzv. císařskými otisky Stabilního katastru a I., II., a III. vojenským mapováním.
Aktuální ortofotomapy (dostupné například na serveru www.mapy.cz) se
ukázaly jako velice užitečný zdroj informací, ačkoli pochopitelně ne tak
detailních jako v letecké archeologii. Trasy starých, zrušených cest se z nich
však dají vyčíst velmi snadno. Jsou na nich totiž přehledně vidět linie vegetace,
zbylé po některých cestách - zarostlé (neprůchodné) úvozy, fragmentované
zbytky doprovodné zeleně, nebo linie po zrušené cestě v lese. V polích
a zatravněných plochách zase starou cestu prozradí linie s jiným odstínem barvy
povrchu, tmavší nebo naopak světlejší.
Po porovnání těchto podkladů bylo nutné se vracet i opakovaně zpět do
terénu a snažit se cestu projít a detailně zdokumentovat její aktuální stav,
případné dochované drobné památky a doprovodnou zeleň, ale zejména
přemýšlet o vedení trasy, vizuálních parametrech (rozhledy, průhledy)
a propojení s krajinnými kompozicemi.
Z detailního průzkumu terénu vycházela i další oblast zájmu: zkoumání
vizuálních parametrů krajiny, objevování bodů a linií s výjimečným rozhledem.
Přitom se ukázalo, že řada míst s nebývale širokým a krásným rozhledem je
(nebo dříve byla) zapojena do cestní sítě, a že tedy pravděpodobně jsou součástí
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nějakých krajinných kompozic, někdy asi i starších než barokních. V té
souvislosti je třeba zmínit, že i některé pohledové osy v území jsou
pravděpodobně starší než barokní, protože jejich součástí jsou výlučně terénní
prvky a stavby se středověkými základy (například osa spojující nejvyšší bod
návrší u lesa zvaného Drahoraz, kostel v Chyjicích a vrch Veliš).

obr. 1 Pohledová osa Chyjice - Veliš
Krajinné kompozice na mapách příliš patrné nejsou, bylo nutné je
zkoumat přímo v terénu. Jejich objevování vyžadují velké soustředění a dobrou
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znalost terénu. Patrně jsou daleko složitější a je v nich zapsáno mnohem víc, než
si dnes dovedeme vůbec představit, odhalit a rozluštit. Mnohé je navíc do
dnešních dnů setřeno, cesty byly rozorány, průseky zarostly, sochy přemístěny
nebo ukradeny. O mnohých domnělých kompozicích je také nutno přemýšlet
s pochybností – byl to záměr nebo je to jen náhoda? Ostatně se náhodou
většinou objevují: je třeba se ve správnou chvíli zadívat tím správným směrem,
protože stačí ujít pár kroků a pohledová osa zmizí, body na ní se rozpojí nebo se
schovají za horizont.
Za výraznou osu, ať už záměrně, nebo přirozeně vzniklou, se dá
považovat stará cesta po Velišském hřbetu, která je v současné době zrušená. O
jejím významu svědčí i to, že bývala dlážděná pískovcem, dnes je ale z větší
části rozoraná. Výjimečně krásný rozhled je po celé její trase, nejvýznamnější
rozhledový bod je však nenápadné návrší nad obcí Staré Místo, ze kterého je
možné spatřit téměř všechna důležitá místa Mariánské zahrady (vrch s Loretou,
kaplí sv. Anny, kaplí sv. Andělů Strážců, mnoho kostelů anebo alespoň jejich
věže). Po obnovení by se tato cesta mohla stát součástí širšího systému
rekreačních cykloturistických tras v regionu.

obr. 2 Návrh obnovení cesty po Velišském hřbetu
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obr. 3 Schéma vizuálního propojení z návrší nad Starým Místem
Důležitým propojením byla dříve také cesta ze Starého Místa do Čejkovic
(a posléze k Jičínu). Tato cesta existuje dodnes, dokonce je velmi zachovalá, ale
slouží pouze zemědělské výrobě. Význam ztratila v době, kdy byla vybudována
silnice spojující Jičín a Poděbrady. Stará cesta bohužel v Čejkovicích končí ve
vratech zemědělského areálu. Z hlediska dnešního možného využití má tato trasa
ohromný potenciál, protože nabízí nesilniční propojení od Jičína k obcím
Mariánské zahrady, vhodné pro pěší i cyklisty.

obr. 4 a 5 Stará, dodnes dochovaná cesta ze Starého Místa do Čejkovic končí
bohužel v zemědělském areálu
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Jako příklad průzkumu a dokumentování aktuálního stavu starých cest je
možné uvést Drahoraz, malou obec severně od Kopidlna. Její půdorys svědčí o
tom, že byla stavěna podél cesty v západovýchodním směru a důležitou roli
mohla kdysi hrát i další cesta ve směru jihozápad – severovýchod. Propojení
severojižní bylo pravděpodobně méně důležité, později však v jeho trase byla
vybudována asfaltová silnice. Je to bohužel jediné propojení s okolními obcemi,
které si dodnes Drahoraz udržela.

obr. 6 Schéma cestní sítě v okolí obce Drahoraz
Ve zkoumaném území patří cesty mezi hlavní kompoziční prvky krajiny,
jsou vedeny například v pohledových osách nebo po horizontech. Jsou tedy
vysoce atraktivní pro pohyb pěších a cyklistů. Samotná cesta se stává cílem,
cesty samy o sobě jsou krásné a pohyb po nich nabízí mnoho estetických
zážitků. Mají léty prověřenou trasu a výrazného genia loci. Staré cesty dnes už
nemohou mít stejný účel a stejné využití jako kdysi. Změnil se způsob pohybu
po krajině i způsob zemědělství. Staré cesty patří nepochybně ke kulturnímu
dědictví regionu, ale nemělo by smysl je obnovovat, zase by zarostly, pokud pro
ně nenajdeme nový účel a nové uživatele. Co se starých cest a kompozičních
prvků v krajině týče, neměli bychom se vydat jen cestou dokumentace a obnovy
toho, co tu již bylo. Možná by se dalo vstoupit na cestu objevné hry - nikoli
"naučná", ale "průzkumná" stezka - pro děti i pro dospělé. Obnovovat cesty
v takovém duchu, aby člověka inspirovaly i navedly k dalším otázkám
a přemýšlení.
Pravděpodobně dnes již nedokážeme rozluštit ani obnovit všechno, co je v
krajině vepsáno. Krajinné kompozice, stavební památky i staré cesty ale mohou
dnes nabývat dalších významů, estetický a historický, jistě i orientační. Ale proč
je nevnímat s trochu mystickým, ale i hravým významem? Možná označují
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nějaké posvátné místo, možná upomínají na nějakou událost. Nemusíme znát
přesně jejich význam, abychom si jich mohli vážit. Lidé mají rádi věci obestřené
tajemstvím. Odhalování tajemství bývá radostná práce i hra. Nemusí nakonec
ani vést k rozluštění záhady: už samotný proces pátrání, přemýšlení i snění stojí
za to. Vlastní zážitek z objevování je asi nezprostředkovatelný.
Výzkum území Mariánské zahrady je teprve v začátcích. Bude sloužit
zejména k návrhu širšího systému cest v regionu, ale i jako jeden z podkladů pro
plánování rozvoje lokálních sídel.

Projekt výzkumu starých cest v Mariánské zahradě byl v roce 2006
podpořen interním grantem ČVUT – CTU0601011.
Literatura:
[1] HÁJEK, P.: Česká krajina a baroko, Malá Skála, Praha 2003
[2] HERMOVÁ, H.: Mariánská zahrada, EkoList, 2/2007 str. 15-17
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MĚSTO A JEHO OBÝVATELNOST
Ing. Pavel Holubec
Katedra sídel a regionů, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, pavelholubec@centrum.cz
Abstrakt
Města jsou nejvýznamnějším objektem územního plánování. Protože se ale
s tímto pojmem zachází poměrně benevolentně, je problematizován samotný
pojem města a jako takový je redefinován ve vztahu k funkcím sídla, identitě
místa a jeho obývatelnosti. Dnešní podoba sídel je často nahlížena jako značně
neobývatelná, a proto je rozebrán i pojem obývatelnosti s důrazem na venkovní
prostory. Obývatelnost je dále pojata jako zásadní, leč v dnešní době podceněný
atribut městského prostředí. Autor argumentuje, že pokud se územní plánování
a konkrétní výstavba zaměří na zvýšení obývatelnosti a „městskosti“ sídel, lze
očekávat zlepšení i v dalších oblastech lidského života.

Pojem města
Město. Co je to město? To slovo se dnes používá velmi volně – zřejmě proto, že
prostě popisuje každodenní realitu miliónů obyvatel, která je díky své
všudypřítomnosti vnímána jako určitá danost. Ale existují též pokusy o
konkrétní a velmi exaktní definice a jsou naopak tací, kteří použitelnost pojmu
města s přihlédnutím k současné podobě sídel zpochybňují.
Začněme obecným vymezením. Např. podle české Wikipedie [1] je město:
„sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor
znaků, jež jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikost ve
srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace
zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel
(obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu,
službách) a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních
funkcí pro širší okolí.
Pro město je také specifický městský způsob života, který je na rozdíl od
venkovského více neosobní, anonymní a účelový. Obyvatelům měst klesá
počet osobních vztahů a sociálních kontaktů, naopak roste počet
profesionálních vztahů a fyzických kontaktů. Ve městech se také proto
koncentrují sociálně patologické jevy jako zločinnost, prostituce,
závislosti nebo rozpady manželství.
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V České republice se v současnosti za město pokládá obec, které byl
udělen status města.“
Tato definice poměrně dobře vystihuje různé aspekty, na které slovo město
v běžné řeči odkazuje. Přesto se ale pokusme město vymezit konkrétněji a
postupně dospět k vlastnímu pojetí.
Z perspektivy historika Fr. Hoffmann [2] nejprve nastiňuje určitý vývoj
v historickém chápání města a následně dospívá k vlastní pracovní definici.
Z jeho shrnutí plyne, že město bylo od 2. poloviny 19. století pojímáno
především z hledisek právně-historických, s důrazem na právní akt založení, což
vyústilo v definici Václava Vojtíška, který pojal město jako „samosprávné
středisko, opevněné hradbami a nadané výsadami.“ Později se začala více
uplatňovat hlediska hospodářská a vývojová, přičemž hospodářský aspekt byl
s nástupem marxistické historiografie po 2. svět. válce akcentován ještě silněji,
až jednostranně. Hoffmannova vlastní pracovní definice je následující [2]:
„České středověké město bylo vývojově vyšším druhem lidského sídliště,
které mělo funkce ekonomickou, geografickou, stavební, vojenskou,
sociální, právní a kulturní, jejichž souhrn vytvářel v každém městě
specifickou strukturu a vyhraňoval skupiny měst k určitým typům.“
Hoffmann dále uvádí, že rozhodující funkcí, která podmiňovala založení měst
byla funkce ekonomická: panovník zakládal města královská, šlechta a církev
města poddanská. Všichni tito zakladatelé v městech spatřovali především zdroj
příjmů. V případě měst královských však byly neméně důležité i zřetele
vojenské a mocensko-politické, poněvadž tato města byla součástí zemské
obranné soustavy a mimo to často poskytovala panovníkovi podporu proti
šlechtě. Jen v hlavním a v královských městech se nejplněji rozvinuly veškeré
výše zmíněné funkce a pro akcentování významu královských měst lze jen
dodat, že většina dnešních krajských měst byla původně městy královskými.
Je třeba podotknout, že již od jejich vzniku ve středověku se města jasně
vymezovala vůči vesnicím, které v sídelní soustavě plnily převážně funkci
hospodářskou a demografickou. Vesničané byli takřka vždy v područí církevní i
světské vrchnosti, panovníka, nebo měst, a zajišťovali zejména obhospodařování
území, přičemž již od novověku lze pozorovat tendence k poměšťování vesnice
a hledání kulturních a společenských vzorů ve městě.
V územním plánování se spíše než s pojmem město operuje s pojmem sídlo,
které Doc. Horký [3] definuje jako „uměle vytvořené prostředí (vnitřní a vnější)
pro trvalý život lidí“. Pojem město je v pojmu sídlo obsaženo jakožto jeho
konkrétnější podkategorie a např. ing. Arch. Marhold [4] město vymezuje jako:
„sídlo, kde se koncentrují výrobní aktivity, služby všeho druhu a kulturně
společenské funkce. Liší se od jiných typů osídlení také svou velikostí. Za
města jsou v ČSFR považována sídla nad 5000 obyvatel, i když tento
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rozdíl vlivem nepřímé urbanizace ztrácí na vyhraněnosti. Je zde
charakterizována spádovost z okolních obcí za vybavením. Hustota
obyvatelstva by neměla klesnout pod 50 obyvatel/ha, průměrná podlažnost
má být vyšší než 1,3. V zemědělství by nemělo pracovat víc než 1/10
činného obyvatelstva.“
V podstatě ze všech výše uvedených definic plyne, že město je charakteristické
především soustředěním funkcí a obyvatel. Užitečné je i historické pojetí
Hoffmannovo, které mezi městy dále rozlišuje a přiřazuje je k určitým typům:
města hlavní, sídlení, královská, poddanská, specializovaná (horní, přístavní,
trhová) apod. V čem však hledat odlišnost města od jakéhokoli libovolného
sídla? Funkční vymezení zjevně není plně dostačující, protože každé sídlo
zajišťuje alespoň funkci bydlení, a hledat dělící čáru v přítomnosti těch či oněch
funkcí zavání příliš velkou libovůlí.
Východisko z této situace ukazuje pojetí Hoffmanovo, protože přiznává městům
určitou jedinečnost, vyjádřenou v jejich specifické struktuře. Jako druhé
kritérium městskosti lze tedy vymezit identitu. Žádné město totiž není
zaměnitelné s jiným: jeho specifický charakter je dán jak konkrétně
zajišťovanými funkcemi, tak charakterem reliéfu, zástavby, zvyklostmi ve
spravování území, stavebními regulace, místním názvoslovím, tak i přírodním a
historickým dědictvím – kulturní pamětí.
Identita města je tedy v jeho jedinečnosti, v géniu loci, který jsou schopni
vnímat jak jeho obyvatelé, tak náhodní návštěvníci. Tato identita je dána místně
specifickým propojením jednotlivých funkcí s podmínkami přírodními i
historickými a s charakteristickými způsoby lidského vnímání a zacházení
s tímto celkem. Pojetí města jako určitého vymezitelného celku je třeba
zdůraznit, protože je důležité jak z hlediska pojmového a funkčního (s
takovýmto celkem lze snáze manipulovat v symbolické rovině a optimalizovat
jednotlivé funkce), tak z hlediska identifikace obyvatel s místem.
S pojmem města je spojeno též určité měřítko velikosti. Z hlediska zajištění
jednotlivých funkcí lze jistě stanovit minimální velikost města. Tato práce sice
nehodlá zabíhat do konkrétního vymezení, ale lze říci, že z hlediska dělby práce,
ekonomie provozu, zajištění hromadné dopravy a občanské vybavenosti lze
stanovit určitou přibližnou minimální velikost města, která je tak vztažena
zejména k efektivitě provozu a správy. Horní hranici velikosti města naopak
omezují především možnosti identifikace obyvatel s místem, zapamatovatelnost
a odlišitelnost města pro návštěvníky a kvalita životního prostředí, která se
rapidně zhoršuje u měst zhruba nad 250000 obyvatel [5].
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Obývatelnost venkovních prostor
Opusťme ale na chvíli pojem města a pojďme si přiblížit pojem obývatelnosti.
Pomůže nám totiž odhalit další aspekty města, které jsou skryté právě za tím, co
nás na městu nejvíc bije do očí, totiž za jeho fyzickou strukturou. Jako jeden
z prvních ho začal ve vztahu k veřejným prostranstvím razit Karel Honzík [6] již
v roce 1937 a to negativním vymezením: poukazoval na neobývatelnost
městských prostor. Obývatelnost vztahoval jednoznačně k pěším a možnosti
jejich odpočinku, volného pohybu a zážitku z pobytu ve městě. Jako rušivé
elementy viděl především narůstající dopravu, která pěším ukrajuje z ulic, a
která z chodníků vytváří taktéž především dopravní plochy-pro jednolité proudy
lidí. Ulice se tak dle Honzíka stávaly stále více neobývatelné, chodec se dostával
stále více fyzicky i mentálně do zajetí dopravy a doprava se tak zřejmě už tehdy
stávala jedním z nejpalčivějších problémů měst. Jako neobývatelné však viděl
též dvory v městských blocích, které byly tehdy roztříštěné a sloužily spíše jako
smetiště a skladiště, takže ani tam nemohl pěší najít útočiště. Jako poslední typ
městského prostoru zmiňuje vilové čtvrti, které jsou ovšem pro veřejného
chodce stejně neobývatelné, neb mu poskytují opět pouze bezútěšné dopravní
ulice, zatímco zahrady skýtají jistou obývatelnost pouze pro své majitele.
Důsledek neobývatelnosti měst Honzík viděl též v pravidelném úprku lidí
z města (tak nazýval víkendovou rekreaci). Hledaje nápravu, vyjmenoval
podmínky obývatelnosti prostoru: sociální, atmosférické, světelné, akustické,
provozní, pohledové a psychické. Též tvrdil, že pozornost je třeba věnovat i
nejmenším detailům, protože ač může být prostor plně funkční, nějaký
nedomyšlený detail může veškerý účinek na obývatelnost zhatit.
Honzíkem jmenované podmínky obývatelnosti lze použít i dnes, a co se týče
vnitřních prostor jsou již obvykle vtěleny do technických norem. Bohužel, jak
vzápětí zjistíme, výsledek uplatnění těchto normových kritérií v poválečné
výstavbě se ve vztahu k veřejným prostranstvím projevil nečekaně negativně.
Zde si vezměme ku pomoci Jana Gehla, který se podrobně věnuje veřejným
prostranstvím. Vychází z kritiky funkcionalismu, který aplikací zásad vhodných
pro uspořádání domu, ale nikoli už města, zavinil značnou neobývatelnost
současných měst. Ironicky však dodává, že „kdyby tým projektantů dostal za
úkol něco, co by redukovalo život mezi budovami, jen obtížně by dosahoval
toho, čeho bylo bezděčně dosaženo rozvolněním předměstských čtvrtí a stejně
tak i množstvím „urbanistických“ projektů přestaveb.“ [7]
Nejprve si však projděme Gehlova východiska a argumenty. V základu
rozděluje venkovní lidské aktivity do třech skupin: nezbytné (např. chození,
čekání, nakupování – každodenní úkony a kratochvíle), volitelné (např.
procházky, pozorování, postávání, sezení či slunění – dochází k nim jen když to
umožňuje místo a čas) a společenské (zdravení, hraní, konverzace, pozorování a
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poslouchání ostatních – tj. aktivity závisející na přítomnosti jiných lidí na
veřejných prostranstvích). Tyto skupiny jednoduchých aktivit tvoří základ života
mezi budovami. Nejen že pomáhají uspokojovat lidskou potřebu společnosti,
skrývají v sobě i počátky velmi komplexních sociálních aktivit, které jsou
postaveny právě na denních mezilidských kontaktech.
Od tohoto stručného nástinu žádaných venkovních aktivit se již snáze přiblížíme
pojmu obývatelnosti veřejných prostor: obývatelné jsou takové prostory, které
život mezi budovami podporují, čili zvyšují jeho atraktivitu, soustřeďují lidi. Je
důležité, aby se lidé na veřejných prostranstvích cítili příjemně a aby tyto
prostory běžné aktivity vůbec umožňovaly, protože jen tak se tam lidé vydají a
déle pobudou.
Pokud bychom chtěli venkovní lidské aktivity nějak kvantifikovat, platí zde
jednoduchý vztah: počet lidí krát doba jejich pobytu venku děleno plocha, na níž
se vyskytují. Jelikož lidi nejvíc přitahují aktivity jiných lidí, velmi se zde
uplatňuje pozitivní zpětná vazba, tj. čím víc lidí, tím víc lidí. Platí to ale i
naopak, pokud má člověk pocit, že se venku nic neděje, nehodlá se tam zdržovat
(a raději jde někam „kde to žije“, anebo se zavře doma).
Gehl (s odkazy na další autory) též nastiňuje určitou žádanou a čitelnou
hierarchii prostor, která by měla reflektovat a podporovat sociální strukturu. Ke
vztahu architektury a sociální sféry poznamenává: „V každém případě lze říci,
že materiální prostředí může ve větší nebo menší míře ovlivnit společenskou
situaci obyvatel v dané oblasti. Fyzický rámec sám může být navržen tak, že
požadovaným formám kontaktu překáží, nebo jim dokonce brání. Architektura
může doslova stát v cestě požadovaným modelům činnosti [7].“
Gehl se též zabývá potřebou jemnější diferenciace venkovních prostor, tak aby
podporovaly různé typy lidských aktivit a sociálních vztahů. Mezi čistě
soukromé balkóny či zahrady a čistě veřejný prostor náměstí je vhodné umístit
např. poloveřejné prostory v obytné skupině, které jsou sice přístupné v principu
komukoli, ale jsou spjaty především s úzkým počtem nejbližších obyvatel.
Společné prostory v sousedství, předzahrádky a terasy do ulice jsou pak
prostorem poloveřejným: ač mají soukromého vlastníka, aktivity, které se na
nich odehrávají jsou přístupné komukoli. Obývatelnost veřejných prostor tak
dostává další dimenze a zjišťujeme, že jelikož lidské aktivity jsou velmi
různorodé, i veřejné prostory musí být různorodé a je třeba je navrhovat
s vědomím sociálních aktivit, které poloha a množství potenciálních uživatelů
umožňují.
Gehl dále na konkrétních příkladech ukazuje důležitost lidského měřítka a
lidských smyslů a jeho vliv na podporu či potlačování lidských kontaktů. Lidské
kontakty podporují např.: krátké vzdálenosti, malé rychlosti, jedna výšková
úroveň aktivit a orientace tváří v tvář. Je lépe integrovat různé aktivity (ovšem
při dodržení hygienických a provozních limitů) než je separovat, a lidi (ne
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budovy, ty jsou jen prostředkem) spíše soustřeďovat než jejich aktivity
rozřeďovat. Důležitá je i snadná vizuální dostupnost veškerých aktraktivit,
postupné přechody mezi typy a funkcemi prostor. Jednotlivá místa by měla být
pro návštěvníky čitelná a měla by jak vybízet k určitému využití, tak dovolovat
využití různorodé – tj. měla by být flexibilní, ale nikoli beztvará.
Pokud konfrontujeme pojem obývatelnosti u Honzíka a u Gehla, vidíme zřetelný
vývoj: zatímco Honzík se věnuje především požadavkům na fyzickou a
psychickou pohodu, čili požadavkům na životní prostředí, Gehl tyto požadavky
sice potvrzuje, ale navíc přidává další požadavky sociální a místotvorné.
Zatímco Honzík viděl jako jeden z hlavních problémů přílišnou koncentraci lidí,
Gehl po zkušenostech s masovou funkcionalistickou výstavbou vidí problém
přesně opačný, totiž přílišné rozředění lidí a aktivit v novější zástavbě (sídliště
s velkými anonymními plochami zeleně, ale i lány rodinných domů, kde jsou
obyvatelé příliš rozptýleni).
V mnohém ale mají oba autoři názory velmi blízké: doprava byla problém pro
Honzíka (1946) i Gehla (1971) a jejich návrhy na řešení se v praxi aplikují velmi
nesměle. Oba autoři se též shodnou v obdivu k historicky vzniklým italským
městům (např. Benátky, Siena), které jsou pro ně určitým vzorem obývatelnosti,
neboť mají lidské měřítko a pro chodce velmi promyšlenou a lákavou síť ulic,
uliček a náměstí, která přímo kypí životem. Zatímco Honzík stále ještě
s nadějemi očekává realizaci funkcionalistických myšlenek, Gehl, který se
s těmito realizacemi v praxi setkává, vůči nim zastává kritický postoj a snaží se
funkcionalismus rozšířit o mnohotvárnou sociální realitu.

