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PŘEDMLUVA

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou knihu, která vznikla jako výstup grantu Vývoj a potenciál 

veřejných prostranství řešeného na Katedře urbanismu a územního plánování 
Stavební fakulty ČVUT. Otázka veřejných prostranství a jejich kvality patří 
k nejvýznamnějším tématům soudobého urbanismu. Odpradávna to byla zejména 
veřejná prostranství, náměstí, ulice, nábřeží, parky, která se vedle architektury 
a krajinného rámce spolupodílela na charakteru, jedinečnosti a neopakovatelnosti 
jednotlivých sídel. Dnes, kdy v našich středoevropských podmínkách již neřešíme 
výstavbu nových měst či sídlišť pro desítky tisíc obyvatel, se otázka kvality 
prostředí vč. kvality veřejných prostranství dostává do popředí zájmu urbanistické 
teorie a praxe. Otevírají se před námi nové výzvy spojené například s klimatickými 
změnami (tepelné ostrovy města, hospodaření s vodou, úspory energií), 
s nárůstem počtu turistů, automobilů, s využíváním nových technologií (smart 
cities), ale i se změnami chování lidí a jejich prioritami a požadavky na využívání 
města. Problematika veřejných prostranství či veřejného prostoru obecně se tak 
stává velmi širokou základnou pro mnoho dílčích témat, od formy a kompozice, 
přes funkci a provoz k technickým, technologickým či ekologickým otázkám. 
Publikace, na které se podíleli zejména doktorandi Katedry urbanismu a územního 
plánování, proto logicky nemůže postihnout celou přebohatou problematiku, 
kterou se zabývá množství různých pracovišť a oborů. Je spíše dalším kamínkem 
do mozaiky rozšiřujícím pohled na veřejná prostranství skrze témata, která jsou 
jednotlivým autorům blízká a kterými se zabývají v rámci své vědecké přípravy, 
od historie a typologie přes technické otázky až po specifika různých veřejných 
prostranství.

Věřím proto, že předkládaná kniha bude přínosným, zajímavým a podnětným 
příspěvkem doplňujícím množství další odborné literatury zabývající se tímto pro 
urbanismus klíčovým tématem.

Jiří Kupka
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PREFACE

Dear  readers,
you are receiving a book which was created as an output of the grant 

“Development and Potential of Public Spaces” worked up at the Department 
of Urbanism and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical 
University. The issue of public spaces and their quality is one of the most important 
topics of contemporary urbanism. Since ancient times mainly public spaces, 
squares, streets, waterfronts, and parks together with architecture and landscape 
have contributed to the character, uniqueness and unrepeatability of individual 
settlements. 

Today, when in our Central European conditions we no longer address the 
construction of new cities or housing estates for tens of thousands of inhabitants, 
the issue of environmental quality  including  the quality of public spaces have 
become a prominent interest in the urban theory and practice. 

We are facing new challenges connected with, for example, climate changes 
(thermal islands of towns, water management, energy savings), the increase 
in the number of tourists, cars, the use of new technologies (smart cities), but 
also changes in people‘s behaviour and priorities, and their requirements for the 
utilization of the city. The issue of public spaces or public space in general thus 
becomes a very broad base for many sub-topics, from the form and composition, 
through the function and operation to technical, technological, and environmental 
issues. The publication in which particularly the doctoral students of the 
Department of Urbanism and Spatial Planning took part logically cannot cover 
the whole huge issue being addressed by many different workplaces and fields. 
Rather, it is another stone in the mosaic that expands the view of public spaces 
through topics that are close to individual authors and which they address within 
the frame of scientific preparation, from history and typology through technical 
issues to specifics of various public spaces.

Therefore, I believe that the submitted book will be a beneficial, interesting 
and stimulating contribution to the amount of other professional literature dealing 
with this, for urbanism, a key issue.

Jiří Kupka
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VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ: 
CHARAKTERISTIKA 
A HISTORIE
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 JK Vývoj role veřejných prostranství
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a lázeňském městě

I.
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Comparison of Public Spaces 
in Historical Towns and Spa Towns

Public spaces have always been, are and will be 
the basic elements that help to shape and define the 
residences. The definition itself has several forms, 
nevertheless they all match in one that they are spaces 
used by the public.

There are many factors that affect these elements 
and thus make them unique - such as geographical 
location, social, economic, cultural relations, etc.

The most important of these parameters is the 
type of residence in which the area or space system 
is located.

If we omit the village-type space differences, 
there are differences between the types of cities 
themselves - historical (important for tourism), spa 
and classic.

This chapter addresses the issue of the difference 
in public spaces, between the historical town (Kutna 
Hora) and the spa town (Podebrady).The cities 
mentioned were selected on the base of a 20-year 
personal analysis which consisted in observing both 
the development itself, and the progression of public 
spaces in these residences.

In the very core of the chapter there are the 
analyses of the main pedestrian routes that results 
in different parameters of urban spaces in the 
addressed cities.

The objective is to characterize the specific 
features that, thanks to their occurrence, form the 
uniqueness of spa towns.

The Evolution of the Role of Public Spaces

Throughout a human history public spaces have undergone a series 
of continuous changes which were connected with the change of the function and 
role in the life of the residences and thus have influenced their shape. Here, in a brief 
summary, the changes of general history are monitored and commented on to 
show what changes public spaces have undergone and why especially in relation 
to their primary functions (religious, market-like, assembling, representative, 
relaxing, traffic and many others). An interesting finding is that public spaces are 
characterized (compared to buildings) by considerable historical stability, at least 
in terms of their floor plan. The inertia of the urban space principle this way lays 
down the support for stability and identity of cities. It is necessary to take care 
of it and its importance must not be underestimated.

The Analysis of Public Spaces of Selected Cities 
with Respect to Established Theories

The examples of public spaces (Venice, Copenhagen, Melbourne) are analyzed 
for the understanding of  public space in a broader context and with respect to 
the theory of Jane Jacobs, which was followed by Jan Gehl and subsequently by 
Michal Sourek.The scale, character, image of the city and landscape are closely 
connected with the attractiveness of the place for residents, but also for visitors. 
The frequency of inhabitants / visitors depends on the accumulating support, 
on the intensity and mutual quality interconnection of many components (cultural 
possibilities, interconnection of links of functions, transport accessibility, location 
of furniture, etc.).

Public Spaces in the Oldest Settlements  
in the Middle East and the Eastern Mediterranean

The existence of  public space is now considered as one of the important 
parts of our settlements. Our considerations and discussions are therefore 
conducted in terms of typology, quantity, quality, suitability of public spaces for 
activities, etc. We almost seem to believe that public spaces are an integral part 
of all settlements (especially cities) and we take only little account of the fact that 
in the progression of urban development we find a number of cases where the 
settlements in did not have any public space.

The objective of this part of the text is therefore to refer to the reasons and 
conditions leading to the emergence of public spaces based on the analysis of this 
emergence  in the context of basic layout of settlements in antiquity, especially 
in the Middle East and Eastern Mediterranean.

I.
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Veřejná prostranství prošla během lidské historie sérií 
kontinuálních změn, které souvisely se změnou jejich 
funkce a role v životě sídla a které se propsaly do 
jejich podoby. Zde ve stručném shrnutí jejich obecné 
historie budou tyto změny sledovány a komentovány 
tak, aby bylo patrné, proč a jakými proměnami veřejná 
prostranství prošla, především pak ve vztahu k jejich 
primárním funkcím (náboženské x tržní x shromažďovací 
x reprezentativní x relaxační x dopravní a mnohé jiné). 
Zajímavým zjištěním je, že se veřejná prostranství 
vyznačují (oproti stavbám) značnou historickou 
stabilitou, alespoň co se týče jejich půdorysné stopy. 
Setrvačnost osnovy městských prostranství je tak 
oporou stability a identity měst, o kterou je nutné se 
starat a jejíž důležitost není možné podceňovat.

Vývoj role veřejných 
prostranství
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Historický vývoj

Veřejná prostranství v širokém slova smyslu jsou pochopitelně prakticky 
stejně stará jako samotné lidské osady. Musíme však brát v úvahu záměr a úmysl 
stavitelů – pokud je kolem řeky postaveno zpola náhodně několik domů, prázdný 
prostor mezi nimi bychom neměli nazývat veřejným prostranstvím (neboť pak 
se stává veřejným prostranstvím vše). Nicméně pokud je úmyslně vynechán větší 
prostor například kolem náčelníkova domu, který tvoří shromaždiště, lze ho za 
veřejné prostranství již považovat.

Jedním z dobře dochovaných starých modelů osídlení je keltské oppidum, 
což je velké opevněné osídlení z doby železné. Oppida jsou spojena s keltskou 
pozdní laténskou kulturou, která se objevuje během 2. a 1. století před naším 
letopočtem. (Sklenář, 1994) Ve vnitřní části se nacházely dvorce lemované 
ohradami, mezi nimiž se táhla pouliční síť. Již v tomto období sloužila veřejná 
prostranství ke shromažďování (např. před obydlím náčelníka), a později se přidala 

Obr. 1. Keltské oppidum

i další využití, kupříkladu směna zboží nebo zde byly provozovány nejrůznější 
kultovní obřady. (Šilhánková, 2003)

Ve starověkém Egyptě vznikala sídliště plánovaná, neplánovaná a s volnou 
zástavbou. Nejčastěji se vyskytovala neplánovaná sídliště, jako např. Veset. 
Pro neplánovaná sídliště je charakteristická nepravidelná struktura, jež byla 
projevem jejich dlouholetého rozvoje bez kompozičních zásad. Byla v průběhu let 
mnohokrát přestavovaná, díky čemuž vznikl labyrint úzkých, bizarně pokroucených 
uliček, průchodů a náměstíček nebo dvorků s nepatrnými zbytky nezastavěného 
prostoru a s ojedinělými stromy. (Strouhal, 1989) Na druhé straně existovala 
i sídliště, která vznikala plánovaně, např. Achetaton. Pro takto vzniklá města je 
typické šachovnicové uspořádání. V plánovitě založených městech byla veřejná 
prostranství především uličního typu. Dalším typem veřejných prostranství 
vyskytujících se ve starověkém Egyptě byly tzv. polosoukromé obytné dvorky. 
Zajímavostí je, že v tehdejším Egyptě se veřejná prostranství typu náměstí prakticky 
vůbec nevyskytovala. Neexistují ani žádné údaje o obchodu, který by probíhal na 
ulicích. Dá se pouze domnívat, že obchod na ulicích se vůbec nerealizoval, ale že 
k tomuto účelu sloužily soukromé domy kupců. (Králová, 2012)

Obr. 2. Egyptské Achetaton, obydlí pracovníků
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Pro antická řecká města od 6. stol. př. Kr. byl typický šachovnicový zastavovací 
systém i rostlé aditivní struktury (gridiron). Veřejná prostranství hrála již velmi důležitou 
roli v životu sídel. Nejvýznamnějším prostranstvím (a symbolem jisté demokratizace 
společnosti) byla tzv. agora, kde občané mohli hlasovat o otázkách vlády a spravedlnosti 
(nicméně je třeba poznamenat, že občanem byla pouze asi sedmina obyvatel a agora 
byla alespoň zpočátku především prostranstvím vyhrazeným pro jejich potřeby). Agora 
byla obvykle lemovaná veřejnými budovami (většinou neokázalými). Tvořila přirozené 
administrativní centrum města, popř. (zvláště později) zároveň i tržiště, kdy celý její 
prostor sloužil především ke shromažďování lidí. Docházelo zde již k cílené estetizaci 
veřejných prostranství, sochy a pomníky doplňovaly a dotvářely prostor agory. 
Ve městech byly některé ulice přímo určené ke slavnostním průvodům. (Staňková 
a Pechar, 1979) Syrový (1974) výčet vybavení agory doplňuje o odpočívadla, sluneční 
hodiny, drobné stavby se zařízením pro určování směru větrů, prameny, vodovody, 
nymfea – architektonicky upravené výtoky vody – a jiné stavby pro obecný prospěch 
a používání. Oblíbeným doplňkem agory byla stoa, což byly dlouhé haly, jejichž 
jednu dlouhou stranu tvořilo sloupořadí. Stou Řekové považovali za nejvhodnější 
druh stavby pro veřejné účely. Poskytovala pohotový úkryt před sluncem nebo 
deštěm, prostor pro shromáždění i trhy, nebo prostě sloužila jako místo, kde bylo 
možné se procházet a povídat si. (Casson et al. 1993) Dalším významným městským 
prostranstvím byla akropole, která fungovala jako dominanta města a kultovní místo. 
Její prvotní funkce byla fortifikační, nicméně ta se transformovala spíše do podoby 
veřejného prostranství pro náboženské, ale i sekulární shromažďování.

Obr. 3. Agora

Římská města byla mnohem větší než řecká polis, samotný starověký Řím 
měl přes milion obyvatel. (Carmona et al. 2008) Římská městská struktura byla 
proto bohatší a rozmanitější a v mnoha ohledech byla poměrně podobná té, 
kterou známe ze současných měst. Jádrem římského města bylo fórum. Carr 
a kol. (1992) popisují římské fórum jako kombinaci řecké akropole a agory. Větší 
fóra obsahovala otevřené, polouzavřené a uzavřené prostory a jejich funkce 
zahrnovaly trhy, náboženské akce, politické události, atletiku a i neformální 
setkávaní. Obsahovaly piazzy (náměstí), důležité občanské a náboženské budovy 
jako např. chrámy různých římských bohů a baziliky. Bazilika byla vnitřní prostor, 
který bylo možné použít pro soudní nebo obchodní účely. Chrámy plnily dvojí 
roli, využívaly se jako místo setkání (např. pro senát), jakož i pro náboženské účely. 
Dalším významným městským interiérem bylo také např. koloseum především 
pro zábavní účely. Jak římská města rostla, komerční funkce postupně nabývala 
důležitosti na úkor těch více formálních. Vznikala monofunkční fóra, která byla 
často oproštěna od sochařské výzdoby, pomníků apod. Římská města zavedla 
plánovanější přístup k cílené tvorbě veřejných prostranství a nastavení jejich 
funkce. (Mumford, 1961) Za zmínku stojí také to, že Římané chápali sémiotický 
aspekt veřejných prostranství. Jako příklad lze uvést silnou symboliku státu 
a náboženství v římských piazzách, kde okolní budovy obsahující např. senát 
a chrámy byly hojně doprovázeny majestátní sochařskou výzdobou. Zatímco 
Řekové tak uznávali, že estetické vlastnosti prostoru mohou zkrášlit duši a povýšit 
cítění obyvatel, císařský Řím pochopil, že návrh podoby prostranství může mít 
i vliv na kontrolu a manipulaci populace a může pomocí něho pracovat se svou 
image. (Carmona et al. 2008)

Obr. 4. Forum Romanum
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Po pádu římské říše v pátém století úroveň městského života v Evropě poklesla. 
Církev se stala s úpadkem státu velmi silnou a rozšířila svůj vliv v opevněných 
městech, která za sebou Římané ponechali. Zdi sídel, které měly chránit obyvatele 
před nájezdníky, omezovaly jejich rozvoj a s tím, jak upadala sídla samotná, 
upadala i veřejná prostranství. Nicméně sídla i nadále zůstávala centrem obchodu 
i v době temna raného středověku, a když se znovu po jistém čase obnovily 
mezinárodní obchodní stezky, obnovil se zároveň i růst sídel. (Mumford, 1961) 
Mnoho měst od roku 500 do roku 1500 vzniklo bez plánů v pravém slova smyslu, 
byla založena a rozvíjela se podle potřeby a utvářeli je sami obyvatelé při stavbě 
budov. Nevznikala na základě plánů, ale vyvíjela se v pomalém živelném procesu, 
který někdy trval i stovky let, a tento kontinuální proces dovoloval přizpůsobení 
a adaptaci materiálního prostředí. (Gehl, 2000) Růst se stal organickým a ad hoc 
s důrazem na obranu. Středověké ulice byly utilitární (většinou v úzkých hranicích 
daných opevněním) a až později, když města začala prosperovat, mohly být ulice 
a prostory zkrášleny a doplněny o estetičtěji pojednané kašny, loubí a další prvky. 
(Webb, 1990) Charakter veřejných prostranství byl také ovlivněn typickou úzkou 
středověkou parcelací. Výsledkem však byla veřejná prostranství, které dodnes 
často skvěle fungují, protože přes nedostatek formálního designu měla leckdy 
své vlastní vrozené kvality. Alberti a Sitte obdivovali středověké vinutí ulice jako 
velice estetické, které uživatelům přináší nepředvídatelnost a vzrušení z procházky 
městem. (Mumford, 1961) Středové založení sídel tvoří také velmi stabilní systém 
v rámci urbanistického vývoje, dodnes je často možné vysledovat dochovanou 
strukturu jeho sítě veřejných prostranství v rámci historických jader dnešních sídel. 
Je nicméně nutné podotknout, že vývoj veřejných prostranství ve středověku 
nepřinesl v typovém, funkčním a kompozičním slova smyslu v podstatě nic nového. 
Došlo k omezení významu veřejných prostranství v porovnání s obdobím antiky. 
Plánovitě byla navržena pouze středověká náměstí. (Šilhánková, 2003) Náměstí 
představovala centrální prostory určené k nejrůznějším aktivitám (zejména k obchodu ve 
formě tržišť). Středověká veřejná prostranství byla ohraničena a mnohdy kontrolována 
církví. Jedno z mála plánovaných veřejných prostranství bylo často před kostelem tak, 
aby umožnilo pohodlné shromažďování obyvatel a jeho příchod i odchod z kostela (tento 
prostor – v menších sídlech typicky jediný významný – byl často sdílen s trhy). Kostel 
byl střediskem osídlení a veřejného života, kdy náboženské slavnosti, poutě a průvody 
sloužily ke spojení komunity. Středověká veřejná prostranství byla více rovnostářským 
místem než jeho dávní předchůdci – v tomto ohledu došlo k posunu, kdy se obyvatel 
města a občan stali synonymy, což se odrazilo v neomezeném používání veřejných 
prostranství. (Mumford, 1961) Za zmínku také stojí názor sociologa Bahrdta (1998), 
který tvrdí, že tržiště je místem, kde se rodí veřejná sféra, s čímž se polarizuje i sféra 
soukromá. Polarita veřejné a soukromé sféry neexistovala a neexistuje všude – např. 
ve venkovském prostředí je do soukromí příliš vidět (není tedy skutečným soukromím) 
a na návsi se neschází anonymní společenství (přitom právě nutnost vyrovnávat se 
s anonymitou druhých je podnětem k rozvíjení veřejné sféry). (Kratochvíl, 2015)

Obr. 5. Středověký Hexham

Obr. 6. Středověké veřejné prostranství
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S nástupem důrazu na sekulární zájmy docházelo k dalšímu posunu ve 
vnímání veřejných prostranství jako míst vyjadřujících občanskou důstojnost. Od 
poloviny 14. století se začala projevovat v mnoha italských sídlech nová podoba 
piazzy odvracející se od své komerční funkce. Velké piazzy renesance se snažily 
napodobit antický svět, esteticky i politicky. Vládci se snažili „regenerovat“ 
středověká města a zaměstnávali umělce a architekty k jejich zkrášlení. (Carmona 
et al., 2008) Sami si stavěli velkolepé paláce jako symbol svého vlastního statutu 
a bohatství. S rozkvětem umění v Itálii v 15. století se estetické zásady, zejména 
měřítko a proporce, staly nezbytnými při navrhování městských prostranství. 
Středová města (i v českých zemích) byla zkrášlena dle dobové estetiky a nových 
sociálních potřeb, nebo byly jejich části zbourány a znovu vystavěny. Renesance 
se snažila jednotlivé stavby ve struktuře města uspořádat (např. průčelí ulic 
a náměstí), také se rozvíjela „malá doplňková architektura“ (např. pomníky, kašny, 
schodiště). (Štencel et al., 1983) Komerční provoz a trhy byly často vykázány 
z centra (Carr, 1992), zatímco architektura a sochařství odrážely monumentalitu 
dobu. Také docházelo k nutným úpravám opevňovacího systému.

Obr. 7. Pizza della Signoria, Florencie

V období baroka došlo k další změně měřítek prostranství, jejich systém získal 
novou hierarchizaci, nová společenská centra. Dochází k barokizaci interiéru města, 
nový důraz na komponované osy a průhledy, úpravy fasád měšťanských domů 
s důrazem na měřítkovou horizontalitu. Baroko se zaměřilo především na důraz na 
reprezentativnost, maximální zapůsobení, k čemuž používalo práci s prostorem, 
měříkem a úsilí o sepjetí s krajinou. (Štencel et al. 1983) Práce s měřítkem se mimo 
jiné projevovala v nové úloze dominant (a ve vstupech barokních areálů do 
středověké struktury města) a urbanistického detailu, kdy byla veřejná prostranství 
doplněna o bohatou sochařskou výzdobu, morové sloupy, zdobené kašny a tak 
dále. Pro toto období je také zásadní práce s městskou zelení a krajinou. Kromě 
vzniku barokních zahrad docházelo v počátečním období baroka na veřejných 
prostranstvích k výsadbě zeleně (zejména alejí), v pozdějším období zeleň sloužila 
také jako výtvarný reprezentační a obytný doplněk významných stavebních 
souborů. Docházelo k výrazné barokizaci krajiny pomocí výsadeb či zdůraznění 
významných solitérů v krajině, cestní sítě s alejovými doprovody a k tvorbě velkých 
krajinných kompozic s osami a průhledy. V této době postavila Paříž v roce 1605 
své první plánované náměstí Place Royal (nyní Place des Vosges). (Carmona et al. 
2008) Vznikající komplexy a prostranství byly navrženy tak, aby co nejvíce veřejně 
reprezentovaly stav a bohatství vládnoucí třídy.

Obr. 8. Slavný plán Říma od Giambattisty Nolliho z roku 1748 (jsou zde zobrazena všechna veřejně 
přístupná prostranství, což dokazuje patrný posun v jejich vnímání).
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Klasicismus přinesl rozvoj veřejných prostranství zejména v prostorovém 
uspořádání, což souvisí se společenskými a ekonomickými změnami 
v 18. a 19. století. V klasicismu docházelo také ke znatelné transformaci měst 
a jejich přestavbě, vznikaly nové městské komunikace (jejichž podoba a dimenze 
byly ovlivněny intenzitou jejich využití koňskou dopravou) a nová veřejná 
prostranství. Typické bylo, že architektura se snaží o jednotu a funkčnost (na rozdíl 
od baroka), kdy kladla také důraz na výtvarnou stránku. Měnil se vzhled ulic, které 
byly doplněny o nové vybavení a dekorativní prvky (osvětlení, aleje aj.). Větší 
úlohu hrála pravidelnost a vznikaly regulační komise dohlížející na podobu sídel. 
Docházelo k bourání hradeb jako limitující prostorové bariéry a s tím přicházela 
první velká expanze veřejných interiérů a vznik předměstí. Obrovský stavební 
rozmach s sebou přinesl i požadavky na rozvoj obytné a relaxační funkce ve 
městě, kdy se v neposlední řadě zvýšily i požadavky hygienické. Vznikala tak nová 
veřejná prostranství, jako jsou městský bulvár, nábřeží či městský park. V období 
klasicismu také nově vznikala sportovní a dětská hřiště. (Štencel et al., 1983) Díky 
technologickému pokroku se objevily v městském interiéru nové technické stavby, 
jako jsou vodárny, jezy, dopravní stavby, výstaviště, nové mosty a v neposlední 
řadě výrobní stavby. V mnoha sídlech dochází k asanačním zásahům, které 
se pochopitelně promítly do struktury veřejných prostranství. Příkladem může být 
hausmannizace Paříže v 19. století, při níž došlo k demolici mnoha středověkých 
čtvrtí, které byly úředníky v té době považovány za přeplněné a nezdravé. Na 
jejich místě došlo k vybudování širokých ulic (bulvárů) a nových parků.

