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Kvalita a atrakvita veřejných prostranství (VP) definuje 
sociální prostředí sídel. Jejich smyslem je podpořit 
socializaci městského prostředí, umožnit lidem zapojit se 
do akvního společenského života skrze setkávání. Pokud 
transformace VP vede k jejich degradaci, stávají se poté 
tyto VP neatrakvní. Lidé se v nich cí nebezpečně či 
nepříjemně. Neatrakvní VP poškozují tvář města, 
nenegavně se podepisují na ekonomické prosperitě a 
můžou vést k patogenním jevům ve společnos.

Mnohá velká evropská města, která prošla rychlým 
rozvojem během 19. a 20. stole obsahují také ty VP, 
které byly před mto rozvojem návsí, malým náměsm, 
či ulicí v samostatném sídle (často vesnici). Charakter 
těchto VP byl, a v mnoha případech také stále je, jiný 
nežli velkoměstský. Tyto VP měly často lidské měřítko, 
jejich struktura a charakter byly atrakvní a mnoho jejich 
chacharakterisk lze zařadit mezi urbaniscké hodnoty. 
Jejich proměny jsou specifické.

Proto je potřeba přistupovat k jejich revitalizaci jinak, 
nežli k revitalizaci či návrhu čistě městských struktur a VP, 
ať historických, či moderních.
PPráce se zaměří na průzkum původních sídel na území 
Prahy 21.stole. Sídla budou pasporzována a na 
vybraných VP bude zkoumán vztah mezi jejich původní 
formou, proměnami a současnou mírou ne/atrakvity. 
Výsledkem bude stanoven rámcový manuál rehabilitace 
veřejných prostranství malých sídel
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PRAŽSKÉ VESNICE
Praha během 20. stole pojala do svého zastavěného a 
administravního území mnohá sídla městského i 
vesnického charakteru.  Z celkového počtu přibližně 140 
původních sídel na území Prahy 21. stole jsou patrné 
polohy necelé stovky z jevu 13a územně analyckých 
podkladů, v rámci kterého je pro Prahu zpracována vrstva 
„histocká jádra bývalých samostatných obcí“. 
AkAktuálnost této vrstvy a její přenesení do územního 
plánu umožňuje zohlednění jejich charakteriscké 
struktury. Zachování původního charakteru obcí pomáhá 
také prohlášení souboru za vesnickou památkovou 
rezervaci či pomátkovou zónu, které chrání taktéž 
urbanisckou strukturu, ale ne již interiér veřejných 
prostranství. Na území Prahy se nachází pouze 2 
rrezervace, a to Stodůlky a Ruzyně. Původní sídla na území 
dnešní Prahy můžeme rozlišit i dle několika jiných kritérií.

První je charakter zástavby z 19.stole a typ sídla z něj 
plynoucí (návesní, ulicový...), a pozice vzhledem k jádru 
centrálního města, Prahy, kterým je Staré město, Josefov, 
Nové město, Malá strana a Hradčany. Na proměny sídla 
mohla mít značný vliv poloha sídla na významné 
komunikaci či na vodním toku.
DůlDůležitým vlivem je doba administravního připojení 
sídla k Praze, či k většímu sídlu a poté k Praze, i přesto, že 
plánování jádrového města často sahalo za jeho hranice a 
původní sídla byla ovlivňována Prahou i před spojením. 
Poté lze původní sídla kategorizovat dle aktuálního 
vztahu jejich urbaniscké struktury ke struktuře 
jádrového města. Můžou být překryté novou městskou 
strustrukturou, nebo ve větší či menší míře s ní srostlé. 
Také jsou některá z hlediska urbaniscké struktury 
samostatná, obklopena převážně krajinou.

Struktura původních sídel může být překrytá nebo srostlá 
také s jiným původním sídlem, se kterým se, již jako jeho 
součást, připojily k Praze až později.
KKategorizace všech původních sídel na území Prahy dle 
zmíněných parametrů umožní výběr reprezentavní 
skupiny sídel, tvořící průřez všemi typy. Na této skupině 
budou analyzovány spojitos mezi jednotlivými 
zmíněnými kritérii a proměnami hlavních veřejných 
prostranství sídel.
SídlaSídla zařazená do reprezentavní skupiny budou 
podrobena detailnímu průzkumu historického i 
současného stavu jejich veřejných prostranství, včetně 
jejich využívanos obyvateli. Analýzou jejich proměn a 
výchozích parametrů sídla budou zjišťovány spojitos 
mezi jednotlivými zmíněnými kritérii a proměnami 
hlavních veřejných prostranství sídel. 