Město, vesnice, aglomerace
S pojmem město je velmi úzce spojen i pojem obývatelnost a identita místa.
Kontinuita osídlení má kladný vliv jak na obývatelnost, tak na identitu, neboť
umožňuje předávání hodnot, a identifikace obyvatel s místem je pěstována již od
dětství.
Pokud se člověk s místem identifikuje a tedy chce dané místo dlouhodobě
obývat (má na jeho podobě nějaký zájem), teprve tehdy lze mluvit o aktivní
podpoře obývatelnosti. Projevuje se to jak starostí o vlastní majetek (dům,
zahrada), tak účastí v místních spolcích, samosprávných úřadech či veřejných
diskusích, které se týkají záležitostí, které občané považují za vlastní. Posilování
místní identity a zvyšování obývatelnosti prostředí se navzájem pozitivně
ovlivňuje. Vedlejším efektem je i větší obecná angažovanost v věcech
veřejných, a to i těch, které se lokality přímo nedotýkají.
Pokud si uvědomíme jak výrazný vliv má obývatelnost na charakter a fungování
sídel, lze ji dokonce označit za veřejný zájem, a ten by jako takový měl být
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chráněn především samosprávou města nebo obce. Neměla by tedy být nadále
podporována výstavba domů pro bydlení, která snižuje kvalitu prostředí, či
neumožňuje zvýšení obývatelnosti. Ideální je naopak taková výstavba, kterou
lze postupem času vylepšovat, zvyšovat její kvalitu, a to jak co do vnitřních
prostor, tak co do prostor venkovních. Je třeba důsledně dbát na to, aby prostředí
bylo obývatelné již od počátku, a nepovolovat provizoria, neboť reálně hrozí, že
provizorium se stane trvalým stavem a to jako takové bude mít negativní vliv na
další lidské aktivity.
Všechny zmíněné požadavky splňovala města již od svého zakládání ve
středověku a my si je dodnes asociujeme s pojmem město. Uliční síť plnila svojí
funkci již od založení města, neboť domy byly vždy orientovány do ulice a
postupem času zvyšovaly především svůj prostorový a materiálový standart:
zvyšovala se podlažnost a procento zastavění pozemku. Tyto koeficienty využití
je však třeba v dnešní době omezovat limity, neboť příliš velká hustota a výška
zástavby má negativní vliv na obývatelnost. Města též byla od počátku
budována s ohledem na určitou cílovou velikost, což se projevovalo především
velikostí ohrazené části města. Velikost města je závislá především na způsobu
využití území a to jak zastavěných ploch, tak celé krajiny. Toto využití se
postupem věků změnilo nejvíce a právě to způsobilo, že města se v 19. a 20.
stol. přelila za původní hradby do krajiny.
Původně byla krajina obdělávána především pomocí lidské a zvířecí síly, čemuž
byla uzpůsobena síť vesnic a měst. Vzdálenost vesnic byla dána docházkovou
vzdáleností (cca 3-5 km) a vzdálenost měst jejich střediskovou funkcí –
vyhražená řemesla a jiné činnosti se mohly provozovat pouze ve městě – což se
realizovalo v mílovém právu (míle = cca 9 km [2], což vedlo k rozmístění měst
ve vzdálenosti zhruba 10-20 km od sebe).
Dnes je ale krajina obdělávána průmyslově a místo docházkové vzdálenosti se
uvažuje s dobou dojížďky. Hospodářství se rozvíjí především s ohledem na
ekonomickou efektivitu, ale lidé své osobní a sociální vztahy přesto budují stále
především na základě fyzické blízkosti a osobního kontaktu. Sídla je tedy třeba
budovat především s ohledem na své obyvatele a hospodářské aktivity limitovat
za prvé imperativy trvale udržitelného rozvoje a za druhé lidskými potřebami a
omezeními, tj. především obývatelností životního prostředí. Současná síť měst je
historická danost, z níž je třeba při navrhovaných úpravách vycházet a vzhledem
k identitě míst ji respektovat.
Lze říci, že funkční součástí města jsou i okolní vesnice, a to jak z historické
perspektivy, kdy přímo zásobovaly město či panské sídlo potravinami a novými
obyvateli, tak z dnešního pohledu, kdy se vesnice staly především rezidenčním
sídelním útvarem s výraznou funkční vazbou na nejbližší město (dojížďka za
prací a službami). Historicky stálou naopak zůstává specifická vesnická identita
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a charakter vztahování se k přírodnímu prostředí. Vesnice městem není a nikdy
jím být neměla. Proto ani zvýšením počtu obyvatel se z vesnice město nestane.
„Jistě, obyvatelé pociťují zlepšení kvality života. Ale v tom je právě
základní problém, že ztráta nezaměnitelného charakteru prostředí není
pociťována jako ztráta, a naopak zestejnění, anonymizace a primitivní
překlad minulosti počítány do zisků.“ [8]
Město lze charakterizovat jako sídlo se specifickou identitou a soustředěním
širokého spektra lidských aktivit. Je třeba zdůraznit, že město je charakteristické
především lidskými aktivitami a lidským potřebám by mělo být přizpůsobeno,
což je vyjádřeno v požadavku na obývatelnost města. Aktivity, které
obývatelnost snižují, by měly být umístěny mimo celek města, případně na jeho
okraji, tak aby byly dostatečně dopravně dostupné v případě, že mají větší
nároky na množství lidí.
S pojmem město je spojen určitý charakter místa, který je pro každé město svým
způsobem jedinečný a charakteristický, takže obyvatelům umožňuje se
s místem-městem identifikovat. Pokud však město přeroste do aglomerace, s níž
se již obyvatelé jen těžko identifikují pro její velikost a stěží postřehnutelnou
komplexní funkční provázanost, nepoužíval bych již pro tento útvar pojmu
město, ale právě aglomerace. Aglomerace může být definována jako komplexně
provázaný celek složený z jednotlivých měst (tj. identifikovatelných městských
částí) a samostatných funkčních ploch. Provázanost aglomerace se realizuje
pomocí integrovaného dopravního systému, právního uspořádání, technické
infrastruktury a informačně-symbolických sítí a struktur. Aglomerace je tedy
technickým výtvorem, podobně jako město, ale oproti městu je to výtvor
abstraktní, odlištěný, neboť člověk je schopen ho jen stěží pojmout jako celek.
Zatímco město je místo pro život, aglomerace je rozsáhlým produkčním
prostorem.
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Abstrakt
Přirozenou součástí postmoderní současné reality je postmoderní student.
Dnešní vysokoškolský student vyrůstal od dětství v denním kontaktu
s multimediálním počítačem, podmaňující herní konzolou a multikanálovou
satelitní televizí – tudíž vysoce interaktivními a citlivě reagujícími médii. Je
proto zpravidla velmi schopný při vyhledávání a získávání informací. Ovšem
často je jeho slabinou třídění a asimilace získaných informací a někdy až
neschopnost je uvádět do správných souvislostí a významových kategorií.
Studenti dnes považují budování svých profesních znalostí za svůj a jimi řízený
aktivní proces, osobitou konstrukci a role učitele se výrazně mění spíše na roli
zprostředkovatele a iniciátora. Své znalosti budují na: komunikaci, kooperaci,
výpočtech, počítačové gramotnosti, kreativitě a kritickém myšlení. Nová kvalita
výchovy odborníků v inženýrství územního rozvoje by se měla opírat o:
- konstrukci znalostí a nikoliv o jejich reprodukci
- orientaci na řešení potřeb a problémů reálného života
- mnohostranné zobrazení reality z různých aspektů a pohledů
- podporu týmových forem konstrukce znalostí
- systematickou konfrontaci teorie a modelových řešení s komplexní a
mnohostrannou realitou globalizovaného světa.

Většina nás, starších vysokoškolských učitelů se pravděpodobně shodne, že
dnešní vysokoškolský student se výrazně liší od typického studenta před 20 – 30
lety. Důvodem zdaleka není přirozený časový rozdíl věku celé jedné generace
mezi generací současných studentů a většiny jejich učitelů, ale především
obrovský rozsah a hloubka změny životního stylu společnosti i individuálních
způsobů prožití lidského života, k nimž dochází v naší éře. Rychlý rozvoj
informačních technologií má pravděpodobně daleko větší vliv na realitu
současného světa, než si většina příslušníků mé generace dosud uvědomuje a
(nebo) než si je ochotna připustit. Jedním z podstatných výsledků dalekosáhlých
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pokračujících změn se zdá být nenávratný konec modernistického pojetí světa,
založeného na víře v neomezené možnosti růstu prosperity a blahobytu na
základě techniky a technologií výroby. Reálné obrysy globálních civilizačních
hrozeb a zostřující se lokální střety různých kultur a civilizací spolu s masovou
aplikací digitálních technologií postupně formují obrysy současné postmoderní
reality. Přirozenou součástí postmoderní současné reality je postmoderní
student, kterého je nicméně obtížné charakterizovat seznamem jednoznačně
identifikovatelných znaků a vlastností. Stejně laciné a povrchní by bylo i
lamentování typu: „ ..dnešní student už není to, co bývalo…“. Takové
konstatování pouze prokazuje neshodu mezi tím, jaký typický student je a mezi
učitelovým očekáváním jaký by být měl. Dnešní vysokoškolský student vyrůstal
od dětství v denním kontaktu s multimediálním počítačem, podmaňující herní
konzolou a multikanálovou satelitní televizí – tudíž vysoce interaktivními a
citlivě reagujícími médii. Je tudíž zpravidla velmi schopný při vyhledávání a
získávání informací. Ovšem stejně tak často se u studentů setkávám s potížemi
při třídění a asimilaci získaných informací a někdy až s neschopností je uvádět
do správných souvislostí a významových kategorií.
Naproti tomu většina z nás, učitelů stavebně inženýrských fakult byla
vychována modernistickým vnímáním světa, založeným na přesvědčení, že
každý problém je možné zcela uspokojivě vyřešit adekvátním technickým a
technologickým řešením. Přímočaré racionalitě modernistického vnímání světa
jsou cizí pochyby, nejasnosti, výjimky z pravidel a konec konců i individualita.
Modernistické pojetí přednášek, např. znamená jednosměrné předávání znalostí
učitelem studentovi, který je v tomto procesu většinou zcela pasívním
elementem. Ovšem postmodernisté, tj. m.j. i naši studenti, vědomě i podvědomě
považují budování svých profesních znalostí za svůj a jimi řízený aktivní proces,
osobitou konstrukci a role učitele se výrazně mění spíše na roli
zprostředkovatele a iniciátora. Inklinují spíše k používání webových než
knižních stránek a informace v elektronické podobě tudíž snadněji proniká do
jejich vědomí a má tudíž „vyšší přidanou hodnotu“. Postmodertní pojetí
přednášek je proto spíše příležitostí a scénou pro formování a podporu
studentovy schopnosti přemýšlet, porozumět a hodnotit zprostředkované
informace. Není proto překvapující, že současný, postmoderní student shledává
tradiční, modernistické metody výuky nudné a málo stimulující. Prezentaci
přednášené látky je současnými studenty přikládán značný význam a někdy až
nekriticky přisuzují prezentaci ve formě multimediání „show“ větší význam než
obsahu. Nejde však jen o to „jak“ učit, ale také „co“ učit?
Oprávněně kritické hodnocení reality vývoje modernistického industriálního
světa konzumní společnosti až do zhruba poloviny osmdesátých let minulého
století našimi studenty, jehož výsledky např. jsou poznání neudržitelnosti
dosavadní strategie neomezeného hospodářského růstu, ekologická krize
prostředí či odlidštěná schemata rozvoje měst, vzbuzují u nich pochopitelnou
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nedůvěru k univerzálně platným teoriím a jejich technologickým aplikacím
jakéhokoliv druhu. Zřejmě proto tak intenzívně a ve velkém počtu hledají
možnosti mezioborových studií, nástaveb studia, individuálních studijních
plánů, apod… Zatímco generace rodičů dnešních studentů a tím spíše generace
jejich učitelů na vysoké škole vybudovala své znalosti na 3 pilířích, tj. čtení,
psaní a aritmetice, dnešní studenti budují své znalosti na 6 zcela odlišných
pilířích: komunikaci, kooperaci, výpočtech, počítačové gramotnosti, kreativitě a
kritickém myšlení. Fakt, že absolvent naší fakulty dosáhl určitého akademického
titulu v dnešním postmoderním světě už není dostatečným ukazatelem jeho
profesních kvalit. Změnil se proto rovněž systém a podrobnost hodnocení, aby
zprostředkovaly lépe informaci o studentem dosažených výsledcích
studia.Současný student se velmi zajímá, jakou formou je konkrétní výukový
předmět zakončen a jak je hodnocen. Způsob zakončení předmětu např.
seminární prací, testem, zápočtem, zkouškou či jejich kombinacemi a počet
získatelných kreditů významně ovlivňují způsob výběru např. volitelných
předmětů i celých modulů studia. Obsahově kvalitní, avšak neklasifikovaný
předmět je tak často studenty neoprávněně podceňován a opomíjen.
Jak tedy vzdělávat postmoderního studenta stavebního inženýrství
v postmoderním duchu? Především se stává diskutabilní hodnota tradičního
pojetí přednášek, postaveného na jednosměrném předávání znalostí učitelem
studentovi. S ohromným objemem pohotově dostupných informací na
intra/internetu i ve stále lépe vybavených fakultních knihovnách je možné
nahradit jednosměrný tok informací od učitele studentovi efektivnějšími
způsoby nežli jsou přednášky. Ty by měly sloužit k vysvětlení klíčových
problémů a poznatků o jejich možných řešeních v různých souvislostech a
situacích, včetně jejich opakování z různých hledisek a úhlů pohledu. Přednášky
by nejen měly poskytnout dostatečný prostor pro otázky studentů a
kvalifikované odpovědi učitele na ně, ale učitel sám by v průběhu každé
přednášky měl klást vhodně formulované otázky studentům, aby udržel jejich
pozornost a povzbudil interaktivnost procesu výuky. Přednáška i nadále může
zůstat velmi hodnotnou a v určitých aspektech nenahraditelnou formou výuky.
Musí však mít oproti tradičnímu modernistickému pojetí mít určitou přidanou
hodnotu, oproti prezentaci přednášky na webu či příslušné pasáži látky
v učebnici nebo ve skriptech. Tuto přidanou hodnotu vidím ve výkladu a
osvětlení přednášené látky z různých aspektů, vysvětlení praktických významů a
dopadů a vyhodnocení souvislostí učitelem. Je zcela legitimní namítnout, že
k takové inovaci přednášek studijní rozvrh neposkytuje dostatečný časový
prostor. Praktické uplatnění takové žádoucí inovace je však velmi dobře možné,
pokud maximálně možná část teoretického a faktografického obsahu přednášek
se zpřístupní studentům na intra/internetu.
Vytvořit příznivé a maximálně efektivní výukové prostředí dnes především
znamená postavit do ohniska výukového procesu studenta, nikoliv učitele. To
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samozřejmě neznamená se studentům lacině podbízet, či potlačovat přirozenou
autoritu učitele, ale spíše akceptovat jejich způsob vidění světa a hodnocení
vzdělání v něm a osvojení si prostředků, jejichž pomocí okolní prostředí vnímají
a hodnotí. Současný postmoderní student se se stejnou lehkostí orientuje a
pohybuje skutečnou realitou světa reflektovanou sdělovacími médii a Internetem
jako imaginárním kyberprostorem digitálních her a médií. Zatímco vyhledávání
a technické zpracování dat pro něj nebývá žádným problémem, zaostává často
při jejich porozumění, vyhodnocení a kreativní syntéze.Postmoderní student je
většinou velmi prakticky zaměřený. Proto je dnes ještě více významné, než v éře
modernismu, přednášenou teorii průběžně ilustrovat příklady jejího uplatnění
v praxi výstavby či při plánování územního rozvoje.Pro zformování reálného a
realistického hodnotového systému budoucí profese každého individuálního
studenta je dále nesmírně důležité, aby samostatně i v týmu svých kolegů –
studentů řešil v rámci výuky a pod dohledem a vedením učitele konkrétní úkoly
z praxe. V oboru urbanismu a územního plánování a komunálního inženýrství je
proto důležité v účelné míře vtáhnout do výukového prostředí i samosprávné
orgány měst, obcí a krajů. Konkrétní zkušenosti katedry sídel a regionů, kde
prakticky všechny projekty zpracovávané studenty na různém stupni znalostí
jsou zadávané na témata územního rozvoje českých obcí a měst, ukazují, že
jejich samosprávy považují studentské práce za ceněný zdroj neotřelých nápadů
a alternativních řešení pro veřejná projednávání jednotlivých záměrů i diskuse o
celkové strategii rozvoje dané obce či regionu. Zadání témat školních prací na
situace konkrétních regionů, sídel nebo jejich částí napomáhá nastolit
neformální charakter výukového procesu, v němž ústřední postavou není učitel,
ale student – autor osobitého řešení konkrétního problému v konkrétní
konstelaci souvislostí a vazeb.
V teorii i praxi postmoderního vzdělávání hraje jednu z ústředních rolí
hodnocení studenta. Není to nic překvapujícího pokud si uvědomíme, že každý
student dnes v silně diferencovaném prostředí množství studijních oborů,
programů, modulů a volitelných předmětů v podstatě „konstruuje“ sám svou
bázi profesních znalostí a dovedností . Hodnocení jeho studijních výsledků by
proto mělo být podrobnou, obsažnou a transparentní informací o struktuře
studentových znalostí a profesních dovedností, včetně jejich individuálního
kvalitativního ohodnocení. Tato podrobná „mapa“ individuální profesionální
kvalifikace a schopností studenta je významná zejména v situaci, kdy se
absolventi školy ucházejí ve výběrových řízeních o konkrétní pozice v praxi
výstavby a územního rozvoje. Transparentní, obsažné a objektivní hodnocení má
ovšem nenahraditelný význam pro studenta již v průběhu jeho studia, neboť mu
poskytuje nutnou zpětnou vazbu, objektivní relační bázi, jež může korigovat
studentovo rozhodování o volbě zaměření své budoucí profese a může mít
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žádoucí mobilizující účinek na jeho studijní úsilí. Kromě přednášek a hodnocení
studenta zahrnuje postmoderní typ vzdělávání následující kvality:
- orientaci na řešení potřeb a problémů reálného života. Obory urbanismu,
územního plánování a sídelního rozvoje poskytují téměř ideální
předpoklady pro uplatnění této orientace
prostřednictvím vhodně
vybraných úloh z praxe a obsáhlé historické faktografie oborů
- mnohostranné zobrazení reality z různých aspektů a pohledů. Principy
tvorby prostředí sídel a formování větších územních celků je třeba
ilustrovat množstvím rozmanitých aplikací se zvláštním zdůrazněním
vysoké míry jejich interdisciplinárního charakteru
- podporu týmových forem konstrukce znalostí na základě individuální
volby, zaměření, předpokladů a odpovědnosti studenta. Jelikož
urbanismus, územní plánování a regionální rozvoj se v praxi opírají o
týmové formy práce, je třeba ve zvýšené míře uplatňovat práci
studentských týmů i v praxi výuky, především formou konkrétních
projektů pro regiony, obce a města
- systematickou konfrontaci teorie a modelových řešení s komplexní a
mnohostrannou realitou globalizovaného světa. Musíme neustále
připomínat nejen studentům, ale i sami sobě, že předkládaná modelová
řešení, strategie či zásady mají vždy určité výchozí předpoklady a
opodstatnění, a že rozmanitost a mnohotvárnost výchozích podmínek
může platnost těchto modelů výrazně omezovat
- soudobé postmoderní vzdělávání je o konstrukci znalostí a nikoliv o jejich
reprodukci. Měli bychom proto v našich hodnoceních oceňovat spíše
schopnost studenta porozumět, samostatně posuzovat a hodnotit, nežli
věrně opakovat to, co slyšel a případně viděl od učitele.
Literatura:
[1] JONASSEN D.H.: Thinking Technology, Educational Technology 1994, str.
33-36
[2] KWAN ALAN S.K.: Constructivism in Construction: Postmodern Civil
Engineering, Helsinki University of Technology, 2005, str.239-246
[3] HORKÝ I., MANSFELDOVÁ A.: Formation of Planners in the Next
Decade, Trends and Strategy, Helsinki University of Technology, 2005, str.
157-163
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NOVÁ LEGISLATIVA VE STAVEBNICTVÍ - POKROK
NEBO CHYBA?
Ing.arch. Marek Janatka, PhD.
Katedra sídel a regionů Stavební fakulty ČVUT
e-mail:janatkam@seznam.cz
Abstrakt
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisy, které s ním přímo či nepřímo souvisejí, jsou již delší dobu
diskutovanou a kontroverzní oblastí českého práva.
Přípravy nového stavebního zákona započaly již v roce 2001. Od té doby návrh
nového zákona prodělal četné změny, avšak ze strany médií i ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj byl vždy prezentován laické i odborné veřejnosti
jako zákon, který mimo jiné zásadním způsobem přispívá ke zjednodušení
procesů v územním plánování i stavebním řádu.
Situace na orgánech státní správy po nabytí účinnosti zákona ( od 1.1. 2007 ) je
však natolik neprůhledná a zmatečná, že se nabízí otázka, zda skutečně nový
stavební zákon nějaké problémy řeší, nebo celou řadu problémů naopak zakládá.
Vedle zákona č. 183/2006 Sb. a přímo souvisejících šesti nových vyhlášek je
tato oblast práva dotčena změnami velkého množství dalších zákonů a vyhlášek,
přijetím zákona o vyvlastnění a zásadní novelou zákona č. 100/2001 o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Podívejme se nyní podrobněji na některá ustanovení stavebního řádu v zákoně č.
183/2006 Sb.
Namísto dosavadních drobných, jednoduchých a ostatních staveb nový zákon
rozlišuje z hlediska podmínek povolení tyto druhy staveb :
1. Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení ( §103, odst. 1 a 2)
2. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které vyžadují ohlášení
( §104 a násl.)- tzv. jednoduché stavby
3. Stavby, které vyžadují stavební řízení a stavební povolení
4. Stavby ve zkráceném stavebním řízení (§117)
5. Stavby na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§116)
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ad. 1)
Taxativní výčet „stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení“,
uvedený v části čtvrté – Stavební řád v §103 zákona je značně zavádějící.
Tato formulace neznamená, že je možno tyto stavby prostě provést bez
jakýchkoli administrativních záležitostí, protože v jiné části stavebního zákona,
konkrétně v části Územní plánování v §96 odst.2, je ukryto ustanovení, podle
kterého tyto stavby podléhají územnímu souhlasu. Územní souhlas je
jakousi zjednodušenou formou územního rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že tím,
že stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení je ošetřena pouze záležitost
povolení stavby, nikoli umístění stavby.
Územní souhlas lze však pro tyto stavby vydat jen za určitých podmínek :
–
–
–
–
–

–
–

záměr musí být v zastavěném území nebo zastavitelné ploše
záměr nesmí podstatně měnit poměry v území
záměr nesmí vyžadovat nové nároky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
záměr musí být oznámen na předepsaném formuláři
oznámení musí být doplněno závaznými stanovisky nebo rozhodnutími
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, stanovisky vlastníků veřejné
infrastruktury, popisem a příslušnými výkresy záměru a souhlasy těch
osob, které by byly účastníky územního řízení.
záměr nesmí podléhat posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
stanoviska dotčených orgánů musí být souhlasná a nesmí klást žádné
podmínky

Pokud tyto podmínky nebudou splněny, musí být zahájeno územní řízení.
Z tohoto výkladu je zřejmé, že stavby, které nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení vyžadují minimálně územní souhlas, pokud budou splněny výše
uvedené podmínky anebo územní řízení.
Pro přesnost je dále potřeba uvést, že § 103, který taxativně určuje záměry,
které nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení, uvádí nejen stavby, ale i
terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Když k tomu vezmeme v úvahu
ustanovení § 76 Územní rozhodnutí, který uvádí, že umisťovat stavby a zařízení
a umisťovat jejich změny lze jen na základě územního rozhodnutí, je závěr této
statě následující :
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Ta část staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací dle § 103,
které se v území „umisťují“, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, ale
vyžaduje územní souhlas nebo územní rozhodnutí.
Ostatní záměry dle § 103 územní souhlas ani územní rozhodnutí
nevyžadují.
Poznámka : Stavbou se rozumí i změna stavby.
Příklady staveb dle § 103 :
Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky,
nepodsklepené. Nesmějí obsahovat pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů.
Stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16
m2 a do 5 m výšky.
Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky.
Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací,
včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně
přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných
energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební
úpravy.
Atény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m.
Udržovací práce dle §103 odst.1, písm. e.
Terénní úpravy a zařízení malého rozsahu dle §103 odst.1, písm. f.
ad. 2)
§104 uvádí taxativní výčet staveb, k jejichž povolení postačuje pouze ohlášení.
Je však třeba zdůraznit, že v novém stavebním zákoně tento pojem neznamená
pouhé „ohlášení“. Pod tímto pojmem se skrývá podání, které je srovnatelné se
stavebním řízením a musí obsahovat :
–

Údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašované stavbě, jejím rozsahu a
účelu
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–
–
–
–
–
–

Údaje o způsobu a době provádění stavby
Jednoduchý technický popis nebo projektová dokumentace u staveb
písm. a) až d)
Doklad vlastnického práva, pokud si to nemůže SÚ ověřit v katastru
nemovitostí
Závazná stanoviska dotčených orgánů dle zvláštních předpisů
Vyjádření vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury
Prokázání skutečnosti, že o záměru byli informováni vlastníci sousedních
pozemků a staveb na nich. Tito mohou podat námitky stavebnímu úřadu.

Podobně jako u staveb dle § 103 je však tímto ošetřena pouze otázka povolení,
nikoli umístění stavby.
Ohlašované stavby „umísťované“ rovněž podléhají vydání územního souhlasu
nebo územního rozhodnutí dle výkladu ad 1).
Pokud ohlašované stavby splní následující další podmínky, nevyžadují územní
souhlas nebo rozhodnutí :
–
–
–
–
–

musí být v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu
musí být v souladu s územně plánovací informací
musí být umísťovány v zastavěném území nebo zastavitelné ploše
nesmí podstatně měnit poměry v území
nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu

V tom se ovšem skrývá pojem územně plánovací informace, což znamená, že
stavebník musí o tuto informaci požádat na předepsaném formuláři.
Závěr :
Ohlašování staveb je srovnatelné se stavebním řízením a vyžaduje také
řízení územní nebo územní souhlas. Od územního řízení nebo souhlasu lze
upustit při splnění dalších podmínek.
Příklady ohlašovaných staveb :
Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním
nadzemním podlažím do hl. 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a
podkrovím.
Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3m, pokud nejsou
vodním dílem.
Větrné elektrárny do výšky 10 m.
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Antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení, neuvedené v § 103.
Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů
na životní prostředí.
Udržovací práce neuvedené v § 103.
Toto je jen zlomek nových procesů v územním plánování a ve stavebním řádu
podle nového zákona. Rozbor dalších ustanovení by přesáhl rozsah požadovaný
pro tento příspěvek.
V každém případě již na základě tohoto krátkého výkladu lze zodpovědět otázku
v nadpisu tohoto příspěvku.
Literatura:
[1] zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
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OPTIMALIZACE TECHNIKY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ SÍDEL A REGIONŮ
Ing.Václav Jetel
Katedra sídel a regionů, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6
vaclav.jetel@fsv.cvut.cz
Abstrakt
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj v
území na základě soustavného a komplexního řešení funkčního využití a
prostorového uspořádání území. Abychom kvalitně zabezpečili plnění úkolů
územního plánování v praxi, musíme vychovat kvalitní odborníky, kteří si
perfektně osvojí problematiku udržitelného územního rozvoje sídel a regionů.
Tato problematika je řešena i v multidisciplinárním studijním oboru „Technika
územního plánování“, jehož optimalizací pak dosáhneme takových postupů,
kterými jsme pak schopni se dobrat nejlepší varianty při zachování vymezených
podmínek, zde myšleno podmínek udržitelného rozvoje území.
Tímto oborem se zabývá i má disertační práce na téma „Optimalizace techniky
územního plánování jako nástroj pro udržitelný rozvoj sídel a regionů“, se
kterou bych rád seznámil účastníky kolokvia „Člověk, stavba a územní
plánování II“, a kterou bych rád využil pro výuku předmětu Technika územního
plánování.

1. Technika územního plánování
S pojmem technika územní plánování jsem se poprvé setkal na přednáškách
svého školitele Doc. Ing. arch. Ivan Horkého, DrSc., který ji definoval jako
souhrn pracovních postupů a metod, pomocí nichž jsou vytvářeny jednotlivé
výstupy územního plánování v souladu s právními normami a zadáním. S takto
jasně definovaným pojmem je pracováno v celé disertační práce, což znamená,
že jejím cílem není jen analýza a optimalizace konečných výstupů územního
plánování v podobě plánů, výkresů, textů, fotodokumentace aj., ale hlavně
hodnocení a zkvalitnění samotného procesu vzniku na základě jasně dané
metodiky.
Po ujasnění tohoto pojmu se vymezily mantinely budoucí disertační práce, která
by se měla soustředit ve svých závěrech na optimalizaci jednotlivých vazeb mezi
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subjekty působících v územním plánování, na přesném definování jejich
povinností, pravomocí a na využití moderních technologií, které mohou pomoci
celému procesu především v rovině splnění cílů územního plánování, kvality a
časové náročnosti.