Obr. 9. Výsledek Hausmanizace Paříže, vlevo původní Rue Tirechamp,  
vpravo nově vybudovaná Rue de Rivoli na stejném místě

19. století bylo obdobím výrazných změn ve společnosti, což také přispělo 
ke změně charakteru měst a veřejných prostranství, které se v nich nacházely. 
Z historického hlediska je 19. století spjato s bouřlivým technickým pokrokem 
a dalšími změnami, dochází k přechodu od období historického k době moderní. 
Počet obyvatel se dramaticky zvyšoval, což si vynutilo zásadní změny kompozice 
města. Docházelo k industrializaci měst, což vedlo ke vzniku nových továrních 
čtvrtí. Vyvstávala také otázka řešení dopravy. (Šilhánková, 2003) Příchod železnice 
spoluzapříčinil definitivní pád hradeb a díky ní vznikaly nové městské prostory 
(přednádražní prostranství) a ty stávající či nově vzniklé byly přítomností železnice 
a především nádraží silně ovlivněny (neboť nádraží začínalo v rámci příchodu 
do města a toku lidí nahrazovat to, co dříve představovaly městské brány). 
Prudký nárůst automobilové dopravy výrazným způsobem poznamenal původní 
charakter ulic (do pozadí ustoupila funkce obytná a výrobní, následně mizela také 
zeleň), které se i díky hygienickým požadavkům stavěly podstatně širší než dříve. 
Nepříznivé důsledky automobilové dopravy (tj. prašnost, znečištění ovzduší, hluk 
a nebezpečí spojená s dopravou) a obecné znečištění způsobené průmyslovou 
revolucí naproti tomu spolupřispěly k faktické snížení obyvatelnosti ulic. Jako 
odpověď na zhoršující se hygienický stav a nepřijatelné podmínky bydlení se začala 
v druhé polovině 19. století stavět tzv. zahradní města, jako jsou např. Welvyn 
a Letchworth, navržené sirem E. Howardem. (Štencel et al., 1983) (ideové pozadí 
návrhů těchto sídel mělo pak přesah i do komentáře společnosti a naznačení 
možnosti jejího alternativního uspořádání). Na konci 19. a začátku 20. století 
vznikaly také nejrůznější „dobrovolné okrašlovací spolky“, které se snažily do 
měst přinést alespoň kousek přírody tím, že na volných městských prostranstvích, 
rušných třídách, ale i v malých uličkách a na náměstích vysazovaly stromy a keře. 
Zeleň byla hlavním tématem ve zdravém vývoji veřejných prostranství v tomto 
období – vznikaly promenády, vysazovány byly i celé nové parky. Malá i větší 
města svou inspiraci nacházela v pařížských ulicích, které byly lemovány zelenými 
alejemi, jež hojně vznikaly při přestavbě centra Paříže. (Králová, 2012) Z tohoto 
období pochází také Central Park v New Yorku jako první navržený městský 
park v USA a jako jedno z mála významných veřejných prostranství přeplněného 
města. (Carmona et al., 2008) Místa podél řek nacházela nové využití a z nábřeží 

Obr. 10. Vinohrady, Praha
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se stávaly promenády. Na opačné straně spektra se z některých nábřeží stávaly 
velké nákladní doky navázané na přilehlé továrny. Vznikalo mnoho nových 
veřejných budov (galerie, muzea, divadla, sportoviště apod.) a prosazovaly se 
formy komponované blokové zástavby, městských vil a dělnických kolonií.

Postupně nicméně docházelo k rozpojení jasné vazby mezi prostorem 
a stavbami, což bylo předstupněm procesu, na jehož konci se prostor z městského 
interiéru postupně proměnil v pouhé prázdné okolí staveb. V 19. století proti 
tomu bojoval Camillo Sitte, který apeloval na cit pro malebnost a lidské měřítko, 
a vymezoval se vůči utilitárnímu a hygienickému navrhování měst a ulic. Navzdory 
vší rozmanitosti historických měst lze totiž říct, že od antiky do začátku 20. století 
sdílela města jeden základní prostorový rys: jejich náměstí i ulice měly vždy charakter 
prostoru, který je uvnitř, tj. prostoru, který je po obvodu ohraničený stavbami. Jistý 
prvek rozpojení prostoru, rozmělnění, už je možné vysledovat u hausmannizace, 
kdy je příznačné, že nevznikaly nová náměstí, ale spíše uzly, spojení bulvárů, které 
nicméně neměly sloužit jako místo zastavení. Obdobně to pokračovalo u Ringstrasse 
ve Vídni (budované od poloviny 19. století), kde veřejné budovy nemají žádný velký 
vztah k sobě navzájem a tak trochu neuspořádaně se vznášejí v prostoru. Sociální 
a psychologické potřeby nebyly brány příliš v potaz, a proto byla funkce samotných 
prostranství někdy prakticky nedefinovaná, v zásadě pouze reprezentativní a jako 
jistý doplněk nových veřejných budov. Mnoho kritiků, jako byl např. právě Camillo 
Sitte, tvrdilo, že nová prostranství nemají funkci, kterou měla vždy v historii sídel, a že 
tudíž dochází k narušení sociálních vazeb. (Kratochvíl, 2015)

Obr. 11. Ringstrasse, Vídeň

Ve dvacátých letech 20. století Le Corbusier prohlásí koridorovanou ulici za historicky 
překonaný útvar. Jeho odmítnutí ulic, náměstí a dalších forem prostorového uzavření 
bylo součástí celkové reformy urbanismu, v níž právě hledisko hygienické – zajištění 
zdravého prostředí se sluncem, čistým vzduchem a zelení – hrálo důležitou roli. Kreslil 
varianty, kde bodové věžové domy, anebo zalamované domovní řady byly izolovanými 
objekty, vsazenými do kontinuálního prostoru bez jakýchkoli zřetelných kontur. Zařízení, 
která byla doposud rozprostřena po ploše města a vytvářela atraktivní cíle pro pohyb 
po jeho veřejných prostranstvích, jako obchody, restaurace, školky, tělocvičny aj., byla 
včleněna do obřích obytných budov, jež se tak samy stávaly miniaturou města – jako 
by město samotné už nepotřebovaly. Znovu zde byla patrná architektova inspirace 
zaoceánským parníkem, soběstačným komplexem. Tento volný prostor pochopitelně 
nebyl prázdný. Zaplnily ho parky a autostrády, jejichž provoz nebyl zdržován křížením 
s jinými funkcemi. Velké tepny byly velkorysé, byly rychlodráhami se snadnou cirkulací, 
nebyly již ulicí s jakoukoli sociální funkcí. Rozvolněná zástavba v zeleni se stala postupně 
symbolem moderního města. Funkční zónování pak bylo bráno jako racionální způsob, 
jak prostorovou separací předejít možným konfliktům základních funkcí města: 
bydlení, práce, dopravy a rekreace. Tyto principy byly motivovány ušlechtilou snahou 
o zdravější bydlení, ale svou jednostranností a masovým uplatněním po 2. světové 
válce však poznamenaly mnohá nová sídliště na okraji města i přestavěná centra. 
Abstraktní prostor neposkytoval oporu orientaci v prostředí, jeho monofunkční využití 
ho připravilo o komplexitu a živost. Sociální role, která z něj činí prostor veřejný, byla 
často redukována na představu rekreace v zeleni.“ (Kratochvíl, 2015) Města a jejich 
veřejná prostranství byla také čím dál silněji poznamenána dramatickým rozvojem 
osobní automobilové dopravy, kdy se tato dopravní (a parkovací) funkce dostala 
v mnoha sídlech zcela do popředí zájmu na úkor všeho ostatního (příkladem a dodnes 
přeživším pozůstatkem jsou velké parkovací plochy v centrálních prostranstvích sídel 
na úkor obytné pobytové funkce). Do podoby ulic se také v těch největších městech 
vepsal nový fenomén městského interiéru – výškové stavby, mrakodrapy, které zcela 
proměnily vnímání a měřítko dotčených prostranství.

Obr. 12. Skica Le Corbusiera „Zářící město“
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Snahy o vyvážení jednostrannosti funkcionalistického urbanismu se objevily už 
po 2. světové válce. Prezident CIAM (od roku 1928 hlavní platforma avantgardních 
architektů) v roce 1951 řekl: „skutečnou předností města je to, že přivádí lidi 
k sobě navzájem.“ V praxi měly snahy o hledání nové identity městského prostoru 
velmi různorodou podobu a úspěch. V roce 1953 byla v Rotterdamu otevřena 
pěší obchodní ulice Lijnbaan, která představovala pokus o syntézu moderního 
rozvolněného urbanismu a prvků tradičního města (vysokopodlažní deskové 
bytové domy volně vymezovaly rozsáhlé vnitřní parky, zatímco dva samostatně 
stojící pásy dvoupodlažních obchodů, probíhající středem komplexu, lemovaly 
intimněji dimenzovanou ulici pro pěší provoz). (Kratochvíl, 2015)

Uplatňují se nová či nově dominantní městská veřejná prostranství jako 
pasáže, dvorany, obytné ulice, nákupní centra, veřejná podzemí (obchodní pasáže, 
podchody, metro atd.) a pěší zóny. Zřizování pěších zón v historických centrech 
se v Evropě začalo prosazovat od šedesátých let, kdy se rostoucí automobilová 
doprava dostávala do výrazné kolize s dalšími formami využívání veřejných 
prostranství. K průkopníkům patřila Kodaň, kde první pěší úsek osy města byl 
vyhlášen již v roce 1962 a je dodnes díky velkému úspěchu rozšiřován. Když byl 
kodaňský Strøget přeměněn na pěší třídu jako první takový projekt ve Skandinávii, 
mnoho kritiků předpokládalo, že tato ulice bude pustá, protože městská aktivita 
nepatří k severoevropské tradici. Dnes je tato velká pěší ulice zcela naplněna 

Obr. 13. Lijnbaan, Rotterdam

lidmi. Je evidentní, že městský život byl tak omezený, protože předtím neměl 
materiální možnosti pro svou existence (Gehl, 2000), což je jedno z klíčových 
poučení současného chápání veřejných prostranství. 

Dochází k postupnému experimentování, snaze tvořit „místa“, více se vracet 
k osvědčeným modelům a rozvádět je. Mimochodem i ve strnulé sídlištní výstavbě 
v ČR se o obnovu ulice jako kompozičního základu města alespoň v náznakové podobě 
pokoušeli autoři sídliště Barrandov Zdeněk Hölzel a Jan Kerel. Dalším příkladem je 
proměna Barcelony v letech 1975 – 1999, která je spojena především s architektem 
Oriolem Bohigasem. Uplatnil princip „urbanistické akupunktury“ – cílené bodové 
zásahy rozptýlené po celé ploše města, z nichž se jako z ohnisek pozitivní nákazy 
měla proměna šířit do dalších částí (což se podařilo). (Kratochvíl, 2015)

Obr. 14. Pěší zóna Strøget, Kodaň

Obr. 15. Barcelona



2928

V moderním chápání role veřejných prostranství se klade velký důraz na jejich 
sociální roli. David Engwicht (1999) napsal o potřebě znovu vrátit ulice a náměstí 
lidem (upozaděním jejich dopravní role) a znovu je zpřístupnit jako funkční 
sociální prostor, dostupný pro celou škálu uživatelů všech věkových kategorií. 
Tvrdí, že čím více prostoru město věnuje pohybu (ve vysokých rychlostech 
a oddělených hranicemi vozidel), tím více se stává zředěným a rozptýleným. 
Čím více se zředí příležitost výměny (služeb, informací, pozdravů), možnosti 
náhodných setkání a náhodných pozorování, tím více ztrácí město svoji podstatu. 
Plánovači a urbanisté toto interpretovali do pojmu „walkability“ (vhodnost 
k chůzi), kdy město, které podporuje obyvatele v tom, aby v něm chodili, rozvíjí 
příležitosti sociální interakce a více naplňuje svůj prvotní účel. (Carmona et al. 
2008) Architekt Jan Gehl (2000) zdůrazňuje také jeden moment – zatímco dříve 
veřejná prostranství člověk používat musel, neboť byly místem důležitým pro 
jeho praktický život, dnes je využití prostorů věcí volby (díky virtualitě, dodávkám 
zboží a nákupů do domu, možností jízdy vozem či práce z domova apod.). 
Veřejná prostranství tak musí o přízeň uživatelů nově usilovat, musí být atraktivní 
a příjemná. Cílená tvorba a kultivace veřejných prostranství se stává důležitou 
součástí městských politik a plánů – příkladem budiž úspěch Kodaně, Vídně, 
Barcelony, NY, Paříže, ale i Prahy a mnoha menších sídel atd. Zájem o rehabilitaci 
veřejných prostranství pak nepřichází jen shora z městských orgánů, ale je naopak 
často dříve podnícen různými občanskými iniciativami, což souvisí s proměnou 
postoje veřejnosti k využívání města a jeho prostranství a obecně aktivnějšímu 
přístupu k fungování sídel. Kromě toho se současná moderní města snaží být 
kompaktní s bohatými možnostmi využití veřejných prostranství (v reakci na vznik 
předměstí a nových developerských částí s minimálními, či prakticky neexistujícími 
veřejnými prostranstvími a vybaveností, což vyvolává nulový městský život). 
Jedním z velkých témat je také postindustriální město, kdy průmysl v mnoha 
sídlech sice skomírá, ale na druhou stranu se významným nositelem financí stala 
turistika. Uvolněné průmyslové plochy je tak možné využít – invenčně – jako nové 
netradiční prostranství. Naopak je třeba si dávat pozor a aktivně se bránit riziku 
proměny historických center v kulisu cestovního ruchu (v zásadě ve skanzen, kde 
nikdo skutečně nežije, pouze ho navštěvuje). Dochází k znovuobjevení řek ve druhé 
vlně po 19. století, kdy se mnohá města nově vybudovanými či revitalizovanými 
nábřežími obrátila s velkým úspěchem čelem ke svým řekám. Vznikají nové 
netradiční formy veřejných městských prostranství: např. budova a její povrch (viz 
obří pochozí střecha opery v Oslu, nebo dětské hřiště a sportoviště na střeše 
parkovacího domu v Kodani) nebo městské koupaliště (např. Kodaň, Malmö). Mezi 
současná rizika naopak patří nerovnoměrná distribuce péče o veřejná prostranství 
(viz rozdíl mezi péčí o historické centrum a prostranství na sídlištích) nebo 
nahrazování veřejných prostranství pseudoveřejnými, jako jsou pasáže a obchodní 
domy se svými falešnými vnitřními ulicemi, které pak někdy dominují a nahrazují 
skutečné ulice. Problémem je z jistého pohledu i ztráta kulturní dimenze veřejných 

prostranství: prostory slouží spíš obchodu, zábavě, relaxaci, kdy vyšší účel, snaha 
o přesah či symboliku (jako byly kdysi například prostory před chrámy nebo hlavní 
náměstí) je někdy silně upozaděná. (Kratochvíl, 2015)

Závěr

Ačkoli je zřejmé, že veřejná prostranství a jejich role prošly v průběhu lidských 
dějin zásadními proměnami, je zajímavé si povšimnout, že v porovnání se stavbami 
se městská prostranství vyznačují značnou stabilitou, alespoň v jejich půdorysné 
stopě (např. Václavské náměstí, kde se za posledních 150 let většina domů 
vyměnila většinou již dvakrát, přitom půdorys je prakticky stejný jako za Karla 
IV.) (Kratochvíl, 2015) Setrvačnost osnovy městských prostranství je tak oporou 
stability a identity měst, o kterou je nutné se starat a jejíž důležitost není možné 
podceňovat. Přestože se role a podoba veřejných prostranství mění, je patrné, 
že neustále hrají logicky jako celek zcela zásadní roli v organismu sídel a silně 
ovlivňují kvalitu života jejich obyvatel. 

JK

Obr. 16. Taccuino Sanitatis, Casanatense, autor neznámý, 14. století
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Obr. 17. Koláž proměny role nábřeží v historii – od rybolovu přes významnou obchodní tepnu, 
dopravu průmyslových surovin a produktů, rekreaci až po koupaliště a pobytovou plochu
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Příklady veřejných prostorů (Benátky, Kodaň, 
Melbourne) jsou analyzovány pro pochopení 
veřejného prostoru v širších souvislostech a vzhledem 
k teorii Jane Jacobs, na kterou navázal Jan Gehl 
a následně i Michal Šourek. Měřítko, charakter, obraz 
města a krajiny úzce souvisí s přitažlivostí místa 
pro obyvatele,ale také pro návštěvníky. Frekvence 
obyvatel/návštěvníků záleží na kumulujících se 
podporách, na intenzitě a vzájemném kvalitním 
propojení mnoha složek (kulturní možnosti, propojení 
vazeb funkcí, dopravní dostupnost, umístění mobiliáře 
apod.).

Analýza veřejných 
prostranství vybraných 

měst vzhledem 
k již zavedeným teoriím
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„Města jsou prostorem, kde se lidé setkávají, ať jde o výměnu názorů, 
obchod, nebo prostě jen kvůli relaxaci a zábavě. Městská veřejná scéna 
– ulice, náměstí a parky – je pro tyto aktivity jevištěm i katalyzátorem.“ 
(Gehl, 2012, s. 9)

Cíl a metoda práce
Cílem práce je analýza veřejného prostoru v Benátkách, Kodani a Melbourne 

vzhledem k teorii Jane Jacobs, na kterou navázal úspěšnými příklady a teorií Jan Gehl 
a Michal Šourek. Článek se opírá o obecný rozbor veřejného prostoru a kvalitu služeb 
ve vybraných městech. Veřejný prostor je složen z mnoha specifikací (urbanistické 
uspořádání veřejného prostoru, vedení lidí veřejným prostranstvím, propojení vazeb 
funkcí, orientace ve městě apod.). Analýza je provedena pro pochopení veřejného 
prostoru v širších souvislostech poukázaných na různých příkladech měst.

Rešerše, z nichž práce vychází
Celá práce se opírá o studie veřejných prostorů (Benátky, Kodaň, Melbourne) 

z hlediska realizací a již zavedených teorií. Jednou z úspěšných představitelek 
v teorii fungování veřejných prostorů je Jane Jacobs. Představitelem úspěšných 
realizací veřejných prostorů v návaznosti na teorii Jane Jacobs je v současnosti 
architekt Jan Gehl a na něj navazuje s teorií veřejných prostor architekt Šourek.

V roce 1961 Jane Jacobs vydala knihu The Death and Life of Great American 
Cities. Svými názory autorka dokázala ovlivnit i samotnou výstavbu měst, na 
kterou navázalo mnoho teoretiků a urbanistů. Z hlediska kriminality či bezpečnosti 
ve městech poskytla terminologii, jež se využívá dodnes. Problémy, jež se v jejich 
knihách uvádí, jsou stále aktuální. Mezi její další publikace patří Ekonomie měst či 
Města a bohatství národů. Jacobs se ve svých knihách zajímá o specifické vlastnosti 
měst; o rozmanitost velkoměst; o příčiny úpadku měst; o taktické možnosti, jakým 
způsobem naleznout řešení pro nápravu; jakým způsobem města vznikla či jak 
se města rozvíjejí (Jacobs, 2012).

Jan Gehl je dánským architektem zabývající se veřejným prostranstvím 
a urbanismem po celém světě a aktivně interpretuje své realizace a názory na 
veřejný prostor. Publikoval mnoho knih, např. Život mezi budovami, Nové městské 
prostory, Public Spaces atd. Jeho působení v oblasti urbanismu a architektury 
přineslo další rozvoj a mnoho poznatků týkají se veřejného prostoru a jeho vnímání. 
Vnímá lidská sídla jako prostor obklopený budovami, vždy dohromady. Z jeho knih 
je cítit uvědomění, jak důležitou funkci plní veřejný prostor a zároveň často uvádí 
jednoduchá řešení pro zkvalitnění veřejného prostoru a života ve městech (Gehl, 
2012). Jeho kancelář dnes působí po celém světě a snaží se zlepšovat situace 
ve městech: Kodan, Stockholm, Londýn, Melbourne, Sydney, San Francisko, New 
York a další.

Šourek ve své práci Od funkčních ploch ke struktuře veřejného prostoru: 
udržitelný rozvoj města v kontextu komunikace společensko-kulturních hodnot 

popisuje procesy a pozadí vývoje v rámci udržitelného rozvoje s komunikací 
dalších aspektů ovlivňující veřejný prostor (Šourek, 2015). 

Rámcová organizace kapitoly
Práce je rozdělena do tří stěžejních částí:
1.  První část popisuje obecně základní teze veřejného prostoru dle Jane 

Jacobs, Jana Gehla a Michala Šourka.
2.  Druhá část popisuje města (Benátky, Kodaň, Melbourne), která jsou 

analyzována z hlediska tezí dle Jane Jacobs, Jana Gehla a Michala Šourka.
3.  Závěr – vývoj veřejných prostorů a vztah kvality veřejného prostoru k rozvoji 

města.

Teorie veřejného prostoru obecně  
dle Jacobs, Gehla, Šourka

Veřejný prostor
 Zastavěný veřejný prostor může jak negativně, tak pozitivně ovlivnit 

komunikaci mezi lidmi. Veřejný prostor neslouží pouze k bezpečnému přechodu 
od jednoho bodu k druhému, je to prostor, kde se lidé setkávají. Chodník 
je místo určené ke komunikaci, kontaktu s dalšími lidmi, kde se vytváří život 
a pohyb města. Např. americká socioložka Lyn H. Lofland zabývající se veřejným 
prostranstvím ukazuje, že městský prostor má vliv na chování lidí zdržujících se 
po jakoukoliv dobu v prostoru (Jacobs, 2013).

Jan Gehl vnímá propojení mezi kvalitou městského prostředí a způsobem, 
jak lidé toto prostředí využívají, v čemž navazuje i na teorii Jacobs. Kvalitní veřejný 
prostor lze nejlépe určit z délky pobytu lidí v tomto prostoru. Prostředí, kterým 
lidé projdou rychle bez zastavení, není kvalitní prostředí. Heslo: „Kde jsou lidi, 
je zanedlouho ještě více lidí“ ukazuje, že tato prostranství jsou kvalitní. Je více 
možností, jak udržet pohyb ve veřejném prostoru. Gehl se ztotožňuje se vzorcem: 
kvalita veřejného prostranství = počet lidí x strávený čas. Indikátorů, jež ovlivňují 
kvalitu prostoru je několik – bezpečnost, atraktivita, požitek z prostoru, měřítko, 
v jakém je prostor tvořen, kontakt s lidmi, život na veřejnosti – seznámení, kvalita 
místa, příjemný pobyt apod (Gehl, 2000).

 Kritérií pro hodnocení kvality veřejného prostoru je několik a lze je 
hodnotit z různých hledisek. Mezi nejdůležitější patří dostupnost a vazby 
spojené s docházkovou vzdáleností, chodníky, optickou propojeností, dopravní 
dostupností. Vnímání veřejného prostoru z hlediska urbanismu, zvoleného 
mobiliáře, bezpečnosti apod. Veřejné prostory nabízející pohyb jednotlivce, 
skupin lidí, konání společenských aktivit, aktivního využití prostoru. Místo, kde 
se lidé zdržují, setkávají, mluví se sebou a udržují kontakt (Gehl, 2012).

 Stejným tématem jako Jacobs a Gehl se u nás zabývá Michal Šourek. Město 
poskytuje určité benefity – materiální požitky (komfort dopravy, bezpečnost, 
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trh práce), sociální kontakty, sdílené zážitky či setkávání se sousedy. Veřejné 
prostranství vytváří a poskytuje zážitky či přijímá/využívá zážitky (obchody, divadla, 
společenské akce, pouliční divadlo, farmářské trhy apod.).

Veřejný prostor určují 3 dílčí funkce urbánního veřejného prostoru:
 - funkce benefitů,
 - mediační funkce,
 -  funkce zásobování.

Konzumace benefitů spočívá v hodnotách města a v životu ve městě. Funkce 
mediace zajišťuje přístup k benefitům města. Funkce komunikační, v materiálním 
smyslu, zajišťuje zásobování surovin, energií a práce. Dohromady tyto 3 složky 
tvoří pospolitou součást veřejného prostoru.

Příklad ulice: 
Městem je zajištěn benefit dopravy a uživatelem využíván. Zároveň je ulice 

ta, která je sprostředkovatelem využívání městské dopravy. Městská doprava 
zásobuje město nejrůznějšími druhy zboží – pracujícími, návštěvníky, surovinami 
apod. (Šourek, 2015).

Proměny veřejného prostoru – stručný vývoj dopravy v čase
Do roku 1850 se chodilo převážně pěšky, využívali se koně a zčásti lodě. Šlo 

především o poutní cesty, obchodní a objevitelské cesty či cesty za vzděláním.
Veřejný prostor z hlediska dopravy ve městech popsal architekt H. B. Cresswell 

v časopise Architectural Review z roku 1958. Města byla tvořena restauracemi, 
uličkami, promenádami, divadly a dalšími podniky, která měla jednu velkou 
vadu. Města měli charakteristický zápach hnoje, na ulicích a fasádách domů bylo 
„zelené bláto“ stříkající všude okolo, hluk z kovaných kopyt se rozléhal ulicemi. 
Hluk byl zastoupen jinými aspekty, než nyní. Jednalo se o postroje koní, které 
nadskakovali, o vykřikující kočí či prodávající po ulicích, o klapání kopyt a další 
zvuky, jež znepříjemňovali život ve městě v dřívějších dobách (Jacobs, 2013).

Nejvíce ovlivnila vývoj dopravy v čase průmyslová revoluce, kdy byly vytvořeny 
příznivé podmínky pro výraznější rozvoj. Začali se využívat železnice a parní lodě a začali 
se podnikat delší cesty za reakreací,odpočinkem a prací. Poté se od roku 1910 začala 
využívat automobilová doprava, autobusy a letadla a svět začal být lidem dostupnější.