Základní struktura českého osídlení a sídel vycházející z 
rodových sídel zakládaných slovanskými kmeny v 5. a 6. 
stole, se během času rozvinula v šiřší škálu typů husté 
sítě sídel. Většinu těchto sídel tvoří vesnice. Typ zástavby 
(funkce a hmota) je často obdobný, s hospodářským 
zázemím navazujícím na okolní krajinu. Liší se jeho 
provedení dle regionu. Základní typy vesnic rozlišujeme 
dledle charakterisk jejího hlavního veřejného prostranství. 
Jedná se o vesnice ulicové, lánové, rostlé nepravidelné 
formy jako jsou vesnice z rozptýlených dvorců či 
nepravidelné shlukové vsi. Nejčastější formou veřejného 
prostranství českých vesnic je náves.
Jěště na přelomu 19. a 20. stole byly návsi a další 
veřejná prostranství vesnic živými součástmi sídel.

Samotná náves zpravidla vypadala jako souvislá, ničím 
nerušená, nezastavěná, nezpevněná plocha, skrze kterou 
vedly dopravní cesty, dle uvážení zde byla vysázená 
vzrostlá zeleň, částečně mohla být náves zarostlá 
trávníkem spásaným chovanou zvěří, či na ní byl 
situovaný rybník. 
NNáves byla ohraničena zástavbou, převážně štové, v 
menší míře okapové orientace, o hmotě maximálně 2 
nadzemních podlaží, se šikmými střechami. Stavby byly 
prostého charakteru, často rytmicky se střídající s 
branami a ploty. Na návsi stály vždy budovy veřejné 
funkce - kostel či kaple, křížek, kovárny, hospody, 
pastoušky, obchody, kontribučenský špýchar (obecní 
sýpsýpka), školy a další.

Pro českou náves je typické lidské měřítko a jistá 
prostota, která tato prostranství činila, a tam, kde se 
zachovala, stále činí atrakvními.
Jako výchozí stav pro porovnání vývoje veřejných 
prostranství a proměn kterými prošly byl zvolen jejich 
stav z poloviny 19. stole.
JednáJedná se tož o výsledný stav dlouhodobého, 
postupného vývoje struktur zástavby na který v 
pozdějších obdobích navázal překotný rozvoj a rychlé 
změny způsobené technickým pokrokem a změnou 
životního stylu civilizace.
ZZároveň se jedná o nejstraší období, ze kterého jsou již 
dostupné veškeré podklady nutné k provedení průzkumů 
a analýzy veřejného prostoru.  
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V minulos nebylo nezbytně nutné řešení veřejných 
prostranství korigovat, neboť se přirozeně vyvíjela 
svébytně na základě lokálních příležitos a tradic. Dnes, v 
době velmi rozmanitých možnos řešení prvků je nutno 
citlivě definovat takové, která budou konzistentně 
podporovat charakter daného místa. Za mto účelem si 
dnes města zpracovávají „manuály“ sjednocující tvorbu a 
rehabilirehabilitaci jejich veřejnéch prostranství. Ne vždy ale tyto 
manuály pojímají jedinečnost některých VP ve městech.

Cílem práce je tak, kromě analýzy vlivu popsaných kritérií 
na proměny VP původních sídel, vytvoření souboru 
obecných doporučení obsahující:
 - Způsob idenfikace hodnot těchto jedinečných VP
 - Kritéria výběru vhodných lokalit k revitalizaci
 - Způsov určení vhodných opatření pro revitalizaci
SouborSoubor může sloužit jako základ pro zpracování 
„manuálu“ rehabilitace veřejných prostranství původních 
sídel ve velkoměstksém prostředí Prahy. 

Tím by došlo k doplnění stávajícího Manuálu tvorby 
veřejných prostranství hlavního města Prahy zhotovený 
KKanceláří veřejného prostoru IPR roku 2014. Do škály 
veřejných prostranství by přibyla veřejná prostranství 
původních sídel (adaptovaná náves). Kromě doporučení 
využívání a skladby prostranství, uži specifických 
povrchů, zeleně a mobiliáře bude také obsahovat 
průvodce idenfikací hodnot veřejných prostranství 
původních sídel.
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