2. Udržitelný rozvoj sídel a regionů
V tomto tisíciletí, i díky světovému summitu v Johannesburgu v roce 2002,
přestal být udržitelný rozvoj hlavním tématem pouze ekologů, ale celé
společnosti.
Vždy, kdy mluvíme o udržitelném rozvoji, si uvědomujeme, jak důležité jsou
vazby mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. Koncept takového rozvoje
není žádnou vědeckou poučkou, ale spíše morální globální výzvou společnosti
pro její budoucí vývoj, ze kterého mají mít v dlouhodobém horizontu užitek jak
lidé, tak životní prostředí. Proto se v rámci tohoto rozvoje snažíme sledovat tyto
základní cíle:
 sociální rozvoj,
 ochranu životního prostředí
 a ekonomický rozvoj.
Základními dokumenty popisující principy udržitelného rozvoje jsou Agenda 21
a z ní vycházející místní Agendy 21. Tyto místní Agendy 21 jsou nástrojem pro
uplatnění výše uvedených principů na místní a regionální úrovni, které
především prostřednictvím strategických plánů, zkvalitňováním veřejné správy,
zapojováním veřejnosti a využíváním poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje
kvalitu života lidí včetně jejich zodpovědnosti za jejich životy a životy ostatní
živých organismů v prostoru a čase.

3. Územní plánování vs. udržitelný rozvoj
Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného
rozvoje, které má v České republice tradici, stabilizovanou technickou a
odbornou základnu a v současné době nově nastavenou a v praxi zkoušenou
organizaci a legislativní předpisy díky novému stavebnímu zákonu, jeho novým
prováděcím vyhláškám a dalším změnám stávajících souvisejících zákonů.
Toto tvrzení je opřeno především o nový stavební zákon č.183/2006 Sb., který
vstoupil v platnost 1.1.2007, a z kterého lze citovat tyto základní cíle a úkoly
územního plánování (§18):
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„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský
potenciál rozvoje.”
Tyto základní teze stavebního zákona jsou pak prakticky zajišťována jak
staronovými , tak především zcela novými nástroji územního plánování. Těmito
nástroji a metodikou jejich pořízení se zabývá i samotný výzkum, jehož
výstupem bude avizovaná disertační práce.
Nástroje územního plánování dle nového stavebního zákona:
 Územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní
studie)
 Politika územního rozvoje
 Územně plánovací dokumentace (územní plán, zásady územního rozvoje,
regulační plán)
 Územní rozhodnutí
 Územní souhlas
 Územní opatření
Mezi novými prvky citovaného zákona bych rád vyzdvihl integraci hodnocení a
posuzování vlivů na životní prostředí přímo do procesu územního plánování.
U nově zaváděných územně analytických podkladů, pořizovaných a stále
aktualizovaných úřady územního plánování a kraji, se vypracovává rozbor
udržitelného rozvoje, který hodnotí ekonomických, environmentálních a
sociálních podmínek v území, který je pak projednáván novým orgánem
územního plánování – Radou obcí pro udržitelný rozvoj (dále jen „Rada“). U
územních plánů pak tato Rada pak vyhodnocuje jejich vliv na udržitelný rozvoj
území a vydává k nim stanoviska popř. vyjádření. To samé zajišťuje krajský
úřad k návrhu zásad územního rozvoje.
Obecně však nový stavební zákon nestanovuje explicitně cíle udržitelného
rozvoje v územním plánování. Konkrétní cíle musí být formulovány pořizovateli
na základě výše uvedených rozborů udržitelného rozvoje, odborné diskuse
s dotčenými orgány státní správy a demokratické diskuse s veřejností, a to
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v počátcích pořizování
dokumentacích.

nástrojů

územního

plánování

tj.

v zadávacích

Územní plánování by se mělo také více otevřít informačním technologiím, a to
především geografickým informačním systémům (GIS). Na základě
prováděného výzkumu se stále potvrzuje, že je kladen větší důraz na konečné
mapové výstupy a jejich přehlednost a grafickou úroveň, ale ne na informační
obsah umožňující jednoduchou formou například dálkový přístup k datům a tím
rychlejší, účinnější a kvalitnější rozhodování o území, nemluvě o lepší
informovanosti celé společnosti. Dobrým pokusem nového stavebního zákona je
pořizování územně analytických podkladů v digitální podobě, ale není zde
bohužel řešen dálkový přístup uživatelů k takto získávaným datům, a tak při
získávání územně plánovacích informací budeme odkázáni opět na analogovou
podobu.

4. Závěr
Jak bylo již zmíněno, výsledkem disertační práce bude vyhodnocení změn
v technice územního plánování v souvislosti s přijetím nového stavebního
zákona, dále nabídka změn a úprav metodiky pořizování nástrojů územního
plánování s důrazem na udržitelný rozvoj území a v neposlední řadě způsob
využití nových technologií (GIS) jako produktivního nástroje pro pořizovatele,
zpracovatele, dotčené orgány státní správy, orgány územního plánování a ostatní
účastníky procesu pořizování nástrojů územního plánování.
Velký důraz v práci bude kladen na vzájemné vazby mezi jednotlivými nástroji
územního plánování, na jejich vzájemnou provázanost, kterou pak zajišťujeme
tak důležitou koordinaci záměrů v území s důrazem na udržitelný rozvoj.
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Abstrakt
V dnešní době je revitalizace brownfieldů velmi aktuálním tématem. Hlavním
důvodem, proč hraje významnou roli v ochraně krajiny, je fakt, že jako každá
„recyklace“ chrání naše ještě nevyužité zdroje. V případě „recyklace“
brownfieldů je zdrojem volná krajina, která je jedním z nejcennějších
vyčerpatelných zdrojů naší planety.
V dnešní době jsou ochrana krajiny i revitalizace brownfieldů velmi
aktuálními tématy. Hlavním důvodem, proč hraje znovuvyužívání brownfieldů
tak významnou roli v ochraně krajiny, je fakt, že jako každá „recyklace“ chrání
naše ještě nevyužité nenahraditelné zdroje. V případě „recyklace“ brownfieldů
je takovýmto zdrojem volná krajina. Ta je jedním z nejcennějších
vyčerpatelných zdrojů naší planety, který je však málo zdůrazňovaný anebo
přímo opomíjený, protože z něj neplynou tak vysoké přímé zisky jako například
z prodeje ropy či zemního plynu.
Přitom právě volná krajina je často znehodnocována neefektivními zábory
půdy sloužícími pro výstavbu rychle se rozrůstajících suburbií a to nejen v okolí
větších měst, ale i v sousedství vesnic s dostatečnou vybaveností. Je to dáno
především cenami pozemků a naprostou vstřícností veřejné samosprávy, která
„baží“ po nárůstu počtu obyvatel sídla, neboť to přímo souvisí s výší státem
přidělených prostředků pro hospodaření obcí. Proto jsou známy případy velmi
častého upravování územních plánů obcí, kde je až nesmyslně měněno tak
říkajíc každé pole či louka na plochu pro rozvoj či zastavitelné území. Dochází
tak k paradoxům, kdy plocha zastavitelného území je i několikanásobně větší
než plocha původní obce. Nově vznikající zástavba potom vyrůstá nejprve na
cenově dostupnějších pozemcích, je proto nekompaktní, klade výrazně vyšší
požadavky na dobudování a údržbu technické a dopravní infrastruktury a
podněcuje drobné i větší investory k další rozvolněné výstavbě i mimo plochy
určené pro zastavění.
Rozmanitá krajina České republiky je v kontextu evropského měřítka
takřka unikátem, jemuž je blízká pouze krajina Slovenska. Jejich jedinečnost
spočívá v ohromné pestrosti, která existuje na poměrně malém území. Toto je
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potenciál, který ostatní státy jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Itálie,
Řecko či Rakousko nemohou nabídnout. A právě proto je nutné klást v našem
státě na ochranu krajiny mnohem větší důraz, protože zde je mnohem snadnější
unikátní krajinu nenávratně poškodit či zcela ztratit.
Jedním z možných prostředků ochrany volné krajiny před záborem je
znovuvyužívání již obsazených pozemků, tzv. brownfieldů. K vyššímu počtu
revitalizací těchto území by mohlo přispět i plošné zavedení lokálních databází
brownfieldů. Tyto databáze by byly určeny zejména pro potřeby developerů,
kteří by zde snáze nalezly pozemky vhodné pro plánovaný záměr, jenž by pak
nezabral další greenfieldy. Toto opatření je však nutné zavést plošně na území
celé republiky. V případě pouze ojedinělého uplatnění dojde ke značnému
znevýhodnění sídel s databázemi, neboť pro investory je vlivem současné
situace na trhu s pozemky mnohem výhodnější kupovat a stavět na greenfieldech
než na brownfieldech, kde existuje vysoké procento rizik spojených s
investicemi. Proto by pro své záměry vyhledávali sídla bez existujících databází
brownfieldů, kde by jejich záměry nebyly omezovány limitami plynoucími
z investic na nich.
Lokální databáze brownfieldů by měla prezentovat ucelený přehled
informací o všech typech a kategoriích brownfieldů, které se nacházejí na
správním území sídla. Informace o jednotlivých lokalitách by měly být
rozděleny do dvou skupin – základní a rozšířené. Rozdělení informací do skupin
je uvedeno v tabulce 1.
Základní informace o jednotlivých brownfieldech v databázi by měly být
veřejně přístupné. Jako nejvýhodnější se jeví dostupnost informací přes
internetovou síť na stránkách příslušného městského či obecního úřadu.
Rozšířené informace by bylo možné získat pouze na vyžádání na příslušném
odboru veřejné správy, kterým by byl například stavební úřad či odbor
územního plánování.
Revitalizace brownfieldů by bylo dále vhodné podpořit politikou státu,
zejména finanční motivací. Tím je myšleno především navýšení poplatku za
vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. Aby byly investoři jednoznačně
směřováni k revitalizaci brownfieldů, měla by se tato částka pohybovat přibližně
ve výši odpovídající ceně stavebních parcel. Pak by součet ceny pozemku a
poplatku za vyjímání ze zemědělského půdního fondu byl vyšší a investoři by
měli být dostatečně finančně motivováni.
Další alternativou je pochopitelně dotační politika státu a Evropské unie –
dotační tituly pro podporu revitalizací brownfieldů. Vzhledem ke skutečnosti, že
Česká republika se právě nachází v přechodovém období z hlediska začleňování
se do Evropské unie, dochází i ke změnám v možném využívání dotačních titulů
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Evropské unie a v návaznosti na toto i dotačních titulů České republiky. Rozbor
možností čerpání financí z těchto programů je velmi rozsáhlý, a proto zde žádné
z nich nejsou jmenovány.
skupina

informace
značení brownfieldu ( pořadové číslo nebo kód )
poloha ( možno prezentovat mapkou s vyznačením lokality )

základní informace

typ brownfieldu ( objekt, komplex budov, areál, pozemky s
minimem objektů )
velikost pozemku či zastavěné plochy ( m2 )
počet majitelů a jejich povaha ( soukromí, veřejní, církevní vlastníci )
základní informace o objektech ( počet, zastavěná plocha, počet
podlaží, konstrukční systém )
základní informace o technické a dopravní infrastruktuře ( v místě, lze
zbudovat přípojku, bez možnosti napojení )
základní informace o ekologických zátěžích ( existují, lze je
předpokládat, není pravděpodobná kontaminace )
předchozí využívání lokality
vhodné funkční využití v souladu s územně plánovací dokumentací
fotodokumentace ( ilustrační foto v počtu cca 2 ÷ 10 kusů )
parcelní čísla pozemků a objektů

rozšířené informace

kontakt na majitele ( adresa, telefon, e-mail )
rozšířené informace o objektech ( vnitřní dispozice, stavebně
technický stav, typy nosných konstrukcí )
rozšířené informace o technické a dopravní infrastruktuře ( struktura
uložení v lokalitě, kapacity, stavebně technický stav )
rozšířené informace o ekologických zátěžích ( existence a výsledky
průzkumů, průběh a výsledky čištění, monitoring )
zeleň ( chráněná, cenná, s menším významem, … )
další limity ( ochranná pásma, památková péče, zátopové území,
ochrana dobývacích a ložiskových území, … )
rozšířená fotodokumentace ( snímky každého objektu a celkové
pohledy na lokalitu v počtu cca 2 snímky na objekt + 2 ÷ 4 snímky na
lokalitu )

tab. 1 – Rozdělení informací z lokálních databází brownfieldů do skupin
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Třetí alternativou je zvýšení cen zemědělské a lesní půdy, která je
v současnosti vůči stavebním pozemkům podhodnocena. Toto opatření však
samo o sobě není dostačující a může přinést komplikace v oblasti obchodu se
zemědělskou a lesní půdou pro její další zemědělské a lesní využívání.
Čtvrtým možným opatřením je ochrana zemědělské a lesní půdy před
spekulacemi s pozemky. Jde v podstatě o stejný výsledek jako v případě prvního
typu opatření, ale za použití jiných principů. K využití se nabízí holandský
model obchodování s pozemky, který lze zjednodušeně popsat následovně.
Veškeré transakce týkající je půdy a změny jejího využití probíhají přes
„vlastnictví“ státu. Prodává-li vlastník pozemky někomu jinému, který je chce
využít k jinému účelu, prodá původní vlastník pozemky státu a stát pak prodá
tyto pozemky novému vlastníkovi za cenu běžnou pro nové využití. Toto platí i
v případě, že majitel nechce pozemky prodat, ale chce pouze změnit typ jejich
užívání. Finanční zisk ze změny využití tak získá stát a nikoli původní majitel,
který pak není finančně motivován ke snaze měnit užití půdy.
Opatření týkající se regenerace brownfieldů včetně opatření týkajících se
úpravy legislativy, která budou platná na území České republiky, budou
zveřejněna ve vznikající Národní strategii regenerace brownfields. Strategie
vzniká po vzoru stejně zaměřené strategie z Velké Británie a dalších obdobných
dokumentů z Evropy, měla by být vypracována do poloviny tohoto roku a bude
v ní kladen důraz zejména na udržitelný rozvoj a ochranu krajiny.
Vlastní strategie bude členěna do pěti organizačních celků – pilířů:
legislativa, organizace, financování, technická část a osvěta. Jednotlivé pilíře se
budou zabývat vždy příslušnou oblastí regenerace brownfieldů, tedy
zhodnocením a vhodnými úpravami současně platné legislativy; vzděláváním
laické i budoucí odborné veřejnosti; dotačními tituly a možnostmi čerpání
z nich; technickými možnostmi a doporučeními týkajícími se vlastních
revitalizací v oblastech urbanismus, životní prostředí, památková péče, stavebně
technické provádění a vědeckovýzkumná činnost; a dále pak propagace a
marketingové strategie.
Všechna tato opatření a doporučení by měla usnadnit a zpřehlednit situaci
týkající se revitalizací lokalit označených jako brownfieldy a tím i nastartovat
nepřímou ochranu krajiny, která by tak přestala být zabírána v tak masivním
měřítku, jako je tomu dosud.

Příspěvek byl zpracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005.
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Abstrakt
Nábrežia už od nepamäti patrili medzi významné časti mestských štruktúr. Práve
vodné toky umožňovali jednoduchú prepravu tovaru a ľudí, čo ovplyvňovalo
nielen lokálnu, ale aj národnú ekonomiku. Počas storočí sa ekonomické činitele
ovplyvňujúce nábrežia vyvíjali rôznou rýchlosťou a spôsobom. Následok
rôznorodého napredovania, resp. recesie území nábreží sa prejavil v rôznych
časových etapách ich prekvitaním alebo úpadaním.
Prvé tendencie o revitalizáciu nábreží sa objavili v povojnovom období. Išlo
o projekty nielen úspešné, ale aj veľmi stratové. V posledných dvoch dekádach
sa zaznamenáva nový „boom“ regenerácii nábreží v mestských štruktúrach
najmä v strednej a východnej Európe. Zámerom dnešných revitalizácií nábreží je
vyhýbať sa megalománskym projektom, ktoré nemajú reálnu šancu byť ziskové.
Úspešné projekty sú vhodne začlenené do prostredia a prispôsobené lokálnym
podmienkam a potrebám daného miesta.
Waterfront Development
Water is closely related to every human activity (Hideaki, 2003) and obviously
is an inseparable part of our lives. There is something about water which will
probably always fascinate us. Water is now seen as a vital regeneration tool that
can change all our perceptions (Riverscape, 2001).
There always was, is and always will be something great about the cities with
this strong water element. It is a remarkable coincidence of the unique
geographical relation of the cities to their waterfronts on the river, lake or sea. A
city with a great river almost undoubtly becomes a great city. Great rivers
generate great economies, trade and industry and by consequence great art,
architecture and a symbolism which reflect great cultures and civilizations.
On the other hand rivers, oceans and seas reflect the continuous change in nature
through the continuous water flow and change of the water level depending from
the day time, month phase and as well as from the season of the year. Floods,
either river or surge tides are an inseparable part of them. For a city, so for
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waterfronts, floods represent not only the threat but the potential for nature of
the waterfront landscape.
But what it is about water that can light a place, and how developers can best
exploit it, is something of a mystery. A crucial factor in waterside schemes is to
make sure that development is linked to the area’s sense of its past (Riverscape,
2001). It is impossible to turn our back on the past, but it is necessary to use it
for developing new schemes so that it can act as a mirror of the past.
History of Waterfront Regeneration
Revitalisation of the waterfront has been one of the principal features of urban
development especially over the last few decades. As Castella (2005) mentions
in his article, opportunities exist for more experimental approaches that
accommodate a wide range of uses and users, and that adapt their form to the
uniqueness of their place and topography.
In the nineteenth century the waterfront was a place devoted to commerce and
industry. A post-war era was specified by informational and service economies,
such as leisure, recreation and tourism, and was followed by the emergence of a
wide range of new uses for waterfronts - from parks and walkways, restaurants
and casinos to mixed-use and residential projects.
The first attempt for the waterfront regeneration began in America during the
late 1950s. The rest of the world followed in the 1960s and 1970s (Castella,
2005). According to Knaap, interest in urban renewal issues in the 1950s started
not in America, but in most Western European economies, as a part of the postwar reconstruction period (Hoyle, 1992). Since then, the perception of the urban
renewal problem has changed considerably. Over the last few decades many
cities in Europe, America and all over the world have attempted to reclaim their
waterways. City officials and developers radically reconstructed abandoned and
underused urban waterfronts, not only by transforming their physical layout,
even by change of the function and the use of areas.
The majority of European cities built their ports along the seafronts as their
success relyed on the transport. The greatest era and expansion of port cities was
approximately one hundred and fifty years ago or so. Sometimes urban
expansion generated port growth, sometimes the reverse was true. In many
successful city ports the urban area and port facilities became closely linked,
both physically and economically, whichever force was the dominant one.
(Hoyle, 1988)
During the last century, ties between the ports and their cities weakened
significantly. One of the reasons was much stronger multi-functionality of cities,
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another one stagnation and decline of ports economies when the relocation of
the ports outside of the cities will lower costs (Hoyle, 1988). Improved means of
transport like the intercontinental jet aircraft, the automobile, and the railway
weakened the dominance of the city port as the principal transport centres
(Castella, 2005). All of these problems led to the dereliction, unemployment,
inaccessibility and social and racial tension in city ports (Hoyle, 1988). This
crisis became even more significant between the two World Wars. After the
wars period, technological innovations in the 1950s and especially in the 1960s
led to fundamental changes in the location and use of port activities.
During the period of economic growth in the 1960s there was little interest in
economic revitalisation for the older parts of ports and other cities. Major
interest was shown in housing, but this changed rapidly in the 1970s. The major
interest was put on the service economy based on offices, and when many
traditional activities entered economic crisis. Interest in economic regeneration
policies rose rapidly at this time, initiating a new policy life-cycle for abandoned
waterfronts and other old industrial localities (Hoyle, 1988). As a result, large
areas of land and water space became available, often close to city centres
(Hoyle, 1992). This changing balance between diverse policies allowed the
possibility for serious studies of waterfront regeneration.
The impact of the economic recession of the 1970s and 1980s required proper
evaluation on the port development in the late twentieth century. There has been
a spectacular transformation of many localities. This wave of revitalisation in
fact poses many physical planning, economic and socio-economic challenges
(Hoyle, 1988). Ambitions invested in the waterfront regeneration in the 1980s
have tended to collapse in the 1990s. Those projects concentrating especially on
the global economy, were found as to be out of scale and became an inseparable
part of failing local property markets (Malone, 1996), as well as developments
based mostly on the demand for office spaces. The “waterfront industry” in the
United States in the 1990s, stretched from modest recreational and fishing
developments in small towns to large urban projects involving major
international development interests (Malone, 1996). The waterfront has given
rise to a great range of projects and forms of development.
Waterfront Development of Today
The general tendency is to see the waterfront as a unique phenomenon rather
than as a frontier that has been invaded by common political, property and
economic interests (Malone, 1996). Throughout Europe, planners are searching
for ways of regenerating former dock areas, particularly in major cities (Hoyle,
1992). It is proposed that waterfront decline and revitalisation should be seen as
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general processes and the evolution of revitalisation should be seen in the
context of inner-urban policy (Hoyle, 1992).
The aim for waterfront redevelopment is to connect the city with the waterfront
through different activities such as residential, office, retail, entertainment, and
open spaces. The waterfront offers the opportunity to create an urban
environment that might not be experienced in other parts of the city. It is an
ideal place suitable for experimentation and innovation. The combination of
large plots of derelict land in the heart of cities with the rapid growth in the
service sector industry made waterfront redevelopment a valuable opportunity
for city planners and stakeholders (Castella, 2005).
Today, almost any European port has aspirations to attract investors to its
historic core, and many are succeeding (Hoyle, 1992). There are two main ways
we can decide in favour of. One is a single use for the area or creating a wide
mixed range of uses in one place (Laidler, 2000). Popular functions have
become high-value housing, heritage-related activities, water-based leisure
opportunities, retailing, office development and, especially in the era of city
marketing, hotels catering for the leisure, business and conference markets
(Hoyle, 1988). Single use areas can work-out especially in cities where a strong
absence of one function is visible and can be implemented into the waterfront
regeneration.
The second option can in the best case work as a small in-/-dependent “city
within a city” (Laidler, 2000) with all necessary functions already included
within the waterfront area. Planning is crucial for making waterfront
developments work. The key is making the waterfront accessible to the public
and ensuring varied building uses. Equally important is a design that specifically
addresses water and a strategy for actively using it through moorings, wetlands
or docks.
There is huge potential for creating such a development thus this will give the
comformity not just to visitors, but to the city residents as well (Castella, 2005).
Public spaces and walkways must be created very carefully according to the
human scale so that a pleasant living space can be achieved. The responsibility
for achieving sustainable, desirable and competitive urban environments is the
most important from the multiple responsibilities of the municipalities and local
authorities. The greater sensitivity of waterside ecologies means that an
environmental impact assessment is necessary. Climatic and environmental
factors affect open water disproportioately and these must also be planned for
(Reed, 2000).
In many cityports the essential challenge is that of dealing with problems of
port-generated land use and, simultaneously, with socio-economic problems that
are derived from the handicaps of the inner-city environment. Processes
controlling land-use changes in a free-market economy are identified, and
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consequences in terms of new land-use patterns are considered. The need for
revitalisation is already spreading to new developing countries (Hoyle, 1988).
For waterfront redevelopment success, the city must be prepared to finance
infrastructure. Politicians and mostly city officials must be open to new ideas
and encourage a creative, flexible and attractive environment for developers,
stakeholders and other partners. Transport projects were, are and will be the key
to the success of each plan and project. Not only the areas but communities as
well should be linked to each other.
Transport connections are important, as the waterfront can often be cut off from
their surroundings (Spear, 2000). It is necessary to create transport connections
from all existing means of transport such as, public transport, pedestrian routes
and sufficient walkways, cycling routes and use the potential of water for water
transport and not only for leisure. Waterside walkways should not only be
accessible for wheelchair, but also must allow views to wheelchair users.
Significant investment in transport infrastructure and services is crucial because
new and old communities must be linked to existing ones, and all must be linked
to the new employment, educational and service opportunities. The private
sector and stakeholders will not invest into the waterfront development, unless
the transport schemes making linkages are provided by the city (Spear, 2000).
Examples of Waterfronts
The waterfront projects illustrate a wide range of issues. Some are specific to
individual projects; others are common to the international framework for urban
development. Individual projects reveal local differences in development
frameworks and local urban development contribute to an overall view of
waterfront projects. It might be said that waterfront developments are generated
by common and individual factors. They reflect different local contexts for
planning and factors (Malone, 1996).
The future of waterfront development is still being questioned. Perhaps the most
obvious question follows from the fact that many waterfront developments were
in the 1980s under high political and economic interests (Malone, 1996). Those
key factors which drove urban development in the 1980s are not relevant today.
The main question for future arise to which of the forces will carry waterfront
development through this century as it is difficult to find out the most important
forces behind any waterfront development.
There is little evidence that the forces controlling planning and design on the
waterfront are acknowledged by the professionals on the front line of the
development process. The waterfront is not a unique realm of urban