V porovnání s koňmi byly automobily tišší, spotřeba práce byla menší 
a rychlost větší (z hlediska fyziky by bylo potřeba více koní, aby byl zvládnut stejný 
pracovní výkon, jako mají motory) (Jacobs, 2013).

S postupem času se začalo motorové dopravě poskytovat na území měst 
stále více prostoru. Lidé začali masově využívat motorovou dopravu a města 
začala být zahlcena automobily. V nynější době zahlcená města podnikají kroky 
k omezení automobilové dopravy a snaží se o nárůst dopravy cyklistické a pěší. 

Ve městě Manhattan změnili obousměrné komunikace v jednosměrné. Jeden 
pruh komunikace je od druhého pruhu v opačném směru vzdálen až přes dva 

bloky. Toto řešení mělo za příčinu snížení počtu cestujících veřejnou dopravou, 
protože zastávky byly os sebe příliš vzdálené. Se zvýšením počtu přístupových 
cest pro automobily klesá mnohostranné využití dopravy obyvatel či návštěvníků. 
Je velice důležité řešit věci komplexně a neřešit pouze jedno odvětví zasahující 
město (Jacobs, 2012).

V San Francisku roku 1989 zasáhlo zemětřesení, které způsobilo zavření dálnice 
Embarcadero, a tak byli lidé nuceni využívat jiné druhy dopravy, aby se dostali do 
města. Následné analýzy prokázaly příznivý vliv cyklistické dopravy a pěších na 
veřejný prostor, oproti dopravě motorové. To bylo v San Francisku dále rozvíjeno 
a dnes je z dálnice bulvár, který zajistil zpříjemnění města a zkvalitnění veřejného 
prostoru pro městský život. Stejný princip byl následně využit i v Soulu, Milwaukee 
či v Portlandu (Gehl, 2012).

Pro omezení automobilové dopravy v Londýně se zavedlo v roce 2002 mýto 
do vybraných vnitřních částí města. Dnes je rozloha placené části 50 km2, doprava 
se stala plynulejší a segregací motorové dopravy přispěla k formování nových 
veřejných prostor (Gehl, 2012).

Příklady veřejného prostoru

Benátky
 Dříve vznikala města převážně pro pěší, kde byly cesty propojovány 

s obchodními stezkami. Některá města si svou autenticitu zachovávají dodnes 
např. Benátky. Město typické v krátkých docházkových vzdálenostech, v lodní 
a pěší dopravě v turisticky zaměřených částech a v silniční či železniční dopravě 

Obr. 18. Lodní doprava v Benátkách
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v okolí centra. Benátky jsou z části lodním městem, kde je provoz motorové 
dopravy omezen úzkými ulicemi a mosty přes kanály.  Centrum města je 
již po staletí známo specifickým řešením architektury a urbanismu – krátké 
docházkové vzdálenosti, členění městského prostoru, městská struktura, detaily 
urbanistických či architektonických prvků. Nejvíce zážitků zaznamenávají lidé při 
chůzi či běhu (max. rychlost 5 km/h), z toho důvodu mohou návštěvníci hodnotněji 
vnímat atmosféru města. Atmosféru města tvoří v Benátkách např. úzké uličky, 
kde si můžeme všimnout architektonických detailů, nápisů, působení prostoru 
– otevřený × těsný, výšky budov, barvy fasády, různé odlišnosti apod (Gehl, 2012).

Obecně můžeme vidět měřítko dřívějšího a dnešního navrhování. Současné 
technologie jsou vyráběny ve větším, nepřiměřeném měřítku, člověk se může 
v takovém prostředí ztrácet, což nepřispívá atraktivitě města (Gehl, 2012).

Funkce žijícího města je silně ovlivněna veřejným prostorem s maximální 
mírou různorodých aktivit. 

Funkce benefitů je v Benátkách zastoupena především kulturní hodnotou. 
(Šourek, 2015). Pracovní příležitosti, obchodní styky, struktura společnosti a trh 
práce je zde na vysoké úrovni. Kulturní zážitky probíhají nejen v rámci divadel, 
sálů apod., ale i na náměstích či v přilehlých parcích. Trhy mají v Benátkách svou 
tradici, celé náměstí je vyhraněno v určité časy o víkendech pro nákup místního 
ovoce, zeleniny, koření. Náměstí se zaplní lidmi a surovinami a večer je prostor 
využíván ke společenským aktivitám. Do společenských akcí je začleněna široká 
veřejnost, odkud je možnost dozvědět se o další akci.

V uličkách se nachází obchody, gastronomie (restaurace, kavárny, bary 
atd.), služby či jiná vyhledávaná občanská vybavenost s krátkou docházkovou 
vzdáleností, která napomáhá k dojmu zkrácení cesty a většímu prožitku (Gehl, 
2000). Obchody v parteru domu zajistí atraktivitu, pohyb na ulici a nepřímo 

Obr. 19. Výletní loď v Benátkách

přitáhnou oko obyvatele bydlícího nad ulicí. Veřejné prostory využívané ve dne 
i v noci, dělají místo živější, po večerech bezpečnější. Podniky zajišťují využívání 
chodníků z hlediska intenzity chodců (různé obchody, restaurace, bary apod.), 
bezpečnosti a dění na ulici (Jacobs, 2013). 

Všechny tyto benefity se prolínají s funkcí mediační (Šourek, 2015). Snadná 
orientace, kdy úzké uličky vedou k otevřeným prostorám náměstí. Město je 
přehledné a život v něm zajišťují různorodé aktivity v krátkých docházkových 
vzdálenostech. Informovanost a šíření přístupu k benefitům města probíhá na 
ulicích před domem, na různých kulturních či společenských akcích. Pro širší 
veřejnost jsou informace poskytovány prostřednictvím webových stránek, 
billboardů, plakátů apod.

Obr. 20. Veřejný život – karneval
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Urbanistické řešení by mělo nabízet krátké logické trasy k důležitým 
prostorům s jasnou hierarchií pro co nejjednodušší a nejrychlejší orientaci obyvatel 
či návštěvníků. Benátky svým urbanismem nabízejí pro obyvatele a návštěvníky 
čitelnou orientaci veřejných prostor – úzké uličky navazují na otevřený prostor 
náměstí s nepřeberným množstvím aktivit (Gehl, 2012).

Život ve městě tvoří převážně lidé. Důležité je nejen množství lidí, ale také 
na jakou dobu se lidé ve městě zdrží. Populace v Benátkách není vysoká. Je zde 
vysoké procento turistů, kteří tráví většinu času v městském veřejném prostoru. 
Ve městě lze ujít kolem 15 000 kroků i více, lidé mají ale pocit, že ušli méně, 
protože jsou neustále obklopeni děním a životem ve městě. Obecně platí, že život 
ve městě je o tolik větší, o kolik pomaleji se lidé pohybují. V centrech, kde je četná 
motorová doprava, se vozidla pohybují rychle. Pozorovatel v takovém centru 
nezaregistruje vše, dění okolo něj mu uniká a město se pro něj stává prázdným. 
Živé město vzniká tam, kde lidé zůstávají delší čas v zorném poli pozorovatele 
(Gehl, 2012).

Funkci zásobování zajišťuje doprava po městě (Šourek, 2015). Automobilová 
doprava v Benátkách je zavedena pouze na okraji města a neslouží k přístupu do 
centra. V samotném centru je doprava klidná, pomalá a umožněna především 
pěším či gondolám, ostatní druhy dopravy jsou zde omezeny. 

Do centra se denně dopravují pracovníci, návštěvníci či suroviny. (Šourek, 
2015). Město je živé díky klidnému a pomalému toku chodců vnímajících každý 
kout města. Do centra nedosáhne hluk vozidel. Vytváří se tak příjemné prostředí 

Obr. 21. Schéma Benátek – návaznost jednotlivých ulic, náměstí, mostů

pro téměř ničím nerušenou komunikaci. Ve městech, kde je doprava vedena kolem 
centra (Praha, Milano, Amsterdam apod.), je vysoká hladinu hluku způsobena 
odrážejícími se vlnami od průčelí budov. V takovém prostředí je konverzace 
obtížná a často vede k narůstajícímu stresu (Gehl, 2012).

Benátky jsou město plné příležitostí nefungující pouze na základě turismu, 
ale i jiných dalších potřebných funkcí města – služby, trh práce, obchodní styky 
atd. Veřejný prostor je vytvářen skloubení všech 3 funkcí dohromady a ty musí být 
otevřené každému konzumentovi, kterému je poskytnuta celá škála možností, jež 
mohou využít (Šourek, 2015). 

Kodaň
Dánské město Kodaň (Copenhagen) bylo jedním z prvních evropských měst, 

které začalo vytěsňovat motorovou dopravu z centra a začalo se více zajímat o veřejný 
prostor. Město si již v 60. letech začalo uvědomovat výhody bez automobilové 
dopravy a po několik desetiletí vytvářelo podmínky pro zlepšení této situace 
(Gehl, 2012). Město se snaží svými benefity zpříjemnit pobyt všech lidí (Šourek, 
2015). Změnou uličního profilu, odstraňováním jízdních pruhů a parkovacích míst 
apod. se dosáhlo zlepšení cyklistické dopravy a vytvořily se tak dobré podmínky 
pro veřejné prostředí zaplněné lidmi. Bezpečnost cyklistů je zaručena profilem 
ulice, kde jsou cyklisti chráněni pruhem parkujících vozidel. Cyklistické trasy jsou 
odděleny obrubníkem od vozovek. Cyklisté mají své semafory na křižovatkách, 
které se rozsvítí o 6 sekund dříve než semafory automobilů, aby se mohli rozjet. 
Problém kolize vozidel s  cyklistou je v Kodani vyřešen velmi účinně. Ve městě 
platí, že při výjezdu z garáže, prodejny či domu musí dát vozidlo přednost pěším 
i cyklistům. Většinou se ve městech setkáme s tím, kdy musí dát vždy přednost 
cyklista vozidlu. Těmito řešeními vzniká větší míra bezpečnosti všech zúčastněných 
na vozovce. Cyklistická doprava se ve městě projevila výrazným procentem (37% 
v roce 2008), které by mělo stoupnout během několika let na 50%. Z hlediska 
prostoru se na jedno parkovací místo umístí cca 10 bicyklů (Gehl, 2012).

Obr. 22. Profil ulice, Kodaň
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Problém města mezi chodci, cyklisty a motorovou dopravou je především 
v opomíjení alespoň minimálních požadavků pro chodce a cyklisty. V ulicích 
se dává přednost roztahujícím se požadavkům automobilů (parkovací plochy, 
parkovací automaty, rozšiřování vozovky apod.) na úkor zmenšování prostoru 
chodců a cyklistů. Z historie vyplývá, že z porovnání  s koňmi (dřívější dopravní 
prostředek) zde byl v minulosti totožný problém (Jacobs, 2013).

Kodaň se snaží o integraci cyklistů a pěších s dalšími dopravními prostředky 
(vlak, autobusy, taxi). Počet zraněných cyklistů se v Kodani snižuje  i vzheldem 
k vyšším počtem jízd na kole. Cyklistické jízdní pruhy stezky jsou v šíři 1,7 – 4 m. 
V rámci rozšiřování dopravy se změnila i jízdní kola z hlediska šířky – tříkolová 
jízdní kola, kola s károu, cyklotaxi apod. Po celý rok jsou kola oproti motorovým 
vozidlům upřednostňována, např. nejprve odstraňováním sněhu z cyklopruhu dříve 
než ze silnice pro automobily, projetím města na kole v zelené vlně apod. Většina 
lidí využívá kola jakožto hlavní přibližovací prostředek po městě. Cyklostanic, 
kde si kolo můžeme půjčit, je nespočet. Parkování kol je umožněno ve velké míře 
u zastávek autobusů, vlaků, úřadů, institucí, v centru, kdekoliv na ulicích apod. 
(Gehl, 2012).

Kola neprodukují žádný CO2, jsou zdravým motorem města. Jízda na kole je 
nejrychlejším a nejlevnějším dopravním prostředkem po městě. Využíváním kol 
a pěší dopravy se město stává otevřenější, průchodnější a zdravější. Zajímavostí 
je, že díky vysoké míře cyklistů se řadí Dánsko do kategorie málo obézních lidí.

Obr. 23. Cyklistická doprava – parkování, Kodaň

Prostory ulice pro chodce či cyklistu mohou být různé. Jedním z nejčastějších 
profilů využívaných v Kodani je pěší zóna bez obrubníků, většinou vydlážděná, 
kde se pěší rozprostírají po celém prostoru. Pro správnou funkci je zapotřebí velká 
míra chodců či prvek obzvláštňující široký profil ulice. Dalším možným profilem 
využívaným ve světě (např. Disneyland)  je změna automobilové komunikace na pěší 
zónu, kde jsou jasně členěné prostory pro pěší/cyklistu a automobily. Návštěvníci 
se více pohybují po stranách, na chodnících, které jsou od vozovky odděleny 
obrubníky a střed vozovky zůstává prázdný. Pomyslné oddělení obrubníků brání 
v plném využívání vozovky pro volnou chůzi. Změna automobilové komunikace 
na pěší zónu pozbývá smyslu, ale i přesto se tento profil navrhuje (Jacobs, 2013).

Cílem ulic pro pěší není zabránit vjezdu automobilů, ale omezit automobilovou 
dopravu tak, aby neohrožovala bezpečný pohyb chodců. V prostoru pro pěší často 
dominují automobily nežli chodci či cyklisté. Tyto střety se v rámci bezbečnosti 
pěších či cyklistů musí řešit. Provoz pěších, cyklistů a automobilů se musí  v určité 
míře doplňovat. Čím větší plocha se poskytne automobilům ve městě, tím více 
budou lidé využívat automobilovou dopravu a to následně způsobí další nárůst 
a potřeby pro automobily (Jacobs, 2013).

Hlavní třída Strøget se změnila na pěší promenádu, kterou prošlo po roce 
o 35% více pěších. Do veřejného prostoru se dostalo více života. Pěší doprava je 
v létě o 35% pomalejší než v zimě, což znamená, že se na ulici zdrží více lidí po 
delší čas. Strøget je dlouhá přibližně kilometr a vede téměř přes celé centrum. 

Obr. 24. Přístav Nyhavn, severní strana



4544

Pocitově je to velmi příjemná ulice s častými zakřiveními či oblouky způsobující 
pestrost a zajímavost prostoru. Ulicí lze projít do 15 minut. Lidé zde tráví daleko 
více času, než je potřebné, díky atraktivnosti veřejného prostoru (Gehl, 2012).

Tyto změny se rozšířily do okolních ulic a náměstí, kde se začal rozvíjet 
veřejný život např. náměstí Amagertorv prošlo mnoho rekonstrukcemi a stalo se 
centrem setkávání lidí během celého dne. Sezóna zde trvá od dubna do listopadu, 
neustále se kvůli zájmu turistů prodlužuje. Návštěvníci posedávají na lavičkách 
v ulicích a často pokračují dále k podnikům lemující okolní ulice, čímž zajišťují 
pohyb ve městě. Dle Gehla je Amagertorv ideálním náměstím, kde je snoubeno 
veřejné prostředí, kvalitní prostor a velkým počtem pobývajících lidí (Gehl, 2012).

Stimulů, jež začaly lákat k procházce, nabývalo. Chodníky jsou ve městě 
navrhnuty na 1m šířky pro 13 chodců tak, aby byl pohyb volný, nebyl nikým a ničím 
omezován (Gehl, 2012). 

Bezpečný chodník by měl být dle Jacobs vymezen třemi vlastnostmi: 
 - vymezením hranic mezi soukromým a veřejným prostorem,
 - přiléhající domy by měli být otevřené do ulice (oči obyvatele domu směřují 

k ulici a napomáhají tak větší míře bezpečnosti-rozsvícené okno),
 - obyvatele domu sledující dění na ulici (Jacobs, 2013).

Grafy zaznamenaly velký nárůst oživení města, který přispěl ke spokojenosti 
obyvatele a větší míře návštěvnosti. Kodaň po změně zaznamenala prudký nárůst 
života ve městě, v městských prostorách, ve veřejném prostranství (Gehl, 2012).

Bezpečnost v Kodani je ovlivněna jak životem v ulicích, tak i životem kolem 
ulic. V Kodani po večerech rozsvěcí svá obydlí několik tisíc obyvatel.  Důležité pro 
omezení kriminality je smíšení městských funkcí. Velké obytné čtvrti, které jsou po 
nocích prázdné, nejsou bezpečným místem. Projektanti navrhují většinou bydlení 
s další funkcí, tím je zajištěna polyfunkčnost území, zájem lidí o území vzrůstá 
a s tím i pohyb lidí. V centru Kodaně jsou většinou budovy do šesti podlaží, odkud 
má obyvatel domu vizuální kontakt s ulicí. Dalším bezpečnostním opatřením je 
proti kolizi vozidel s pěším či cyklistou přednost pěším i cyklistům při výjezdu 
z garáže, prodejny, domu apod. Toto řešení napomáhá větší míře bezpečnosti 
(Gehl, 2012).

Před 50 lety trávili lidé v Kodani většinu času v práci a ve svých domovech. 
Veřejné prostranství nebylo kvalitní a pohyb lidí byl nízký. Nynější podoba města je 
nesrovnatelná oproti minulým rokům. Kodaň je nyní žijícím městem, které ukazuje, 
jak je rozvoj kvalitního veřejného prostoru důležitý a jak ovlivňuje chod celého 
města. Díky tomu se Kodaň stává inspirací pro další města. Veřejná prostranství 
nabízejí mnoho prožitků v obchodech podél ulice, v parcích, divadlech, kinech, na 
lavičkách, po celém centru. Město se diametrálně měnilo postupnou a nenásilnou 
formou. Lidé se mohli na změnách podílet a vyjadřovat své názory. Architekti 
tak nevycházeli pouze ze zkušeností, ale především z dotazníků a průzkumů lidí 

obyvatel města. Téměř vše bylo uskutečněno dle potřeb návštěvníků, obyvatel 
a jiných zainteresovaných lidí, kteří napomáhali změně města (Gehl, 2012).

Město se snaží svými benefity zpříjemnit pobyt všech lidí. Pohyb po městě je 
přizpůsoben cyklistům a pěším. Integrita kol a městské dopravy se řadí do funkce 
benefitů, ale i zásobování. Tyto funkce se vzájemně prolínají a doplňují. Město musí 
zásobovat obchody či restaurace, ale zároveň i dopravit návštěvníky a pracovníky 
do centra.Pohyb pěších a celkové uklidnění náměstí zajišťuje i funkci mediační. Lidé 
si více povídají, dozvídají se, dívají se kolem sebe po plakátech, vývěsních tabulích 
či architektuře. Restaurace mají předzahrádky do ulice/náměstí, kde se lidé mohou 
zdržet, popovídat si a dozvědět se nové informace. Atraktivnost prostoru zajišťuje 
i rychlost projití a všímání si okolních aspektů. Funkce benefitů je propojena 
s funkcí mediační a nabízí různé využití všem konzumentům (Šourek, 2015).

Pohyb ve městě určuje mnoho aspektů. Ulicí nevede jen doprava a chodník 
neslouží pouze chodcům. Město je tvořeno ulicemi, a pokud jsou zajímavé, je 
zajímavé i město. Města s turistickým potenciálem jsou zaplněna cizími lidmi 
a roste zde větší míra nebezpečí, ale i potenciálu (Jacobs, 2013).

Obr. 25. Veřejné prostranství, Kodaň
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Melbourne
 Centrum Melbourne bylo kolem roku 1980 v centrální části plné výškových 

kancelářských budov bez žijícího veřejného prostoru (Gehl, 2012). Město bylo 
zahlceno dopravními tepnami, parkovišti, benzinovými pumpami, obchodními 
domy – objekty, kam se zajíždí automobilem. Vznikala místa s podobným 
charakterem – ničím se nelišící místa od ostatních ploch městského prostoru 
(Jacobs, 2012). Byl vypracován urbanistický projekt, jež měl zatraktivnit prostředí 
a nalákat obyvatele a návštěvníky do centra. V letech 1994-2004 byl projekt 
nejúspěšnější a vypracovaná analýza prokázala nárůst obyvatel v centrální části 
města 10krát (rok 1992 – 1 000 obyvatel, rok 2002 – 10 000 obyvatel) (Gehl, 2012). 
Město poskytovalo několik benefitů – nová náměstí, pasáže, změnu profilace ulice, 
dostatek místa pro kulturní a společenské akce. Byl vytvořen atraktivní prostor 
pro pohyb lidí, což plní funkci mediační (Šourek, 2015). Profil ulice byl velkorysý 
k chodci např. materiálem dláždění, doplněním městského mobiliáře, doplněním 
zeleně apod. Město se rozvíjelo a na základě změn se stalo turisticky příznivějším 
místem. Melbourne usilovalo o pěší provoz a delší pobyt lidí. Na základě vytvoření 
atraktivního prostoru se prodlužoval čas strávený ve veřejném prostředí do 
večerních hodin a to mělo za následek vytvoření dvou tváří města – denní a noční. 
Pohyb chodců v centru se přes den zvýšil o 39 % a v noci se pohyb zdvojnásobil 
(Gehl, 2012). Noční a denní město zajištovalo atraktivnost, a tím byly zajištěny 
všechny 3 funkce veřejného prostoru – funkce benefitů, mediační funkce, funkce 
zásobování. (Šourek, 2015).  Město se začalo rozvíjet, vzrůstaly pobytové aktivity, 
nová náměstí, nové možnosti pro pohyb ve veřejném prostranství po co nejdelší 
dobu (Gehl, 2012).

Průzkumy v Kodani a Melbourne prokazují vysokou míru nárůstu života 
ve městě. Se zvyšujícím procentem pěší dopravy v centru narůstá životní úroveň 
a kvalita požitku z prostoru. Možnosti městského života jsou dány kvalitou 
městského prostředí a naopak (Gehl, 2012). Omezením motorové dopravy 
vznikaly nové prostory pro pobyt lidí, místa pro služby či obchody v parterech 
domů, rozvoj gastronomie atd. Trh práce či struktura společnosti zaznamenaly 
rovněž velký vývoj. Byl zde vytvořen prostor pro rozšíření funkcí města formou 
benefitů, komunikace a zásobování (Šourek, 2015).

Život do města přinášejí především lidé, kteří vytvářejí ruch v ulicích. 
Židličky kaváren, čajoven či restaurací podél ulice jsou v nynější době rozšířeným 
fenoménem každého města. Lidé se v ulicích zdržují déle, vychutnávají si požitek 
města a zvyšují tak i jeho potenciál (Gehl, 2000).

Závěr

Práce poukazuje na vývoj veřejných prostorů a vztah kvality veřejného 
prostoru k rozvoji města. Přínos atraktivního veřejného prostoru pro město:

 - zvýšení počtu návštěvníků,
 - zlepšení kvality bydlení,
 - prodlužování pobytu lidí ve městě,
 - provozování služeb,
 - vytváření nových pracovních příležitostí,
 - prohlubování mezilidských vztahů,
 - konání kulturních akcí,
 - sdílení informací atd.

Z hlediska urbanismu a architektury lze ovlivnit veřejné prostranství:
 - urbanistickým uspořádáním veřejného prostoru a vedení lidí jeho 

vymezením – veřejným prostranstvím,
 - propojením vazeb funkcí (kombinace dopravy, polyfunkčnost území, atd.)
 - orientací ve městě (dominanty),
 - sjednocující prvky pro jednodušší orientaci (stejné značky na metro, 

MHD – dopravní obsluha),
 - rozmístění soukromé a veřejné občanské vybavenosti v rámci města, atd.

Frekvence obyvatel/návštěvníků záleží na kumulujících se podporách intenzity 
a na vzájemném kvalitním propojení mnoha složek, např. propojení dopravní 
infrastruktury – sdílená doprava (taxi, MHD, vlak, letadlo – vše v návaznosti), 
kulturní vyžití, životní prostředí, propagace, mobiliář, dostatek ubytovacích kapacit, 
stravování, orientace, místa pro pořizování fotografií apod. Charakter veřejného 
prostranství má vliv na chování lidí. Jde především o prostor, kde se lidé seznámí, 
chtějí pobýt, prožijí zážitky a vrátí se.

V nynější době je často rozšiřován názor, že některá místa budou vyhrazena 
chodcům a některá automobilům. Tento názor je možný, pokud by byla snížena 
automobilová doprava, což není s narůstajícími nároky města ve většině 
případů možné. Dopadem by bylo, že  městský prostor bude zahlcen parkovišti 
a dopravními tepnami a městské prostředí se stane nevábné a bez pohybu lidí. 
Jsou dvě varianty, jak tento problém řešit. Bezpodmínečně vyhradit chodcům 
ulice, jež sloužili dříve automobilům. V těch ale nebudou podniky obsluhující 
návštěvníky, protože nebude zajištěno jejich plné zásobování. V některých 
městech je tento princip aplikován, avšak místo přeplněných pěších zón, jsou ulice 
prázdné. Návštěvníci města mají mít možnost jít v centru dění, kolem podniků, 
setkávat se s dalšími lidmi a zajišťovat pohyb města. Druhou alternativou je 
zajistit zpřístupnění cest pro obsluhu podniků oddělených od komunikací chodců 
(Jacobs, 2013).
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Názory Gehla vycházejí z podstaty teorie stanovenou Jacobs. Dle Jacobs 
splňují všechny 3 vybraná města její teze ohledně veřejného prostoru a městské 
hromadné dopavy. Její názor spočívá především v profilaci ulice a jejím využívání. 
Minimální požadavky na šířky chodníků a utlačování pěších motorovou dopravou. 
(Jacobs, 2013).

Z výše uvedeného vyplývá, že i teorie Šourka navazuje na Jacobs a Gehla. 
Funkce benefitů musí být v souladu s ostatními funkcemi, nikoliv zvýhodnění 
benefitů na úkor zásobování. Hlavní myšlenkou je propojení funkcí, které se budou 
vzájemně doplňovat. Jednotlivé funkce se nebudou omezovat či upřednostňovat, 
ale budou spolu v interakci (Jacobs, 2013).

Problém s veřejnými prostory je velice komplexní a převážně závisí na lidech 
užívající tento prostor. Zásah do veřejného prostředí je úspěšný, pokud nastolí 
rovnovážný stav z hlediska konkrétního veřejného prostoru, ale i z hlediska širších 
souvislostí.

RK
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Existenci veřejného prostoru dnes považujeme za 
jednu z důležitých částí našich sídel. Naše úvahy 
a diskuse jsou proto vedeny ve smyslu typologie, 
množství, kvality, vhodnosti veřejných prostranství 
pro aktivity apod. Zdá se, že téměř máme za to, že 
veřejná prostranství jsou neodmyslitelnou částí všech 
sídel (zejména měst) a jen málo bereme v potaz, že 
ve vývoji stavby měst najdeme celou řadu případů, 
kdy sídla veřejná prostranství v našem smyslu neměla. 
Cílem této části textu proto je poukázat na důvody 
a podmínky vzniku veřejných prostorů na základě 
rozboru vzniku veřejných prostranství v kontextu 
základního uspořádání sídel v období starověku, 
zejména v oblasti Blízkého východu a východního 
Středomoří.

Veřejná prostranství 
v nejstarších sídlech 
na Blízkém východě 

a ve východním Středomoří
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Veřejný prostor je místo, které slouží pro realizaci věcí veřejných ve všech 
jejích rovinách od politicko-právní, přes sféru sociální až k fyzické podstatě tohoto 
prostoru (blíže in Šilhánková, 2003). Charakter míst pro realizaci potřeb věcí 
veřejných se v průběhu vývoje sídel měnil, až se jejich symbolem stala veřejná 
prostranství v podobě náměstí, ulic či parků. Ta dnes vnímáme jako integrální 
součást našich měst a v myslích si je jen málokdy spojujeme s realizací věcí veřejných. 
Cílem příspěvku proto je na základě rozboru vzniku veřejných prostranství v sídlech 
v období starověku, zejména v oblasti Blízkého východu a východního Středomoří 
(což je oblast, ze které vychází evropský urbanismus) poukázat na způsob a důvody 
jejich vzniku, a upozornit tak na jejich odkaz k dnešku.

Práce je založena na analýze dostupných prostorových struktur starověkých 
blízkovýchodních a středomořských měst, čerpaných jak z literárních 
a archeologických pramenů, tak i z vlastního terénního pozorování na některých 
vybraných sídlištích.

Veřejná prostranství v nejstarších sídlech

Za nejstarší sídliště městského typu je považované Jericho, které bylo 
vybudované v době 8500–6000 př. Kr. na rozloze přibližně 4 ha. Osada 
se vyznačovala jednoduchými obydlími s více než 70 obytnými jednotkami a měla 
cca 3000 obyvatel. (Schmidt 2012, Jepsen 1987, Jericho) Základní prostorová 
struktura sídla sestávala z volně stojících a volně řazených pravoúhlých objektů, 
mezi nimiž byla volná prostranství sloužící komunikačním a dalším obytným účelům. 
Význam těchto míst byl ryze utilitární, nesloužil společným aktivitám obyvatel 
města, a to ani obchodním, ani shromažďovacím. Zajímavé je, že v Jerichu nebyly 
identifikovány ani jiné (kryté) prostory, které by sloužily např. jako svatyně či 
shromaždiště. Můžeme tedy dovodit, že veřejný prostor v našem smyslu v tomto 
sídlišti ještě neexistoval a volná prostranství neměla charakter prostranství 
veřejných.

Obr. 26. Urbánní struktura Jericha – celkový pohled Obr. 27. Detail urbánní 

Dalším rozsáhleji odkrytým, a tudíž analyzovatelným sídlem je Çatal 
Hüyük ležící v dnešním Turecku na konyjské pánvi. Počátky samotného města 
jsou zjištěny kolem roku 7500 př. Kr., přičemž západní část dvojpahorku (çatal 
turecky znamená vidlička) fungovala cca v letech 7400–6000 př. Kr. a východní 
část v letech 6000– 5500 př. Kr. Průměrný počet obyvatel východního návrší je 
odhadován mezi 5000 a 8000, žili na rozloze cca 13 ha. Prostorová struktura Çatal 
Höyüku je výrazně pravoúhlá. Obyvatelé žili v domech, které k sobě velmi natěsno 
dosedaly, nicméně každý dům měl své vlastní stěny. Město nemělo ulice v našem 
slova smyslu, volné místo mezi domy sloužilo jako smetiště a úložiště odpadů. 
Pohyb po městě probíhal po střechách a mezi střechami byly dřevěné lávky, což 
je urbanisticky velmi výjimečná záležitost (i když v některých lokalitách Jeruzaléma 
(v okolí Božího hrobu) lze tuto situaci najít dodnes). Sídliště tedy nejenže nemělo 
volná prostranství, ale stejně jako v případě Jericha ani zde nebyly identifikovány 
prostory, které by sloužily např. jako společné svatyně či shromaždiště. (Šilhánková, 
2017, Çatal Höyük)

Obdobně bychom mohli uvést další příklady nejstarších sídel v tomto 
kulturním okruhu (např. nejstarší části Jeruzaléma), kde je situace obdobná 
ohledně prostorového uspořádání sídliště, neexistence volných (veřejných) 
prostranství i ostatních (krytých) veřejných prostorů. Z výše uvedeného tedy 
vyplývá, že pravděpodobně nejstarší sídliště veřejné prostory neměla. Otázkou 
pak je, zda takové prostory neexistovaly vůbec, nebo byly situovány mimo 
tato sídliště. Odpovědí by mohla být lokalita Göbekli Tepe (ležící cca 15 km 
severovýchodně od tureckého města Şanliurfa), která je interpretována jako 
pohřební a posvátné místo pro širší okruh osídlení. Podle Schmidta (2010) se 
zde scházela širší komunita ke konání náboženských obřadů. Lokalita tedy nebyla 
užívána k bydlení, ale sestávala z několika světišť ve tvaru kruhových megalitických 

Obr. 28. Půdorys Çatal Höyüku Obr. 29. Nákres urbánní struktury Çatal Höyüku
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ohrad, které můžeme za veřejný (společný, sdílený) prostor považovat. Lokalita 
zabírá cca 9 ha a objevují se zde kamenné kruhové struktury o průměru 10 až 
30 m. Pilíře o výšce téměř 2,5 m byly uspořádány rovnoměrně do kruhu a byly 
ukotvené v mocné vnitřní stěně z neopracovaného kamene, podél stěn byly 
masivní kamenné lavice. Uprostřed kruhu byly další dva vyšší pilíře o výšce cca 
6 m. Výraz „pilíř“ je přitom použit ve smyslu staroegyptských posvátných sloupů. 
(Turek, 2013, Schmidt, 2010)

Význam Göbekli Tepe tkví v tom, že se zde poprvé vyskytuje faktor, který 
umožnil formovat velké trvale usídlené komunity, a to vznik symbolické kultury, 
tedy jakéhosi druhu předliterární schopnosti tvorby a čtení symbolů, které 
umožnily komunitě formulovat její sdílené ideje a její vesmír. (Cauvin, 1997)

V dalším vývoji již dochází ke spojení sídliště s veřejným prostorem určeným 
primárně pro náboženské potřeby komunity, a to ať již jako krytého světiště nebo 
volného prostranství. Jako jeden ze starších příkladů můžeme uvést lokalitu Tell 
Sabí Abjad v dnešní Sýrii, která se rozvíjela cca v letech 6800 až 5300 př. Kr. a jedná 
se o jedno z největších sídlišť halafské kultury v regionu. (Schmidt, 2012) Sídlo 
mělo rozměry 240 x 170 m (tj. cca 4,1 ha) a zvedalo se 5 až 10 m nad okolní krajinu. 
V podstatě sestávalo pouze ze čtyř nebo pěti rozsáhlých domovních komplexů 
nebo domácností, každá čítala 30 až 50 členů. Archeologové se domnívají, že 
základem sídliště bylo volné prostranství, tj. jakési náměstí či nádvoří v jeho severní 
části a mohutné zdi. (Akkermans a Mière, 1992) Společné volné prostranství 
v jádru sídliště souvisí s rozvojem kultovních potřeb místní komunity i s potřebou 
zvýšení prestiže některých členů komunity, protože Halafská společnost byla 
organizována na systému stupňovitého placení tributu a náčelnictví.

Obr. 30. Struktura B z III. kulturní vrstvy (PPNA) Obr. 31. Konstrukční schéma

Veřejná prostranství měst Mezopotámie

Další a rozvinutější hierarchizaci společnosti můžeme sledovat např. na území 
Mezopotámie, kde se již v 5. tisíciletí př. Kr. rozvinula obejdská kultura, která nám 
zanechala pozůstatky předměstských sídel a prvních chrámů. Sumerové přišli 
do této oblasti zhruba ve 4. tisíciletí př. Kr. a vytvořili v jižní části Mezopotámie 
městské osídlení formou městských států. Mezi nejstarší sumerská města patří 
např. Eridu, Ur či Lagaš, kdy Eridu představuje de facto svorník mezi nejstaršími 
(obejdskými) sídly a vlastní mezopotámskou (zprvu sumerskou) stavbou měst. 
Sídliště byla okrouhlého půdorysu a byla zbudována na vyvýšených pahorcích pro 
ochranu proti záplavám. Města byla opevněná mohutnými hradbami s pravidelně 
rozmístěnými branami. Vlastní zástavba byla pravděpodobně nepravidelná, 
výrazným prvkem města byl palácový okrsek uprostřed, kde se nacházelo obydlí 
vládce, jeho vojenské a hospodářské zázemí a chrám (zikkurat). Ten byl vybudovaný 
jako stupňovitá stavba a vytvářel výškovou dominantu města. Kolem zikkuratu 
se nacházelo volné prostranství určené pro shromažďování obyvatelstva při 
náboženských slavnostech. Nejvýznamnějším sumerským městem této rané doby 
bylo město Ur, které podle archeologických vykopávek mělo plochu asi 5 km2 
a bylo opevněno 5 m širokou a 9,5 km dlouhou hradbou. (Votrubec, 1980, Leicková, 

Obr. 32. Půdorys Tell Sabí Abjadu
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2005, Součková, 1979) Jádrem Uru byl palácovo-chrámový okrsek se zikkuratem 
zasvěceným bohu Nannovi a přináležejícím velkým volným prostranstvím. Kolem 
této rozlehlé pravidelné struktury se nacházelo vlastní opevněné město s velice 
hustou nepravidelnou urbánní strukturou, ve které jsou patrné hlavní městské 
ulice, které v této době sloužily zejména utilitárním účelům. Tento základní typ 
mezopotámského města se postupně měnil, zejména nepravidelná uliční struktura 
byla postupně nahrazována pravoúhle uspořádanou sítí. Palácovo-chrámové jádro 
města se zikkuratem a volným prostranstvím však zůstávalo.

Vrcholný typ mezopotámského města pak představuje Babylon, který byl 
jak centrem Chammurapiho říše v 18. stol. př. Kr., tak následně sídelní město 
Novobabylónské říše poloviny 1. tisíciletí př. Kr. Město je charakterizováno dvojitými 
ohromnými hradbami, které je obklopují. Babylon do svých mnohonásobných 
hradeb začlenil velké přírodní oblasti a poprvé v historii prokázal znaky plánovitého 
projektování ve velkých silničních osách, které se kříží v pravém úhlu a na jejichž 
konci stojí velké městské brány. (Moscati, 1984) Půdorys města je pravidelný 
se čtyřmi branami. Středem města protéká řeka Eufrat a v těžišti je situován 
palácový okrsek se zikkuratem a rozsáhlým nádvořím. Na rozdíl od starších měst 
je zde hlavní městská ulice tzv. Třída procesí pojata jako reprezentativní prostor, 
který vede od hlavního chrámu Babylonu (Esagily) kolem velkého zikkuratu 
a Nabukadnezarova rozlehlého paláce, dále pak Ištařinou branou a odtud ke 
chrámu pro novoroční slavnosti. (Oatesová, 2016)

Obr. 33. Půdorysné schéma Uru

1. zikkurat, 2. palác, 3. a 4. chrám, 5. nádvoří

Veřejná prostranství měst Egejské oblasti

Obdobně jako v případě mezopotámských měst jsou jádrem měst minojské 
Kréty paláce s rozsáhlými nádvořími sloužícími pro shromažďování věřících při 
náboženských svátcích. Téměř každé větší minojské sídlo mělo jednu stavbu 
palácového charakteru, který zřejmě sloužil jako sídlo představitelů městské 
správy. Největším palácem byl palác v Knóssu, který bezpochyby plnil funkci 
vládcova sídla. 

Obr. 34. Babylon v 6. stol. př. Kr. – rekonstrukce 
Ištařiny brány a Třídy procesí

Obr. 35. Půdorysné schéma města

Obr. 36. Rekonstrukce paláce v Knóssu s centrálním nádvořím plnícím funkci veřejného prostranství
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Kréta převzala z východu hospodářský systém i s mnoha kulturními projevy 
tamějšího životního stylu a krétské paláce tak byly nejen politickými, nýbrž 
i výrobními a směnnými středisky (obdobně jako tomu bylo v Mezopotámii). Palác 
tedy nebyl jen sídlem panovníka, ale i kultovním střediskem a jeho jádrem bylo 
centrálního nádvoří, na jehož západní straně se nacházela svatyně a velký trůnní 
sál. Nádvoří bylo dějištěm všech významných událostí a obřadů. Celé nádvoří bylo 
pravděpodobně obehnáno krytými kolonádami se sloupy a pilíři. (MacDonald, 
2016, Maggi a Trosová, 2006, Pressová 1978, Bartoněk, 1983, Knóssos)

 Navazující mykénská civilizace pevninského Řecka, která se začala vyvíjet 
kolem roku 1650 př. Kr., dosáhla vrcholu své moci a prosperity po roce 1400 př. Kr. 
Mykénský hrad byl na rozdíl od minojského paláce mohutně opevněn. Jeho 
jádrem byla samostatně opevněná citadela s vladařovým palácem, přičemž 
výrobní i směnná hospodářská činnost probíhala mimo vlastní areál paláce 
(v Mykénách např. v podhradí, ležícím za palácovým opevněním). (Volný, 2000, 
Bartoněk, 1983) Srdcem paláce byl megaron neboli trůnní sál – kam mělo přístup 
jen několik privilegovaných. Megaron byla mírně podlouhlá čtyřúhelníková 
místnost s okrouhlým krbem uprostřed a s otevřenou vnější sloupovou předsíní 
tvořenou dvěma dřevěnými sloupy, do níž se vcházelo z palácového dvora. Ten 
byl poměrně malý a neměl – na rozdíl od Kréty – ráz ústředního palácového 
nádvoří s víceméně samostatnými stavebními jednotkami kolem dokola. Megaron 
se stal typologickým základem pro chrámy následného řeckého období. (Burian 
a Oliva, 1984, Maggi a Trosová, 2005, Mykény) Zdá se tedy, že mykénská sídliště 
nenavazovala přímo na předchozí vývojový směr a její sídliště opět veřejný prostor 
neměla – náboženské ceremonie, obchod a další činnosti se tak odehrávaly 
v soukromých prostorách jednotlivých domů.

Vznik veřejných prostranství řeckých měst

Po kolapsu mykénské civilizace nastal v Řecku tzv. temný věk. Přesto 
se některá dřívější mykénská centra, jako např. Athény, Théby či Sparta, rozvíjela 
kontinuálně dál. (Danielisová, 2013) Např. Athény se dokázaly přizpůsobit 
novým podmínkám a na místě původního mykénského „hradu“ pak v řeckém 
období zůstává pouze kultovní funkce – stává se z ní veřejně přístupná akropolis. 
(Bouzek a Ondřejová, 1989, Šilhánková, Koutný a Čablová, 2002) Vedle akropole 
vzniká na místě starší nekropole nový typ veřejného prostranství – athénská 
agora, okolo které se soustřeďuje život obyvatel města. Je to de facto poprvé, 
kdy se ve vývoji stavby měst setkáváme s veřejným prostranstvím, které nemá 
náboženskou ani reprezentativní funkci, ale slouží obyvatelům města jako tržiště 
a později jako shromaždiště, a stává se také společenským střediskem města. 
Agora byla lemována sloupovými síněmi – stoami, na ní se nacházely chrámy, ale 
byla i místem, kde zasedala boule – rada nebo soudní dvůr, kde byl strategeion 
– sídlo úřadu generála i desmoterion – městská věznice. (Muzeum Attalovy stoy) 

Agora byla vedle akropole ztělesněním identity Athén. Nacházela se v samém 
středu politického, morálního a ekonomického života města. Athénská agora je 
nejzřetelnějším a také historicky prvním příkladem toho, jak v centru řeckých měst 
vznikal demokratický veřejný prostor vyjádřený prostranstvím agory, který se pak 
rozvíjel ve všech městech řeckého světa.

Za vrchol řecké stavby měst pak můžeme bezesporu považovat Milétos, a to 
zejména obnovu města po jeho zničení Peršany v roce 479 př. Kr. Město vzniklo 
na pravidelném šachovnicovém půdorysu dle návrhu Hippodama z Milétu. Město 
mělo více agor, z nichž tzv. jižní měla rozlohu 196 x 164 m a považovala se za největší 
v tehdejším antickém světě. (Burian, 1973, Bayhan, 2012, Milétos) Na příkladu 
Milétu vidíme nejen zvětšování prostoru agory, ale i jejich funkční diferenciaci. 
Jižní agora měla politicko-společenský ráz, kdežto agora severní, která navazovala 
na přístav, sloužila zejména jako tržiště. Náboženská funkce veřejných prostranství 
v klasické a helénistické době postupně mizí a volná prostranství měst jsou určena 
převážně k pobytu obyvatel. 

Obr. 37. Uspořádání athénské agory v klasickém období (480–323 př. Kr.)
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Závěr

I na základě velmi stručného rozboru nejstarších sídel Blízkovýchodního 
a Středomořského okruhu můžeme na vybraných typických příkladech sledovat 
skutečnost, že ani veřejný prostor ani (volné) veřejné prostranství nebyly integrální 
součástí těchto sídlišť. Veřejné prostory se v sídlištích začaly objevovat (ať již v kryté, 
nebo volné formě) až jako následek potřeby realizace náboženského či politicko-
náboženského života. Prvními, kdo do měst přinášejí veřejný prostor (ve všech 
smyslech tohoto slova), jsou Řekové. Řecká agora jako volně přístupné veřejné 
prostranství je prostorovým vyjádřením potřeby sdíleného veřejného prostoru 
jako takového. Lze tedy konstatovat, že bez demokratického zřízení starověkého 
Řecka a jeho potřeby realizace věcí veřejných mohlo se stát, že bychom dnes 
v našich městech otázky spojené s veřejnými prostranstvími vůbec neřešili. A to by 
byla velká škoda.

VŠ

Obr. 38. Rekonstrukce centra města cca v době 200 po Kr.
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TITULNÍ

Veřejná prostranství vždy byla, jsou a budou základními 
prvky, které dopomáhají k utváření a definování sídla. 
Jejich samotná definice má několik podob, nicméně 
všechny se shodují v jednom, že se jedná o prostory 
využívané veřejností. Existuje mnoho faktorů, které 
tyto prvky ovlivňují a tím je tvoří jedinečnými – např. 
geografická poloha, sociální, ekonomické, kulturní 
vztahy atd. Nejdůležitějším z těchto parametrů je 
typ sídla, ve kterém se dané prostranství, popř. 
systém prostranství, nachází. Opomineme-li rozdíl 
prostranství vesnického typu, zbývají nám odlišnosti 
mezi samotnými typy měst – historickými (turisticky 
významnými), lázeňskými a klasickými. 
Tato kapitola se zabývá otázkou vzájemných odlišností 
veřejných prostranství mezi historickým (Kutnou 
Horou) a lázeňským městem (Poděbrady). Zmíněná 
města byla vybrána na základě 20leté osobní analýzy, 
která spočívala v pozorování, jak samotného vývoje 
tak i rozvoje veřejných prostranství v těchto sídlech. 
V samém jádru kapitoly jsou analýzy hlavních pěších 
tras, jejichž výsledkem jsou rozdílné parametry 
městských prostorů v řešených městech. Cílem je 
charakterizace specifických znaků, které díky svým 
výskytem utvářejí jedinečnost lázeňských měst.

Porovnání veřejných 
prostranství v historickém 

a lázeňském městě
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Veřejná prostranství v historickém a lázeňském městě

 Česká legislativa definuje pojem veřejná prostranství dle § 34 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) následovně:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.“

Avšak památkový ani lázeňský zákon nijak blíže tento pojem nekonkretizuje. 
Budeme předpokládat, že pro takto specifická sídla platí stejné definice jako pro 
ostatní – v zásadě veřejná prostranství členíme na veřejná, vyhrazená a soukromá. 
Jedná se o velmi pestrou škálu náměstí, ulic, nábřeží, nádvoří, pasáží a průchodů, 
prostranství, parků, zahrad atd. Tyto prostory jsou nejčastěji vymezeny zástavbou, 
vysokou zelení, terénem a ostatními prostorotvornými prvky. Měřítko, tvary, 
kompozice a proporce těchto prostorů souvisí s jejich funkcí, polohou a významem 
v organismu města a v krajině. (Definice dle doc. Ing. arch. J. Mužík, CSc., sborník 
AUÚP, 2008)

Definice historického a lázeňského města

 Historickým městem se rozumí území nebo část území obce, která obsahuje 
historické jádro. To ve městě představuje nejen soubor architektonických 
a kulturních památek, ale také rozhodující článek města, který mu dodává jeho 
identitu, specifičnost a převážnou většinu estetických hodnot. Tyto hodnoty 
historického jádra nespočívají pouze v jednotlivých objektech, ale v jejich 
celých souborech, dispozici prostorů a uliční sítě, celkovém členění a měřítku, 
rozložení na terénu a siluetě, včlenění řeky, parků a dalších přírodních prvků. 
(Hrůza, Slovník soudobého urbanismu, 1977)

Takto významné území podléhá režimu ochrany dle počtu vyskytujících se kulturních 
hodnot. Jedná se o následující území dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
– území s památkovou rezervací (§ 5) a území s památkovou zónou (§ 6).

 Lázeňské město je definováno zákonem č. 164/2001 Sb. (tzv. lázeňským 
zákonem) jako „území nebo část území obce, popřípadě i více obcí, kde se nacházejí 
přírodní léčebné lázně“. Jedná se o lokalitu, kde se nalézá přírodní léčivý 
zdroj, neporušené přírodní prostředí, léčebné lázeňské zařízení a odpovídající 
infrastruktura. Podléhá režimu ochrany v podobě statutu. Lázeňské místo prohlašuje 
vláda České republiky na návrh Ministerstva zdravotnictví – Český inspektorát lázní 
a zřídel. Lázeňská místa musí k zajištění lázeňských služeb a ochraně přírodního 
léčivého zdroje dodržovat „statut lázeňského místa“, který vyplývá z uvedeného 
zákona. K tomu jsou ustanoveny např. i odborné útvary v místní samosprávě, jako 
je komise pro lázeňství. Provozovatelé ubytovacích zařízení v lázeňském místě 

mohou v souladu s vyhláškou o místních poplatcích vybírat od klientů, kteří jsou 
zde z důvodu rekreace nebo léčby, lázeňský poplatek, který odvádí do obecního 
rozpočtu. (Schwartzhoffová, 2006, Lázeňství a wellness)

Kutná Hora – zástupce tzv. historického města

 Město Kutná Hora patří k nejstarším městským osídlením českého státu. 
Kulturně historická atraktivita města evropského významu byla umocněna 
zápisem historického jádra Kutné Hory do Seznamu kulturního a přírodního 
dědictví lidstva UNESCO (r. 1961) – zahrnuje 319 kulturních památek a dvě národní 
kulturní památky. K neodmyslitelné součásti Kutné Hory patří příroda, která 
dokomponovává obraz města, historické památky jsou v souznění s přírodními 
krásami. Kutná Hora se svým okolím byla nazývána „Českými Athénami“. I když 
sláva Kutné Hory související s těžbou stříbrných rud pominula, na každém kroku 
lze nalézt stopy po nezměrném úsilí mnoha generací. Dochovaným souborem 
kulturních památek patří Kutná Hora k nejrozsáhlejším památkovým rezervacím 
u nás. (Textová část ÚP Kutná Hora, 2001)

Vývoj urbanistické struktury města
 Zásadním impulsem vzniku Kutné Hory byly nálezy ložisek stříbrné rudy. 