68

development, but rather a frontier on which common processes have taken a
contemporary form. The form of any individual development reflects an
underlying mix of economic and political intentions and the conditions for
planning and development. Basic factors, such as the size of projects or whether
they involve new or existing land, is being stressed with the emphasis put on
infrastructure, transport, and physical and economic relationships (Malone,
1996).
Waterfront development projects can be examined, however, on the basis of
their underlying objectives and the power structures that generate and control
them (Malone, 1996), such as economic and political forces. London Docklands
are by many regarded as a “model” for waterfront development under a
monetarist government (Reed, 2000).
London Docklands Development
The London Docklands waterfront development is not just an interesting case
study but could be seen as a possible model of how great cities can change in a
significant way (Hoyle, 1988). In many cities there is a lack of land, especially
in the city centres, so when so land became available there are always dreams of
new urban structures full of contemporary architecture. There is no doubt that
London Docklands, with its 81 square miles of land for redevelopment belongs
to the world’s largest docklands development project (Reed, 2000).
In the 1960s were London docks closed which was followed with very mixed
range of feelings. Initially, politicians saw an opportunity in the areas left.
Planners realised that the closure of the old docks and much of the surrounding
industry provided the chance of recasting the shape and balance of the city. The
Docklands were described as the best opportunity since the Great Fire of 1666 to
alter the difference between the poor East End and the rich West End (Hoyle,
1988). Initially, the main concern was to use the space available to relieve
pressures that were put on the rest of the city, especially from the urban villages.
London Docklands symbolized Thatcherism in the 1980s and was seen as an
exercise in privatisation. Docklands redevelopment reflected the rise of London
as a financial centre. Docklands and Canary Wharf demonstrated how a
development might be launched in a deregulated economic environment using a
powerful special development agency. Initial approach was necessary in order to
stimulate development interest (Malone, 1996). It is often questioned whether
alternative strategies for Docklands waterfront development should not have
been delivered at the early beginning.
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Development in the London Gateway provides a chance to plan properly for
water management, taking into account the many different issues involved
including drainage, water supply and water quality in addition to flooding
(Reed, 2000). Behind all the water issues in the Thames Gateway lies climate
change. There will be an increased frequency of extreme events, such as
flooding and drought. Flood risk both from at the sea and the river is already
significant in that the Thames Barrier and other gates have gone into protecting
central London from tidal (sea) flooding. But fluvial (river) flooding is likely to
become more frequent as a result of climate change. Changes in the pattern of
rainfall, warmer temperatures and more frequent extreme events will lead to
different flows.
Development within the Gateway would have a significant impact on the
existing hydrological processes even without climate change. Changes to land
use such as urban development can significantly alter this existing pattern of
runoff. More development however will also lead to a greater requirement for
portable water for domestic and industrial supply (Reed, 2000), while this leads
to higher discharges from sewage treatment works. Development must be
flexible enough to respond to the effects of climate change, on the other hand
must be able to minimise impacts from flooding.
Conclusion
We really should be looking for creating sustainable, economic, socially healthy
communities (Reed, 2000). It is important to stress the need for vision and selfsustaining development. This means not only applying the skills of the
geographer or planner, and of the architect or urban designer, but also of the
ecologist or gardener (Hoyle, 1988). A waterway can be a stage for its
commerce, festivals, bridges and ferries. In some places this will involve
greenfield development, in others brownfield and in still more a mixture of the
two (Ladzianska, 2005). Experience suggests that regeneration is not judged
simply by the level of private investment or the magnificence of new buildings,
but by the way in which the costs and benefits are distributed, that is, by who
benefits and who loses (Hoyle, 1988). Overall, successful waterfront
regeneration involves more complications than most other developments.
“This work was supported by the Slovak Research and Development Agency
under the contract No. APVT-20-032104”
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FINANCOVÁNÍ PROCESU OBNOVY VENKOVA
Z OBECNÍCH ROZPOČTŮ
Ing. Petr Laube
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra sídel a regionů, Thákurova 7, 166 29
Praha 6, e-mail: petr.laube@seznam.cz
Abstrakt
Financování obnovy venkova je v dnešní době velmi aktuální téma. Většina
malých obcí bohužel není schopna tento proces financovat z vlastního rozpočtu.
Vzhledem k velmi omezeným finančním možnostem malých obcí, které jsou
závislé převážně na příjmech ze státního rozpočtu, je tedy tento proces závislý
na vnějším zdroji financí.
1.0

Úvod

Rekonstrukce sídel a obnovy či oživení tradic venkova je kontinuální proces,
který do značné míry závisí na iniciativě a ochotě obyvatel se na tomto procesu
podílet. Pro tuto činnost se vžil pojem „obnova venkova“.
Nedílnou součástí obnovy venkova tvoří dostatek finančních prostředků.
Finanční možnosti jednotlivých obcí tedy do značné míry tento proces limitují.
2.0

Obnova venkova a její financování

2.1 Obnova venkova
Obnovu venkova lze definovat jako stavebně technickou, sociální, kulturní,
společenskou a finanční obnovu celého správního území obce. Nejedná se tedy
pouze o regeneraci vlastní zastavěné části obce. Minimálně stejná péče jaká je
věnována vlastní obci, musí být věnována i extravilánu navazujícímu těsně na
současně zastavěné území obce, ale i okolní volné krajině celého správního
území obce. Obě tyto části součásti ovlivňují celkovou kvalitu sídla a pohody
bydlení v něm.
Minimálně stejná péče jaká je věnována vlastní obci, musí být věnována také
extravilánu navazujícímu těsně na současně zastavěné území obce, i okolní
volné krajině celého správního území obce. Obě tyto části ovlivňují celkovou
kvalitu sídla a pohodu bydlení v něm.
Celý proces obnovy venkova lze rozdělit na několik jednotlivých částí, jejichž
současný stav ovlivňuje celkový dojem z obce. Jednotlivé prvky můžeme
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rozdělit podle toho zda se jedná o výstavbu či rekonstrukci konkrétních objektů
či zařízení, nebo o vytvoření obecných podmínek a podnětů pro oživení kulturní,
sociální, ekonomické a demografické složky obce.
Těmito prvky jsou:
A) Stavebně technická obnova zastavěného a nezastavěného území obce

Obnova současně zastavěného území obce
- Rekonstrukce a adaptace stávajících objektů
- Výstavba nových objektů
- Rekonstrukce a výstavba technické infrastruktury
- Rekonstrukce a výstavba místních komunikací
- Údržba a výsadba veřejné zeleně

Obnova nezastavěného území obce
- Výstavba a údržba protipovodňových opatření
- Rekonstrukce a budování protierozních opatření
- Rekonstrukce a obnova prvků lidové architektury ve volné krajině
- Rekonstrukce a výstavba dopravní a technické infrastruktury
B) Kulturně společenská a sociálně ekonomická obnova obce
- Obnova kulturních tradic
- Zajištění základní občanské vybavenosti (nekomerčního i
komerčního charakteru)
- Vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních míst
- Zastavení úbytku obyvatel z venkova
- Podpora rozvoje turistického ruchu
C) Revitalizace, renaturalizace a rekultivace krajiny
- Výsadba lesní a mimolesní zeleně
- Revitalizace a renaturalizace vodních toků a nádrží
- Rekultivace území dotčených těžbou
- Obnova polních cest
2.2 Financování obnovy venkova
Obnova venkova je, jak již bylo výše uvedeno, závislá na vnějším zdroji financí
z různých dotačních titulů a zdrojů. Tímto zdrojem mohou být dotační tituly
vypisované ministerstvy, kraji, různými nadacemi či fondy z EU.
Podmínkou pro získání dotace je v drtivé většině případů finanční spoluúčast
obce na jednotlivých projektech. Pokud pomineme finanční prostředky
poskytované na nápravu škod způsobených haváriemi, případně živelnými
pohromami, kterými byly v posledních letech zejména rozsáhlé povodně,
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pohybuje se výše spoluúčasti běžně v rozmezí 20-80% [1, 2]. Průměrná výše
nutné spoluúčasti je tedy cca 50%.
Při realizaci finančně náročnějších projektů, jakým je např. výstavba kanalizace,
vodovodu, či budování nových místních komunikací, naráží většina obcí na
neschopnost zajištění finančních prostředků na spoluúčast.
2.0

Příjmy obecních rozpočtů

Obecní rozpočet většiny obcí je v současnosti v drtivé většině případů závislý na
přidělování financí ze státního rozpočtu. Podrobnou situaci lze zdokumentovat
na grafu č.1, který vychází z Průzkumu podpory obnovy venkova z veřejných
zdrojů, prováděném v průběhu roku 2006 v Ústeckém kraji [1, 2].
2%
6%

4%

1%

Ze státního rozpočtu
Jiné
Od firem podnikajících v obci
Prodej obecních pozemků
Pronájem obecních pozemků
87%

Graf. 1. Hlavní zdroj příjmů do obecního rozpočtu
Z grafu č.1 je patrné, že téměř 90% obcí v Ústeckém kraji má jako hlavní zdroj
příjmů obecního rozpočtu příjem ze státního rozpočtu na obyvatele. Jako druhý
nejvýznamnější příjem byly uváděny příjmy zařazené do kategorie „jiné“. Sem
patří zejména příjmy plynoucí z činností souvisejících z provozováním těžební
činnosti ve správním území obce, či příjmy plynoucí z provozování skládky
komunálního či jiného odpadu v obci.
Tyto příjmy se ovšem týkají pouze minimální skupiny obcí a souvisejí do
značné míry s alespoň částečnou finanční kompenzací obyvatelům správního
území obce za negativní ovlivnění životního prostředí.
Z výše uvedeného vyplývá závislost většiny malých obcí na financích
plynoucích ze státního rozpočtu. Výše této částky vychází ze zákona
č.243/2000Sb. o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním
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samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní) [3]. Na základě tohoto zákona, jsou finance přerozdělovány dle
počtu obyvatel obce a to koeficientem uvedeným v příloze č.2 k tomuto zákonu.
Velikost jednotlivých koeficientů uvádí tabulka č.1.
Počet obyvatel

Koeficienty

do 100
101 - 200

0,4213

201 - 300

0,5630

301 - 1 500

0,5881

1 501 - 5 000

0,5977

5 001 - 10 000

0,6150

10 001 - 20 000

0,7016

20 001 - 30 000

0,7102

30 001 - 40 000

0,7449

40 001 - 50 000

0,8142

50 001 - 100 000

0,8487

100 001 - 150 000

1,0393

150 001 a výše obyvatel

1,6715

0,5370

Hlavní město Praha
2,7611
Tab. 1. Koeficient velikostní kategorie obce
Počet obyvatel v této tabulce je dán bilancí počtu obyvatel České republiky
zpracovanou Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.
Jak je z tabulky č.1 patrné, dochází na základě tohoto zákona k přerozdělování
financí do obecních rozpočtů v závislosti na počtu trvale žijících obyvatel.
Přepočtem dle velikostních koeficientů dochází do značné míry k přesunu
finančních prostředků v neprospěch malých obcí.
Obec o velikosti 1501-5000 trvale žijících obyvatel dostává na jednoho občana
cca 57% financí, které dostává sídlo o velikosti 100 000 – 150 000 obyvatel
(přibližně velikost krajského města). V porovnání s Hlavním městem, potom
toto procento činí pouze cca 21%.
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Velkým problémem malých obcí je neschopnost zajistit dostatek vlastních
financí potřebných k zajištění běžné údržby či modernizace, případně výstavby
nových zařízení technické a dopravní infrastruktury. Přitom vlastnictví
dostatečně kapacitního a funkčního vodovodu a kanalizace, která je zaústěna do
ČOV tvoří základní pozitivní limitující faktor možného dalšího rozvoje sídla.
Tento problém je pak velmi patrný v obcích, které slouží převážně k rekreačním
účelům. Tyto obce mají obecně málo trvale žijících obyvatel a většina objektů
v obci pak slouží jako tzv. „druhé bydlení“. Se začátkem rekreační sezóny pak
velmi často dochází i k 10ti násobnému růstu lidí „žijících“ v obcích. Pokud
vezmeme v úvahu letní i zimní sezónu dochází k několikanásobnému růstu
obyvatel po dobu 4-6ti měsíců. Pro všechny tyto „obyvatele“ musí být zajištěny
základní provozní potřeby, které jsou ovšem financovány díky menšině, která
má v obci v obci trvalé bydliště.
Velmi nevhodné je toto rozdělování financí i s přihlédnutím k velikosti
katastrálního (správního) území obce. Obce, které mají stejný počet trvale
žijících obyvatel, ovšem liší se velikostí správního území, dostanou do obecního
rozpočtu stejný finanční obnos. Údržba a správa obce o např. 1800ha je ale
samozřejmě finančně náročnější, než správa obce o velikosti 400ha. To souvisí i
s pracností a finanční náročností na zpracování projektových dokumentací pro
rozlohou větší obec.
3.0

Závěr

Z výše uvedeného je zřejmé, že schopnost financovat jakýkoli projekt
z vlastních zdrojů, ale i financovat spoluúčast „na dotaci“ je pro malou obec
velice obtížně, často i nereálné. Jako základní krok vedoucí k zlepšení dané
situace, by bylo vhodné odstranit rozdíly v přidělování financí obcím podle
počtu jejich obyvatel.
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Abstrakt
Problematika brownfields není v českém právu systematicky ošetřena. Příspěvek
obsahuje rozbor základních právních norem a dokumentů: nového Stavebního
zákona a operačních programů týkajících se regenerace brownfields v České
republice.

1. Nový Stavební zákon – rozbor z hlediska problematiky územního
plánování a brownfields
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
nabyl účinnosti 1. lednem 2007.
Oproti předchozí právní úpravě:
- neobsahuje pasáž o vyvlastňovacím řízení - toto je upraveno Zákonem č. 184/2006
Sb.
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (Zákon o
vyvlastnění)
- do úvodních částí byla přesunuta jednak terminologie, jednak společná
ustanovení
o výkonu veřejné správy na úseku stavebního zákona
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
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vlády, krajů a obcí
- založit koordinovaný systém státní správou garantovaných informací o území
- upravit všechny postupy rozhodování o území jakou veřejné a zajistit přístup
veřejnosti ke všem informacím a příslušné 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 upravuje:
- 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 – územně analytické podklady
– územní studie
• 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 – zásady územního rozvoje
– územní plán
– regulační plán
• územní rozhodnutí
• územní řízení
• územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území
• úprava vztahů v území: předkupní právo, náhrada za změnu v území
- součinnost dotčených správních úřadů, které chrání veřejné zájmy podle 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
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zájmu s cílem vytvořit právní jistoty a podmínky pro realizaci veřejných potřeb
- evidenci a ukládání dokumentace
- závaznost a vynutitelnost nástrojů územního plánování
Shrnutí:
Nový Stavební zákon měl přinést řadu zlepšení a nových koncepcí:
- urychlení a zjednodušení územně plánovacích procesů jako přípravy pro
budoucí investice a rozvoj území, při účinné ochraně území
- urychlení a zjednodušení územního a stavebního řízení a větší efektivitu
dohledu nad prováděním staveb
- snazší dostupnost výkonu veřejné správy
- zjednodušení vztahů mezi stavebními úřady a dotčenými správními orgány (úřady);
stavební zákon se měl tedy stát oproti stávajícímu stavebnímu zákonu jednodušším,
pružnějším, rychlejším a účinnějším. Tohoto záměru se však z podstatné míry
nepodařilo dosáhnout a nový stavební zákon svými kořeny spočívá až příliš
v předchozí koncepci stavebního práva.
V žádném z uvedených nástrojů územního plánování dle Zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu není problematika „brownfields“
jmenovitě zmíněna. Účinnějšími koncepčními a legislativními nástroji jsou
strategické plánování a regionální politika, především:
- Zákon č. 284/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
- Operační programy, které jsou uvedeny v další kapitole

2. Přehled operačních programů se vztahem k regeneracím
brownfields pro období 2007 - 2013
Pro období 2007 – 2013 je připraveno sedm operačních programů (Podnikání a
inovace, Životní prostředí, Doprava, Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Technická pomoc a
Integrovaný operační program), sedm regionálních operačních programů (ROP
NUTS II Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod,
Moravskoslezsko, Střední Morava) a dva operační programy pro Prahu
(Konkurenceschopnost, Adaptabilita).
• OP Podnikání a inovace – program obsahuje 22 programů podpory.
Regenerací brownfields se týká zejména program Nemovitosti. Má za cíl
kromě rozvoje podnikatelských nemovitostí a infrastruktury regenerace
brownfieldů pro podnikání. Alokace na období 2007 – 2013 je 8,85 mld.
Kč.

79

• OP Životní prostředí – využitelný zejména pro odstraňování
ekologických škod a v malé míře i pro regeneraci brownfieldů bez
dalšího rozvoje (přetvoření na zelené plochy). Odhadovaná alokace pro
podporu na odstraňování starých ekologických zátěží je 776 mil. eur a
pro podporu regenerace urbanizované krajiny 518 mil. eur.
• Integrovaný OP – není přímo určen na regenerace brownfieldů. Projekty
bude možné realizovat pokud brownfield bude soužit jednak pro rozvoj
cestovního ruchu (776 mil. eur) nebo pro aktivizace kulturních
rozvojových zdrojů (264 mil. eur) či revitalizace panelových sídlišť (476
mil. eur).
• OP Rozvoje venkova – možnost využití dotací v programech: Zlepšení
konkurence-schopnosti zemědělství a lesnictví (748,19 mil. eur), Kvalita
života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
(565,74 mil. eur) a v programu Leader (156,63 mil. eur)
• Regionální OP – podpora pro regenerace brownfieldů v oblastech
věnovaných rozvoji měst, podnikání, venkova a cestovního ruchu.
Jednotlivé oblasti podpory umožňují regeneraci a obnovu stávajících
nevyužitých nemovitostí a ploch. Rozpočty na jednotlivé ROP okolo 600
mil. eur.

 Operační program Podnikání a inovace
Charakteristika programu:
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým
dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a
významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního
podnikání na období 2007 – 2013.
Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen
po vstupu ČR do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004 –
2006.
Bude realizován v rámci cíle "Konvergence" a bude se vztahovat na celé území
ČR s výjimkou hlavního města Prahy.
Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie
hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Národní inovační
politika apod.). Program je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku
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soudržnosti Evropské unie 2007-2013 a rozpracovává významnou část
strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013
"Konkurenceschopná česká ekonomika".
Globální cíl:
Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období
konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru
průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.
Specifické cíle:
- zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků
- zvýšit inovační činnost v průmyslu
- zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb
- zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných,
příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)
- povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem
- zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu
- zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu
- zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání
- zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
Prioritní osa 1 – Vznik firem
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům
1.2 Využití nových finančních zdrojů
Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků
2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Prioritní osa 3 – Efektivní energie
3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Prioritní osa 4 – Inovace
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
5.1 Platformy spolupráce
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
5.3 Infrastruktura pro podnikání
Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
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6.1 Podpora poradenských služeb
6.2 Podpora marketingových služeb
Prioritní osa 7 – Technická pomoc

 Operační program Životní prostředí
Charakteristika programu:
Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního
prostředí a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a
konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky
životního prostředí pro udržitelný rozvoj.
Operační program Životní prostředí rozpracovává prioritu "Ochrana a zlepšení
kvality životního prostředí" prioritní osy "Životní prostředí a dostupnost"
Národního rozvojového plánu pro období 2007-2013 a prioritu "Životní
prostředí a dostupnost dopravy" Národního strategického referenčního rámce
ČR 2007-2013. Prostřednictvím této priority je realizován strategický cíl
Národního strategického referenčního rámce "Atraktivní prostředí".
Program bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Fondu soudržnosti.
Strategický cíl programu:
Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke
zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem
investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného
udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita
životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky
hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období 2007-2013.
Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich
přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a
zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je
jedním z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na
období 2007 - 2013.
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
1.1 Snížení znečištění vod
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
1.3 Omezování rizika povodní
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.2 Omezování emisí
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Prioritní osa 3 – Udržitelní využívání zdrojů energie
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby
tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
4.2 Odstranění starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik
5.1 Omezování průmyslového znečištění
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Prioritní osa 8 – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti
Prioritní osa 9 – Technická pomoc financovaná z ERDF

 Integrovaný operační program
Charakteristika programu:
Integrovaný operační program je komplementární k připravovaným operačním a
regionálním operačním programům. Za tímto účelem definuje intervence v
navzájem souvisejících oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační
společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné správy. Vytváří synergický a
sjednocující přístup těchto intervencí pro plošné a národně homogenní posílení
konkurenceschopnosti a kvality žití ve venkovských a městských regionech
napříč ČR.
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Integrovaný operační program je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Celková alokace na program: 1553,0 mil. EUR
Globální cíl:
Globálním cílem Integrovaného operačního programu je zlepšování atraktivity
ČR pro život a práci obyvatel a investice, podpora hospodářského růstu a sociokulturní soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím zvýšení kvality, kapacity a
dostupnosti systému zdravotní péče, správní a informační infrastruktury,
posílení sociální soudržnosti, efektivního využívání nadregionálního potenciálu
v oblasti kulturního dědictví, cestovního ruchu a řešením specifických plošných
problémů (panelová sídliště).
Specifické cíle:
- zvyšování kvality, dostupnosti, efektivnosti a kapacity veřejné správy
a veřejných služeb včetně podpory prevence rizik
- zpřístupnění moderních informačních technologií všem při soustředění
na investice do infrastruktury veřejných informačních služeb
- aktivizace cestovního ruchu k posílení udržitelné konkurenceschopnosti
a hospodářského růstu v nadregionálním rozměru
- obnova a efektivní využití kulturního potenciálu ČR pro podporu ekonomického
a sociálního růstu a zvýšení atraktivity území
- investice do bydlení a do posílení sociální soudržnosti obyvatelstva žijících
v oblastech panelových sídlišť
- dynamizace lidského potenciálu s oporou v udržení a zlepšení zdraví obyvatel
zvýšením kvality a efektivity systémových opatření v oblasti zdravotní péče
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy
1.1 Rozvoj informační společnosti pro veřejnou správu
1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Prioritní osa 2 – výšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
2.1 Služby v oblasti sociální integrace
2.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
2.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Prioritní osa 3 – Národní podpora územního rozvoje
3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství
3.3 Zlepšení prostředí na sídlištích
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3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Prioritní osa 4 – Technická pomoc

 Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
Charakteristika programu:
Na rozdíl od sektorových programů, které akcentují oborový přístup řešení
problémů, je v ROP uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji, tzn.
podpora komplexního rozvoje území nebo jeho obnovy. Ve strategii ROP je také
zdůrazněna urbánní dimenze, přičemž podpora sítě malých a středních měst jako
pólů růstu venkovských oblastí sleduje požadavek harmonického a vyvážený
rozvoje území. V neposlední řadě posilují ROP uplatňování principu subsidiarity,
neboť se zaměřují zejména na řešení problémů, kterým čelí místní/regionální úroveň.
Regionální operační program NUTS II Střední Čechy bude financován
Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Celková alokace na program: 559,0 mil. € (12,00% z celkové alokace pro
všechny ROPy)
Globální cíl:
Globálním cílem regionu Střední Čechy k roku 2013 je zvýšení HDP na
obyvatele na úroveň minimálně 75% průměru EU 25 a zajištění vysoké kvality
života obyvatel regionu prostřednictvím zlepšení životního prostředí a dopravní
situace v širší suburbánní zóně Prahy a zlepšení kvality života v okrajových
územích regionu prostřednictvím rozvoje malých a středních měst jako
přirozených pólů ekonomického růstu regionu.
Specifické cíle:
- zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování
negativních dopadů dopravy na životní prostředí
- zvýšení návštěvnosti a místních příjmů z cestovního ruchu
- zlepšení kvality sociální infrastruktury a dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb
- zvýšení kvality prostředí v urbanizovaných územích a posílení role městských
center jako přirozených pólů růstů v regionu
Prioritní osy a oblasti podpory programu:
Prioritní osa 1 – Doprava
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
Prioritní osa 2 – Cestovní ruch
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2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území
3.1 Rozvoj regionálních center
3.2 Rozvoj měst
3.3 Rozvoj venkova
Prioritní osa 4 – Technická pomoc
4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2 Informovanost a publicita programu
4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů

Příspěvek byl zpracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005.
Prameny:
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
[2] Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest;
http://www.czechinvest.org/
[3] Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; http://www.mmr.cz/
[4] Ministerstvo životního prostředí ČR; http://www.env.cz/
[5] Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; http://www.mpo.cz/
[6] Fondy Evropské unie; http://www.strukturalni-fondy.cz/
[7] Oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz;
http://www.businessinfo.cz/cz/
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VNITŘNÍ SUBURBANIZACE A JEJÍ DOPADY DO
FUNGOVÁNÍ VELKÝCH MĚST (NA PŘÍKLADU
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ)
Ing. Martin Maštálka
Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec
Králové, VUT v Brně, Fakulta architektury, martin.mastalka@seznam.cz
Abstrakt
Článek se zabývá vnitřní suburbanizací města a na příkladu Hradce Králové
demonstruje důsledky tohoto jevu v území a představuje sadu indikátorů pro
sledování suburbanizačních procesů a jejich vlivů na život města.
Suburbanizace jako fenomén, který se začal v prostředí České republiky plně
uplatňovat v 90. letech minulého století, je obecně vnímána jako proces
přesouvání obyvatel z tradičně městského prostředí do nových urbanistických
struktur v jeho zázemí. Problémem zde nemusí být pouze stěhování rezidentů
z jádrového území města za jeho správní hranice, ale také nežádoucí změny
uvnitř fungujícího městského organismu, které jsme nazvali „vnitřní
suburbanizací města“.
S vystěhováním obyvatel mimo město místní samospráva nemůže bojovat jiným
způsobem než zvelebováním městského prostředí a podporou soukromých
aktivit tak, aby bydlení ve městě v atraktivitě předčilo bydlení v nových
satelitech. Na druhou stranu boj s tzv. vnitřní suburbanizací je plně v rukou
místní samosprávy. Předmětem jejího zájmu by mělo být především primární
využívání v současnosti povyužitých ploch v zastavěných částech měst
a uvážlivý přístup při definování rozvojových ploch v územním plánu.
Místní samospráva v Hradci Králové si je vědoma potenciálních problémů
suburbanizace a i proto se v minulých letech zapojila do několika projektů, které
byly zaměřeny na výzkum tohoto jevu. Za všechny lze jmenovat například
výzkumný projekt Suburbanizace – Hrozba fungování (malých) měst, na kterém
spolupracovala společně Fakultou ekonomicko-správní v Pardubicích, Fakultou
architektury VUT v Brně a Univerzitou Hradec Králové. Spolupráce na tomto
projektu přinesla řadu nových pohledů na problematiku územního plánování
města, a to také s ohledem na požadavky nově kladené Zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Pro analýzu vnitřních suburbanizačních procesů, které ve městě probíhají bylo
nejprve nutné zjistit přesná data o uspořádání území a některých vazeb v něm. K
tomuto účelu posloužily velice dobře některé z ukazatelů, které v souvislosti
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s uplatňováním Strategického plánu rozvoje města Hradce Králové, sleduje
a vyhodnocuje magistrátní odbor strategie a rozvojových projektů města.
Indikátory strategického plánu, které byly použity, vycházejí ze sady
Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje (European Common
Indicators - ECI) a v Hradci Králové jsou sledovány od roku 2003. Vzhledem k
tomu, že jejich vyhodnocování probíhá ve dvouletých intervalech, je možné
v časových řadách sledovat dynamické změny v území.
Stěžejním ukazatelem pro vyhodnocení míry vnitřní suburbanizace je indikátor
B9 Udržitelné využívání území. Původní evropská metodika tohoto indikátoru
byla pro podmínky České republiky zcela nevyhovují, a proto byla
za spolupráce Fakulty architektury VUT v Brně, Týmové iniciativy pro místní
udržitelný rozvoj (TIMUR), Českého ekologického ústavu, Univerzity
Pardubice a Magistrátu města Hradec Králové vyvinuta metodika nová. Ta staví
na tradicích územního plánování v českých zemích a zároveň využívá
moderních technologií analýzy územních plánů v prostředí GIS.
Analýzou Územního plánu města Hradec Králové bylo zjištěno procento
urbanizovaných ploch ve městě a také vývoj zastavěnosti ploch určených
k zástavbě/přestavbě v období let 2000-2004.
Počáteční stav
v roce 2000

Stav
v roce 2004

Rozdíl počátečního
stavu (rok 2000) a
stavu v roce 2004

U04=

3043,1 ha

∆U=

B04=

28,8 %
168,1 ha

∆B=

rozlohy ploch dle ÚP1
0,4 %
0,577 ha Bx=B0+ÚR2+nově vzniklé
brow nfields
0,3 %

∆P=

6,349 ha

∆B=

-%
- ha

U00=

3005,0 ha

Z toho území určené k
přestavbě

B00=

28,4 %
167,5 ha

1.1.1. Z toho území skutečně
přestavěné

P00=

0,0 ha

1.1.2. Z toho potenciální
brow nfields*

B00=

0,0 %
- ha

2.