Hornické osady založené již od druhé pol. 13. století v blízkosti jednotlivých dolů 
se na počátku 14. stol. spojily a daly vznik báňskému městu.

Půdorys historického jádra vyjadřuje názorně překotný růst města, kterému 
chyběl pevný urbanistický řád. Město vznikající chaoticky bylo vymezeno 
dobývacími prostory, osnovou uliční sítě mezi jednotlivými doly a zemskými 
stezkami, které byly limitujícím faktorem urbanismu města. Absence ústředního 
prostoru byla nahrazena soustavou menších náměstí (vliv vlašských stavitelů).

Ve 14. a 15. století, v době největšího hospodářského a kulturního rozmachu, 
došlo k položení základu monumentálního panoramatu nad říčkou Vrchlicí –chrám 
sv. Barbory, Hrádek, Královské křídlo Vlašského dvora. Situování všech významných 
architektur na okraj terénní terasy je nejdůležitějším skladebním principem města. 
Urbanistickou strukturu města též ovlivnily ničivé požáry, z nichž největší v letech 
1770 a 1823 vyvolaly následnou regulaci uliční sítě. V průběhu 19. století a první 
pol. 20. století dochází k postupnému rozvoji jednotlivých městských částí mimo 
historického jádra, vznikají celé čtvrti rodinných domků na pravoúhlé uliční síti, je 
položen základ významné komunikační a urbanistické osy (dnešní Masarykova ul.), 
výstavbou malých výroben je tvořen základ dnešní průmyslové zóny na Karlově 
a Hloušce. (Textová část ÚP Kutná Hora, 2001)

Specifikace řešeného úseku
 Řešený prostor se nachází v samém srdci památkové zóny. Hlavní historická 

osa začíná u chrámu sv. Barbory a končí v místech Jezuitské koleje, poté přechází 
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na klasickou uliční středověkou síť. Popisovanou cestu je možné rozdělit na dvě 
části – první část je nejatraktivnější a turisty nejvyhledávanější (okolí chrámu 
sv. Barbory) a druhá vedoucí na náměstí nebo naopak (viz obr. 40).

 První část zkoumaného prostoru je situována 
v blízkosti chrámu sv. Barbory. Stavbu doplňuje menší 
parková úprava s možností odpočinku na lavičkách 
(kterých je v řešeném úseku velmi málo). Tento 
předprostor před katedrálou je oddělen od rušné 
cesty a parku za Jezuitskou kolejí bariérou – schody. 
Avšak existuje jeden „bezbariérový vstup“, který 
je umístěn po levé straně (od chrámu). Napravo od 
kutnohorské dominanty je umístěna další turistická 
zajímavost, a to Kaple Božího těla. Jedná se o suterén 
nedostavěné stavby z přelomu 14. a 15. století. 
Střecha kaple je využívána jako vyhlídka na Breuerovy 
sady a okolí. Tato hlavní pěší cesta, tzv. Barborská ulice (které v čele dominuje 
chrám sv. Barbory) je vymezena ve svých jednotlivých úsecích odlišně – v blízkosti 
chrámu je lemována z jedné strany nízkou zdí se barokní sochařskou výzdobou 
a z druhé barokní stavbou Jezuitské koleje. Právě Jezuitská kolej v roce 2010 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí (společně s jejím okolím) a tak vznikly reprezentativní 
prostory pro Galerii Středočeského kraje (GASK). Rozsáhlý prostor za kolejemi 
byl dlouhá staletí veřejnosti uzavřen a po společné revitalizaci přeměněn na 
městský park. Zahrady Jezuitské koleje (viz obr. 40) jsou veřejnosti přístupné 
z několika stran, bohužel jen v určitém časovém rozmezí. Nejvýznamější z více 
vstupů do zahrad je schodiště přiléhající ke stěnám bastionu na jižní straně areálu. 
Bastion je upraven tak, aby umožňoval pohyb po jednotlivých výškových úrovních 
s možností zastavení a pozorování okolí. Zrevitalizovaný prostor umožňuje GASK 
pořádat venkovní expozice, divadelní představení (ve venkovním amfiteátru) 
či jiné doprovodné akce. Nedaleko kolejí se nachází budova Českého muzea 
stříbra včetně dochovaného středověkého dolu. Od budovy muzea se uliční 
profil postupně zužuje. V těchto částech je cesta definována typickou historickou 
zástavbou, v jejímž přízemí se nacházejí restaurace, kavárny, bary a obchody.

 Druhý úsek řešeného území je klasická ulice – zde se mísí automobilová 
doprava s chodci. Občanská vybavenost je zde chudší a samotný prostor 
nepůsobí nijak příjemně. Tato situace se mění v místech Vlašského dvora. Stavba 
má velký vstupní předprostor s lavičkami a stromy. Objekt byl ve 13. století 
přestavěn z opevněného sídla na centrální královskou mincovnu. V době vlády 
Václava IV. byl ke stavbě přistavěn i královský palác. V blízkosti Vlašského dvora 
je vstup do Breuerových sadů (které nyní procházejí revitalizací), jedná se 
o reprezentativní parkový prostor s romantickými zákoutími a krásnými výhledy. 
V tomto prostoru se odehrává mnoho kulturních akcí jako např. Královské 
stříbření či Letní kino.

Obr. 39. Kutná Hora,  
řešené území

Obr. 40. Kutná Hora, analýza řešeného území a obrazové doplnění
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Finální úsek druhé části je centrální náměstí polygonálního tvaru. Prostor 
vymezují tradiční historické stavby s různorodým parterem (např. obchody, 
kavárny a restaurace), hotely a muzea. Náměstí rozděluje komunikace, která je sice 
zklidněná, avšak její existence ubírá prostoru na kvalitě. Z náměstí vede historické 
loubí (po levé straně), které navazuje na postranní úzké uličky, jež vedou zpět na 
„hlavní turistickou tepnu“.

Poděbrady – zástupce tzv. lázeňského města

Město Poděbrady je známé lázeňské město, ležící na středním toku řeky 
Labe. Nachází se zhruba v polovině vzdálenosti mezi Prahou a Hradcem Králové, 
v nadmořské výšce necelých 200 metrů. Nadmořská výška řadí Poděbrady mezi 
nejteplejší místa v republice s nejstabilnějším počasím.

 V dávné minulosti byly Poděbrady osadou druhé kategorie vedle 
slavníkovského hradiště ve vedlejší Libici nad Cidlinou. Poděbrady tedy vznikly 
z osady při brodu přes Labe (název města odvozen ze spojeni slov pode-brody), 
přes něhož vedla obchodní stezka, což dokládají i nálezy středověkých byzantských 
mincí. Poděbrady jsou významným společenským centrem nejen ve Středočeském 
kraji, ale i v celorepublikovém měřítku. Kromě lázeňské historie a současnosti je to 
město s bohatým a kulturním životem (nejznámější akce jsou Signál či festival Barvy 
léta), poskytuje také řadu sportovních a rekreačních možností (např. golfové hřiště 
či koupaliště). Město je obklopeno lužními lesy a přírodními parky – nejznámějším 
je Libický luh, národní přírodní rezervace, jež je pozůstatkem lužních lesů, které 
byly v minulosti v celé oblasti). (Strategický plán rozvoje města Poděbrady)

Vývoj urbanistické struktury města
 Město Poděbrady je ve svém půdorysném obraze charakterizováno 

prostorovým vývojem na kříži dvou kompozičních os. Ve směru JV–SZ je to grafická 
osa tvořená řekou Labem a v kolmém směru na ni pak výrazná urbanistická osa, 
založená urbanistickým plánem architekta Františka Jandy (1912). Ta je realizována 
ve směru nádraží–náměstí lázeňským parkem a na levém břehu Labe probíhá 
středem Polabské obory.

Vývoj této městské osy byl zastaven v období 2. světové války. Původní Jandův 
velkolepý kompoziční záměr, který předpokládal, že železniční trať se stane další 
novou kompoziční a hlavně dopravní osou města a rozvoj čistě lázeňského města 
bude souměrně komponován kolem ní, se bohužel nenaplnil.

 Rozvoj lázeňství nedosáhl předpokládaného objemu. Nenaplnil se ani 
předpoklad železnice jako dopravní osy. Vysoká hybnost obyvatel a přechod 
na automobilovou dopravu vytvořil z lázeňského parku dopravní bariéru pro 
pravobřežní dopravu, a železniční trať, silně zatížená projíždějící nákladní 
dopravou, odřízla území za tratí (tzv. Žižkov) a stala se tak další bariérou. Třetí 
dopravní bariérou pro radiální jízdy západním směrem zůstalo Labe.

Za této situace se Jandova odvážná kompozice hroutí. Historické jádro 
(Městská památková zóna), jako kompoziční střed, je přetíženo dopravou, vznikají 
další bariéry ochranných pásem v JV části území, nová poválečná výstavba 
degraduje a ničí započaté urbanistické dílo a hlavně zaslepuje rozvojové směry. 
(ÚAP Poděbrady)

Specifikace řešeného úseku
  Lázeňský areál je situován v samém centru města 

Poděbrady. Hlavní osa areálu (původní historická 
kompoziční osa) je tvořena promenádou, která začíná 
na náměstí Jiřího z Poděbrad a končí u vlakového 
a autobusového nádraží. Jak bylo řečeno výše, řešený 
úsek začíná centrálním náměstím, jehož polygonální 
tvar vymezují historické domy. Většinu těchto domů 
lze definovat jako obiekty se sedlovými střechami, 
třemi nadzemními podlažími včetně tzv. živého 
parteru. Výjimku tvoří dvě budovy secesního stylu 
umístěné na opačných koncích náměstí. Kompozici 
náměstí doplňuje morový sloup a jezdecká socha 
„krále dvojího lidu“ Jiřího z Poděbrad. Prostoru 
dominuje Poděbradský zámek, který svojí hmotou 
dopomáhá k tvaru tohoto prostranství. Náměstí 
protíná hlavní příjezdová komunikace a bez jakéhokoli 
omezení znepříjemňuje pohyb a samotný pobyt na náměstí. Centrální prostor 
plynule navazuje na lázeňskou promenádu. Hlavní pěší cesta je vymezena z jedné 
strany zrevitalizovaným lázeňským parkem a na druhé stavbami, které sice mají 
odlišné funkční využití, ale působí jednotně. Jedná se o hotely, restaurace, kavárny 
a lázeňské pavilony. Lázeňská kolonáda prošla v roce 2012 rekonstrukcí, při které 
došlo k výměně původního povrchu, veřejného osvětlení a zakomponování 
městského mobiliáře do zelených pásů. Pěší zónu je možno rozdělit na dvě části 
(viz obr. 41) – první část (blíže k náměstí Jiřího z Poděbrad) je charakteristická 
lázeňskými objekty. Tyto objekty se dají rozdělit na původní lázně (Zimní lázně, 
Letní lázně a objekty kolonád) a lázeňské domy (G-Rex, Libuše, Belevue a Libenský). 
Nedaleko Letních lázní jsou umístěny věhlasné květinové hodiny a sousoší 
trpaslíka a muchomůrky. Další zajímavost je situována nedaleko budovy Kolonády 
– jedna se o tzv. Poděbradský orloj. Celá plocha městského parku prošla v roce 
2008 revitalizací a je nyní kompozičně rozdělena na tři části – A, B a C. Nejblíže 
k náměstí je umístěna část C, tedy historicky nejstarší část lázeňského parku. Finální 
ztvárnění této parkové části je nejvíce využíváno obyvateli ale i širokou veřejností. 
Prostřední část B je formována do anglického parku a doplněna venkovní galerií 
plastik. Poslední sekce (A) je situována u vlakového nádraží a svojí kompozicí se 
řadí do novoklasicistního stylu.

Obr. 41. Poděbrady,  
řešené území
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Obr. 42. Poděbrady, analýza řešeného území a obrazové doplnění Obr. 43. Porovnání veřejných prostranství v historickém a lázeňském městě
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 První polovina pěší zóny plynule přechází do sekce blíže k nádraží. Zde jsou 
situovány objekty „wellness hotelů“ (ne však ve vlastnictví Lázní Poděbrady, 
a.s.) a bytových domů, jejichž aktivní parter obsahuje různé druhy občanského 
vybavení (které jsou typické pro lázeňská města). V současné době je zastavěná 
strana promenády ucelená a všechny objekty jsou zmodernizovány.

Porovnání jednotlivých parametrů vyskytujících se 
ve veřejných prostranství obou měst

Tab. 3. Kutná Hora, autor Denisa Kupková, 2019; Poděbrady, autor Denisa Kupková, 2018, 2019

Kutná Hora Poděbrady

atmosféra 
prostoru

hektická, urychlená poklidná, relaxační

bezbariérovost

NE, např. cesta ze Zahrad 
Jezuitské koleje na ulici 
Barborská (ke chrámu 
sv. Barbory). Bezbariérovost 
je formě různých objížděk

ANO, ulice i náměstí

orientace

 

ANO, na hlavních pěších 
křižovatkách lze vidět tyto 
schématické mapky

ANO, na hlavní promenádě 
oba typy. Ve zbytku lázeňské 
zóny pouze rozcestník

doprovodná 
zeleň

NE (viz obr. 43) ANO (viz obr. 43)

vhodně zvolený 
povrch cest

NE, kočičí hlavy nejsou 
vhodně zvolený povrch

ANO, hladký a rovinný 
povrch

šířka uličního 
profilu

ŠÍŘKA NENÍ KONSTANTNÍ, 
např. ulice Barborská je 
dostatečně široká, ale 
směrem od chrámu se cesta 
zúžuje. Typické ulice svým 
1 m širokým chodníkem 
nepočítá s velkým množstvím 
lidí, kteří denně procházejí

PLNĚ VYHOVUJÍCÍ, 
konstantní v celé své délce

možnost 
schování se 
před deštěm

SPÍŠE NE, zadarmo jen 
v loubí na náměstí

SPÍŠE NE, např. v prostorách 
pasáží

dostatek 
městského 
mobiliáře

NE, na hlavní turistické třídě 
není umístěna ani jedna 
lavička či odpadkový koš

ANO, dostatečné množství

živý parter 
ve dne

ANO, obchody, kavárny, 
restaurace

ANO, kavárny, restaurace, 
cukrárny, lékárny, obchody

živý parter večer
SPÍŠE NE, otevřeny pouze 
bary

ANO, otevřeny restaurace, 
kavárny

venkovní 
zahrádky 
restaurací 
/ kaváren

NE, na hlavní turistické třídě; 
na centrálním náměstí ANO

ANO

dominanta ANO ANO
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kompoziční 
průhledy 
/ výhledy

ANO NE

možnost 
vyhlídky

ANO NE

bezpečnost

NEDOSTATEČNÁ, 
např. hlavní turistická trasa je 
z poloviny vedena pouze po 
1 m širokém chodníku vedle 
projíždějících aut

VELMI DOBRÁ

informační 
centrum

ANO, umístěné hned 
u nejžádanější stavby

ANO, umístěné na náměstí

udržovanost DOSTAČUJÍCÍ DOSTAČUJÍCÍ

hodiny SPÍŠE NE, pouze na náměstí
ANO, květinové (ve středu 
pěší zóny), na náměstí 
a u vlakového nádraží

rychlost přesunu 
turistů

VELMI RYCHLÁ POMALÁ

délka hl. pěší 
zóny

418 m 798 m

osvětlení 
prostoru ve tmě 
(nasvícení 
staveb)

ANO DOSTATEČNĚ, 
působivé nasvícené 
historické budovy

ANO PŘIMĚŘENĚ, osvětlení 
promenády, květinových 
hodin, sochy Jiřího 
z Poděbrad a zámku je velmi 
dobré, ale ostatní důležité 
budovy osvětleny vůbec 
nejsou

veřejné WC ANO, u Vlašského dvora ANO, u Letních lázní

Ve
ře

jn
á 

pr
os

tr
an

st
ví

 –
 p

ar
k

vodní prvky
ANO, POUZE 2 - fontána 
ve Vlašském Dvoře 
a v Zahradách Jezuitské koleje

ANO, dostatečné množství

přístupnost 
veřejnosti

POUZE V OMEZENÉM 
ČASOVÉM INTERVALU  
(9–19 h)

PŘÍSTUPNÝ NEOMEZENĚ

komponovaný 
návrh parku

ANO ANO

bezbariérovost SPÍŠE ANO ANO

sochařská 
výzdoba

ANO ANO

jiné aktivity
ANO, např. venkovní 
expozice

ANO, lázeňské akce

udržovanost VELMI DOBRÁ VELMI DOBRÁ

možnost se ukrýt 
před deštěm

NE ANO

dostatek 
městského 
mobiliáře

ANO ANO

 Z terénního průzkumu lze říci, že veřejná prostranství jsou v obou popisovaných 
městech v mnoha ohledech odlišná. První jednoznačnou odlišností je uliční 
síť (viz obr. 43) – Kutná Hora była založena ve středověku jako hornická osada 
ve 13. století, naproti tomu první písemná zmínka o Poděbradech je z roku 1179, 
kdy podél brodu přes řeku Labe vznikla osada druhé kategorie u nedalekého 
Slavníkovského hradiště. Avšak novodobá uliční síť pochází až z roku 1905, kdy 
Poděbrady stály na počátku lázeňského rozkvětu.

 Oba řešené úseky se řadí k územím s památkovou ochranou – Kutná Hora 
je památková rezervace a Poděbrady území s památkovou ochranou. Zajímavá je 
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skutečnost, jak každé město nakládá s ochranou dle svého uvážení (viz předchozí 
tabulka).

Dílčí shrnutí
 Obě řešená města mají své kvality, ale i nedostatky. Pro účely tohoto 

příspěvku budou vybrány tři nejzásadnější rozdílové parametry. Uveďme si první 
názorný příklad, který by mělo splňovat snad každé město, a to bezbariérovost. 
Kutná Hora jakožto zástupce historického typu města tento parametr řeší tzv. 
nepřímo. Tím je myšleno, že město vyřešilo tento svůj nedostatek mapou, která 
ukazuje objízdné trasy pro handicapované (viz obr. 44).

Bohužel je v mapě často vozíčkář veden po silnici (či ulici), jejíž povrchový 
materiál je z tzv. kočičích hlav. Dle zkušeností z terénního půzkumu je tento materiál 
nepraktický pro tento druh cest (především může způsobit další komplikace). 
Příkladem špatného řešení jsou zrevitalizované Zahrady Jezuitské koleje, kde při 
sestupu na úroveň chrámu sv. Brabory nelze nijak bezbariérově zdolat vyrovnávací 
schodiště (cca 50 schodišťových stupňů). Podle bezbariérové mapy by toto 
schodiště musel vozíčkář „objet“ trasou dlouhou asi 600 m.

Poděbrady také nejsou ukázkově bezbariérové, ale převážná většina veřejných 
prostranství situovaných v tzv. lázeňské zóně je bezbariérová. Příkladem může být 
nově zrekonstruovaná část lázeňského parku (sektor C), která má při svém vstupu 
vyrovnávací rampu. Také většina pěších cest je opatřena vhodným povrchovým 
materiálem, který je výškově sjednocen.

 Dalším vybraným bodem, ve kterým se obě sídla odlišují, je bezpečnost. Řešený 
úsek veřejného prostranství v Kutné Hoře lze rozdělit (z hlediska bezpečnosti) na 
dvě části (viz obr. 45). První úsek je zcela bezpečný (pokud se nezaměříme na 
povrchový materiál cesty) z hlediska střetu chodce s autem, jelikož se jedná o pěší 
zónu (vjezd je povolen pouze pro účely zásobování). Druhý úsek je typický uliční 
profil (viz foto v tabulce), kde na začátku je po obou stranách ulice chodník o šířce 

Obr. 44. Bezbariérová mapa, Kutná Hora 

cca 1 m a ve zbylé části (po Vlašský Dvůr) pouze jen 
po levé. Tento prostor je velmi frekventovaný turisty 
a z důvodu poddimenzování šířky chodniku většina 
z nich chodí po silnici. Bohužel město tuto situaci nijak 
neřeší a tak zde není žádné omezení pro auta (např. 
úprava rychlosti na 30 km/h, nebo vyvýšení vozovky 
na úroveň chodníků). Řešený úsek v Poděbradech je 
v celé své části pěší zóna, tzv. promenáda, kde kromě 
zásobování auta nesmějí.

 Poslední odlišností je doprovodná zeleň (viz obr. 
46). Tento hodnotící prvek je zaměřen spíše na výskyt 
nízké či vysoké zeleně v ulicích a náměstích. Jak je vidět na přiloženém schématu, 
Kutná Hora ve své středověké uliční síti neumisťuje žádnou zeleň (výjimku tvoří 
centrální náměstí). Samozřejmě ne v každé části řešeného sektoru lze zeleň 
umístit – např. v úzkých uličkách. Řešení může spočívat např. v květináči, který 
bude sloužit jako ochrana zeleně a zároveň jako lavička. Použití zeleně v ulicích 
má jen samá pozitiva – zvelebuje prostor, lze jej použít jako částečný úkryt před 
deštěm aj. Dá se říci, že Poděbrady mají svůj uliční profil (nejen v lázeňské zóně) 
obohacený pásem zeleně, jenž se v některých částech střídá s prostorem pro 
parkování. Město se snaží toto pravidlo dodržovat i v nově vznikajících veřejných 
prostranstvích, především v okolí rezidenčních staveb.

Obr. 45. Bezpečnost  
v Kutné Hoře

Obr. 46. Schéma podílu zeleně
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Závěr

 Obecně se dá konstatovat, že se veřejná prostranství v historickém 
a lázeňském městě od sebe odlišují v několika výrazných parametrech:

 - Atmosféra veřejného prostranství
 - Uliční profil
 - Podíl zeleně ve veřejném prostranství
 - Bezpečnost chodců vůči motorové dopravě
 - Množství městského mobiliáře
 - Bezbariérovost
 - Sestava občanské vybavenosti lemující hlavní pěší cesty
 - Umístění přístřešků proti dešti
 - Povrchový materiál pěších cest
 - Pravidelnost rozmístění orientačního systému

 Některé nedostatky je možné jednoduchým způsobem vyřešit – např. počet 
a správné umístění městského mobiliáře, doprovodná zeleň, vhodné zvolení 
povrchu pěších cest. Ačkoli další vyžadují dopravní omezení či úpravy stávajícího 
stavu veřejných prostranství, přesto jsou řešitelné – např. již několikrát zmíněná 
bezbariérovost i bezpečnost (nejen turistů, ale i obyvatelů).

Postupem času se většina nedokonalostí začne upravovat a zdokonalovat 
(ať z důvodu změny zákona či potřeby daného města) tak, že nakonec zůstanou 
pouze ty, které lze zařadit do skupiny prvků, které svou jedinečností výskytu 
charakterizují právě veřejná prostranství v historických a lázeňských městech.

DK
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PROMĚNY 
VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
CHANGES IN PUBLIC SPACES

 JK Veřejná prostranství na vesnici

 DS Veřejná prostranství v procesu suburbanizace

 JM Proměny veřejných prostranství (Písek)

 VK Malý Tibet – rozvoj měst na pozadí nedostatku vody

II. 
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Public Spaces in Villages
Rural urbanism is not another urbanism, but it has its peculiarities resulting from 

the different nature of rural settlements and landscapes which must be taken into 
account in planning, creating and protecting the countryside. The interior of rural 
settlements should not be just a reduced image or a derivation of urban spaces.

Although the basic rules and principles apply equally in the city and in the 
village, the village environment is special and should therefore use specific forms 
of public space solutions, which concerns the treatise of roads, greenery, water 
features and village interior designs (stops, fences, information signs, etc.).

The following text deals with some specifics of the creation of public spaces 
of those villages that have preserved the traditional expression of architecture 
and urban structure.

In the interpretation of the creation of individual components of public spaces 
it emphasizes in particular the requirement for humility towards the historical 
environment and a certain moderation typical for the traditional countryside. 
The winged sentence applies here: less is sometimes more.