Neurbanizované území

N00=

7563,2 ha
71,6 %

N04=

7525,1 ha
71,2 %

∆N=

2.1.

Z toho území určené k
zástavbě

Z00=

- ha

Z 04=

441,6 ha

∆Z=

- ha

2.1.1. Z toho území skutečně
zastavěné

S00=

-%
0,00 ha

S04=

5,9 %
38,1 ha

∆S=

-%
38,089 ha

3.

B00=

1.

Urbanizované území

1.1.

Rozloha potenciálních
brow nfields*

5,6 %

5,5 %
P04=

6,3 ha

B04=

3,8 %
0,0 ha

-%

0,0 %

0,0 %

Rozloha chráněných území ve městě:

- ha

B04=

28,7 ha

-%

96,34 ha
0,91 %

-38,089 ha
-0,5 %

∆B=

- ha
-%

∆C=

- ha
-%

10568,2 ha

% z celé
rozlohy
% z 1.
% z 1.1.

rozlohy ploch potenc.
brow nfields dle ÚP

% z celé
rozlohy

Nx=N0-ÚR+ +rekultivace
brow nfields

% z celé
rozlohy

Z x=Z 0+změny ÚP

%z2

Zx=Z 0+ÚR

% z 2.1

rozlohy ploch potenc.
brow nfields dle ÚP

% z celé
rozlohy

rozloha chráněných
území

% z celé
rozlohy

1

Celkem správní rozloha města:

Jednotky

Px=P0+ÚR

-%

0,3 %
C04=

38,089 ha

-%

8,6 %

Poznámka k výpočtu

územní plán města
2

vydaná územní rozhodnutí

* Bod 1.1.2. uvádí rozlohu potenciálních brownfields nacházejících ze dle ÚpmHK
v přestavbovém území. Pro budoucí využití některých ploch je třeba změny územního plánu.
Rozloha potenciálních brownfields je tedy zvlášť vyjádřena v bodě 3.
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Urbanizované a neurbanizované plochy na územ í m ěsta Hradce Králové
26%

2000

25%

27%

28%

29%

30%

3005
Urbanizované plochy

2004

Neurbanizované plochy

3043

Porovnání velikosti urbanizovaného a neurbanizovaného území města Hradce Králové
v letech 2000 a 2004

Z tabulky plyne, že poměr zástavby nových ploch k plochám revitalizovaným je
6:1. O struktuře výstavby v nových lokalitách částečně vypovídají data Českého
statistického úřadu o počtu zkolaudovaných bytů v rodinných a bytových
domech v letech 2000-2004.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004

Počet dokončených bytů
V rodinných
V Bytových
Celkem
domech
domech
80
74
154
59
131
190
44
193
237
45
69
114
40
92
132

Počet bytů dokončených v rodinných a bytových domech na území města Hradce Králové
v období let 2000-2004, Zdroj: ČSÚ, 2007

Z uvedených čísel vyplývá, že velká část nových bytů se nachází v rodinných
domech situovaných na okraji města. Přestože trend z konce minulého století,
kdy docházelo k výstavbě nových bytů především v rodinných domech a
výstavba bytových domů převážně stagnovala, se podařilo zmírnit, ne-li zastavit,
je třeba pokračovat v další podpoře kvalitní bytové výstavby. Přes blízkost
jádrového území, jsou totiž lokality pro stavbu rodinných domů mnohdy
situovány do míst s nedostatečnou nabídkou služeb, což generuje nároky na
dopravu a dále pak zhoršuje podmínky v centru.

89

Počet maloobchodních jednotek v městských částech Hradce Králové, Analýza maoobchodní
sítě v Hradci Králové, 2005

O nabídce služeb v okrajových částech města přináší objektivní informace
anylýza maloobchodní sítě, která je v Hradci Králové rovněž analyzována každé
dva roky. Z posledního průzkumu, který proběhl v roce 2005, je zřejmé, že
většina maloobchodní nabídky je situována do centra města a také do několika
nákupních zón na okraji. I na základě těchto údajů bylo v roce 2006 rozhodnuto
představiteli města o tom, že Hradec Králové již nebude podporovat výstavbu
nákupních center a bude se tak snažit zamezit dalším disproporcím ve využití
území.
Dostupnosti služeb a veřejných prostranství je v Hradci Králové věnována
tradičně velká pozornost. Pro vyhodnocení tohoto ukazatele je využíván
Společný evropský indikátor udržitelného rozvoje A4 Dostupnost veřejných
prostranství a služeb, jehož metodika byla ve snaze přinést objektivnější
informace pro české prostředí rovněž modifikována. V rámci tohoto indikátoru
je sledována dostupnost 16 druhů místních veřejných prostranství a služeb pro
každé jednotlivé číslo popisné ve městě (veřejné parky, zdravotnické služby,
veřejné školy, nádoby na separovaný odpad...). Dostupnost se zjišťuje
standardní metodikou dostupnosti „do 300m“ od bydliště a také speciální
metodikou „do 15 minut chůze“, která pomocí numerického modelu města
simuluje reálné prostředí a umožňuje tak zohlednit překážky v dostupnosti jako
jsou například řeky, domy nebo i vytížené komunikace. Z výsledků tohoto
indikátoru poněkud překvapivě vyplývá například skutečnost, že obyvatelé
centrálních oblastí města a jeho sídlišť mají lepší dostupnost k veřejným
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prostranstvím a tím i zeleni než rezidenti v nových lokalitách s rodinnými domy,
kde je okolní příroda většinou zemědělsky využívána a pro rekreační účely tedy
relativně nevhodná.
obydlené objekty s dostupností k:

počet
%
počet
%
objektů objektů obyvatel obyvatel
18
0,18%
56
0,06%

bez dostupnosti veřejných prostranství a
služeb
1-2 typům veřejných prostranství a služeb
104
1,03%
441
0,47%
3-4 typům veřejných prostranství a služeb
310
3,06%
1.171
1,25%
5-6 typům veřejných prostranství a služeb
658
6,51%
2.286
2,44%
7-8 typům veřejných prostranství a služeb
1.481 14,64% 5.214
5,56%
9-10 typům veřejných prostranství a služeb
1.436 14,20% 5.933
6,33%
11-12 typům veřejných prostranství a služeb 1.184 11,71% 9.908
10,57%
13-14 typům veřejných prostranství a služeb 1.976 19,54% 20.484 21,85%
15-16 typům veřejných prostranství a služeb 2.946 29,13% 48.267 51,48%
Zhodnocení kvality bydliště z hlediska dostupnosti místních veřejných prostranství a služeb
(metoda „do 15 minut chůze“)

Přestože dostupnost místních veřejných prostranství a služeb je v Hradci
Králové poměrně dobrá, je třeba tento stav udržet zejména pomocí nástrojů
územního plánování.
Kromě záboru kvalitní zemědělské půdy, změn v sociálních vazbách na okolí
a dalších aspektů, má suburbanizace vliv především na zvýšení dopravních
nároků, které pociťují obyvatelé měst ve svém každodenním životě. Při řešení
dopadů vnitřní suburbanizace je úlohou místní samosprávy nabídnout
rezidentům adekvátní alternativu především k individuální automobilové
dopravě. A to nejen nabídkou kvalitní městské hromadné dopravy, ale také např.
dostatečnou sítí bezpečných cyklotras, které svou kvalitou a možnou rychlostí
přepravy mohou v mnoha případech konkurovat individuální automobilové
dopravě. V případě městské hromadné dopravy jde pak nejen o dostatečnou
nabídku spojů, ale také o míru komfortu při přepravě.
V Hradci Králové je využití jednotlivých druhů dopravy pro každodenní cesty
jeho obyvatel do zaměstnání, za nákupy, ale i za zábavou sledováno pomocí
Společného evropského indikátoru A3 Mobilita a místní přeprava cestujících
a specificky také B6 Cesty dětí do školy a zpět. Jejich výsledky umožňují místní
samospávě sledovat vývoj návyků obyvatel při každodenních cestách, navrhovat
kroky ke zvýšení využití jednotlivých druhů dopravy a následně vyhodnocovat
úspěšnost přijatých opatření.
Vnitřní suburbanizace je nedílnou součástí celkových suburbanizačních tendencí
posledních desetiletí. Vzhledem k okolnostem se však jedná o proces, který
může místní samospráva svou politikou územního plánování a prostřednictvím
svým investic přímo ovlivnit. V Hradci Králové pro svá rozhodnutí využívají
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rada a zastupitelstvo města řadu nástrojů, které mají za úkol jim podat objektivní
infomrace o fungování města a zároveň jim umožňuje sledovat dopady přijatých
rozhodnutí a vynaložených peněz.

Tento příspěvek vznikl na základě výsledků výzkumu pro Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci výzkumného projektu WB-20-05 „Suburbanizace - hrozba
fungování malých měst“.
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Hradec Králové 2006
[3] Analýza maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové 2005
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HISTORIE SPRÁVNÍHO VÝVOJE ČÁSTI JIČÍNSKA A
JEJÍ VYUŽITÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
Ing. Miroslava Polková
ČVUT v Praze - FSV - Katedra sídel a regionů
Thákurova 7, Praha 6
polkova.m@seznam.cz
Abstrakt
Územní plánování jako nástroj udržitelného rozvoje spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, by mělo uspokojovat potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Bohužel
v praxi se jen málokdy setkáme s územním návrhem zohledňujícím všechny
aspekty této definice, protože územní plánování je víceméně pouhým
„opisováním“ předem daných vzorů odpovídajících předepsaným zákonům a
normám, ale nezohledňujících místní podmínky, charakter a vazby na minulost
řešeného území. Právě průzkumem a následnou analýzou historického vývoje
přitom můžeme získat kvalitní podklady pro návrhy budoucí podoby území. Ve
své práci jsem využila vývoje správního uspořádání zkoumané oblasti a
příslušnosti jednotlivých sídel (farní, školní, poštovní) k navrhování budoucího
možného správního a regionálního uspořádání v souladu s lokálními specifiky.
1. Úvod
Ve své práci, která obsahuje fenomén hranic, vliv konkrétních hranic na jejich
obsah a proměny nedílně svázané s historickými událostmi, jsem obecně
vycházela z filozofie čtyř základních elementů jakožto stavebních prvků reality
(voda, vzduch, země, oheň). Pro tyto čtyři základní elementy je typická nestálost
a neuchopitelnost. Pro realitu takovou jakou ji chápeme, tedy alespoň částečně
stálou a smysly poznatelnou, je vnějším ukazatelem rovnováhy právě
stabilizování základních elementů symbolizované definovatelnými čárami –
hranicemi. Hranice tedy přistupuje ke čtyřem základním elementům jako
element pátý - tvořící, usměrňující, a přitom jaksi skrytě nepostihnutelný, neboť
hranice se mění stejně „živě“ jako prvky, které ohraničuje. Teprve vznikem
hranic se ze základních hmot vesmíru stávají věci, které člověk vnímá a ovládá.
Pokud je hranice - symbol rovnováhy – překročena silnějším „ohraničeným“
faktorem a dojde k jednostrannému narušení této rovnováhy, bývá následkem
období nestálosti a „zmatku“ jehož vyústěním (často již v katarzi) je nová
rovnováha, která je opět symbolizována a definována hranicí – časem
přirozenou. Těchto narušení a obnovení rovnováhy se v historii objevuje mnoho,
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každá anomálie po překročení své hranice byla sražena a nahrazena rovnováhou
novou.
Nemůžeme tedy vnímat hranici pouze jako linku omezující naše možnosti, moc
či prostor, ale měli bychom ji vnímat jako určující prvek dávající abstraktním
věcem rysy. Hranice byla často vytvořena člověkem, ale také sama formovala
lidská společenství, zároveň jimi byla však měněna, rušena a znovuobjevována.
Hranice v území se mohou jevit jen jako „čáry“. Během jejich zkoumání ale
jednoduchost tohoto mínění mizí. Jsou důležitým prvkem v utváření komunit
žijících v oblasti jimi vymezenými. Hranice v území nejsou jen správní. Existují
hranice náboženského charakteru, obchodní, vojenské, rodové. Jejich význam se
během historie měnil – klesal, stoupal nebo se úplně vytratil. Celky, které tyto
hranice uzavíraly, se rozdrobovaly a naopak opět scelovaly, působnost těchto
hranic se zvětšovala, či na jiném místě upadala. Záleží na době, ve které ony
hranice zkoumáme, protože v každém období naší historie se území členilo dle
jiných kritérií a také pohled jednotlivých vrstev společnosti na ideový význam
hranice se značně lišil.
Rozhodla jsem se vypracovat historický vývoj územní správy části Jičínska,
protože z hlediska vývoje sídel a regionů mi tento pohled na dané téma chyběl.
Ve své práci jsem tedy využila historii správního uspořádání části Jičínska a
příslušnosti jednotlivých sídel (farní, školní, poštovní) k navrhování budoucího
možného správního a regionálního uspořádání v souladu s lokálními specifiky.
2. Průzkumy a analýza
Studované časové období bylo omezeno v minulosti rokem 1848, kdy došlo
k postátnění celé veřejné správy. Od tohoto roku byly také pravidelně
publikovány různé místopisy a statistické ročenky, které pro mě byly cenným
zdrojem informací ohledně správního uspořádání a příslušností jednotlivých
obcí.
Po nastudování dějin správy na území Čech, jsem zkoumané časové období
rozdělila do osmi časových intervalů jejichž hranice vycházely z dat vzniku
nových zákonů či novel upravující správní zřízení.
Studované časové intervaly:
1850 – 1868
1869 – 1927
1928 – 1941
1942 – květen 1945
říjen 1945 – 1960
1960 – 1989
1990 – 1999
2000 - ….
Zvláštní pozornost jsem věnovala územnímu členění řešené oblasti v současné
době, které je velice rozmanité. Dnes v České republice existuje několik druhů
územního rozdělení (správní uspořádání ČR, normalizovaná klasifikace
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územních celků pro potřeby statistického úřadu - NUTS) a velké množství
nekoordinovaných zájmových územních celků (turistické regiony, které se dělí
na turistické oblasti a zóny, dále pak mikroregiony a různé svazky obcí).
V řešeném území se nachází 4 svazky obcí (Valdštejnova zahrada, Mariánská
zahrada, Mikroregion Rozhraní, Brada), jež se vzájemně překrývají a netvoří
homogenní plochu, která by měla být typická pro fungující region. Do
studovaného území zasahuje také oblast Libáňska, která není dána oficiálními
hranicemi, nefunguje jako zájmová organizace, je chápána pouze obecně, přesto
však přispívá k dalšímu a ještě hlubšímu dělení oblasti.
Soustředění takového množství svazků a regionů na relativně malé ploše
způsobuje z hlediska regionálního vývoje v řešeném území určitý zmatek a
nesourodost. Jednotlivé zájmy všech sdružení by se mohly v budoucnu střetávat,
což nepřináší žádná pozitiva, naopak brání se budoucímu vývoji celého širšího
území.
V ostatních časových úsecích jsem dle zjištěných údajů ze starých místopisů a
statistických lexikonů graficky zpracovala jak mapu správního uspořádání
včetně demografických údajů a se zvýrazněnými změnami v příslušnosti oproti
minulému časovému úseku, tak mapu znázorňující příslušnosti sídel k farnímu a
poštovnímu úřadu a také ke škole. Ale protože v těchto ostatních příslušnostech
docházelo ke změnám méně častěji než ve správě, jsou tyto spádovosti
zpracovány zpravidla ve dvou po sobě následujících časových intervalech.
3. Návrhy
Po zkoumání jednotlivých časových úseků a změn, kterými řešená oblast prošla,
jsem vytvořila obraz zvýrazňující území, která střídala svou příslušnost (správní,
farní, školní, poštovní), a vytipovala jsem tak stabilní a nestabilní oblasti. Jako
stabilní území jsou zde chápany katastry sídel, jejichž působnost se po celou
dobu zkoumaného časového období nezměnila. Za nestabilní jsou považována
sídla, jejichž příslušnost kolísala vlivem přirozených změn – např. demografické
změny, vnitřní nestálost atd.
Na základě těchto analytických map a dalších studovaných prvků (vývoj počtu
obyvatel, cestní síť atd.) bylo vyřčeno několik nepsaných pravidel a tendencí,
které se v řešeném území uplatňují. Jedním z těchto nedeklarovaných zákonů je
fakt, že v sídlech, která se jeví jako nestabilní dosahuje počet obyvatel
maximálně dvou set a většinou se postupně snižuje. Ze studovaných jevů byl
počet obyvatel jedním z nejvýraznějších činitelů podílejících se na stavu sídla.
3.1 Územní celky v nižší instanci
Všechna území, která byla ve správním uspořádání zhodnocena jako nestabilní
mají obdobný průběh křivky sledující vývoj obyvatelstva na jejím území – od
svého vzniku prudce klesající. Tyto křivky se v grafu na obrázku 1 pohybují
v rozmezí 0 až 200 obyvatel a pokud křivka klesla pod 150 obyvatel – obec
zanikla. Počet obyvatel je v dnešní době pro obce základním hlediskem
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existence. Odvíjí se od něj rozpočet obce a je známa skutečnost, kterou nastolila
naše legislativa, že na jednoho občana velkého města připadá mnohem více
prostředků než na občana malé vesnice.
Graf znázorňující vývoj počtu obyvatel v minulých letech může být tedy použit
také pro zhodnocení dalšího vývoje sídla do budoucna. Kladně je hodnocen graf
s křivkou alespoň mírně stoupající k číslům nad 150, protože už z minulosti
pramení poznatek, že pokud počet obyvatel stále klesá, obec není schopna
fungovat samostatně a zanikne její správní suverenita. Lze tedy zhodnotit, zda
má určité sídlo tendence stabilně fungovat a prosperovat či naopak. Podle křivky
zobrazující počet obyvatelstva v sídle (obr. 1) nebylo možno doporučit pro
správní samostatnost do budoucna tyto obce:
Březina, Chyjice, Kostelec, Ostružno, Veliš.
Vývoj počtu obyvatel v obcích, které nelze doporučit pro
správní samostatnost
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Obr. 1: Graf vývoje počtu obyvatel v obcích, které nelze doporučit pro správní
samostatnost. Křivky jednotlivých obcí mají stále klesající charakter, v jehož
důsledku může dojít až k úplnému zániku („vymření“) obce.
Křivka počtu obyvatel těchto obcí má klesající charakter, i když u Březiny,
Chyjic a Veliše se pozvolně v posledních letech zvýšil, přesto nepřekročil
hranici 150 obyvatel a zůstává stále v nestabilním rozmezí počtu obyvatel.
Budoucnost těchto sídel vidím v administrativním spojení s dalšími obcemi,
správní samostatnost totiž není nutnou podmínkou pro rozvoj sídla, stejně tak
nově navrhovaný stav nemusí zaručit obrat k lepšímu, a proto by se na
doporučované územní rozdělení mělo nahlížet s rezervou. Navíc
administrativním spojením není myšlena ztráta osobitosti a individuality sídla,
nemělo by dojít k srůstu jednotlivých částí, ale pouze ke spolupráci a vzájemné
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podpoře dvou nadále „samostatně“ existujících sídelních útvarů. Výše jsem se
zmiňovala o nedostatku v naší legislativě, který se týká rozpočtu obcí a
zvýhodňuje sídla s vyšším počtem obyvatel, další předností obce zastupující
více částí s menším počtem obyvatel je prosazování zájmů, na které by obec se
40 obyvateli rozhodně nedosáhla (zlepšení dopravních spojů do sídel
venkovského typu, podpora komplexního vybudování infrastruktury jako
kanalizace, čistírna odpadních vod atd.). Pro všechny tyto výhody by bylo tedy
vhodné nastínit možné územní členění respektující správní vývoj, farní, školní a
poštovní příslušnost a také současný stav obcí. Na obrázku 2 je zakreslen možný
stav sjednocení obcí se stále se snižujícím počtem obyvatel. Obec Březina a
Ostružno by byly spojeny v jeden katastr obce čistě z praktických důvodů –
Březina by se měla vyvarovat postu pouhého jičínského satelitního městečka a
využít své polohy vůči perspektivnímu Ostružnu. Obě sídla by si mohla být
nápomocna a směřovat za jednotnými cíly. Kostelec fungoval jako obec téměř
po celé studované období, ale jeho křivka počtu obyvatel se pohybuje nejníže ze
všech. Vyvstává otázka, zda může Kostelec ustát boj na poli veřejné správy?
V minulosti školou i poštou příslušel a v jedné etapě své existence i fungoval
pod správou Jičíněvsi, proto jsem navrhla připojení Kostelce k obci Jičíněves.
Zbytek sídel, která nelze doporučit pro správní samostatnost, se nachází v centru
řešeného území a jedná se o velice osobitá sídla se silným potenciálem – Chyjice
a Veliš. Obě tato sídla byla v minulosti významnými centry řešeného území v každé se nacházela škola (i když ve Veliši znatelně větší), po většinu času
svého trvání byly obě obce samostatné (Chyjice zažívaly svou nestabilitu v 16. a
17. století, kdy svou příslušností oscilovaly mezi Veliší a Střevačí) a v obou se
nachází místně významná sakrální stavba. V možném návrhu jsem zakreslila dvě
varianty (obr. 2): spojení Veliše a jeho nynější části Vesec s Chyjicemi nebo
Chyjice přidružit ke Střevači a Veliši zachovat samostatnost. První řešení
upřednostňuje společné zájmy obou obcí - propagace cestovního ruchu na
základě hledisek, kterými obě sídla disponují. Ve druhé variantě jsou
uplatňovány historické vazby – Chyjice vždy spádovostí tíhly více ke Střevači a
skutečnost, že Veliš nikdy neměl vysoký počet obyvatel a svou pozici si vždy
dokázal udržet. Důkazem jeho stability je stále fungující škola, pošta, oprava
místních památek atd.
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Obr. 2: Navrhovaný stav nového správního uspořádání – 1. varianta.
Sídla Chyjice a Veliš tvoří jeden správní celek těžící ze své turistické atraktivity,
ve 2. variantě jsou Chyjice připojeny jako část obce ke Střevači a u Veliše je
zachována samostatnost.
3.2 Návrh větších územních celků - regionů
Z širšího hlediska po srovnání všech zkoumaných aspektů zjistíme, že
nejstabilnější oblastí řešeného území bylo Libáňsko, které zůstalo bez větších
změn během všech zkoumaných období ve všech popisovaných příslušnostech.
Důvodem může být jeho odlišná příslušnost k diecézi a vikariátu, ale hlavně
správní důležitost města Libáň, které mělo do roku 1945 statut města a bylo také
vždy sídlem některé správní instituce (okresního úřadu, okresního zastupitelstva,
okresního soudu), po roce 1945 byl statut města Libáni odebrán a vrácen až
v roce 1999. Další důkaz důležitosti města Libáň v minulosti je na Müllerově
mapě z roku 1720, kde přes Libáň a dále přes Veliš a Čejkovice vede hlavní
komunikace ve směru Praha – Jičín. Tato komunikace ztratila na významu po
vybudování sítě císařských silnic, které byly vytyčeny v místech dnešních
hlavních silničních tahů na Prahu. Tím Libáň zůstala mimo dopravní uzly a
ztratila svou výhodnou polohu pro hospodářský vývoj.
Proces izolovanosti byl završen právě ztrátou správní důležitosti pro nejbližší
okolí a po roce 2000 bylo toto postavení Libáně stvrzeno prohlášením Kopidlna
za obec s pověřeným obecním úřadem, přestože nikdy v historii obdobné
postavení ve správě nezaujímalo. Ačkoliv bylo území Libáňska v minulosti
stabilní a s výrazným centrem, je na něj v současné době, jak už jsem se výše
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zmiňovala, nahlíženo jako na periférii Jičínska. Malá nabídka pracovních
příležitostí, špatné dopravní spojení s většími sídly a neochota místních obyvatel
situaci zlepšit například podpořením cestovního ruchu, tento náhled potvrzuje.
Většina sídel je členem několika svazků obcí najednou, což má za následek
roztříštěné a tedy neperspektivní cíle regionálního rozvoje. Otázkou je, jakým
směrem by se měla oblast Libáňska vydat? Soustředit se na hospodářský a
zemědělský rozvoj a nabídnout se investorům, i přes svou nevýhodnou polohu
vůči komunikačním spojům nebo se pokusit využít blízkých turistických
atraktivit a zapojit se do cestovního ruchu. Svazky obcí, které zde vznikly, mají
za cíl podporu a propagaci cestovního ruchu na Jičínsku, ale náleží vůbec
Libáňsko ještě do této zájmové oblasti?
Dle analýzy studovaných prvků příslušnosti se nejnestabilnější území nachází
v severovýchodní části řešené oblasti v těsné blízkosti města Jičína. Toto území
v dobách minulých spadalo pod velišské panství, zatímco Jičín náležel již ke
kumburskému panství, proto vazby mezi zmiňovanými blízkými sídly a Jičínem
nebyly nijak silné. Správně bylo toto pouto vždy respektováno, ale přitažlivost
většího sídelního útvaru se uplatňuje téměř ve všech ostatních studovaných
příslušnostech (farní, školní, poštovní). Paradoxně dnes toto území má přesnou
představu o své podobě a až na malé výjimky působí vyrovnaně.
Tyto úvahy vedou k pojetí, že oblast Libáňska má jiný ráz než území v okolí
města Jičína. Libáňsko svým významem tíhne spíše hlouběji do historie
k počátkům osídlení, ale také k počátkům státní správy v Čechách (sídlo
okresního úřadu v letech 1850 – 1868 atd.). Bohužel, době 21. století se těžko
přizpůsobuje a funguje pouze jako periferie Jičínska, snad ani k němu svým
charakterem nepatří. Okolí Jičína (území svazku obcí Mariánské zahrady) ožilo
mnohem později než Libáňsko, totiž v baroku (osobnost A. z Valdštejna a jeho
urbanistická kompozice, rod Schliků, který zde vybudoval soubor sakrálních a
světských staveb) a ducha této doby si v sobě nese dodnes. Z tohoto „genia
loci“ mohou však nadále čerpat pouze obce, které pro to mají určité předpoklady
– atraktivitu pro turisty (poklidný venkov) a zájem místních o spolupodílení se
na rozvoji cestovního ruchu (např. nabídka penzionů a služeb s tím spojených).
Mezi tato sídla nelze zařadit město Kopidlno a jeho nejbližší části, jejichž
charakter odpovídá spíše Libáňsku. Ale kde je hranice mezi těmito dvěma
odlišnými regiony? Místy je toto rozhraní dáno zcela jasně – od Kopidlna až po
Chyjice téměř kopíruje správní hranici obvodu obce s pověřeným obecním
úřadem, ale Drahorazi se vyhýbá a pak dále pokračuje až ke Střevaři, kde se
dělící linie „rozmazává“, protože Střevač a její část Nadslav by mohly náležet
jak k Libáňsku např. díky školní příslušnosti a lidmi vnímanou náležitostí těchto
obcí k oblasti Libáňska, tak zároveň k druhému regionu, ke kterému obě sídla
tíhnou svou správní, poštovní i farní příslušností, ale také estetickými a
kulturními hodnotami. Pro bližší určení této hranice by byl vhodný detailnější
průzkum, jenž by napověděl více o jejich budoucím směru vývoje.
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Obr. 3: Navrhovaná hranice mezi oblastmi s odlišnými charaktery a zájmy.
Navrhované rozdělení studované oblasti vychází z možností každého území –
potenciál části kolem Jičína je patrný v promyšlené barokní kompozici a
v poklidném venkovském vzhledu sídel. Území Libáňska a Kopidlenska
disponuje hospodářským a výrobním potenciálem, daným tradicí cukrovarnictví
a intenzívním zemědělstvím.
Přirozeným centrem jíčínské oblasti je samotné město Jičín, jež je centrem celé
místní barokní kompozice a má historické i správní propojení se svými
subcentry – Jičíněvsí a Velišem. Tato sídla byla v minulosti důležitými
správními středisky a během své působnosti zachovávala trvalou stabilitu. Ve
druhém navrhovaném regionu má v současné době nejsilnější pozici město
Kopidlno – významný železniční a dopravní uzel, správní význam. Nejsilnějším
subcentrem by měla být Libáň, do které by měla být obnovena nákladní
železniční doprava, která by vyřešila izolovanost tohoto města a prodělečný
provoz železniční tratě.
Struktura a spádovost stejně jako ostatní charakteristiky byly respektovány
v rámci šíře studia území, takže navrhované rozdělení řešené oblasti na dva
regiony s odlišnými zájmy by mohlo kladně přispět k jejich rozvoji, který je
nyní brzděn nehomogenností mikroregionů a svazků obcí, kde společné zájmy
jdou stranou a preferují se soukromé zájmy jednotlivých obcí.
4. Závěr
Tato práce upozornila na současný stav a nedostatky regionálního vývoje nejen
v řešeném území. Její výsledky by patrně bylo možno vztáhnout více či méně i
na ostatní území republiky, zejména tam kde se nejvýrazněji projevuje
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nesourodost jednotlivých regionů či svazků (překryv několika svazků obcí,
jejichž zájmy mohou být v rozporu), prvoplánovost (jednoúčelové zakládání
mikroregionů), nekoordinovanost územního plánování jednotlivých obcí i
větších územních celků a převládající ekonomické zájmy jednotlivců nad
prosperitou celku.
V oblasti části Jičínska byla pomocí historického vývoje správního uspořádání a
dalších prvků a jejich následné analýzy, nastíněna možná organizace řešeného
území zohledňující místní podmínky a vazby v souladu s výše zmiňovanými
zásadami perspektivního a smysluplného regionu.
Postup zpracování a výsledné návrhy mohou být inspirací nejen obcím, jichž se
práce dotýká, ale může sloužit také jako podnět pro zamyšlení nad stávající
situací sídelního rozvoje a přispět k zodpovědnějšímu řešení otázek týkajících
se regionalistiky.
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Abstrakt
Pohledy na vazby mezi člověkem a urbanizovaným prostředím vycházejí z
přístupů sociologie, sociální ekologie a architektonického determismu.
Prokazuje se, že tyto vazby mají silný sociální a psychologický kontext a jsou
důležitá pro rozhodování architektů i urbanistů.