Public Spaces in the Process of Suburbanization
Municipalities in the suburban - suburban zone of large cities have often been 

exposed to a massive increase in mostly house development since the 1990s.This 
process results in a number of negative phenomena and has subsequent impacts 
on the social life of these residences. The chapter describes how this modern 
phenomenon occurred and how it affects the functioning of small settlements 
in these parts of the territory. The rapid growth of the construction of houses 
neglected certain basic and with this associated principles of proper functioning 
of settlements. One of these principles is a functioning network of public spaces 
following each other. However, often in these settlements we miss the basic public 
space, which is a village common or a square which gives the face to the whole 
village and has the largest share in the socio-cultural life of its inhabitants.

The chapter also considers how this weak point can be addressed.
Furthermore, what such a public space needs in order to properly serve its 

purpose and what should be avoided. Some of these given examples show that 
the implementation of such an intention is not always easy, nevertheless, it is 
publicly beneficial and important.

Transformation of Public Spaces (Pisek)
Our cities have been visibly changing in the last hundred years. The existing 

parts are undergoing regeneration or transformation, i.e. the process of adapting 
to changing needs and requirements of people. Moreover, the cities have been 
also expanding into the surrounding countryside.

However, the development of technical and economic possibilities of society 
and individuals should be balanced against the development of culture, 

characteristics of settlements and landscapes, 
maintaining of local specifics, values, traditions and 
customs.

The objective of this paper is to remind the need 
and importance of a longer-term urban vision of the 
overall development of cities, their parts and the 
surrounding landscape, i.e.  the principles and rules 
of the future spatial, functional and operational layout 
of the city.

 The importance of the urban concept for the 
creation of an optimal, colorful and attractive living 
environment I have been observing for 20 years in the 
Wenceslas suburb of Pisek. I can show then both the 
design of public space and subsequent changes 
made.I want to draw attention to the facts that affect 
the image of public space and which must be taken 
into account in urban planning and practice.

The  examples that are presented can be used to 
document the deviations that have already occurred 
in the project preparation phase, the changes 
implemented during construction and the changes 
brought about when planting greenery and its growth.

Little Tibet – Urban Development 
on the Background of Water 
Shortage
Urbanization, tourism and increasingly scarce 

water resources are the main themes of urban 
development in Little Tibet (Ladakh) and the entire 
Himalayas. A typical example of such a city is Leh, 
North India, the capital of Ladakh province. With its 
30,000 inhabitants, it belongs to smaller Indian cities. 
Nevertheless, its population increases by threefold 
during the tourist summer season. This situation 
provides the areas with the necessary resources for 
development, but at the same time causes a number 
of problems.

This chapter will focus on the transformation 
of the main public space in Leh and its implications 
for further development. At the same time, it will 
also address the problems which is the decline of the 
oldest part of the city, urbanization and problems 
with infrastructure - especially with water supply.

II.
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TITULNÍ

Urbanismus venkova není jiným urbanismem, ale má 
své zvláštnosti vyplývající z odlišného charakteru 
venkovských sídel a krajiny, které je nutné při 
plánování, tvorbě i ochraně venkova zohledňovat. 
Interiér venkovských sídel by neměl být jen zmenšeným 
obrazem či odvozeninou městských prostorů. Ačkoli 
základní pravidla a principy platí stejně ve městě i na 
vesnici, vesnické prostředí je osobité a mělo by tudíž 
využívat specifické formy řešení veřejných prostranství, 
což se týká pojednání komunikací, zeleně, vodních 
prvků i designu vesnického interiéru (zastávky, ploty, 
informační cedule ad.). Následující text se zabývá 
některými specifiky tvorby veřejných prostranství 
těch vesnic, které mají doposud dochován tradiční 
výraz architektury a urbanistické struktury. Při výkladu 
o tvorbě jednotlivých složek veřejných prostranství 
vyzdvihuje zejména požadavek pokory k historickému 
prostředí a určité střídmosti, pro tradiční venkov 
typické. Platí zde okřídlené: méně je někdy více.

Veřejná prostranství na vesnici
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Slovo urbanismus bývá tradičně chápáno zejména v souvislosti s městy. 
Zřejmě také proto, že etymologicky je odvozeno z latinského označení města 
(urbs). Starší knihy, učebnice či skripta urbanismus někdy nazývaly stavba měst 
(Städtebau). Venkovské osídlení stálo dlouho mimo oblast zájmu urbanistické 
tvorby. (Baše, 2006) Ovšem urbanismus není jen o městech, nýbrž o osídlení 
a sídlech jako takových, a to včetně vazby na okolní přírodu a krajinu na straně 
jedné a na architekturu a zahradní architekturu na straně druhé. V České republice 
je 6 253 obcí a 15 067 částí obcí. Z toho je pouze 605 měst (26 statutárních). 
Většina sídel je tedy venkovských, přesto je jim v teorii a zejména v praxi věnována 
malá pozornost a v konkrétních realizacích bývá patrné, že jsou na venkov bez 
hlubší reflexe přenášeny městské formy. Vesnice je osobitým typem sídla, 
u kterého očekáváme typickou urbanistickou strukturu převážně nízkopodlažní 
zástavby s vysokým podílem rodinných domů, s málo vyvinutou uliční sítí, s velkým 
zastoupením zeleně a často s dominantním prostorem návsi jako společenského 
a kulturního centra sídla. (Perlín, 1999) Ačkoli chápeme, že venkovské sídlo je 
specifické, začal se především od druhé poloviny 20. století pod heslem přiblížení 
venkova městu, které vychází z úvahy o nutnosti unifikace životního stylu na 
venkově a ve městě a s jakési nadřazenosti životního stylu nebo životních podmínek 
ve městech (Perlín, 1999), záměrně stírat rozdíl mezi městským a venkovským, 
a to nejen v urbanistické praxi, ale i v teorii (návrhy vzorové výstavby pro venkov). 
Důsledkem toho jsou pro vesnická sídla nevhodné architektonické vzory (odklon od 
venkovského domu k městské vile s balkonem, prosazení architektnicky cizorodých 
kulturních domů, nákupních středisek, bytovek ad.) a nevratné urbanistické zásahy 
(přestavby historických jader vesnic, suburbánní celky ve vazbě na původní sídlo 
ad.), ale i zásahy do interiéru sídel (drobná architektura, povrchy, formy zeleně, 
urbanistický detail). I dnes, více než čtvrt století po pádu socialismu, jsou tyto 
tendence na vesnici stále většinové. Hodnoty původních historických center jsou 
snižovány či stírány novými, všeobecně přijímanými, avšak pro venkov nevhodnými 
zásahy. Pokud mají být zachovány specifické urbanistické a architektonické 
hodnoty venkovských sídel, je nutné usilovat už ve stadiu plánování rozvoje obce 
o to, aby se návrhy nových staveb a přestaveb přizpůsobovaly znakům typickým 
pro území dané obce, region či venkovskou zástavbu obecně. (Kašparová-
Rozehnalová et al., 2005) Následující text se proto bude zamýšlet nad některými 
aspekty tvorby veřejných prostranství na vesnici.

Poznámky k řešení veřejných prostranství

Následující kapitoly představují poznámky k uplatnění jednotlivých složek 
veřejných prostranství s ohledem na specifika venkovského prostředí.

Drobná architektura
Důležitý aspektem tvorby ve venkovském prostředí je požadavek střídmého 

designu vesnického interiéru. Zejména to platí pro novodobé prvky, které je 
nutné do prostředí vesnice navrhovat (zastávky, přístřešky na tříděný odpad, 
informační tabule, stojany na kola, lavičky, ohrady, ploty, veřejné osvětlení ad.). 
Prvky drobné architektury spoludotvářejí charakter veřejných prostranství a i přes 
svoji menší investiční náročnost přispívají k celkové úrovni a kultuře obrazu sídla. 
(LÖW & spol., 2009a) Rozhodně by se neměly řešit historizujícím či rustikálním 
způsobem (roubené autobusové zastávky, zdobené lázeňské lavičky, lucerny 
veřejného osvětlení ad.). Nezbytná mobilní zařízení (sběrné nádoby) je nutné 
umisťovat mimo optický dosah nejvýznamnějších veřejných prostranství (u kostela 
na návsi). Stavby tohoto typu (např. autobusové zastávky) je vhodné navrhovat 
tak, aby působily co nejméně nápadně. Není příliš vhodné je např. použitým 
tvaroslovím připodobňovat historické obytné zástavbě (dřevem obložené plochy, 
okna klasického formátu a dělení, rovněž nevhodné jsou doplňkové konstrukce 
jako vikýře, balkony, pavlače, věžičky či zvonice ad.). (LÖW & spol., 2009b)

Je až s podivem, jak vizuálně kontaminovaný může být prostor návsi, 
znehodnocený množstvím zbytných prvků či jejich nevhodným umístěním. Sloupy 
veřejného osvětlení, dopravní značky, sloupy elektrického vedení atd. by neměly 
zakrývat nejhodnotnější fasády, průhledy ad.

Zde je užitečná metoda pomyslného „vyfotografování“ nejcennějších 
interiérů, při níž v mnoha případech zjistíme, že některé scenérie nelze nerušeně 
vyfotit, aniž by byly zakryty informačními tabulemi, zastávkami, reklamou, 
barevnými kontejnery na tříděný odpad, sloupy všeho druhu a přerostlou zelení. 
Samostatnou kapitolou je oplocení pozemků. Často je ukázkou tvůrčí „kreativity“ 
majitelů. Přitom se z mnoha vesnic ztrácí tradiční oplocení (obnova dřevěných 
tyčkových plotů a květinových zahrádek), které je krásným prvkem tradičního 
vesnického interiéru. V krajích s rozptýlenou zástavbou (Sudety, Valašsko) ploty 
být nemusí vůbec. (Kašparová-Rozehnalová et al., 2005)

Obr. 47. a obr. 48. Řadu vesnických interiérů ovlivňuje „lidová tvořivost“, důsledkem níž  
často vznikají bizarní řešení (Javorek a Daňkovice v CHKO Žďárské vrchy).
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Komunikace 
V interiéru vesnic je třeba věnovat pozornost povrchům komunikací a veřejných 

ploch. Často jsou prosazována a občany preferována vysloveně městská řešení 
(snad dědictví snahy vyrovnávání rozdílů mezi městem a venkovem), kde převažuje 
soustava asfaltových komunikací s výraznými obrubníky a ostrůvky trávníku 
(„dopravní hřiště“), zámková dlažba a městská geometrická řešení chodníků. 
Plocha návsi jako celek by však neměla být celoplošně zpevněná (upřesnění 
vedení komunikací). Preferuje se spíš převaha travnaté plochy.

Zatímco tranzitní komunikace jsou pochopitelně dlážděné nebo asfaltové 
s obrubníky, přechody a dalšími bezpečnostními prvky, obslužné cesty mohou být 
zpevněné (mlat – soudobé technicky dobře zvládnuté mlaty jsou vzdálené zažité 
představě rozblácené cesty, válcovaná štěrková drť, živice), ale i nezpevněné. 
Je u nich vhodné nepoužívat vysoké obrubníky vymezující komunikace 

Obr. 49. a obr. 50. Doubravice u Volyně. Ačkoli původní řešení návsi jihočeské vesnice nevykazovalo 
žádné hodnoty, narušovalo výrazně méně venkovský charakter sídla než novodobá realizace se zcela 

nepochopitelným pravidelným „záhonem“ s betonovou palisádou uprostřed vyasfaltované plochy.

Obr. 51. a obr. 52. Špania Dolina (Slovensko). Zachované tradiční povrchy komunikací dávají 
interiéru vsi neopakovatelný charakter, který s kamennými tarasními zídkami a zelení vhodně 

dotváří prostředí cenné lidové architektury.

a plochy zeleně (nepatřičný městský detail), vhodnější jsou neostré hranice (bez 
obrubníků), kompromisem mohou být ploché obrubníky (jednoúrovňové řešení 
pěších i automobilových komunikací). Uvádí se, že na komunikacích s celoroční 
průměrnou intenzitou dopravy menší než 500 vozidel za 24 hodin v obou 
směrech, s převážně obytnou zástavbou, je možné a vhodné upustit od zřizování 
samostatných (zvýšených) chodníků a pohyb chodců předpokládat na principu 
smíšeného provozu. (LÖW & spol., 2009a)

Parkovací plochy je vhodné členit pokud možno na malé skupiny parkovacích 
míst v rozšíření existujících komunikací (velkokapacitní parkoviště či dominantní, 
spojité parkovací plochy většího rozsahu mají význam jen v ojedinělých 
případech, např. u navštěvovaných památek, sportovišť nebo výchozích bodů 
frekventovaných turistických tras a podobně). Pro zpevněné plochy parkovacích 
stání je pak nejlépe použít např. zhutněný (mlatový) povrch, event. probarvované 
živice (asfalt nebo maloformátová kamenná dlažba), plastové či betonové rošty 
jsou méně vhodné, zámková dlažba s probarvovaným povrchem je na venkově 
cizorodá. (LÖW & spol., 2009a)

Veřejná zeleň 
Také řešení veřejné zeleně by mělo vyjadřovat osobitost návsi jako 

nejvýznamnějšího dokladu kontinuity minulosti a současnosti. (Mareček, 2005) 
Že méně je někdy více, platí bezesporu i pro zeleň. Pregnantně to vyjadřuje Ladislav 
Žák ve své Obytné krajině (Žák, 1947): „Velmi rozšířeným a oblíbeným omylem 
je mínění laiků, zahradníků i takzvaných zahradních architektů, že v zahradě má 
po celý rok stále něco kvést. Proč by však muselo stále něco kvést, proč by 
měl být soudobý člověk stále oblažován nějakou zvláštní nápadnou krásou? Zda 
nejsou naše obyčejné stromy, keře a drobné rostliny stále krásné, i v době, kdy 
nekvetou?“ 

Obr. 53. a obr. 54. Holašovice. Ucelené travnaté plochy se skupinami listnatých stromů bez 
složitých krajinářských úprav nejlépe doplňují charakter velké návsi naší nejznámější vsi.

Obr. 52. a obr. 52. Špania Dolina (Slovensko). Zachované tradiční povrchy 
komunikací dávají interiéru vsi neopakovatelný charakter, který s kamennými 

tarasními zídkami a zelení vhodně dotváří prostředí cenné lidové architektury.
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Historicky na návsích mnoho zeleně nebývalo. Tradičně bývaly pro zdůraznění 
dominanty doplněny dvěma, třemi či čtyřmi velkými listnatými stromy (méně 
obvykle keři) významné stavby (kostely, kaple, pomníčky a drobné sakrální stavby, 
sochy) a vodní prvky. Ve středních, jižních a severovýchodních Čechách šlo 
tradičně zejména o javor mléčný, javor klen, jírovec maďal, jasan ztepilý, dub zimní, 
dub letní či lípu srdčitou, z ovocných stromů zejména o ořešák královský či hrušeň 
obecnou. (Mareček, 2005) Jinak převažovaly travnaté plochy. Proto je i dnes 
v historickém vesnickém prostředí nutné parkové úpravy navrhovat jen opatrně. 
Pro ozelenění návsí je vhodné používat spíš ucelené travnaté plochy se skupinami 
listnatých stromů. (Sýkora, 2006) Místní obyvatelé mají obvykle dost své zeleně, 
park či květinové záhony jsou navíc přítěží obecního rozpočtu. Odpočinkovou 
zeleň je lépe komponovat ve vazbě na okolní krajinu. V interiéru historických 
vesnic by měly být preferovány regionální druhy dřevin, na jižní Moravě např. 
ořešáky a akáty, na Vysočině lípy, javory, jilmy, jabloně a jiné, na Valašsku slivoně, 
jasany a jeřáby a podobně. (Kašparová-Rozehnalová et al., 2005)

V druhé polovině 20. století, v době, kdy staré tradiční formy doznívaly a nové 
se rodily, vznikla v upřímné snaze vesnických obyvatel a většinou bez pomoci 
profesionálů řada návesních parčíků jako určitý odraz městských zahrad a parků. 
Nevhodnost většiny těchto úprav se projevovala v prostorovém uspořádání 
a zejména pak v sortimentní skladbě dřevin. Nejčastěji byly používané dřeviny 
nápadné a pro venkov svým způsobem nezvyklé či tzv. vzácné, např. cypřišek, 
jalovec, smrk pichlavý, borovice, zerav, a to zastoupené především jejich naprosto 
nevhodnými barevnými a vzrůstovými formami. (Mareček, 2005) Teorie ovšem 
i tehdy byla jiná, v rozsáhlé publikaci Stavba měst a vesnic se o zeleni na vesnických 
veřejných prostranstvích píše, že má být prováděna co nejjednodušším způsobem, 
s použitím místního rostlinného a stromového materiálu a s maximálním využitím 
dosavadní vzrostlé zeleně a vodních ploch (Voženílek et al., 1957), s čímž lze jen 
souhlasit i dnes. Zeleň návsí by totiž neměla být druhově ani polohově roztříštěná. 

Obr. 55. a obr. 56. Kojákovice. Jednoduchá řešení s původním sortimentem dřevin patří k českému 
venkovu více než pestré koberce květin a exotické dřeviny. Prostředí vesnické památkové zóny 

Kojákovice na Třeboňsku je příkladem decentního a přitom působivého ztvárnění veřejné zeleně.

Jehličnany obecně jsou do daného prostředí na většině našeho území 
nevhodné (vyjma nejvyšších urbanizovaných poloh, kde je smrk klimaxovou 
dřevinou), přičemž solitérní „vánoční“ strom samozřejmě nevadí. Thuje, stříbrné 
smrky, okrasné kulovité stromy a další cizorodé dřeviny by alespoň nikde neměly 
převažovat. (Sýkora, 2006; LÖW & spol., 2006) Ačkoli v mnoha obcích byly 
jehličnany vysazovány již těsně po válce či dokonce za první republiky a některé 
stromy dosáhly úctyhodných rozměrů a dominantního postavení v obci a je potřeba 
je respektovat, v nových výsadbách by měly mít přednost listnaté stromy, které 
jsou proměnlivé, mění se nejen během svého růstu, ale i během roku. V horkých 
letních dnech poskytují lidem dostatek stínu, v zimě a na jaře zase nebrání 
slunečním paprskům okolní prostranství prosvětlit, prohřát a zútulnit. (Kašparová-
Rozehnalová et al., 2005) Postupující klimatické změny a s nimi spojené epizody 
sucha navíc některé stanovištně nevhodné jehličnany hůř snášejí.

Druhová skladba zeleně by měla být také pravdivá ve smyslu respektu 
k architektonické a urbanistické formě, tj. porosty by měly odpovídat druhům, 
které byly reálné v době plné funkčnosti či vzniku příslušných historických staveb 
(například kaštany u barokní stavby, vrby a olše u rybníka či potoka, lípy, duby 
či javory u památného místa, kalina, šeřík a zimostráz na místě někdejšího hřbitova 
kolem kostela apod.). Inspiračním zdrojem by zde měly být konkrétní krajové formy 
lidového krajinářství. (Mareček, 2005)

V mnoha případech se objevuje problém přerostlé stromové zeleně (trvalé 
zaclonění hodnotných staveb či prostorů). Hodnotné stavby by měly být zelení 
rámovány či dotvářeny, nikoli zakrývány. (Voženílek et al., 1957) Zde je vhodné 
důležité průhledy alespoň částečně odkrýt a zdůraznit, zatímco jiné pohledy 
je třeba zakrýt. (Kašparová-Rozehnalová et al., 2005)

Uvážlivě by měly být voleny keře (zvážit výběr druhů a jejich počet). Úplné 
zahuštění parteru totiž vede k optickému roztříštění prostoru a jeho obtížné 
využitelnosti. Keře je dobré používat spíš jen jako doplněk některých míst (popředí 
zdí), a to zásadně ve skupinách. (Sýkora, 2006)

Obr. 57. a obr. 58 Doubravice u Volyně. Původní a nové řešení zeleně kolem křížku na návsi ukazuje, 
že je častokrát lepší jednoduché řešení. Zbytečně vytvořený obrubník je dokladem absence vkusu.

Obr. 56. a obr. 56. Kojákovice. Jednoduchá řešení s původním sortimentem dřevin patří 
k českému venkovu více než pestré koberce květin a exotické dřeviny. Prostředí vesnické 
památkové zóny Kojákovice na Třeboňsku je příkladem decentního a přitom působivého 

ztvárnění veřejné zeleně.



9392

Květiny a mobilní zeleň (zejména v 50.–70. letech 20. století) je třeba užívat 
také jen uvážlivě, neboť náročná forma květinové výzdoby je jednak pro obec 
ekonomicky náročná (realizace i údržba), jednak bývá květinová zeleň obvykle 
zastoupena v rámci soukromé zeleně (předzahrádky). Mobilní zeleň lze považovat 
vyloženě za provizorium, nikoli za součást konceptu řešení zeleně veřejných 
prostranství.

Principům výběru sortimentu rostlin vhodných pro venkovská sídla a krajinu 
se věnoval projekt Lokální identita zeleně venkovských sídel, který byl řešen 
v letech 2011–2014 ve VÚKOZ, v. v. i., ze kterého vzešla cerfikovaná Metodika pro 
výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. (Baroš et al., 2014)

Vodní prvky 
Velmi cennými z hlediska prostředí sídel jsou vodní prvky. Obecně platí 

snaha ve vesnicích zachovat existující vodní toky a plochy. Žádoucí je také obnova 
zaniklých rybníků či revitalizace vodních toků (odkrytí v minulosti zatrubněných 
potoků a revitalizace břehů vodotečí v současnosti zahloubených do opevněných, 
často málo vzhledných betonových koryt). V řadě vesnic se stále nachází požární 
nádrž (nádrže) řešená ve formě betonové mrtvé „jímky“ s pevnými okraji, 
lemované kovovým trubkovým zábradlím. I zde je možná revitalizace vedoucí 
k méně technickému charakteru nádrží (vytvoření sypaných nepravidelných břehů, 
začlenění do prostoru návsi vhodně volenými výsadbami, náhrada ocelových 
trubek zábradlí např. za kamenné obílené patníky s kovovými pruty mezi sebou).

Obr. 59. a obr. 60. Vhodně řešený vodní prvek působí v interiéru vsí pozitivně a plní celou řadu funkcí.

Závěr

Historické jádro vesnice, tj. obvykle její nejstarší část, v mnoha případech 
dosud vykazuje zachované formy původní vesnické architektury (horizontalita 
objemů, výrazné podélné půdorysy, užití sedlových, polovalbových či valbových 
střech, převaha ploch stěn nad plochami otvorů, někdy výtvarné uplatnění štítů) 
vč. řady historicky a památkově cenných objektů a souborů (kostely, objekty lidové 
architektury, staré mosty, volně stojící sochy, drobná sakrální architektura, drobná 
architektura, hospodářské stavby i historická zeleň ad.) a vesnického urbanismu 
(důležitost veřejných prostranství obklopených původními statky, obecními 
stavbami – obecní úřad, hospoda, kostel, fara, škola, někdy s bývalým panským 
dvorem, zámkem ad.), tj. často vykazuje řadu hodnot, je dokladem historického 
vývoje. Byla by velká škoda, kdyby byly tyto hodnoty devalvovány nevhodným 
řešením veřejných prostranství. Právě prvky dotvářejí prostředí sídla a mohou 
významně ovlivnit jeho celkový charakter a vnímání.

JK
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TITULNÍ

Obce v příměstské – suburbání zóně velkých měst 
jsou od 90. let často vystavovány masivnímu nárůstu 
většinou rodinné zástavby. Tento proces s sebou 
nese řadu negativních jevů a následných dopadů na 
společenský život těchto sídel. Kapitola popisuje, jak 
k tomuto novodobému fenoménu došlo a jaký má vliv 
na samotné fungování drobných sídel v těchto částech 
území. Rychlý nárůst zástavby opominul některé 
základní s tím spojené principy správného fungování 
sídla. Jedním z těchto principů je fungující na sebe 
navazující síť veřejných prostranství. Mnohdy však 
v těchto sídlech chybí základní veřejné prostranství, 
jímž bývá náves či náměstí, které dávají tvář celé obci 
a mají největší podíl na sociálně-kulturním životě 
jejích obyvatel. Kapitola se také zamýšlí nad tím, jak 
je možno tento nedostatek řešit. Dále i nad tím, co 
takové veřejné prostranství potřebuje k tomu, aby 
správně sloužilo svému účelu, a čeho je třeba se 
vyvarovat. Některé z uvedených příkladů pak ukazují, 
že realizace takového záměru není vždy snadná, je 
však veřejně prospěšná a důležitá. 

Veřejná prostranství 
v procesu suburbanizace
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Suburbanizace

 Osídlování krajiny prochází neustálým vývojem a změnami způsobů, jakým 
se tento fenomén děje. Města, jako nejintenzivnější projev osídlování (urbanizace), 
ve svém silném nárůstu během 19. století, vlivem industrializace a s tím spojeného 
přílivu lidí z venkova, dosáhla povážlivé hustoty osídlení. To s sebou neslo 
mnoho komplikací (chudoba, kriminalita, nemoci apod.), které vedly mnohdy 
k snížení kvality do té doby tolik preferovaného městského způsobu života. To 
byl impuls k úvahám, jak stavět město nebo jak by mělo město vypadat, aby 
umožňovalo příjemný, bezpečný a zdravý život. Tyto myšlenky nakonec vyústily 
v hnutí „zahradních měst“, které chtělo spojit výhody způsobu života ve městě 
i na venkově. Toto spojení výhod se hluboce zakořenilo do úvah a představ lidí 
v souvislosti s ideálem bydlení. Naplňování tohoto ideálu se významně projevuje 
v technologicky vyspělých zemích od poloviny 20. století, v různých obměnách 
a s různým vlivem na města a přilehlou krajinu. Nejčastějším důsledkem tohoto 
ideálu je vznik vesměs nízkopodlažní rezidentní zástavby na předměstích (suburbs) 
nebo v blízkém okolí větších měst (příměstská zóna). Silný nárůst tohoto způsobu 
osídlování okrajů měst má přímou spojitost s komercializací výstavby a s narůstající 
mohovitostí střední třídy. (Sýkora 2002) Důležité je také zavedení a zpřístupnění 
četných podpůrných mechanismů financování (hypotéky, stavební spoření apod.). 
(Šveda, 2011) Tato fáze vývoje měst se všeobecně nazývá suburbanizace. 

 Tento proces v masovém měřítku nastupuje v západních zemích po 2. světové 
válce (především USA a Německo). V zemích bývalého východního bloku pak 
nastupuje suburbanizace až po změně totalitního režimu a uvolnění podnikatelských 
aktivit. Základním rysem tohoto vývoje osidlování je, především v počátcích, určitá 
živelnost vyvolaná nejen zájmem stavebních firem o značně rentabilní zakázky 
(skupování levných budoucích stavebních pozemků), ale také silnou poptávkou 
budoucích rezidentů, neboť rodinný dům ,,bývá nepřímo spojován s představou 
šťastného a spokojeného života“. (Hnilička, 2012) S tímto překotným způsobem 
osídlování příměstské krajiny se záhy projevily některé vážné nedostatky. Především 
silný nárůst automobilové individuální dopravy vyvolaný nedostatkem jak občanské 
vybavenosti (obchody, služby apod.), tak i pracovních příležitostí v nových sídlech. 
A tak se tato sídla stávají často obtížně dostupným satelitem, ovšem plně závislým na 
přilehlém městě. To je hlavní princip suburbanizačního procesu, který se v různých 
obměnách a intenzitě projevuje ve většině vyspělých zemí.

Vliv suburbanizace na veřejná prostranství malých sídel

 Na našem území je vliv suburbanizace nejlépe sledovatelný na vývoji malých 
obcí v těsném okolí hlavního města Prahy. Je to dáno velkou kupní silou lidí zde žijících 
a pracujících. Mnoho těchto obcí bylo před devadesátými lety neatraktivními malými 

vesnicemi, které se navíc, v důsledku podpory pouze střediskových obcí bývalého 
režimu, vůbec nerozvíjely. To se ovšem během jedné dekády zcela změnilo. S rostoucím 
finančním příjmem obyvatel města rostl i zájem o tyto lokality, nabízejícími silnou 
vazbu k přírodě, klidnému a zdravému prostředí. A tak stavební firmy rychle začaly 
uspokojovat tento zájem mohutnou rodinnou výstavbou. S tou bohužel nešla ruku 
v ruce také výstavba potřebné občanské vybavenosti, včetně veřejných prostranství, 
kolem kterých by byla tato vybavenost soustředěna (rezidenční suburbanizace). 
Příčinou byla nepřipravenost jak v legislativě, tzn. v územním plánování, tak i v přístupu 
obecních zastupitelství, která z počátku v tomto spontánním vývoji většinou viděla 
perspektivní rozvoj vlastní obce. Jak se zvětšoval počet obyvatel těchto sídel 
– většina novousedlíků přišla z města s městským stylem a rytmem života (Galčanová 
2008), stále více rostl zájem těchto rezidentů o společenský život v obci, rostl zájem 
o možnost jak alespoň z hlediska oddechu, společenského setkání a drobných 
kulturních akcí (o pracovní příležitosti či jiných základních potřebách nemluvě) setrvat 
na území obce a nebýt nucen i v těchto případech dojíždět do blízkého města. 
V mnoha takových obcích však tento zájem narazil na chybějící objekty a prostranství 
k tomu potřebné, které by jako občanská vybavenost mohly tento zájem uspokojit. 
Škála veřejných prostranství, které v těchto obcích chybí, je různá podle velikosti obce 
i dopravního spojení s městem. Obcím, které měly před nástupem suburbanizační 
zástavby vytvořenou určitou míru občanské vybavenosti (prodejny, školy, pošty 
apod.), scházela veřejná prostranství zpřístupňující tuto vybavenost.

Obr. 61. Fotbalové hřiště se zázemím toalet a malým bufetem, vpředu část vyhrazená pro oslavu 
příchodu jara – „ pálení čarodějnic“, druhé nejaktivněji využívané veřejné prostranství obce
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Význam veřejných prostranství a změna vnímání potřeb 
vybavení malých sídel v okolí velkých měst

 Původní obyvatelé obcí (vesnic) v blízkosti města neměli, vzhledem ke 
svému způsobu života, příliš nároků na vybavenost svého sídla. Buď pracovali 
v zemědělství přímo ve vesnici (případně dojížděli do vesnice sousední), nebo 
dojížděli za prací do blízkého velkého města. I v takovém případě měli většinou 
domácí hospodářství, které zabíralo většinu jejich volného času. S narůstajícím 
počtem nových obyvatel stěhujících se především z blízkého (jádrového) města, 
se mění dosavadní způsob vnímání vybavenosti, potřeb a nabídek možností 
obce. Noví usedlíci – lidé z města – si s sebou přinášejí i městský způsob života. 
Možnost domácího hospodářství není reflektováno, ani užitkový způsob využívání 
zahrady, která se stává převážně jen okrasnou, určenou pro relaxaci. Městský 
způsob života je zvyklý využívat volnočasové aktivity, které noví obyvatelé také 
hledají v okolí svého nového domova. Městští lidé si také často s sebou přinášejí 
určitý ideál života na vesnici. Jsou to především představy o identitě domova, 
společenském životě obce, soudržnosti obyvatel podílejících se na veřejném 
životě, což je u nich mnohdy vyvoláno silnou anonymitou města, které opouštějí. 
Z tohoto důvodu se pak snaží zapojit, podporovat a vyhledávat příležitosti 
k společenskému dění v obci (obnovení místních i cizích tradic – masopust, 
dožínky, oslavy významných dat obce apod.). Tady jejich aktivity, jak už bylo 
řečeno, narážejí na nedostatek vhodných vnitřních i venkovních veřejných 
prostranství a objektů.

Nejčastější typy veřejných prostranství v malých sídlech

 Sídla v blízkosti velkých měst byla ještě před rokem 1989, jak už bylo zmíněno, 
povětšinou venkovského charakteru s hospodářským využitím parcel i částí domů. 
Veřejná prostranství v těchto sídlech neměla většinou, kromě komunikací, zcela 
přesnou funkci, nebo naopak zajišťovala více funkcí najednou. Mimo nejasně 
vymezená prostranství návsí (většinou chyběla), to byla spíše malá prostranství 
zákoutí, památníků či kapliček aj. Mnohdy těmito prostory byly i přírodní útvary 
skalek, mokřin apod. Na okrajích obcí pak vznikaly často větší plochy fotbalových 
hřišť, ke kterým byly v rámci zázemí přiřazeny i malé bufety či hospody 
s omezeným provozem vázaným na obecní akce. Velmi příjemným prostranstvím 
pak byly plochy kolem obecních rybníčků či potoků (říček), které byly více či méně 
přístupné. Funkce veřejných prostranství byla v obcích vždy vázána na periodické 
události, například všeobecně velmi oblíbené „pálení čarodějnic“ v předvečer 
prvního máje, které se pravidelně účastnil velký počet obyvatel obce, mnohdy 
i dojíždějících z blízkého města. Tento fakt vyžadoval proto dostatečný prostor, 
který byl někdy připojen k velkému fotbalovému hřišti. S příchodem nových 
rezidentů z města se pak začaly také zřizovat samostatné plochy dětských hřišť. 

Výčet nejběžnějších veřejných prostranství může být proveden na příkladu obce 
Statenice (stav 2019):

 - náměstí (až po roce 2010)
 - prostor u autobusové zastávky a malého krámku potravin
 - velké fotbalové hřiště s prostorem pro „pálení čarodějnic‘‘ (viz obr. 61)
 - malé ohrazené dětské hřiště
 - prostor památníku obětí 1. a 2. světové války
 - prostor památníku sv. Jana Nepomuckého (až po roce 2015)
 - prostor parkové úpravy kolem rybníčku (až po roce 2010 – viz titulní obrázek 

kapitoly)
 - prostor promenády kolem části Únětického potoka
 - zelené terasy před zámkem a přilehlá louka (viz obr. 62)

Absence veřejných prostranství

 Obce během procesu suburbanizace a narůstajících potřeb místních, většinou 
nově příchozích obyvatel, postupně zjišťují, jaká veřejná prostranství chybí a snaží 
se je více či méně úspěšně vytvořit. Velmi často se však obce potýkají s absencí 
základního prostoru návsi či náměstí. S dotvořením tohoto veřejného prostranství 
se často váže řada mnohdy skoro neřešitelných komplikací. Tento typ veřejného 

Obr. 62. Místní zámek s přilehlými terasami. Objekt zámku je ve stavu zříceniny (soukromý majitel), 
louka s terasami bývá využívána k ochotnickým představením a místním bleším trhům.



101100

prostranství má řadu nezastupitelných funkcí v rámci celé obce, a proto není 
jednoduché ho na území prakticky hotového sídla zrealizovat. Nejdříve je však 
nutné k jeho budoucímu správnému fungování pochopit, jaký význam má nejen 
pro samotné rezidenty, ale i pro obec jako takovou.

 Především je to prostor, který mnohdy vytváří základní obraz (image) sídla 
a má tedy vysokou reprezentativní hodnotu pro vnímání celé obce. Vzhledem 
k tomu, že v tomto prostoru jsou obvykle soustředěny nejvýznamnější stavby, má 
také významnou funkci orientační. Pro život obce má samozřejmě nezastupitelnou 
funkci shromažďovací a komunikační, která se právě váže na cyklicky probíhající 
akce oslav svátků, trhů, pietních setkání apod. Základní chybou by bylo tento 
typ veřejného prostranství srovnávat nebo posuzovat podle obdobných typů 
městských prostranství. Náměstí ve městech využívají mnoha výhod, která 
vesnice nemá, jako je například velká hustota obyvatel sídla a s tím spojená 
i odpovídající docházková vzdálenost. Dále tato prostranství jsou většinou velmi 
dobře dopravně dostupná (metro, tramvaj, autobus aj.). Díky těmto jevům jsou tato 
městská náměstí vybavena širokou škálou občanské vybavenosti, což je nedílnou 
podmínkou jejich atraktivnosti a tedy návštěvnosti. Bohužel vesnice nedisponuje 
výhodami města, a proto je složité nejen tento typ prostranství v obci zrealizovat, 
ale také zajistit jeho správnou a trvalou funkci.

Základní předpoklady vzniku chybějících veřejných 
prostranství návsí a náměstí na půdorysu obce

 Prvním krokem vedení obce k realizaci dostavby chybějícího prostranství je 
vyjádření tohoto záměru v rámci legislativní přípravy, a to ve formě strategického 
plánu, na který pak naváže další územně plánovací dokumentace (územní plán, 
regulační plán).

S tím jde ruku v ruce vytipování možností, kde a jak tento záměr umístit. Tato 
část je velmi zásadní a obtížná, neboť mnoho obcí nemá prostorové rezervy na 
vhodných místech. Vytipování polohy nového základního veřejného prostranství 
je pro jeho budoucí funkčnost a udržitelnost velmi důležitá. Nicméně jsou některé 
možnosti, které je třeba vždy prověřit.

 V obcích a mnohdy v centrálních částech stojí staré zemědělské objekty (stodoly, 
hospodářské dvory), které jsou na pokraji své stavební i morální životnosti. Tyto objekty 
či areály jsou samozřejmě pro svou dobrou polohu vždy lépe čí hůře prozatímně 
vyžívány a jsou velkou příležitostí pro vytvoření chybějícího veřejného prostranství 
návsi nebo náměstí. Příkladem může být obec Nebušice, která také řeší absenci 
hlavního, centrálního prostoru a kde proběhla soutěž na chátrající původně zemědělský 
komplex budov, v těsné blízkosti kostela stojícího v pomyslném středu obce. Podobný 
potenciál se nachází v obci nedaleko od Nebušic, Horoměřicích. Zde je uprostřed obce 
bez centrálního veřejného prostranství veliký historický dvorcový areál. Ten je také 
neudržovaný a sporadicky využívaný a dává příležitost k řešení tohoto tématu.

Obr. 63. Nebušice – možnost přestavby starého areálu v centru obce na veřejné prostranství 
náměstí – architektonická soutěž (vlastní archiv)

Obr. 64. Statenice – realizace veřejného prostranství v rámci developerského projektu  
(archiv autora)
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 Může se ovšem stát, že obec opravdu disponuje volnou plochou ve středu 
obce tak, jako tomu bylo v již zmíněné obci Statenice. Pak je možno ihned začít 
s procesem vytvoření nového veřejného prostranství. Statenice tímto procesem 
prošly a v rámci širšího developerského projektu dnes stojí malé náměstí de facto 
ve středu obce.

 Pokud obec nedisponuje žádným z výše uvedených potenciálů, je možno 
se zaměřit na rozvojové plochy obce. V rámci nové výstavby (mnohdy developerské) 
a na základě vlastní územní vize pak důsledně požadovat vytvoření veřejného 
prostranství s odpovídající vybaveností. Nevýhodou je samozřejmě poloha 
většinou mimo centrální stávající zástavbu.

Fungování a udržitelnost návsí na náměstí

Vytipování místa a zajištění možnosti realizace tohoto veřejného prostranství 
samo ještě nezaručuje jeho správnou funkci. V souvislosti s tímto tématem 
se v posledních letech diskutuje termín „vitalita veřejného prostranství“. (Šourek 
2016) Dá se říci, že vitalita může být měřítkem fungování veřejného prostranství. 
Vitalitu – tedy míru návštěvnosti, jednoduše „zalidnění“ – však podmiňuje mnoho 
faktorů. Uveďme alespoň některé z nich:

 - Krátká docházková vzdálenost, která je vázaná na nejvyšší hustotu zástavby. 
(Hnilička 2005) Málokdy se v centru obce nabízí prázdný pozemek, navíc 
ve vlastnictví obce, a tak není tento proces hledání a tipování jednoduchý.

 - Dobrá vazba na hromadnou dopravu. Ideální je, když zastávka hromadné 
dopravy je umístěná přímo v prostoru návsi či náměstí pro rozptyl a naopak 
shlukování lidí v rámci tohoto prostoru. Výhodou mnoha obcí v blízkosti 
hlavního města je Regionální pražská integrovaná doprava (ROPID), která 
tuto podmínku umožňuje.

 - Pěší a cyklistická doprava. Pro podporu návštěvnosti je velmi důležité, aby 
takovým typem veřejného prostranství vedly důležité pěší tahy s vazbou 
na další významná místa obce (sportoviště, hřbitov, les, památník apod.) 
Stejně tak je tomu u cyklostezek.

Obr. 65. Dopravní vazby veřejného prostranství návsi nebo náměstí (archiv autora)

 -  Vhodná míra automobilové individuální dopravy (AID). Možnost dojezdu 
autem na náves či náměstí, včetně drobného parkování opět prospívá vyšší 
návštěvnosti. I náhodný projíždějící může být motivován k nezamýšlené 
návštevě tohoto prostranství a jeho vybavení. Rozhodně však nesmí jít 
o převažující vliv motorové dopravy, jako například vedení provozu napříč 
prostorem, zvláště pokud se jedná o silně frekventovanou dopravu včetně 
nákladní.

 -  Nezbytnou součástí těchto prostranství je občanská vybavenost, jak veřejná 
(obecní úřad, pošta, policie aj.), tak i soukromá (obchod, lékárna, doktor, 
hospoda, kavárna apod.). Vybavenost je prakticky hlavním cílem mnohdy 
každodenní návštěvy tohoto veřejného prostranství. Je nutné si uvědomit, 
že škála vybavenosti je podmíněna počtem a koupěschopností návštěvníků.

 -  V malých obcích se stěží udrží (tzn. je rentabilní) malý ochod a hospoda. 
Vybavenost, a to především komerční, se na malých sídlech potýká 
s nízkou návštěvností, která je dána blízkým městem, kde pracuje většina 
rezidentů a zároveň využívá zdejší vybavenost. To mnohdy vede k velké 
fluktuaci vybavenosti obce (někdy i k definitivnímu opuštění místa). Proto je 
tak důležitá všemožná podpora návštěvnosti k udržitelnosti byť minimální 
vybavenosti obce.

Obr. 66. Běchovice – pohled do nefunkčního veřejného prostranství – prakticky všechny ochody 
jsou opuštěné (archiv autora)
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 -  Funkčnost prostoru je v neposlední řadě podmíněna také jeho 
velikostí, tvarem a kompozicí, barevností, mobiliářem, zelení a dalšími 
prostorotvornými prvky. Především dimenzování má zásadní vliv na image 
místa. Známe příklady předimenzovaných, liduprázdných a smutných 
náměstí. Stejně tak dopadne neútulné prostranství bez zeleně, laviček 
a dalších atraktivních prvků. 

 Příkladem nefungujícího veřejného prostranství může být prostor vnitrobloku 
přestavěného statku na bytový komplex v Běchovicích. Přestože je vnitřní prostor 
komplexu dostatečně dimenzován vzhledem k velikosti sídla a má v parteru kolem 
prostoru vytvořené zázemí pro občanskou vybavenost, je toto místo nevyužíváno 
a chátrá. Příčinou je právě absence několika výše zmíněných kritérií (pěší doprava, 
hromadná doprava aj.)

Participace veřejnosti

 Realizace nového veřejného prostranství je jak vidno velice nesnadný úkol, 
i když ve veřejném zájmu. Aby tento zájem byl opravdu co nejširší, je vhodné do 
celého procesu zapojit veřejnost, a to nejen pasivním sledováním průběhu tohoto 
procesu, ale i možností podílet se přispíváním názorů, postřehů a zájmů. Vedení 

Obr. 67. Dolní Břežany – nové veřejné prostranství náměstí zrealizované  
dle vítězného návrhu vybraného odbornou komisí (archiv autora)

obce pak bude mít pro finální řešení širokou podporu svých občanů. Participace 
je zdlouhavá a náročná, neboť je třeba veškeré kroky pečlivě vysvětlit a obhájit. 
Úskalím se ale může naopak stát příliš silný vliv neodborné veřejnosti, který může 
mít na výsledek kvalitu snižující dopad. Vliv veřejnosti je přínosem především 
v prvních fázích procesu, kdy jde o vytvoření základního charakteru budoucího 
veřejného prostranství. Zde je místo pro diskuse o potřebách a zájmech obce 
a třeba i sestavení zadávacích podmínek pro urbanisticko-architektonickou soutěž. 
Rozhodně však nelze veřejnosti svěřit i odpovědnost za výběr vhodné varianty 
k realizaci, jak to neúspěšně některé obce ve snaze otevření se veřejnosti udělaly. 
Většinou byl výsledek nepoužitelný.

Závěr

 Veřejná prostranství v suburbání zóně velkých měst často chybí nebo nejsou 
ve vyhovujícím stavu. Mnohdy ale chybí i základní prostranství návsí či náměstí 
a to má velký vliv na vzhled i život obce. Je však možnost, a rezidenti těchto obcí 
o to usilují, jak tento prostor do své obce doplnit. Je přitom třeba dbát na mnoho 
kritérií, která podmiňují vyhovující funkci budoucího prostranství. Jedním z nich 
je i přiměřená participace obyvatel, která celému procesu dá rámec skutečně 
veřejného zájmu. Nezbývá než jakkoli podpořit všechny snahy k dotvoření 
veřejných prostranství těchto obcí, které v konečném důsledku povede ke zvýšení 
kvality nejen životního prostředí obce, ale i sociálně-kulturního života rezidentů 
a návštěvníků těchto sídel.

DS
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Naše města se v posledních sto letech viditelně 
proměňují. Stávající části procházejí regenerací či 
transformací, tedy procesem přizpůsobování měnícím 
se potřebám a požadavkům lidí. Města se ale také 
rozrůstají do okolní krajiny. Rozvoj technických 
a ekonomických možností společnosti i jednotlivců 
by však měl být vyvažován rozvojem kultury, 
charakteristických rysů sídel a krajiny, udržováním 
místních specifik, hodnot, tradic a zvyklostí.
Cílem tohoto příspěvku je připomenout potřebu 
a význam dlouhodobější urbanistické vize celkového 
rozvoje měst, jejich částí a okolní krajiny, tedy zásad 
a pravidel budoucího prostorového, funkčního 
i provozního uspořádání území města. Význam 
urbanistické koncepce pro vytvoření optimálního, 
pestrého a přitažlivého obytného prostředí sleduji již 
20 let na Václavském předměstí v Písku. Mohu tedy 
ukázat jak návrh, tak na následné proměny veřejných 
prostranství. Chci tak upozornit na skutečnosti, 
které obraz prostranství ovlivňují a se kterými je 
třeba v urbanistické tvorbě i praxi počítat. Na 
prezentovaných příkladech lze dokumentovat 
odchylky vzniklé již ve fázi projektové přípravy, na 
změny realizované v průběhu výstavby a proměny, 
které přináší výsadba zeleně a její růst.

Proměny 
veřejných prostranství 

(Písek)
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Urbanistická koncepce Václavského předměstí v Písku 
a proměny vybraných veřejných prostranství

Město Písek se vždy chtělo rozvíjet především jako kompaktní město. 
Proto v devadesátých letech 20. stol. začalo s přípravou urbanistické vize celé 
plnohodnotné městské čtvrti – Václavského předměstí.

Hlavním cílem urbanistických návrhů bylo vytvoření pestrého, přitažlivého 
a krásného prostředí pro život lidí.

Pro dosažení tohoto cíle byl dohodnut běžný postup urbanistických prací. 
Nejprve analyzovat vlastnosti území, označit jeho urbanistické hodnoty, rozpory, 
problémy a příležitosti.

Výsledky analýzy potvrdily růstový potenciál území, jeho příznivé provozní 
i pohledové vazby na historické jádro města, na stávající okolní zástavbu 
Václavského předměstí a na okolní rekreačně přitažlivou krajinu.

Následovala urbanistická studie obsahující urbanistickou koncepci 
budoucího uspořádání území. Součástí této koncepce byla také komponovaná 
a hierarchizovaná skladba veřejných prostranství.

Obr. 68. Písek, Václavské předměstí, Strakonická ulice – spojnice  
Václavského předměstí s centrem města

Urbanistická koncepce prokázala schopnost přijímat a usměrňovat požadavky 
investorů a stala se zárukou kvality, pestrosti a jedinečnosti obytného prostředí, 
efektivního zhodnocení vložených investičních prostředků a obohacení organismu 
města a jeho obrazu. Urbanistická studie se následně stala podkladem pro změny 
územního plánu a v roce 2013 pro nový územní plán.

Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné urbanistickou koncepci ctít, případně 
upřesňovat či doplňovat. To se neobejde bez spolupráce, vzájemné tolerance, 
trpělivosti, důvěry všech zúčastněných.

Plocha řešeného území je cca 35 ha. Předpokládá se, že v nové části Václavského 
předměstí, vymezeného ulicemi Strakonická a Nezamyslova, může v budoucnu žít 
asi 2800–3000 obyvatel společně s přibližně 1200 obyvateli ve stávající zástavbě. 
To generuje potřebu ploch a zařízení pro základní veřejné vybavení celé čtvrti, 
zejména školy, zdravotnictví, sociální a kulturní zařízení, a plochy a zařízení pro 
každodenní rekreaci, sport a volný čas.

Utváření nových veřejných prostranství Václavského 
předměstí

Urbanistická koncepce a kompozice veřejných prostranství Václavského 
předměstí vychází z osvědčených principů uspořádání zahradních měst, z velikosti 
města Písek, jeho urbanistické struktury, měřítka, charakteru prostředí. Urbanistická 
struktura Václavského předměstí reaguje na konfiguraci terénu, ráz okolní krajiny 
a starší hodnotnou zástavbu.

Obr. 69. Území Václavského předměstí od severu – pohled z vyvýšeniny Na Jihru
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Soustava nových veřejných prostranství navazuje na ta stávající, zejména na 
Václavské náměstí s kostelem sv. Václava a na Strakonickou ulici. Postupně vznikající 
nová část města obsahuje několik menších náměstí sloužících převážně pro 
setkávání a pro každodenní rekreaci všech vrstev obyvatel, dále řadu prostorově 
i charakterově různorodých uličních prostranství a také parky se sportovním 
a rekreačním vybavením, které navazují na rekreačně přitažlivou příměstskou krajinu.