Úvod

Značná část obyvatel světa i České republiky žije v urbanizovaném prostředí.
Urbanizované prostředí je nedílnou součástí životního prostředí (environment),
které je složitý, komplexní vícerozměrný systém látkové, energetické, v případě
člověka sociální a ekonomické podstaty. „Člověk je součástí i tvůrcem svého
prostředí, jež mu dává předpoklady pro život a poskytuje mu možnost pro
intelektuální, morální, sociální a duchovní rozvoj." „Životním prostředím je vše,
co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je
předpokladem jejich dalšího vývoje." (dle vymezení OSN)
Člověk se svému životnímu prostředí odjakživa přizpůsobuje, zároveň ho
využívá a upravuje. Člověk si pro svou potřebu existence v životním prostředí
začal budovat sídla. Existence umělého prostředí je tedy výsledkem lidské
činnosti, která umělé prostředí neustále rozšiřuje na úkor prostředí přírodního.
Problémem takovéto činnosti je stále větší rozpor ve vztahu k přírodním
zákonům a ztráta vazby na přirozené ekosystémy. Roste proto „propast“ mezi
přírodním a umělým životním prostředím. Nutnost snížení nebo přemostění této
propasti vyvolalo potřebu diskusí, vznik mnoha vědeckých týmů a projekty pod
názvem udržitelnost (udržitelný rozvoj) lidské společnosti. Do těchto diskusí
patří i problematika vnímání prostředí člověkem, které v současné době zkoumá
sociologie, sémiotika a sociální ekologie a architektonický determinismus.
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1. Sémiotika a hmotná kultura.
Symboly používané v řeči a písmu jsou hlavním způsobem, jímž jsou utvářeny a
vyjadřovány kulturní významy, ale zdaleka ne jediným. K tvorbě významu lze
využívat jak hmotných předmětů, tak typů chování. Analýza semiotických
systémů – neverbálních kulturních významů – otevírá sociologii a antropologii
další zajímavá pole působnosti.
Sémiotická analýza může být velmi užitečná při vzájemném srovnávání kultur.
Protože kulturní významy jsou symbolické, umožňuje nám sémiotická analýza
vystihnout rozdíly v tom, jak se jednotlivé kultury utvářejí. Například budovy ve
městech nejsou jenom místy, kde lidé žijí a pracují. Mají často symbolický
charakter. V tradičních městech stával hlavní chrám či kostel obvykle na
vyvýšeném místě ve středu města nebo v jeho blízkosti a symbolizoval tak
všestranný vliv náboženství na život lidí.
Hmotná kultura ovšem není pouze symbolická. Je životně důležitá pro
uspokojování fyzických potřeb – patří sem nástroje nebo postupy používané k
získávání potravy, výroba zbraní, budování příbytků atd. Proměny hmotné
kultury jsou hlavním kritériem klasifikace různých typů společností v dějinách,
protože to, jak lidé zajišťují uspokojení svých základních potřeb, ovlivňuje
většinu ostatních aspektů jejich kultury. (Giddens, 1999, s. 64).
2. Sociologie, architektura a urbanismus
Architektura a urbanismus představují materiální výraz forem i vazeb lidského
společenství; odráží stav a procesy, kterými společnost prochází. Způsob, jakým
stavby přispívají k utváření nebo přetváření městského prostoru, současně dává
místu i určité společenské významy toho, jaké priority má společnost a jak
vnímá svůj svět. Tématem sociologie města a bydlení je vztah prostoru či
materiálního zbudovaného prostředí k sociálním jevům a procesům, které se v
něm odehrávají; psychické a sociologické jevy v kontextu prostředí. Výstavba
měst je vždy vedena celkovou představou, kterou má doba a společnost o sobě, a
představou jaké hodnoty chce manifestovat.
V současné době se začíná přistupovat k problematice vazby architektury,
urbanismu a staveb a sociologie multidisciplinárním přístupem přes otázky
životního prostředí, tzn. především sociální ekologie. Vznikají tendence
humanizace architektury a lidských sídel.
Architekti a urbanisté ovlivňují chování člověka a jeho vztahy, umístěním a
formou bytu či domu. Modifikací prostředí lze do určité míry měnit chování
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obyvatel. Působení urbanistického prostředí je nepřímé, je závislé na
společenských činnostech, osobních orientacích a jiných faktorech.
Působením prostředí na člověka se zabývají aplikované sociologické discipliny:
• Sociologie sídel - ve vazbě na urbanismus
• Sociologie města - zkoumá městský prostor a jeho obyvatele, urbanismus,
architektura jako prostředí pro lidské chování, stavebnictví , v návaznosti
na antropologii města
• Sociologie architektury – složka sociologie města, zkoumá interakci mezi
chováním a jednáním jednotlivců a sociálních skupin na jedné straně a
prostředím vytvářeném architekturou na straně druhé
• Sociologie venkova – zkoumá venkovský prostor a jeho obyvatele
• Sociologie bydlení - ve vazbě na architekturu zkoumá sociální vazby
obyvatel
• Sociální ekologie - analyzuje životní prostředí a v současné době
problematiku udržitelného rozvoje
• Psychologie životního prostředí - psychické působení prostředí
• Sociologie rodiny, sociální struktura společnosti
• Sociologický empirický průzkum – zkoumá všechny výše uvedené
oblasti.
Předmětem sociologie města jsou sociální jevy v kontextu prostředí. Zabývá se
městem jako socioprostorovou organizací lidských společenství a procesy, které
ji vytvářejí tzn. působí na její strukturaci. Sociologie městských sídel zkoumá
zejména: sociální morfologii měst, sociální instituce měst, městský způsob
života, znakovou stránku městských objektů a prostorů, zákonitosti struktury
obyvatelstva měst, hustotu, strukturu a zákonitosti rozložení jednotlivých složek
populace na území města, organizaci a prostorové rozložení činností a s nimi
spojené objekty ve městě.
Městská sídla jsou zkoumána jako územní společenství a sleduje se v nich
především komunita jako systém integrovaných institucí, organizací tříd, vrstev,
sociálních skupin, komunálních mocenských struktur, lokálních sociálních
jednotek se studiem řídících, plánovacích a dalších funkcí měst. Znaková
stránka města, tzn. sémiotika prostoru (soustava znaků) a sémiotika města.
Předměty a jejich uspořádání v prostoru jsou vnímány jako soustava znaků,
regulující a stabilizující lidské jednání a umožňuje lepší pochopení vztahů mezi
prostory a chování lidí v těchto prostorech.
Dále se zkoumá sociální prostor, pojmově i reálně, je to vlastně kolektivní
představa; která se mění v čase v závislosti na konkrétní skupině, kultuře,
společenství, které na daném území žije a přetváří ho. Lidé, kteří vstupují do
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různých sociálních vztahů dávají sociálnímu prostoru určitou formu, funkci a
sociální význam a tak je sociální prostředí souhrnem vlastností, schopností a
chování jednotlivců a skupin lidí využívajících prostor
3. Sociální výzkum v oblasti architektury a města z hlediska historie
Sociálním prostorem a jeho výzkumy se začali již na konci 19. století a
především v prvních desetiletích 20. století zabývat mnozí sociologové. Prvním
byl pravděpodobně Max Weber (1864 - 1920), který popisoval podstatu města
jako sociálního fenoménu, zdůrazňoval typické elementy městského života. V
jeho pracích jsou úvahy o podstatě města, rozbor historických měst. Definoval
povahu města v podmínkách ekonomických, politických a správních institucí.
Snažil se analyzovat fyzické prostředí města jako nástroj k hlubšímu pochopení
městských institucí. Dále to byl Ferdinand Tönnies (1855 - 1936), který se
zabýval především diferenciací mezi preindustriálním sídlem a industriálním
městem a Georg Simmel (1858 - 1918), který se věnoval problematice významu
a kvality prostoru pro společenský život a charakteristice městského člověka.
V tomto kontextu se na počátku 20. století do zkoumání vazby člověk a
urbanizované prostředí zapojilo Hnutí Arts and Crafts se soustředěním na
reformu bydlení v Anglii a Chicagská škola s.m. (20.léta 20 stol.) položila
základ tradičního výzkumu města v USA. Hlavním předmětem zájmu autorů
bylo město, městské organizace a instituce, podmínky technické, ekonomické,
politické, správní, kulturní a geografické. (R.E. Park, I. Goffman a další). Robert
Erza Park (1864-1944) je považován za zakladatele sociologie měst. Soustředil
se na studium městského prostředí, které podle něho musí zahrnout více než jen
fyzické komponenty, ale i sociální a psychologické. Vytvořil studie témat
sousedství, sociální interakce atd.. Irving Goffman (1922-1982) se zabýval
analýzami, zaměřenými na to, jak různá prostředí významným způsobem
vyhovují potřebě lidí prezentovat se. Vytvořil teorie sociální interakce
(společenských vztahů).
Ekologie města je komplexní vědní obor, který propojuje poznatky z biologie,
hygieny, sociologie, demografie, architektury, filosofie. Je to nauka o
vzájemných vztazích mezi umělým a přírodním prostředím, se zřetelem na
existující sociálně-ekonomické faktory, a o jejich fyzickém, psychickém a
sociálním působení na obyvatele měst a aglomerací. Je ovlivněn sociálním
darwinismem (soutěž o životní prostředí, teritorium).
Hlavní oblastí zkoumání v rámci sociální ekologie je prostorová analýza
obyvatelstva a sociálně patologických jevů a událostí denního života. Ekologie
města vychází z premisy, že lidská sídla byla a jsou budována pro potřeby
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existence člověka v přírodním prostředí, člověk se přírodnímu prostředí nejen
přizpůsobuje, ale ho i využívá a upravuje a tím vytváří umělé životní prostředí.
V průběhu historického vývoje se rozšiřuje rozpor s působením přírodních
zákonů a ztráta vazby na přirozené ekosystémy a život (přežití) v přírodě.
Vznikají a rozvíjejí se podmínky, které působí negativně na fyzický a psychický
rozvoj člověka. Sociální výzkumy města jsou později doplněny demografickými
a antropologickými metodami a technikami. Po 2. sv. válce se rozvíjejí další
hypotézy a vysvětlení a jsou občas aplikovány do projektové praxe (s větší
citlivostí navrhování) a jsou přínosem do praktického projektování studií
komunit měst a vesnic, sociálních institucí, rodin a příbuzenství atd.
V českých zemích je významná práce Jiřího Musila, který se přiklání k
prostorovému chápání společnosti; „prostor vždy jakýmsi způsobem do
sociálního života proniká“ 60. letech - 80 letech 20. století vyšly jeho publikace
Sociologie soudobého města, Sociologie bydlení, Lidé a sídliště atd..
4. Vztah mezi prostředím a chováním lidí
Vývoj společnosti je zakotven v prostoru ve formě jejích prostorových struktur,
sídelní struktura je geografický výraz socioekonomických procesů, aktivní prvek
diferenciace socioekonomických procesů formování sociálních struktur a
strukturalizace prostoru. Strukturalizace životního prostředí zachycuje pomocí
elementů psychologického a symbolického významu prostoru, orientaci v
prostoru podle těchto elementů, poukazuje na možnou dezorientace při absenci
těchto elementů.
Hlavní faktory podmiňující chování lidí v jakékoliv sociální situaci jsou
individuální rysy jedince založené na fyziologii, společenské a kulturní
podmínky, včetně postavení jednotlivce ve společnosti a v její sociální struktuře,
hmotné prostředí, ve kterém se odehrává život individua, skupinové vztahy
specifické pro jednotlivé sociální situace. Architektura prostředí proto pomáhá
formování našich prožitků a chování, jedná se o „ 3. prostředí“ mezi námi a
světem.
Z pohledu sociální ekologie rozlišujeme tři kategorie prostředí: Předmětové
prostředí (fenomenální), kde všechny vnější podmínky a vlivy, působí na
jednotlivce nebo skupinu. Při projektování je důležité mít na paměti:
prostorovou organizaci, dopravní a pohybové systémy, informační komunikační
systémy, mikroklimatické, světelné a akustické podmínky, vzhledové vlastnosti,
vybavenost bytů, objektů, území, symbolické vlastnosti, architektonické
vlastnosti. Osobní prostředí (personální), představuje představy a obrazy, který
má jedinec o předmětovém prostředí tj. komplex postojů, názorů a preferencí na
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základě zkušeností jednotlivce. Kontextuální prostředí je sladěním vnímání a
dosavadních informací a zkušeností s prostředím.
Měřítka prostoru jsou pak aplikovány na základě vlastností předmětového
prostředí z hlediska velikosti a měřítka jednotlivých místností, funkčních
prostor, např. byty, samoobsluhy, pracoviště, jednotlivé budovy, skupiny budov,
např. obytné skupiny, okrsky, venkovská sídla, městské čtvrti, města, regiony,
aglomerace apod.
Sociálně psychologické vlastnosti prostředí sledují např. faktory jako je
bezpečnost a současně možnost poskytovat nové podněty, zážitky, faktory
požadavek soukromí a sdružování a sociální komunikace, faktory potřeba někam
patřit a potřeba volnosti a faktory potřeba orientace, uspořádanosti a požadavky
nových podnětů, případně změn.
Z hlediska urbanizace se analyzuje především prostorová kompozice města, ve
které má vliv na člověka konkrétní hmotná kompozice, prostorové uspořádání,
architektonický a stavební výraz budov, zařízení a prostorů, společenské poslání
umělecká hodnota staveb. Tvorba prostoru je základní úkol architektury a
urbanismu z hlediska významu pro funkční, estetickou, kulturní kvalitu prostředí
včetně jeho vnímání. Urbanismus a architektura vymezují prostor, který je
jednotlivci i společností využíván, vnímán a interpretován, podílejí se na
přetváření prostoru pro životní procesy společnosti pro bydlení, práci, rekreaci,
vzdělání ve kterých dochází k interakci a komunikaci. Prostorová kompozice
má rozhodující pro vizuální vnímání hmotného prostředí, její estetická funkce je
spojena s psychologickým působením prostředí, které má společenský význam,
zajímavost, rozmanitost, přitažlivost, umožňuje nebo znemožňuje možnosti
orientace člověka v prostoru.
Prostorová kompozice města má význam z hlediska rozvržení ploch, vedení
komunikačních tras a kompozičních os, z hlediska rozlohy a měřítka prostorů,
rozložení dominant a akcentů, z hlediska organického sepětí dochovaných
hodnot a nových prvků, členění zástavby, využití a uplatnění přírodních
podmínek a prvků, utváření terénu, zeleně, vodních ploch, osvětlení, vlivu
ročních dob atd..

5 .Potřeby obyvatelstva z hlediska bydlení
Při zkoumání potřeb obyvatelstva z hlediska bydlení vymezujeme bydlení jako
soubor činností, které probíhají především uvnitř bytu, ale z části, tzn. v domě a
jeho okolí. Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování
životních potřeb člověka, při regeneraci a reprodukci jeho sil. Bydlení
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uspokojuje nároky fyziologické, psychologické a sociologické. Obytné
prostředí, je soustředěno do bytu i jeho okolí, protože v okolí jsou zastoupeny
další funkční složky jako je občanské vybavení, zeleň, rekreace, doprava a
technické vybavení.
Základní požadavky na bydlení z hlediska sociologie a potřeb lidí jsou
sledovány jako funkční požadavky, tzn. požadavky na respektování prostorové
organizace, na prvky infrastruktury (komunikace), na lokální podmínky, atd.,
tzn. respektování fyzických daností území nebo lokality. Dále sociálněurbanistické požadavky jako jsou požadavky na strukturu a charakter zástavby,
doplňkové prvky (terén, zeleň, drobná architektura). Např. nízkopodlažní obytná
zástavba bude mít spíše velkou sídelní stabilitu, kde je větší identita, větší
sociální komunikace mezi obyvateli.
V rámci dalších analýz se sledují sociálně-psychologické požadavky na život ve
městě a na bydlení, požadavky bezpečnosti, identity, tj. sžití se s prostředím,
možnost sdružování, tj. možnost vytvářet sociální komunikaci, potřeba
soukromí, klidu, intimity, orientace a potřeba teritoriality, tj. hierarchie obytného
prostředí ve smyslu veřejného nebo soukromého využití. V tomto případě se
jedná o soukromý prostor, např. byt, soukromá zahrada; polosoukromý prostor,
tj. společné komunikace v objektu; poloveřejný prostor jako jsou společný dvůr,
hřiště, místa společného sezení a veřejný prostor, který představují ulice,
náměstí, parky a další části veřejného prostoru.
Poznávání světa u člověka vystupuje na dvou úrovních: konkrétní a abstraktní,
na úrovni obrazu světa a na úrovni pojetí světa, v němž se vedle poznání
uplatňuje i emociogenní hodnocení (morální, estetické a další). Na první úrovni
existuje poznání v názorné formě (obrazy), na druhé úrovni ve verbalizované
formě (pojmově logického myšlení). Skutečnost je tedy v systému poznání u
člověka reprezentována systémem dvou základních prvků, obrazy a pojmy.
Jeden a týž objekt může být klasifikován, resp. reprezentován jak v rovině
konkrétního, tak i abstraktního. Zásadně se pak rozlišují konkrétní a abstraktní
vlastnosti objektů, tj. jejich vnímatelné a představitelné charakteristiky spojené
se smyslovými dojmy a charakteristiky, které plynou ze vztahu objektu k jiným
objektům: konkrétní vlastností vody je její teplota, barva, vlhkost, abstraktními
vlastnostmi vody jsou její způsobilost rozpouštět, hasit, omývat atd. Abstraktní
vlastnosti jsou zakódovány v pojmech.
Vnímání prostoru, jeho estetického působení, barev a materiálů je ryze
individuální a subjektivní záležitost každého člověka. I zde však platí rozvržení
pravděpodobnosti podle Gaussovy křivky (tzn. zákon normálního rozložení).
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Prostor vnímáme smysly, především zrakem a zprostředkovaným přenosem,
který působí na naše psychično (dobrá nálada, pocit vzdušnosti, úzkost, strach
atd.) a fyzično (cítíme chlad, teplo, zrychlení, snížení tepu a dechu atd.), je to
ryze subjektivní záležitost každého jedince, na základě jedinečnosti naší
osobnosti, momentální nálady, psychického stavu, fyzického stavu, aktuálního
věku, mentálního věku a temperamentu.
Závěr
Prostředí, přírodní i námi utvářené, má určitý dopad na naše chování a fyzické či
psychické zdraví. Prostředí může být také nositelem symbolů. Se strukturou
určitého prostředí je spjat i soubor očekávání a společenských norem jak se v
daném prostředí chovat a pohybovat. Každé prostorové uspořádání vyvolává
určité pocity, představy a příslušné postoje, způsob jak je vnímáme a jak se v
něm chováme. Měníme-li určitým způsobem prostředí, měníme nejen to, jak jej
vnímáme, ale také zároveň i sami sebe.
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SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
A JEJÍ VLIV NA GENIA LOCI NAŠICH MĚST
úvaha o způsobech vnímání města
Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Ústav veřejné správy a práva, Ekonomicko-správní fakulta, Univerzita
Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice, e-mail:
vladimira.silhankova@atlas.cz
Abstrakt
Článek se věnuje problematice genia loci a vnímání města z pohledu dichotomie
mužského a ženského principu uplatňovaného zejména v psychologii a zamýšlí
se nad tímto tradičním rozdělením rolí a konceptů z oblasti stavby měst a jejich
uplatnění v moderní architektuře. Článek se tím pádem dostává k otázce přístupu
/ přístupů vedoucích k formování „moderního“ genia loci našich měst.

O kompozici města a jeho obrazu bylo už napsáno mnoho stran textu od klasiků
klasických jako je Vitruvius či Alberti až po klasiky novější jako byl Camillo
Sitte. Tito dalo by se říci klasičtí klasikové urbanistické kompozice chápou
město jako prostorový útvar, který vychází z dané lokality – přírodního prostředí
a je jím zásadním způsobem formulován. Z tohoto úhlu pohledu mohou
existovat a také existují zásadní plavidla a poučky toho, jak má být prostorový
útvar města uspořádáván. Nediskutují a nerozebírají nikterak samostatně a
podrobně, že každé město má jiné přírodní - klimatické, topografické či
geologické podmínky, které jsou pro něj charakteristické a díky nimž nemohou a
ani v historické praxi nebyla dvě města stejná. Tito klasikové vychází
podvědomě z existence specifického charakteru místa, které je lidskou tvořivou
prací přeměněno na město. Vycházejí a respektují to, co bylo později nazváno
geniem loci místa.
Při formulaci genia loci můžeme se asi nejlépe opřít o Jungovu formulaci
kolektivního nevědomí. Existence duchovního rozměru v prostoru, krajině či
přírodě je pak základem pro formulování „kolektivního vnímání obrazu města“
jak jej jako první v urbanismu definuje Kevin Lynch, když vytváří mentální
mapy Bostonu. Smutné na tomto zkoumání je ovšem ta skutečnost, že o obrazu
města a potažmo o jeho vnímání jeho genia loci začíná urbanistická teorie
hovořit právě ve chvíli, kdy se jedinečnost neopakovatelnost a nezaměnitelnost
začala z měst vytrácet. Jednoznačnější náhled na jedinečnost, neopakovatelnost
a nezaměnitelnost místa nám pak dává Christian Norbert-Schulz, když formuluje
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genia loci jako určitý charakter či atmosféru místa, a to skrze dva klíčové
faktory - jeho význam / obsah, který je dán jeho vztahy k jiným objektům, to
znamená, že spočívá v tom jaké významy místo shromažďuje a jak nám
umožňuje se s ním identifikovat. Druhým prvkem je pak jeho struktura neboli
forma, což jsou formální vlastnosti systému vztahů.
Jak Lynch, tak i Norberg-Schulz a většina jejich následovníků uvažuje o jednom
jediném kolektivním vnímání genia loci města a prostoru. Na druhou stranu
„vnímání“ v čistě psychologickém smyslu „zachycuje to, co v daný okamžik
působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest,
zadýchání) tj. vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem
vědomí“. Syntézou našich jednotlivých vědomí dá se tudíž dojít k vědomí
kolektivnímu. Problém může nastat, budeme-li na „kolektivno“ nahlížet skrze
Freudovu teorii a vůbec obecně v psychologii uznávaný pohled rozdílného
rozdělení rolí mezi muži a ženami. Vyplývá z toho totiž logicky úvaha, že jsou-li
přirozeně rozdílné role mužů a žen, musí pak existovat přirozeně rozdílné
kolektivní „vnímání“ světa / místa / města mezi muži a mezi ženami. Otázkou je,
proč si toho žádný z teoretiků urbanismu dosud nepovšiml. Jsou li totiž
přirozeně rozdílné životní role, kdy muži jsou těmi racionálně myslícími,
aktivnímu, průbojnými a pokrokovými hybateli světa a ženy spíše ty pasivní,
ochranitelské, pečovatelské a kotvící je pak přirozené, že musí existovat
„mužské kolektivní vnímání“ tj. mužské vnímání genia loci - racionální,
průbojné a pokrokové a „ženské kolektivní vnímání“ tj. ženské vnímání genia
loci - pasivní, ochranitelské a kotvící.
V duchu výše uvedené úvahy mohu předložit příklad z diskuse o zbourání
historické vily známé jako „vila Anička“ v centru Hradce Králové soukromou
společností a její nahrazení novostavbou administrativní budovy.1 Nejprve tedy
pohled na „ženské“ vnímání genia loci vyjádřené mým osobním otevřeným
dopisem řediteli dané společnosti:
Každé město se skládá nejen z cihel a betonu, ale také z tisíců životů, jež jsou
v něm žity, z milionů pocitů, radostí a starostí, jež se tu každodenně odehrávají.
Ze schůzek „na rohu“a procházek v parku. Jimi město cítí a dýchá. Jsou pak ve
městě místa, budovy a zákoutí, která jsou více než jiná viditelná a každodenně
vnímaná a vytvářejí to, čemu se říká „obraz města“. A místa, která více než jiná
oslovují své obyvatele, místa, které mají lidé ve městě rádi. Při setkáních s nimi
je to stejné jako při setkání se starým přítelem. Tato místa pak vytvářejí to, čemu
se říká „genius loci“ tj. to, co vlastně tvoří město městem. Městem jedinečným a
1

Samozřejmě jsem si plně vědoma toho, že v rámci vědecké práce mám se vystříhat osobní
zainteresovanosti na popisovaném jevu. Otázkou je, popisuje-li člověk „vnímání“ a „nazírání
na genia loci místa“ zda je vůbec možné dosáhnout osobní nezainteresovanosti. Pro klid svůj
a klid čtenářův tedy zde zodpovědně prohlašuji, že jsem se o maximální objektivizaci
problému skutečně pokusila.
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neopakovatelným, rozeznatelným od jiných blízkých i vzdálených míst a měst. Ve
vile Aničce snoubí se pak obě tyto hodnoty, vytváří jedinečný obraz a genia loci
našeho města – „velkoměstského maloměsta“. Spoluvytváří a formuje ho, dává
mu duši, kterou mají jeho obyvatelé rádi, a pro kterou zde žijí. Neberte proto
prosím našemu městu jeho duši!
A jako „mužskou“ reakci otevřený dopis kolegy Samohrda na stejný problém:
Dovolte mi, abych reagoval na otevřený dopis doc. Ing. arch. Vladimíry
Šilhánkové Ph.D. Tak jako ona, i já (jako spoluautor platného územního plánu
Hradce Králové) se na Vás obracím s naléhavou, ale opačnou prosbou, aby
Vaše společnost vytrvala ve svém záměru vybudovat na dvou nárožích Střelecké
a Gočárovy třídy dva nové, 4+1 podlažní domy.
Hradec Králové je městem moderního urbanizmu. Více než 120 let územního
plánování města, vtisklo Hradci Králové jeho dnešní podobu. Nadčasové
prostorové uspořádání města, jehož základ byl položen především
v meziválečném období, je stavebně dotvářeno do dnešních dob. To platí i pro
stavební vývoj Gočárovy třídy. … Na Gočárově třídě, která byla regulačními
plány vždy chápana jako městská třída (resp. radiální urbanistická osa) …
Náhrada vil čp. 492 a 731 novými objekty s veřejně přístupným parterem,
prostorově korespondujícími s vícepodlažní zástavbou na druhé straně
křižovatky a kompletujícími tak současnou výškovou hladinu, je počinem
chvályhodným. Bude tak dovršen více než stoletý stavební vývoj Gočárovy třídy.
Tzn. stavební vývoj v duchu urbanistických tradic města, o kterých tak hodně
občané Hradce mluví, ale tak málo mu rozumějí.

Obr. 1 „Vila Anička“ v centru Hradce Králové
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Osobně si nedovedu představit krystaličtější rozdělení ženského a mužského
pohledu na daný problém. Žena pasivní, ochranitelská, a kotvící a muž
racionální, průbojný a pokrokový. V duchu patriarchální tradice a Fredovy teorie
by tedy racionální, průbojná a pokroková mysl měla zvítězit, neboť jen to co je
racionální, průbojné a pokrokové je správné. Znamenalo by to tedy, že je-li
rozdílný ženský a mužský pohled na genia loci, je pak právě ten mužský tím
správným. Z tohoto úhlu pohledu by pak bylo pochopitelné, že se ženským
vnímáním genia loci žádný z autorů nezabýval, protože je a priori špatný a musí
být potlačen.
Začneme-li se ovšem na daný problém dívat skrze generové brýle a přijmeme-li
premisu, že „mužství“ a „ženství“ je jen sociální konstrukt a mužskou a ženskou
roli vlastně diktuje společnost, pak bychom i mezi muži našli řadu osobností,
které jsou spíše ochranitelské, pečovatelské a kotvící a mezi ženami osobnosti
aktivní, průbojné a pokrokové. Jak jinak si taky vysvětlit skutečnost, že Klub za
starou Prahu byl založen převážně muži a i řada památkářů jsou muži. Naproti
tomu můžeme najít řadu žen vědkyň v přírodních a technických vědách nebo
v managementu průmyslových podniků (to bohužel zatím zejména v zemích na
západ od naší hranice). Pak ovšem neobstojí rozdělení vnímání genia loci na
„mužské“ a „ženské“ a musíme hledat jiné vyjádření výše popsaného základního
rozdílu, o jehož existenci zjevně nemůže být pochyb. Pro to, co tedy je tradičně
označováno za „mužské“ tedy pro přístup aktivní, průbojný a pokrokový by se
snad mohl hodit termín „heroicko-budovatelský“ a pro tradiční označení
„ženského“ vnímání, tj. spíše pasivního, ochranitelského, pečovatelského a
kotvícího, termín „romanticko-pečovatelský“. Z tohoto úhlu pohledu je pak ale
už celkem nesnadné říct, že „heroicko-budovatelský“ koncept je ten správný a
hodný naší pozornosti a podpory a koncept „romanticko-pečovatelský“ je tedy a
priori špatný a není potřeba se jím nijak důkladněji zabývat. Přesto se to tak ve
společnosti stále děje.
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Obr. 2 Náměstí s vydrou Eliškou v Hradci Králové – je autorem žena nebo
muž?i

Obr. 3 Soutěžní návrh lávky v centru Přerova – je autorem žena nebo muž?ii
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Naše urbanistická teorie a zejména pak územně plánovací praxe nejenže z velké
části zcela rezignovala na řešení problému prostorového uspořádání města a jeho
kompozice (snad jedinou naší současnou výjimkou v tomto směru je kolega
Hexner z pražské Fakulty architektury), ale problematikou zkoumání vnímání
města a jeho genia loci se tj. něčím, co by se dalo nazvat „psychologií města“ se
bohužel nezabývá nikdo. V tomto kontextu je pak zřejmě pochopitelné, že se ani
nikdo v naší urbanistické teorii nevěnuje studiu existence či neexistence
dichotomie vnímání genia loci natož pak po vzoru generových studií možnému
dalšímu rozdělení skupinového vnímání genia loci našich měst.
Následkem toho je ale bohužel trvalé „válcování“ přístupu „romantickopečovatelského“ jako toho méně hodnotného a s tím v řadě míst spojená ztráta
nebo lépe řešeno „unifikace“ působení našich měst. V tomto směru může být
zklamáním právě naše současná „velká“ architektura, která podle mého názoru
nesplnila očekávání v ni kladená a po pádu komunistického režimu nevnesla do
měst zohavených a unifikovaných panelovými sídlišti zpět jejich jedinečnost a
neopakovatelnost, ale v duchu „heroicko-budovatelského“ konceptu je v mnoha
případech dále unifikuje internacionální post-funkcionalistickou architekturou
(míněnou v tom nejlepším slova smyslu). Řada našich současných významných,
oceňovaných a uznávaných architektonických děl by mohla klidně stát
v kterékoli jiné z administrativních, bytových či obchodních zón našich měst.
Specifičnost, jedinečnosti či atmosféra místa tak ustupuje duchu moderní doby
… a jak říká Raymond Rehnicer pro řešení stále složitějších problémů se
uplatňují stále jednodušší řešení, dochází tak „k nesnesitelné jednoduchosti
modernost“.

Obr. 4 Ve kterém městě stojí tato stavba?iii
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Před námi – teoretiky urbanismu tedy stojí nelehký úkol prozkoumat kolektivní
vnímání města a tímto studiem pak přispět k vyváženému – generově rovnému
vztahu mezi „heroicko-budovatelským“ a „romanticko-pečovatelským“
konceptem ve stavbě našich současných měst a tím k přispět k rozvoji jejich
genia loci.
Tento příspěvek vznikl na základě výsledků výzkumu pro Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci výzkumného projektu WB-19-05 „Moderní architektura
jako nový fenomén cestovního ruchu“.
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ROZVOJ OBCHODNÝCH CENTIER V BRATISLAVE
Ing. arch. Jana Števková
Fakulta Architektúry STU, Ústav Urbanizmu, Nám. Slobody 19, 812 45
Bratisava, stevkova@fa.stuba.sk
Abstrakt
Dynamický stavebný rozvoj v posledných rokoch veľmi výrazne
ovplyvňuje vizuálnu a funkčnú stránku urbanistického prostredia. Mestské
samosprávy nedokázali flexibilne reagovať na dopyt po určitých druhoch
funkcií a dovolili investorom presadzovanie aj nekoncepčných riešení na
územiach pôvodne vyhradených na iné využitie. K novým typologickým
druhom, ktoré pribudli v našich mestách patria aj obchodné centrá. Na príklade
hlavného mesta – Bratislavy, je možé sledovať rozvoj, lokalizačné tendencie a
dopad obchodných centier na urbanistickú štrukúru.
1. Bratislava ako ekonomické centrum
Strategická poloha Bratislavy v rámci strednej Európy a jej
ekonomické a sociálne faktory predurčujú hlavné mesto za centrum lokalizácie
komerčných aktivít a budovania obchodných centier. V Bratislave sa vytvára
34% hrubého domáceho produktu štátu, sídli tu 50% spoločností so zahraničnou
účasťou, je tu najnižšia miera nezamestnanosti a vysoká vzdelanostná úroveň –
24,7% obyvateľstva má vysokoškolské vzdelanie. Podľa štúdie Gfk Slovakia
z roku 2005, bola kúpna sila v roku 2004 Bratislavského regiónu o tretinu vyššia
ako celoslovenský priemer. Hoci počet obyvateľov Bratislavy je iba okolo
425000, počas pracovného dňa sa tento počet zvyšuje až na 640000 vďaka
dochádzajúcim za prácou, študentom a turistom.
2. Vývoj obchodných centier do roku 2005
Obdobie do roku 1990
Obchodné zariadenia v Bratislave v predchádzajúcom období boli
situované väčšinou do mestského centra kde je najväčšia koncentrácia
obyvateľstva. V dotyku s historickým jadrom boli umiestňované obchodné
domy v štruktúre blokov a na centrálnom námestí bol umiestnený najväčší
solitérny plnosortimentný obchodný dom.
V 60-tych a 70-tych rokoch sa pri koncepcii obchodnej vybavenosti
uplatňoval princíp centralizmu – koncentrácie MOJ do centier, ktoré boli
zostavené do hierarchie ako normatívny model. Boli budované v tejto hierarchii:
obchodné strediská so základnou obslužnou vybavenosťou ( v obytných
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súboroch s predajnou plochou 80-250 m2), obchodné strediská s vyššou
funkciou (obvodové a štvrťové s predajnou plochou 250-400 m2), obchodné
strediská s centrálnou obslužnou funkciou (v ťažiskových a kľúčových polohách
centra, pri zásobovacích komunikáciách).
Do začiatku 90 – rokov bola celková predajná plocha
plnosortimentných a špecializovaných obchodných centier v Bratislave cca
45 000 m2. Celková predajná plocha v tradičných obchodoch a obchodných
centrách bola spolu do roku 1990 cca 100 000 m2, čiže na 1 obyvateľa pripadalo
0,22 m2 predajnej plochy ( MAGISTRÁT HL. MESTA, 2000). Tieto obchodné
centrá boli situované v tradičnej urbanistickej štruktúre mesta – ako súčasť ulíc
a námestí. Zároveň boli dostupné mestskou hromadnou dopravou ako
električkami, trolejbusmi a autobusmi ( VITKOVÁ, 2005).
Obdobie rokov 1990 – 1999
V počiatočnej fáze tohto obdobia po zmene vlastníckych vzťahov a
privatizácií, dochádzalo k živelnému rozvoju malých súkromných obchodných
jednotiek, ktoré sa umiestňovali v parteroch obytných domov. Rekonštruovali
a renovovali sa pôvodné predajne a obchodné domy.
Sieť maloobchodných jednotiek sa výrazne rozrástla aj pozdĺž
niektorých mestských tried a ulíc smerujúcich do centra mesta. Spočiatku
schátralé historické centrum prešlo postupnou rekonštrukciou. Centrum mesta
zostalo hlavným nákupným priestorom pre obyvateľov aj návštevníkov (
VITKOVÁ, 2005).
Veľké nevyužívané plochy a priestory pozdĺž ulíc vo vonkajšom meste
v tom čase neboli zaujímavé pre podnikateľov. Voľné plochy boli príliš veľké
a potrebné investície niekoľkonásobne prevyšovali možnosti súkromných
investorov.
Výnimkou bol hobbymarket Baumax, ktorý sa sprevádzkoval už
v roku 1994 a tak začal prienik veľkoplošných maloobchodných jednotiek
moderného typu. K Baumaxu sa v roku 1995 pridala IKEA.
Prvým pokusom vytvoriť „ nákupné centrum“ bol SPS – Shopping
Park Soravia na Rožňavskej ulici, otvorený v roku 1998, ale v podstate išlo iba
o zoradenie rôznych predajní bez centrálnej prekrytej ulice. Ďalším bolo
centrum Bottova, ktoré bolo síce architektonicky na vyššej úrovni, ale jeho
chybou bola nevhodná poloha a dostupnosť s parkovaním ( BAHNA, 2001).
Obdobie rokov 1999 – 2005
Kým v susedných postsocialistických krajinách ( Čechy, Maďarsko...)
v roku 1999 už bola realizovaná výstavba veľkých nákupných centier,
v Bratislave bol tento rozvoj oneskorený asi o 3 - 4 roky. Silný tlak
zahraničných investorov prelomil bariéru vtedy platnej územno-plánovacej
dokumentácie a vynútil si schválenie svojich zámerov.
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Výstavbu odštartovala realizácia
nákupného centra DANUBIA
s hypermarketom Carrefour, otvorená v júni roku 2000 v Petržalke. V novembri
toho istého roku bol otvorený POLUS CITY CENTER, tiež s hypermarketom
Carrefour. Bolo to prvé skutočné obchodno – spoločenské centrum. O rok
neskôr vznikol AUPARK v Petržalke pri Sade Janka Kráľa s dvojnásobným
počtom predajní a vybavenosti ako POLUS. Súbežne sa rozbehla výstavba
hypermarketov TESCO situovaných v okrajových častiach mesta.
Ďalšiu etapu rozvoja charakterizovala výstavba mimomestských
centier ako AVION SHOPPING PARK ( v strategickej polohe pri letisku)
a výstavba hobbymarketov ( Hornbach, Baumax) nábytkových obchodných
domov IKEA, KIKA. V novembri 2004 sa sprístupnilo nákupné centrum
SHOPPING PALACE s hypermarketom TESCO pri východnej výpadovke (
Cesta na Senec) na Zlatých Pieskoch.
Spoločnou charakteristikou tohto dynamického vývoja týchto
nákupných centier je koncentrácia, vysoký prírastok predajnej plochy,
obklopenie veľkoplošnými parkoviskami a lokalizácia na zelenej lúke,
najčastejšie na periférii mesta v dotyku na dôležitú, častokrát rýchlostnú
komunikáciu. Centrá sú orientované predovšetkým na motoristov.
Centrum mesta už nie je cieľom pre realizáciu nákupov. Ťažisko
obchodnej siete sa presunulo na okraj mesta, prípadne do určitých mestských
štvrtí.
Zároveň sa zmenilo aj nákupné správanie obyvateľov Bratislavy a
okolia, ktorí si so zvyšujúcou sa životnou úrovňou zvykli na nákupy v týchto
veľkoplošných zariadeniach a obľúbili si trávenie voľného času v centrách,
ktoré poskytujú okrem obchodov aj zábavu a relax. To má samozrejme dopad
na celú obchodnú sieť mesta. Podľa štúdie agentúry GfK Slovakia z roku 2006
až 88,9 % opýtaných bratislavčanov, navštevuje shopping centrá. Jednoznačne
najčastejším motívom návštevy obchodných centier je nakupovanie
a využívanie služieb v týchto centrách. Zábava a oddych vystupujú ako
sekundárne motívy. V porovnaní s obyvateľmi Európy, kde prevažujú
návštevníci hľadajúci zábavu, Bratislava zatiaľ zaostáva.
3. Lokalizácia obchodných centier v Bratislave s rozdelením podľa veľkosti,
sortimentu, umiestnenia a koncentrácie
Podľa interných materiálov Magistrátu hl. mesta – Oddelenie územného
plánovania, v Bratislave rozlišujeme:
- vnútromestské obchodné centrá ( obchodné domy, pasáže, supermarkety,
samoobsluhy, diskonty)
- regionálne vnútromestské obchodné centrá, ktoré môžu dosahovať predajnú
plochu od 10 000 m2 až po 50 000 m2, optimálne cca 30 000 m2. Ich súčasťou
bývajú supermarkety s predajnou plochou nad 400 m2, v krajnom prípade sú ich
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súčasťou aj hypermarkety. Okrem obchodu poskytujú aj rôzne služby,
reštauračné zariadenia, kiná, bowling, fitness, dokonca aquacentrum. Tieto
centrá charakterizuje dobrá dopravná dostupnosť, kvalitné napojenie na MHD s
pešími ťahmi a dostatočný počet parkovacích miest, pričom sú tieto parkovacie
miesta situované v podzemí, na streche, alebo v osobitnom parkovacom dome. V
Bratislave v súčasnosti existujú 2 takéto centrá:
BA III – MČ Nové Mesto – POLUS CITY CENTER na Vajnorskej ulici s
celkovou predajnou plochou 18 626 m2, z toho hypermarket Carrefour: 8 500
m2.
BA V – MČ Petržalka – SHOPPING CENTER AUPARK na Einsteinovej
ulici s celkovou prenajímateľnou plochou 37 870 m2, z toho supermarket Terno:
2015 m2.
- prímestské obchodné centrá, môžu dosahovať až 100 000 m2 predajnej
plochy. Základ prímestských obchodných centier tvoria hypermarkety a
hobbymarkety. Pre tento typ prímestských nákupných centier je typická
vnútorná krytá pasáž lemovaná menšími obchodmi. Na jej koncoch sa
umiestňujú veľkokapacitné zariadenia obchodu.
V poslednej generácii takýchto centier sa uplatňujú aj zariadenia iných
funkcií: stravovacie zariadenia, zariadenia voľného času ( kiná, diskotéky,
zábavné parky, plavárne, klziská, zariadenia pre deti), rôzne služby ( banky,
cestovné kancelárie, služby motoristom). Spádová oblasť pre hypermarket je
100 000 obyvateľov. Prímestské nákupné centrum plní úlohu odľahčujúceho
centra, ktoré zachytáva predovšetkým návštevníkov zo širokého spádového
územia. Nemalo by prekročiť 15-20% maloobchodného obratu mesta.
Príkladom takéhoto prímestského centra sú zatiaľ dve centrá:
- BA II – MČ Ružinov ( katastrálne územie Trnávka) - AVION SHOPPING
PARK pri letisku M. R. Štefánika na Ivánskej ceste, s napojením na diaľničný
obchvat Bratislavy s celkovou prenajímateľnou plochou 55 000 m2, z toho: 15
000 m2 – Hypernova s okolitými prenajímateľnými jednotkami a Ikea
s predajnou plochou 22 000 m2. V dotyku s týmto areálom je situovaný
hobbymarket Hornbach s predajnou plochou 16 000 m2 a nábytkový obchodný
dom Kika s predajnou plochou 20 000 m2.
- BA II – MČ Ružinov ( katastrálne územie Trnávka) - SHOPPING PALACE
SORAVIA, ktorý má spolu s hypermarketom Tesco predajnú plochu až 55 000
m2. Z toho 11 460 m2 predajnej plochy patrí Tescu. Toto centrum má ambíciu sa
rozrásť až na 70 000 m2 s cieľom poskytnúť okrem nákupu aj priestor na
trávenie voľného času, relax a šport. Lokalizácia najväčších obchodných
prevádzok je zobrazená na obrázku č.1 – Mapa: Typy a veľkosti nákupných
centier v Bratislave.
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Magistrátu hl. mesta
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4. Porovnanie súčasnej a navrhovanej obchodnej vybavenosti podľa
okresov Bratislavy s prihliadnutím na navrhovaný Územný plán
Vplyvom prudkého rastu obchodných centier v uplynulých piatich
rokoch došlo v niektorých okresoch Bratislavy k výrazným rozdielom (až
disproporciám) týkajúcich sa plošnej výmery, ale aj typologických druhov podľa
veľkosti a sortimentu.
Na obrázku č.2 sú názorne zobrazené vyjadrenia plošnej výmery
rôznych typov predajných zariadení v jednotlivých okresoch Bratislavy. Pre
porovnanie je uvedený aj plánovaný rozsah veľkoplošných prevádzok do roku
2009. Na mape Bratislavy v prílohe je vyznačená lokalizácia najväčších
obchodných centier.
Bratislava II je okres s najvyššou celkovou výmerou predajných plôch
a zároveň zatiaľ jediný, kde sa lokalizujú hobbymarkety. Významné miesto
v tomto okrese majú aj obchodné domy s nepotravinovým sortimentom
špecializované na nábytok. Diskontné predajne sa lokalizujú hlavne v okresoch
IV a V s vysokým počtom obyvateľov žijúcich v bytových panelových domoch.
Druhým okresom čo do plošného rozsahu predajných plôch je
Bratislava V, ale keď porovnáme predajnú plochu v m2 na 1000 obyvateľov, tak
na druhom mieste je okres Bratislava I. Okres s najnižšou predajnou plochou na
1000 obyvateľov je Bratislava IV.
Z projektovaných návrhov obchodných centier do r. 2009 vyplýva, že
investori opäť zameriavajú svoju pozornosť do voľných lokalít v centre mesta,
najmä pozdĺž nábrežia Dunaja. Nové obchodné centrá by mali byť polyfunkčné
a integrované s mestskou štruktúrou.
Predpoklad 1,37 m2 predajných plôch na 1 obyvateľa k roku 2020
(podľa územného plánu v schvaľovacom procese), prijatý pre porovnanie
potrieb s porovnateľnými európskymi mestami, bude podľa avizovaných
projektov naplnený a prekročený možno už v roku 2009. Podľa navrhovaných
projektov vychádza na 1 obyvateľa až 1,505 m2 predajnej plochy. Tu sa vynára
otázka, či trh už nebude nasýtený a do akej miery sa bude zvyšovať kúpna sila
obyvateľov hlavného mesta.
Tab.1.: Porovnanie súčasného a navrhovaného stavu predajných plôch v jednotlivých
okresoch Bratislavy. /maloobchodné jednotky s predajnou plochou > 400 m2/
okres
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V

Predajná plocha –
súčasný stav ( m2)
44 507
196 844
50 741
42 957
108 490

Predajná plocha - návrh
do r. 2009 ( m2)
92 770
72 494
8 048
2 244
21 500

Predajná plocha – spolu
v r. 2009 ( m2)
137 277
269 338
58 789
45 201
129 990

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Magistrátu hl. mesta

123

Tab.2.: Porovnanie vybraných ukazovateľov súčasného stavu predajných plôch
v jednotlivých okresoch Bratislavy. /maloobchodné jednotky s predajnou plochou > 400
m2/.
okres

Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V

Rozloha ( km2)

9,6
92,5
74,7
96,6
94,2

Predajná
m2/ 1km2
4636
2128
679
445
1152

plocha Počet obyvateľov

43 367
108 056
61 467
92 994
119 649

Predajná plocha
m2/
1000
obyvateľ.
1026
1822
825
462
907

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistickej ročenky 2004 a Magistrátu
hl. mesta.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Magistrátu hl. mesta

5. Zhodnotenie dopadu veľkých komerčných investícií na urbanistickú
štruktúru hl. mesta
Z urbanistického hľadiska, nové obchodné centrá priniesli veľa
negatívnych dopadov na urbanistickú štruktúru mesta. Život z centra mesta sa
začal vytrácať a centrum prestáva byť atraktívne z pohľadu nakupujúcich.
V centre zostáva veľká časť maloobchodných jednotiek s nízkou kvalitou ako
napr. na Obchodnej ulici. V historickom centre je situácia odlišná, tam sa
postupne lokalizujú hlavne kaviarne, reštaurácie, bary a špecializované luxusné
obchodíky zamerané na turistov.
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Nové centrá na perifériách sú izolované, uzavreté do seba
a nenadväzujú na urbanistickú štruktúru. Často nerešpektujú ani hlavné pešie
ťahy či väzby s okolitou zástavbou. Nevytvárajú otvorené verejné priestranstvá (
ulice, námestia) vhodné pre peších, dokonca v určitých polohách vytvárajú skôr
prekážky pre chodcov. Sú orientované hlavne na automobilovú dopravu,
spojenie s MHD je časovo náročné a nepohodlné. Určitým spôsobom si vynútili
nové zaťaženie dopravného systému mesta.
Výstavba na zelenej lúke a rozľahlé predimenzované parkoviská na
teréne, prispievajú k negatívnym dopadom na životné prostredie. Pri
multifunkčných centrách ako napr. Polus je využívanosť parkovísk podstatne
vyššia.
Z architektonického hľadiska možno viacerým centrám, hlavne
hypermarketom vyčítať rovnaký internacionálny vzhľad objektu oblepeného
reklamami s „provizórnym“ charakterom. Jedným z hlavných záujmov
investorov je čo najnižšia cena vstupných nákladov na stavbu čo sa samozrejme
odráža aj na kvalite architektúry. Zdá sa, že investori vedome, alebo nevedome
realizujú svoje zámery s kratším časovým horizontom.
Niektoré shopping centrá však majú aj pozitívne dôsledky, ako napr.
integrované centrum POLUS CITY CENTER, ktoré vytvára kultivovaný
vonkajší verejný priestor pre peších a je významným obvodovým obchodnospoločenským centrom, ktoré je ľahko dostupné MHD. Na mieste pôvodného
rozľahlého záchytného parkoviska vzniklo živé obvodové centrum. Súčasné
parkovanie je vyriešené hlavne v suteréne objektu. Jediný nedostatok, na ktorý
je možné upozorniť, je parkovisko na streche objektu, ktoré narúša strešnú
krajinu.
AUPARK svojou polohou vymedzil Einsteinovu ulicu a zadefinoval
založenie nového ťažiskového centra Petržalky. Stal sa magnetom pre
lokalizáciu ďalších komerčných aktivít, vrátane administratívneho centra.
Obe centrá sú zároveň novými typologickými druhmi – tzv. mesto
v meste s množstvom služieb a zábavou, kde je príjemné tráviť voľný čas.
Odľahčujú historické centrum. Stali sa rýchlo veľmi populárnymi hlavne medzi
mladými ľuďmi.
Pri porovnávaní negatív aj pozitív jednoznačne vychádza pozitívnejšie
realizovanie multifunkčných obchodno – spoločenských centier, ktoré sú
celodenne využívané, sú začlenené do mestskej štruktúry a sú ohľaduplnejšie k
životnému prostrediu.
ZÁVER
Rozvoj veľkých obchodných komerčných investícií priniesol so sebou
celý rad negatívnych, ale aj zopár pozitívnych aspektov.
Napriek niekoľkoročným skúsenostiam v západnej Európe, mestský
manažment a územný plán nebol pripravený na príchod veľkých obchodných
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reťazcov. V súčasnosti sa preto čoraz nástojčivejšie žiada regulovať nové
veľkoplošné predajne, aby boli bezkolízne dostupné širokej verejnosti aj s
MHD, aby vytvárali kvalitné verejné priestranstvá pre peších s rozumne
vyriešenou statickou dopravou rešpektujúcou životné prostredie. Dôležité je, aby
mestský manažment dokázal ovplyvniť aj kapacitný rozsah nových prevádzok a
ustrážiť kvalitný urbanisticko – architektonický detail.
Výsledný projekt by mal byť úspešný a výhodný pre všetky
zúčastnené strany a zároveň rešpektujúci životné prostredie. Trvalo udržateľný
rozvoj potom nie je iba ideou ochrancov prírody, ale stáva sa skutočnou realitou
živého organizmu mesta.
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INFORMAČNÍ EKOCENTRUM
V REGIONU VĚTRNÍK
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
Abstract
The Earthen Architecture Association in cooperation with the Faculty of
Architecture of the Brno University of Technology within a frame of
a INTERREG IIIA project investigated 4 villages at Vyškov region, where they
assessed the extent of use of earthen materials in existing buildings.
The example reconstruction one of them documents the possibility of
environmentally freindly reconstruction of such buildings.
Úvod
Příprava stavebního projektu Informačního ekocentra pro mikroregion Větrník
byla vytvořena ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Sdružením
hliněného stavitelství v rámci projektu Minulostí k budoucnosti - přírodní
materiály v regionální stavební kultuře, jehož řešitelem je Obec RostěniceZvonovice. Projekt je zpracován v rámci programu INTERREG IIIA Česká
republika – Slovenská republika, jehož cílem je posílení přeshraniční spolupráce
v oblasti zachování a rozvoje tradiční stavební kultury s důrazem na zvýšení
atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu.
Objekt bude využíván jako veřejná stavba s možností ubytování, která bude plnit
funkci turisticko-informačního centra a centra environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty. Návštěvníci zde získají informace o zajímavých místech
regionu, ekologické poradenství a informační publikace. Centrum je řešeno jako
multifunkční zařízení, které bude sloužit nejen turistům, ale především
místním občanům a dětem. Budou tu probíhat výstavy, besedy, diskuse
s kvalifikovanými odborníky na ochranu přírody, ekologický způsob života,
včetně poradenství pro ekologické stavění a přírodní stavební materiály.
Vzhledem k tomu, že mikroregion Větrník, který tvoří obce Lysovice, Kučerov,
Rostěnice-Zvonovice, Hlubočany, Tučapy, Dražovice, Bohdalice a Pavlovice si
zachovaly svůj původní venkovský charakter s tradiční lidovou architekturou
hliněných staveb se zajímavými památkami žudrového hanáckého domu, byl pro
funkci Informačního ekocentra vybrán starý hliněný objekt v obci Rostěnice127

Zvonovice. Dům není v současné době využíván a po jeho rekonstrukci
s dostavbou nového objektu ve dvorním traktu bude příkladem ekologické
stavby z přírodních materiálů a s nízkou spotřebou energie.
Rekonstrukce
Stávající objekt se nachází na okraji venkovské památkové zóny. Přestože sám
není památkově chráněn a nemá ani významnou historickou hodnotu, chceme
upozornit vlastníky podobných stavení, že přes mnohdy havarijní stav hliněného
staviva lze takový objekt odborně zrekonstruovat a zachovat jeho kulturní
hodnotu, která na sebe váže tradiční symboly našeho domova.
Na základě stavebně technického průzkumu, který provedla doc. Ing. Žabičková
se Sdružení hliněného stavitelství bylo vytypováno zdivo, které zůstane
zachováno. Pevnosti hliněného zdiva byly stanoveny nedestruktivní zkouškou
pomocí tvrdoměru Schmidt PT a byly kombinované se zkouškami pevnosti
vyjmutých cihel ze zdiva v lisu. Výsledné hodnoty se pohybují mezi 2-3 MPa,
což je pro plánovanou přestavbu dostačující. Největší poruchy byly nalezeny
v cihelném objektu ve dvoře, který byl navržen pro demolici [1]. Stávající
dřevěné stropy jsou v dobrém stavu, proto budou po nutném zesílení ponechány.
Krov bude nahrazen novými dřevěnými vazníky.
Rekonstruovaný objekt, který je řešen jako nízkoenergetický dům bude zateplen
a vybaven nízkoteplotní otopnou soustavou (plynové vytápění s radiátory)
s regulovanou teplotou. Zdrojem tepla bude kondenzační plynový kotel, který
bude sloužit i pro přípravu TUV.
Přestavba objektu bude v souladu s podmínkami památkové zóny se zachováním
původního architektonického členění, se zachováním výšky střešního hřebene
a vzhledu uliční fasády. Dvorní fasáda objektu má již navrženou novou tvář,
reflektující vnitřní uspořádání domu. V přízemí rekonstruovaného objektu je
navržen obchod se zázemím, kanceláře správce a recepce pro ubytovací část
umístěnou v patře. Stávající budova je propojena vstupním a schodišťovým
prostorem s novostavbou víceúčelového zařízení, umístěnou v dvorním traktu.
Novostavba
Hlavním cílem architektonického a dispozičního řešení nového objektu je
navrhnout úspornou, jednoduchou, účelnou stavbu, z ekologicky nezávadných
materiálů, s nízkými provozními náklady, s flexibilní dispozicí a s nízkou
energetickou náročností v pasivním standardu. Novostavba má minimalistickou
formu jednopodlažní budovy halové konstrukce s volnou, variabilní dispozicí,
která v maximální míře využívá místních přírodních materiálů (kámen, dřevo,
hlína).
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Snahou je, aby termická kvalita budovy byla co nejvyšší t.j. aby její energetická
náročnost byla co nejnižší. Na budovu se pohlíží jako na zařízení využívající
pasivní sluneční energii. Prosklená fasáda dřevostavby bude nejen využívat
pasivní solární zisky, ale zvyšuje i kvalitu vnitřního prostředí, především v zimě.
Psychické působení vnitřního prostoru, který je ozářen sluncem a propojen
pohledově s exteriérem je obrovské.

obr.1 Pohled na dvůr s devastovanými hospodářskými objekty

obr.2,3 Uliční pohled nevyužitého objektu, návrh rekonstrukce

obr.4,5 Návrh dvorní dřevostavby a řešení atria
Aby byly dosaženy potřebné hodnoty pasivního domu s minimální energetickou
potřebou 5 – 15 kWh/(m2.a) je potřeba vytvořit dokonalý tepelněizolační obal
všech prvků obvodového pláště, střechy, podlahy, oken a dveří, eliminovat
tepelné mosty v základech, a zajistit přesné provedení stavby a dosáhnout
požadované vzduchotěsnosti, tak aby ztráty tepla byly minimální [2].
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Konstrukce novostavby je navržena dřevěná sloupková s tepelně izolační výplní
ze slámy s vnitřní hliněnou obezdívkou. Zastřešení plochou zatravněnou
střechou bude provedeno sbíjenými dřevěnými vazníky s tepelnou foukanou
izolací z celulózy Climatizer Plus. Prostorová tuhost dřevěné sloupkové
konstrukce je zajištěna ztužením konstrukce stropu a stěn vodovzdornými OSB
deskami, které budou plnit funkci parozábrany.
Novostavba bude vytápěna teplovzdušným vytápěním s řízeným větráním a
rekuperací tepla. Zdrojem tepla bude elektrokotel, který bude sloužit i pro
přípravu TUV. Doplňkovým zdrojem základní otopné soustavy budou krbová
kamna o malém výkonu. Pomocí pasivního solárního získávání tepla a pomocí
rekuperace tepla by měl dům pokrýt až 60% zbytkové spotřeby tepla.
Závěr
Snahou řešeného projektu je přispět k větší informovanosti stavebníků a
místních obyvatel o přednostech
tradičních stavebních materiálů a o
možnostech jejich uplatnění nejen při rekonstrukcích tradičních hliněných
staveb, ale i při výstavbě novodobých objektů. Hlína je jeden z mála trvale
obnovitelných materiálů, který neshnije, nezrezaví, nevyžaduje pracnou údržbu,
je snadno recyklovatelný a dá se dobře kombinovat s jinými přírodním
materiály. Nepálená hlína snadno vlhkost přijímá a pomalu vydává. Tím udržuje
příznivé mikroklima interiéru a pozitivně se projevuje na zdravotním i
psychickém stavu uživatelů stavby. Přitom architektonické i konstrukční řešení
hliněných staveb může dobře aplikovat principy „ekologické“ tj. šetrné a
zároveň pro uživatele zdravé výstavby.
Lze předpokládat, že obliba hliněných staveb bude znovu obnovena, pokud se
rozšíří znalost hliněných technologií u stavebních firem. Specializace na hliněné
stavby se stane velkou příležitostí pro malé stavební firmy na venkově,
především v oblastech hliněné tradice, kde bude o tyto stavby větší poptávka.
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STUDIE KOMPOZIČNÍCH PRVKŮ ČÁSTI JIČÍNSKA
Ing. Karel Watzko
ČVUT v Praze, Fsv, Katedra sídel a regionů, Thákurova 7
Abstrakt
Studie kompozičních prvků části Jičínska se zabývá identifikací krajinné
kompozice, jejích jednotlivých prvků a možných vzájemných vazeb. Byla
shromážděna data napomáhající určit míru zapojení konkrétních, specifických
památek a přírodních dominant v plánu barokních iniciátorů. Porovnáním
s historickými podklady je pak vytipována možná struktura kompozičních
vztahů. V konečné fázi se tato studie zabývá obnovou a doplněním zjištěného
stavu, ve smyslu revitalizace zapomenutých či zaniklých krajinných souvislostí.
Úvod
Barokní dědictví v kulturní krajině a jeho význam pro dnešní společnost, je
jedním ze základních témat studie kompozičních prvků na území části Jičínska.
Tato si klade za cíl oživit a přiblížit poezii barokních kompozic dnešnímu
člověku tak, aby ji nevnímal jen jako zakonzervovaný muzejní exponát, ale aby
byl schopen prožívat ji jako součást svého každodenního pobytu v krajině.
Zabýváme-li se hlouběji vztahem současnosti k fenoménu obecné barokní
krajinné kompozice (obecné – tedy nevztažené na konkrétní území a konkrétní
kompoziční prvky), je nezbytné, ukázat si nejprve rozdíl mezi územím
vykazující určité znaky „prokomponovanosti“ a oblastí, která sice není ochuzena
o přírodní, historické i moderní architektonické dominanty, ale chybí zde odkazy
na jejich širší provázanost. Subjektivnost takového srovnání je zcela zřejmá,
můžeme-li ale prohlásit snahu „komponovat“ také za snahu „fascinovat“,
pohybujeme se vlastně od prvopočátku v hranicích subjektivity – neboť někdo
bude skutečně dynamikou krajinných záměrů okouzlen, naopak jiného nechá
stejný úhel pohledu zcela chladným.
Zatímco jednotlivé památky v souladu s přírodními prvky vytvářejí svá
oddělená, vlastní „genia loci“, charakteristickou vlastností komponovaných
oblastí je, větší či menší měrou postihnutelný, nikoli duch místa, ale duch
krajiny, kde se estetické účinky samostatných prvků násobí. Prvky zapojené do
krajinného plánu spojuje řád, vyšší smysl, společná myšlenka, která oživuje
jinak mlčenlivý, málomluvný jazyk minulosti. Toto jsou stupně oddělující
úrovně „krajiny solitérních prvků“ a „krajiny souvislostí“.
Co však zbylo do dnešní doby z duchovního vzepětí konkrétních lidí, osobně
spřízněných s duchovními ideály baroka, kteří se postavili za přeměnu, dávající
základ charakteru velké části měst i volné krajiny současnosti? V nejlepším
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případě se dochovaly materiální pozůstatky (kostely, kaple, sochy, někdy i
aleje), saturující více či méně většinu území dnešních Čech a Moravy, avšak
z duchovní náplně těchto reliktů a z jejich dřívější úlohy v kompozičních
plánech zbylo jen pramálo a tichá výpověď o víře donátora utichla. Není tedy
divu, že nyní již němé a zdánlivě beze smyslu rozeseté památky příliš neoslovují
laickou veřejnost, považující výše zmíněné artefakty v nejlepším případě za
turisticky zajímavé objekty.
Tato studie si klade za cíl popsat a případně navrhnout doplnění kompozičních
záměrů dnes již zpola zapomenutých vztahů mezi jednotlivými památkami a
přírodními dominantami na území rozkládající se jižně od města Jičína.
Výsledkem má být návrh, ukazující historickou tvář této loklaity, nikoli však
odtažitou a zbavenou běžného života, ale naopak aktivně využívanou. Není
pravděpodobné, že bude zcela odhalen původní plán všech barokních
krajinářských fines, ale je možné respektovat velký počet indicií a pokusit se
v současných podmínkách a se současnými možnostmi dotvořit prostředí, které
by se opět mohlo v pravém slova smyslu stát „krajinou živou“.
Identifikace kompozičních prvků pro účely urbanistického návrhu
Základní linií této části studie je identifikace krajinné kompozice (ať už cíleně
vybudované či samovolně vyvstalé), vytipování lokalit vhodných pro obnovu či
doplnění a v konečné fázi doporučení nástrojů, s jejichž pomocí by bylo možné
návrhy realizovat.

Mapa nejvýznamnějších památek a přírodních dominant v řešeném území
V prvním stadiu definování krajinného schématu bylo přistoupeno k detailnímu
průzkumu památek v celém řešeném území – šlo zejména o kostely, kaple,
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kapličky, zvonice, zámky, špýchary, skulpturální díla a drobné sakrální objekty,
ale například i o relikty alejí. Vyhledávanými fakty byla především datace,
donace, důležitost byla přikládána také vizuálním souvislostem (například
naskýtajícím se výhledům od památky) architektonickému a uměleckému pojetí,
axialitě objektů a ideovému propojení jednotlivých artefaktů.
V další fázi byla provedena pohledová analýza řešeného území spočívající ve
vyhledávání a následné kategorizaci výhledových situací z vizuálně či jinak
exponovaných lokalit. Výhled, jako nástroj identifikace krajiny, je třeba chápat
jako element zasluhující si stejné ochrany a péče jako přírodní, či
architektonické prvky. Stejně tak je s ním možné pracovat, dotvářet ho, nebo ho
renovovat (pokud to současné podmínky dovolí). Revitalizace barokních
kompozičních plánů je tak do jisté míry obnovou zapomenutých, respektive
zaniklých pohledových vazeb.
V tomto stádiu průzkumu došlo k prvnímu hrubému rozvržení úloh konkrétních
objektů a přírodních prvků v rámci předpokládané kompoziční struktury. Byl
sestaven seznam objektů tvořících potenciální jádro tohoto krajinného plánu. Jak
je patrné z následující tabulky, nejčastějším donátorem a iniciátorem vzniku
největšího počtu zásadních staveb v řešeném území byl hrabě František Josef
Šlik a jeho žena Anna Josefa Šliková – Krakovská.

Tabulka památek tvořících předpokládané jádro kompozice
Dalším zkoumaným fenoménem, který má vysokou výpovědní hodnotu o
možném krajinném plánu, je cestní síť a jednotlivé (dříve zkoumané) prvky a
jevy na ni navazující. Výchozím podkladem se pro tuto část studie stal mapový
podklad I. vojenského mapování, zachycující stav území nejblíže době vzniku
předpokládaného jádra krajinné kompozice. Z tohoto relativně podrobného a
přesného zdroje lze zjistit nejen původní průběh významných cest, polohu
jednotlivých (později často přemístěných či zničených) soch i drobných křížků,
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ale i jejich vzájemnou interakci s chrámovými tělesy, kaplemi, správními a
hospodářskými budovami.
Srovnáním se současným stavem a vyhodnocením předcházejích analýz (stav
památek, pohledové vztahy) byla oblast řešeného území imaginárně rozdělena
na tři kompoziční pásy. V každé z těchto oblastí se vyskytuje specifická,
kompozičně svébytná krajinná struktura. Spojuje je barokní tvarosloví
v intencích výše popsaných funkcí jednotlivých kompozičních prvků (kostely,
kaple, sochy, plastiky, aleje, lokální kompozice) a osoby iniciující jejich vznik –
pocházející zejména ze schlikovského hraběcího rodu.

Rozdělení řešeného území do kompozičních pruhů
„Ostruženský pás“ (1) je specifický především svým převážně barokním
charakterem. Týká se to jak architektonického stylu mnoha významných staveb,
tak způsobu jejich osazení do krajinných souvislostí. Charakter oblasti také silně
ovlivňuje těleso města Jičína, které je bezesporu velmi výrazným kompozičním
elementem, ovšem nespadá již do zájmové oblasti. Jasnou architektonickou
dominantu sakrálního charakteru tvoří v popisovaném pásu skvostný barokní
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kostel Povýšení svatého kříže v Ostružnu z roku 1780, od architektů Hegera a
Palliardiho – jde o jedinou dvouvěžovou chrámovou stavbu v zájmovém území,
splňující většinu formálních aspektů pozdně barokní sakrální stavby, včetně
umístění tělesa kostela ve vztahu vůči cestám, vůči navazujícím kompozičně
činným objektům (kaple svaté Anny a Nejsvětější Trojice) a k okolním
přírodním prvkům (ostruženský rybník, vrch svaté Anny).

Ostruženský kostel, v pozadí vrch sv. Anny
V oblasti na severní straně velišského hřbetu (ostruženský pruh) existuje rovněž
vzácný soubor barokních kaplí provedených ve vysoké kvalitě z hlediska
uměleckého, architektonického i krajinářského. Tento soubor je tvořen kaplí
svaté Anny na čedičovém vrchu stejného jména, kaplí nejsvětější Trojice
v blízkosti zřídel léčivých pramenů (u bývalých „Šlikovských lázní“), kaplí
svatých Andělů Strážců na malé terénní vyvýšenině v blízkosti obce Podhradí.
Nejvýznamnější součást souboru tvoří kaple Loreta, dominantně shlížející ze
stejnojmenného čedičového vrchu, který je součástí hřbetu, gradujícího na
vrcholu kopce Veliše. Právě tento hřbet (nejvýrazněji vytyčovaný vrchy Loretou
a Velišem) je hranicí mezi „ostruženským“ a „velišským“ kompozičním pásem.
Svojí polohou je loretánská kaple propojujícím prvkem mezi těmito dvěma
svébytnými oblastmi.
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Centrální část řešeného území – „velišský pruh“ (2) - je pravděpodobně těžištěm
barokního krajinného plánu, respektive vyskytuje se zde velký počet
vzájemných pohledových, ideových i hmotných vazeb mezi významnými
krajinotvornými prvky. Utváří se zde opět zcela svébytná, charakteristická
kompoziční struktura. Individuální charakter velišského pruhu je tvořen zejména
spolupůsobením několika architektonických dominant (kaple Loreta, kostely ve
Veliši a v Chyjicích, zámek v Jičíněvsi), doplňovaných dalšími objekty
(střevačský špýchar, kostely v Dolanech, Bukvici a v Kostelci). U ostruženského
pruhu bylo konstatováno, že jeho charakter se zdá být převážně barokní. Při
analýze krajinné, sídelní i architektonické struktury velišského pruhu byl
identifikován silný původní charakter, který zde zanechala gotika. Nejlépe je to
pozorovatelné na vzájemném rozmístění sakrálních objektů a jejich vztahu
k přírodním reáliím. Prakticky všechny kostely této oblasti stojí na místech
starších, převážně gotických kostelů. Podobným způsobem je modelovaný třetí,
„libáňský kompoziční pruh“ (3), kde se zachovala původní síť gotických kostelů
v málo pozměněné podobě. Ve velišském pásu se tedy nejedná o krajinu
barokní, nýbrž zbarokizovanou. To dodává celkovému obrazu popisovaného
území jistou dávku archaičnosti, kterou barokní dynamika elegantně vyzývá
k tanci.
Urbanistické návrhy ve smyslu revitalizace a doplnění krajinné struktury
Sledujeme-li cíl vytyčený na samém začátku této studie – „oživit a přiblížit
poezii barokních kompozic dnešnímu člověku tak, aby byl schopen prožívat ji
jako součást svého každodenního pobytu v krajině“ – pak je nutné přistoupit
k určitým úpravám současného stavu krajiny, který dovoluje vnímat pouhý
zlomek estetického potenciálu, jakým řešená část Jičínska disponuje. Po
předchozí analýze byly vytipovány lokality, ovlivňující největší měrou celkové
vnímání kompoziční situace, zároveň však vyžadující konkrétní návrhy obnovy
a doplnění krajinné struktury. Ta by měla být v ideálním případě založena na
uznávání estetických hodnot komponované krajiny, jako primárních limitujících
faktorů budoucího sídelního, technického a hospodářského rozvoje území.
Definování návrhových oblastí je založeno na obecné myšlence propojení tří
svébytných, charakterově odlišných pruhů (popsaných v předchozím textu)
fenoménem homogenní krajinné kompozice. K tomuto účelu mohou sloužit
nově navržené či obnovené spojovací články cest za spolupůsobení pohledových
a ideových vazeb mezi jednotlivými architektonickými a přírodními prvky.
V rámci výše zmíněné snahy homogenizovat krajinnou kompoziční strukturu
bylo přistoupeno k lokaci návrhových oblastí takovým způsobem, aby mohly
být obnoveny, či nově vytvořeny vzájemné vazby mezi kompozičními pruhy.
Detailní návrhy v jednotlivých lokalitách pak promítají základní homogenizační
snahu do konkrétního reálného prostředí. Reprezentatem takových úprav může
být například návrh v lokalitě „Za dolanskými humny“, která je specifická svou
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neopakovatelnou, vizuálně-estetickou náplní. Na půlkruhovém horizontu se zde
nečekaně zjevují siluety mnoha barokních staveb a přírodních dominant, které
byly zahrnuty do jádra kompizční strukutry. Zcela vlevo prosvítá mezi stromy
těleso střevačského špýcharu, napravo od něj se v pozadí zvedá Holý Vrch, dále
pak dominuje pohledu chyjický kostel, v jeho pozadí vystupuje nejvýše vrch
Loreta s kaplí, kterou lze v hustém porostu pouze tušit. Nad zalesněnou
Chyjickou stráň vyčnívá oblý velišský vrchol. Bohužel velišský kostel zůstává
skryt za zelení. Výšková studie terénu však ukazuje, že pokud by v porostu
Chyjické stráně existoval průsek (alespoň o šířce 6 metrů), pak by byla věž
kostela svatého Václava ve Veliši, z místa, kde jeho osa protíná výhledový bod,
opravdu viditelná. Dále napravo lze rozpoznat mezi stromy věžičku kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Kostelci. Zcela vpravo pak nečekaně vystupuje
z údolí věž dolanského kostela sv. Matouše a za ní se pozornosti domáhá ještě
„pozorovatelna“ jičíněveského zámku.

Rozhledové schéma v místě „Za Dolanskými humny”
Z jediného místa tak lze shlédnout celé jedno jednání barokního představení
pojednávající o fenoménu krajinné kompozice. Hlavním motivem zpracování
oblasti zvané „Za dolanskými humny“ je sjednocení nejvýznamnějších,
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kompozičně činných objektů (výše vyjmenovaných) do takové vizuální formy,
ze které by bylo možné identifikovat jejich vzájemné vazby a vztahy – jedná se
tedy o předesílaný proces homogenizace. Byla zde navržena vydutá, výhledová
plošina, nořící se do okolního terénu, na jejímž vrcholu se nalézá cylindrický
stolec z tmavého kamene. Do jeho svrchní desky je vyryto orientační schéma
krajinných vazeb, pozorovatelných právě z tohoto místa. Vydutá plocha má
vytvářet dojem, že se jedná pouze o malou část, nad terén vyčnívající hmoty,
jejíž větší část je ukryta pod zemí. Symbolizuje tak viditelné vztahy mezi
jednotlivými objekty krajinné kompozice, které jsou v poměru se vztahy
neviditelnými v absolutní menšině. K výhledové plošině vede krátká dlážděná
pěšina lemovaná alejí pro zvýraznění efektu, který by nastal vytvořením lesního
průseku na Chyjické stráni ve směru osy velišského kostela. Silueta jeho věže by
vyčnívala nad horní hranu údolí a symbolicky by tak zasahovala do dění na
scéně „barokního divadla“.

Vizualizace výhledové plošinyv lokalitě „Za Dolanskými humny“
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