Jedno z nových náměstí je v těžišti nové části města, severně od 
Strakonické ulice. Předpokládá se, že zde postupně vznikne klasické 
polyfunkční prostranství, na jehož přitažlivosti se budou podílet jak zpevněné 
plochy s vodním prvkem, tak plochy zeleně s herními prvky a vybavením pro 
pobyt dětí, střední generace i seniorů.

Co se týká uličních prostranství, je zde stále uplatňována zásada charakterové, 
prostorové a funkční diferenciace přijatá již ve studii. Jsou zde ulice obslužné 
s diferenciací ploch pro motorovou a pěší dopravu, dále ulice zklidněné – obytné 
zóny, ale také prostory pouze pro pěší. Urbanistická koncepce klade důraz na 
vzájemné spolupůsobení veřejných prostranství a soukromých staveb a zahrad při 
utváření výsledného charakteru prostředí a jeho obrazu.

Kompozici veřejných prostranství dále dotvářejí dva parkově upravené 
prostory. Centrální park uprostřed zástavby a areál volného času. Zatím co 
centrální park utváří členitý terén, louky a vysoká zeleň, je areál volného času 
téměř v rovině, a proto jsou zde umístěny sportovně rekreační plochy a zařízení.

Obr. 70. a obr. 71. Václavské předměstí – urbanistická koncepce 2002 a Územní plán Písek 2013

Obr. 71. a obr. 20. Václavské předměstí – urbanistická koncepce 2002 a Územní plán Písek 2013

Forma, kompozice a proměny 
vybraných veřejných prostranství

S touto skutečností je třeba také počítat u nově vznikajících částí našich měst. 
Rostoucí počet uživatelů veřejných prostranství a proměny vyvolávané postupem 
času jsou s potřebami uživatelů často protichůdné. Jejich výsledný obraz bude 
úplný, až vyrostou stromy, zestárnou domy a jejich uživatelé je naplní životem. 

Obr. 72. Projednaný návrh regulačního plánu 1. etapy výstavby Václavského předměstí zachycující 
sledovaná veřejná prostranství – nové náměstí a obytné ulice Vnislavova a Mnatova

Obr. 74. a obr. 23. Nové náměstí z východní strany od ulice Krokovy, 2004 a 2019

Obr. 73. a obr. 74. Nové náměstí z východní strany od ulice Krokovy, 2004 a 2019
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Obr. 75. a obr. 76. Proměny západní části nového náměstí 2004 a 2019

Obr. 76. a obr. 25. Nové náměstí z východní strany od ulice 
Krokovy, 2004 a 2019

Obr. 77. a obr. 78. Proměny severní (spodní) části nového náměstí 2004 a 2019

Obr. 78. a obr. 27. Proměny severní (spodní) části nového náměstí 2004 a 2019

Obr. 79. a obr. 80. Proměny ulice Mnatova (obytná zóna) 2007 a 2019

Obr. 80. a obr. 29. Proměny ulice Mnatova (obytná zóna) 2007 a 2019

Obr. 81. a obr. 82. Severní strana ulice Vnislavova (obytná zóna) 2009 a 2019

Obr. 82. a obr. 25. Proměny západní části nového náměstí 2004 a 2019

Komentář k proměnám vybraných prostranství

Pro sledování proměn veřejných prostranství Václavského předměstí v Písku 
jsem vybral prostranství, která budou součástí lokálního centra předměstí. Jedná 
se o menší pobytová náměstí a dvě uliční prostranství se zklidněnou místní 
komunikací – obytné zóny, ulice Mnatova a Vnislavova.

Pobytové náměstí, zatím bezejmenné, je v podstatě veřejným prostranstvím, 
které vymezují malé bytové domy situované podél ulic Strakonická, Hostivítova, 
Vojenova a Krokova. Prostranství je v místě, které je nejen přirozeným těžištěm 
pěších tras, ale má jedinečné pohledové vazby na dominanty historického jádra 
Písku. Přitažlivost tohoto prostranství podporuje také konfigurace terénu, která 
umožňuje členit prostranství do dvou výškových úrovní s rozdílem výšek asi 3 m. 
Navrhovaná urbanisticko-architektonická vize je patrná z obr. 72. 

K opuštění této původní vize došlo hned v průběhu projektové přípravy 
1. etapy výstavby Václavského předměstí. Hlavní veřejné prostranství, koncipované 
jako vnitřní hlavně pěší klidový prostor (náměstí) s omezením provozu motorových 
vozidel, bylo změněno. Od předpokládaného umístění garáží v suterénu bytových 
domů bylo odstoupeno. Několik garáží se podařilo umístit do přízemí domů 
a ostatní byly nahrazeny odstavnými stáními ve východní části náměstí. Dále byly 
do této části náměstí, která měla být především pohledovou osou propojující 
Václavské předměstí s historickým jádrem města, umístěny přístřešky na tuhý 
domovní odpad. Další zásadní změnu vyvolalo rozhodnutí o řešení křižovatky ulic 
Strakonická a Hostivítova (rozhodnutí o dopravní značce „dej přednost v jízdě“), 
které vyvolalo potřebu rozhledového pole, tedy ustoupení polyfunkčního domu 
od ulice Strakonická. To také zásadně změnilo tvar, proporce, velikost a vybavení 
parteru západní (hlavní) části náměstí. Na místě předpokládaného vodního prvku 
či drobné stavby lákající k posezení, je zde strom a nešťastně umístěné lavičky.

Jsem přesvědčen, že tyto změny vycházely pouze z ekonomického, 
provozního a technického přístupu k řešení celého souboru staveb, z vážného 
podcenění významu urbanistické koncepce zakotvené v projednané urbanistické 
studii 1. etapy výstavby a patrně také z absence urbanistické či architektonické 
analýzy provedené projektantem souboru staveb. Tím byl významně potlačen 
hlavní cíl výstavby, vytvořit přitažlivé veřejné prostranství pro budoucí obyvatele 
i návštěvníky Václavského předměstí.

Je třeba počítat s tím, že některé tyto nekoncepční změny mohou být 
postupně v budoucnu napraveny. Doposud nerealizované návrhy mohou být 
ještě dodatečně aktualizovány a realizovány. Některé stavby, zařízení a plochy 
mohou dostat jinou funkci, některé mohou být i odstraněny. Předpokládané 
proměny tohoto důležitého veřejného prostranství přináší také rozrůstající se 
zeleň, změny ve vybavení a také v jejich užívání. U vzrostlé zeleně přichází období, 
ve kterém bude nezbytné zahájit po patnácti letech citlivé úpravy a údržbu (viz 
obr. 73–78).
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Pozitivně lze hodnotit proměny související s postupným utvářením obrazu 
již téměř zcela dokončených uličních prostranství. Na utváření těchto veřejných 
prostranství a se významně podílí také architektonické řešení rodinných domů, 
jejich zahrad a jejich oplocení. Investoři, tedy na počátku Město Písek a později 
firma Lesostavby Třeboň, zajistili výstavbu přístupových komunikací, inženýrských 
sítí včetně napojení jednotlivých parcel. Před prodejem parcel a zahájením vlastní 
výstavby rodinných domů byl pro jednotlivé stavebníky připraven soubor pravidel 
prostorového, funkčního a provozního uspořádání celého souboru. Cílem těchto 
pravidel bylo poskytnutí informací o parametrech parcel, o vztahu k parcelám 
sousedním a o budoucím charakteru prostředí. Dále také koordinovat jednotlivé 
akce a tak dlouhodobě garantovat předpokládaný charakter a kvalitu prostředí. 
Přijatá pravidla se týkala nejen trasy, nivelety, příčného profilu, kompozice, ale také 
úpravy hranice mezi veřejným prostranstvím a soukromými pozemky (oplocení). 
Pouze tak je možné garantovat celkový výsledný obraz veřejných uličních 
prostranství blízký zahradnímu předměstí 21. století.

Důkazem předpokládaných pozitivních proměn veřejných uličních prostranství 
od doby zahájení individuální výstavby izolovaných rodinných domů jsou změny 
povrchů přístupových komunikací, vybavení a uspořádání uličního parteru, 
doplňování nízkého a transparentního oplocení parcel a hlavně proměny zeleně, 
která je součástí samotných veřejných prostranství, ale také té, která se rozrůstá 
na soukromých zahradách a začíná spolupůsobit s rodinnými domy a se staršími 
stromy, které byly v mnoha prostranstvích důležitým motivem a kompozičním 
prvkem v čase tvorby urbanistického návrhu (obr. 29–32).

Závěr

Mohu tedy konstatovat, že v Písku se daří řešit požadavky rozvoje města 
komplexně a včas. Město v procesu územního plánování prověřilo a následně 
přijalo vizi budoucího uspořádání Václavského předměstí a tu postupně nabízí 
investorům. Nečeká tedy na iniciativu vlastníků pozemků, ani velkých investorů, 
kteří mají často pouze individuální zájmy a odlišně postavené cíle.

Město přijalo navrženou vizi nové městské čtvrti a urbanistickou koncepci 
jejího prostorového, funkčního a provozního uspořádání. Základní součástí této 
koncepce jsou veřejná prostranství, jejich forma a kompozice.

Město také investičně zajistilo nultou a první etapu realizace. Patrně její 
úspěšnost přilákala dalšího investora – Lesostavby Třeboň. Tento investor se pustil 
do průběžné realizace dalších etap. Postupně se mu dařilo získávat potřebné 
pozemky. I přes mnohé často zbytečné bariéry a komplikace si tento investor vždy 
uvědomoval význam přijaté koncepce, zejména pro budoucí charakter a kvalitu 
obytného prostředí celé čtvrti. Nesnažil se tedy do této koncepce zasahovat 
a vážil si přímé spolupráce s městem i s autorem urbanistické koncepce. V dalších 
etapách výstavby Václavského předměstí byly zpracovány podrobné návrhy 
mnoha dalších veřejných prostranství (parky, náměstí, ulice) a byla připravována 
pravidla pro jednotlivé parcely a stavby, jejichž obsah a podrobnost odpovídají 
regulačnímu plánu.

Na prosazování urbanistické koncepce Václavského předměstí, na sledování 
přijatého charakteru prostředí a na celkové kvalitě staveb se v Písku již dlouhou 
dobu úspěšně podílí městský architekt.

JM
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Urbanizace, turismus a stále vzácnější zdroje vody jsou 
hlavními tématy rozvoje měst v Malém Tibetu (Ladaku) 
i celém Himaláji. Typickým příkladem takového města 
je severoindický Leh, hlavní město provincie Ladak. 
Se svými 30 000 obyvateli patří mezi menší indická 
města. Jeho populace nicméně během turistické letní 
sezóny stoupá až na trojnásobek. Tato situace přináší 
oblasti potřebné prostředky pro rozvoj, zároveň však 
způsobuje řadu problémů.
Tato kapitola se zaměří na proměnu hlavního 
veřejného prostranství v Lehu a jeho dopady na další 
vývoj. Zároveň se také dotkne problémů v podobě 
úpadku nejstarší části města, urbanizace i problémům 
s infrastrukturou – především se zásobováním vodou.

Malý Tibet – rozvoj měst 
na pozadí nedostatku vody
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Leh: vývoj od obchodní křižovatky k pulzujícímu městu

Pro lepší porozumění současné podobě města, je nutné se na město podívat 
z historické perspektivy. Přestože bývá oblast často nazývána „Malým Tibetem“, 
tak ve skutečnosti byl součástí Tibetu pouze od konce 7. století do roku 842. 
Od té doby byl Ladak samostatným královstvím. V 15. století se Leh stává hlavním 
městem oblasti a získává politický i ekonomický význam, především díky umístění 
na obchodní cestě s hedvábím mezi Tibetem a Kašmírem. V roce 1842 jej obsazují 
britská vojska a začleňují do správy státu Džammú a Kašmír, který je součástí 
Britské Indie (Bray, 2005; Rizvi, 1999).

 Město je na konci 19. století tvořeno královským palácem, několika 
budhistickými kláštery, centrálním tržištěm a starým městem. Hlavní veřejné 
prostranství města (Velký bazar) je tvořeno 130 obchody, z nichž 50 je otevřeno 
v průběhu celého roku. V roce 1888 tvořilo město 400 objektů a obývalo jej 2500 
obyvatel. V průběhu letních měsíců, kdy v městě žijí obchodníci z centrální Asie 
a Kašmíru, tento počet narůstal na 3 000-4 000 obyvatel (Hedin, 1903).

 Vyhlášení Indické nezávislosti v roce 1947 vedlo k rozsáhlým politickým 
i sociálně-ekonomickým změnám v regionu. V důsledku napjaté geopolitické 
situace mezi Indií, Pákistánem a Čínou do oblasti Indie přesunula velké množství 
vojáků. V souvislosti s tím také vláda investuje nemalé prostředky do rozvoje 
infrastruktury – především do výstavby silnic, určené pro rychlý přesun vojsk.

V roce 1962 vzniká nové spojení Šrínagar-Leh a v 70-tých letech také 
Manali- Leh. Tyto silnice byly později otevřeny i pro civilní účely (Demenge, 2012).

 V současnosti tyto dvě cesty tvoří jediné pozemní spojení s nížinou Indií 
a zůstávají sedm měsíců v roce (od poloviny října do května/června) uzavřené, 
kvůli sněhovým bariérám v průsmycích. Letecká doprava tak tvoří jediné celoroční 
spojení s nížinou Indií i celým světem. Tato izolovanost způsobuje, že Ladak je 
dodnes závislý na vlastní zemědělské produkci (Dame, 2015).

Obr. 83. Vymezení oblasti Ladaku (tmavě šedě) a města Leh (červeně)  
v rámci Indie (bíle) a státu Džammú a Kašmír (šedě)

Urbanizace a její dopady

 Podobně, jako jiná sídla v Himaláji, je Leh vybudován v údolí, napájeném 
ledovcovou říčkou. Tento jediný vodní zdroj do značné míry utvářel i podobu 
města, kdy sídla a byla budována v blízkosti uměle vytvářených vodních kanálů 
a terasovitě založených polích. 

 Jak v historii (obchod), tak v současnosti (turismus) populace města v průběhu 
roku značně kolísala. Samotný nárůst v současnosti netvoří pouze samotní 
turisté, ale i dělníci (především z Nepálu), obyvatelé jiných částí Ladaku pracují 
ve službách a v neposlední řadě také velké množství vojáků. V Lehu lze sledovat tři 
charakteristické typy urbánní expanze: 1) expanze do neúrodné krajiny, 2) expanze 
do zemědělské krajiny a 3) zahušťování stávající zástavby.

 Expanzi do neúrodné krajiny lze rozdělit na dva typy. První je plánovaná, 
charakterizovaná pravidelnou uliční sítí a zajištěným zásobováním pitnou vodou 
– tvoří ji nové rezidenční a administrativní celky nebo např. areály škol. Druhým 
typem je živelná expanze, která reflektuje nedostatek prostoru v údolí pro 
nízkopříjmové skupiny. Především se jedná o tibetské uprchlíky a sezónní dělníky. 
Tato místa zpravidla nejsou napájena pitnou vodou. 

 Velkým problém je expanze do zemědělské krajiny. Mezi lety 1969 a 2017 
došlo k 1 % úbytku zemědělských ploch, v roce 2003 to již bylo 5 % a v roce 2017 
8 % (Dame, 2015). Tento stav do značné míry reflektuje změnu životního stylu 
obyvatel, kdy stále větší procento pracuje v turismu. Plochy jsou z velké částí 
zabírány hotely, restauracemi, novými cestami, plochami pro parkování atd.

 V centru města dochází také k zahušťování stávající zástavby. Tento trend je 
patrný obzvlášť v okolí Velkého bazaru – hlavního veřejného prostranství ve městě, 
kde jsou původní jednopodlažní domy stavěné tradičními technikami nahrazovány 
železobetonovými vícepodlažními objekty.

Obr. 84. a obr. 85. Leh v roce 1903 (vlevo) a 2013 (vpravo) – na obrázcích je patrná linie Velkého 
bazaru a růst urbanizovaných ploch i hustoty zástavby v centru města.
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Hrozící nedostatek vody a umělé ledovce

Ladak je součástí tzv. Trans-Himaláje, což je uskupení pohoří severně od 
hlavního hřebene Velkého Himaláje. Tato skutečnost má zásadní vliv na klimatické 
podmínky v regionu, který se díky tomu nachází ve srážkovém stínu. Velký Himaláj 
tvoří nepřekonatelnou bariéru pro monzunové mraky přicházející z indického 
subkontinentu. Průměrný roční úhrn srážek se proto pohybuje mezi 50 až 200 mm 
(Sudhalkar, 2010). S výjimkou údolí, zavlažovaných vodou z tajícího sněhu a ledovců 
je krajina takřka bez vegetace a má charakter pouště.

Obr. 86. Rozvoj města Leh mezi léty 1969 a 2017 (Fig. 4 označuje  
centrální část města) včetně čtvrti Skampari.

V posledních několika desítkách let dochází v Ladaku k výrazným změnám 
klimatu. Rostou průměrné teploty, klesá objem srážek a roste jejich nepravidelnost. 
V důsledku toho dochází k tání Himalájských ledovců, které zásobují řeky, na nichž 
jsou závislé dva nejlidnatější státy světa. Tento problém tak v konečném důsledku 
ovlivní nemalou část světové populace. Nejzásadnější dopad ale bude na lidi žijící 
přímo v horách (Rybová, 2011).

 Změny jsou patrné již dnes – ledovce ustupují do vyšších nadmořských výšek, 
kde se kvůli nižší teplotě tání zpomaluje a voda se tak do vesnic dostává později 
(většinou až v průběhu června). Toto zpoždění zásadním způsobem ohrožuje 
zemědělskou produkci. Jedním z možných řešení je ladacká starodávná praktika 
budování umělých ledovců.

 Princip umělého ledovce je velice prostý. Nad vesnicí se vybuduje jedna 
nebo více malých nádrží, do kterých je v zimě odváděna voda z přírodního 
potoka. Díky tomu se voda, která během podzimu a začátku zimy jinak bezúčelně 
odtéká, zadrží. Shromážděná voda přes zimu zmrzne, a protože se nachází níže 
než ustupující ledovec, tak začne odtávat dříve (už v průběhu dubna), kdy vodu 
potřebují vesničané pro čerstvě oseté pole. Od jara do podzimu je přívod vody 
do nádrže přehrazen a voda tak proudí svým přirozeným korytem (Sudhalkar, 
2010).

Rostoucí poptávka po vodě

 V Ladaku je velice nízká hustota osídlení – pouze 6 obyvatel/km2, výjimkou je 
město Leh, kde žije 1630–2370 obyvatel/km2 (Namgail, 2011). Vzhledem k hustotě 
osídlení, urbanizaci a neustále rostoucímu turistickému ruchu je město již nyní 
ohroženo nedostatkem vody. Místní autority se nyní snaží zkoumat získávání 
podpovrchové vody vrtáním studní. Spodní voda je ve velké hloubce a její zásoby 
nejsou příliš velké.

 Výzkumy uvádějí, že pouze 10 % obyvatel má přístup k podzemní vodě 
a zbylých 90 % závisí na speciálních tancích na vodu, která vláda poskytuje svým 
občanům zdarma. Tato vládní pomoc se vztahuje pouze na obyvatele Lehu, 
ve zbytku Ladaku vláda poskytuje pouze finanční prostředky na výstavbu umělých 
„ledovců“, a to jen za předpokladu, že se prokážou úspěšnými. (SECMOL, 2011).

 Turisté, zvyklí na jiný komfort, mají výrazně větší spotřebu vody než místní 
obyvatelé. Cizinec, který má přístup ke sprše s tekoucí vodou spotřebuje denně 
81 litrů vody, pokud se myje vodou z kbelíku, tak jeho denní spotřeba klesne na 
55 litrů. Ladačan si naproti tomu vystačí pouze s 21 litry vody, v zimě dokonce 
se 14 litry (Sudhalkar, 2010). 

 Převážná část ubytovacích zařízení pro turisty disponuje splachovacími 
záchody, které běhen jednoho spláchnutí spotřebují 15 litrů (Shobha, 2011). 
Navíc díky tomu, že ve městě v podstatě neexistují čističky odpadních vod, teče 
znečištěná voda přímo do potoků, které dříve sloužily jako zdroj pitné vody.
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 Ladačané nejsou zvyklí se denně sprchovat a místo splachovacích záchodů 
využívají ekologické suché kompostovací toalety. V mnoha místech také není 
vybudován systém vodovodů a místní tak musí pro vodu chodit k potoku nebo 
prameni, což také omezuje plýtvání. V zemědělství také platí nepsaná pravidla, 
že každá domácnost smí využívat vodu k zavlažování pouze určitý den v týdnu.

 Místní vláda se rozhodla také omezit dodávku pitné vody na dvě až tři hodiny 
denně (většinou ráno), snaží se tak bojovat s plýtváním vody. Obyvatelé, kteří mají 
v domě vodovodní kohoutek, tak přesto musí chodit pro vodu k vodním tankům. 
Důvody jsou nasnadě, pokud disponibilní zásoba vody nevzroste (v globálních 
změn je předpoklad spíše poklesu), tak za pouhých třicet let, nebude mít Leh 
dostatek vody ani pro své stálé obyvatelstvo (Rybová, 2011).

Program obnovy Starého města

 Nejstarší část města je vybudovaná ve svažitém terénu pod královským 
palácem. V důsledku přeměny Lhasy čínskou vládou zůstává jedním z mála 
původních tibetských měst. Je tvořeno přibližně dvěma sty hliněnými domy, 
nepravidelnou strukturou zástavby, soustavou vstupních bran (stup) a menšími 
veřejnými prostranstvími.

 V současné době však tato část města upadá. Důvodu je hned několik: 
1) špatný technický i dispoziční stav domů, 2) obyvatelé bez přístupu k půdě 
jsou uvrženi do chudoby, 3) ztráta kulturní identity v důsledku ekonomických 
změn, 4) úpadek tradičního stavitelství a dovedností a 5) napětí mezi komunitami 
(především mezi budhistickou a muslimskou).

 Úpadek souvisí především s odchodem ekonomicky silné části obyvatelstva 
do nových částí města, kde je vybudovaná infrastruktura (zpevněné silnice, 
zajištěný svoz odpadu, zásobování vodou atd.). Tato část města se tak defacto 
stává slumem, ve kterém žijí především dělníci, tibetští migranti a nejchudší 
obyvatelé města. V důsledku konfliktu v sousedním Kašmíru dochází také ke stále 
častějším konfliktům mezi (muslimskými) imigranty a původním (budhistickým) 
obyvatelstvem.

 Součástí tradiční tibetské zástavby jsou veřejná prostranství, jejichž součástí 
jsou také komunitní prostory pro uskladňování (plodin, nářadí ale i předmětů 
určených pro oslavy a setkávání) a přístřešky pro zvířata. Pokud se v rámci komunity 
něco buduje (cesta, chrám nebo i dům), tak je zvykem, že z každé rodiny jeden 
člen na této stavbě pomáhá. 

 Díky stále většímu tlaku na výstavbu nových domů docházelo k zástavbě těchto 
komunitních ploch. Jedním z prvních kroků obnovy bylo vybudování zpevněných 
kamenných cest/ploch a systému drenáží tak, aby byla jasně vymezena hranice 
mezi veřejným a soukromým. Součástí byla také obnova míst pro odběr vody. 
Projekt měl za úkol, kromě zlepšení hygienických podmínek, také znovuobnovit 
komunitní spolupráci. 

Dalším problémem (nejen Starého města) je změna technologií výstavby. 
Tradiční tibetský dům vychází z himalájských podmínek a využívá silného slunce 
jakožto zdroje tepla. Hliněné cihly během dne toto teplo absorbují a během 
studených nocí jej uvolňují. Domy také mají dřevěné kleštiny, které zabraňují 
kolapsu domu při zemětřesení. 

 V současnosti je trendem stavět železobetonové domy. Ty však mají v těchto 
podmínkách řadu nevýhod. Díky absenci dodatečné izolace je v nich v noci řádově 
nižší teplota a zároveň hůře odolávají zemětřesení. Budoucností je tak návrat 
k tradičním metodám, které budou doplněny novými technologiemi – např. litými 
hliněnými stěnami, solárními panely (v Ladaku je 300-330 slunečných dnů/ rok) 
atd. 

 V rámci obnovy došlo k vytvoření databáze historicky hodnotných domů 
a k rekonstrukci několika tradičních domů patřících chudým rodinám. Ukázalo 
se, že problémem ladackého obyvatelstva je neznalost tradičních technologií 
výstavby. Naopak tibetští imigranti tyto dovednosti měli, díky čemuž se mezi lety 
2004- 2005 podařilo zrekonstruovat několik domů a vybudovat i nové komunitní 
centrum (Alexander, 2005).

Revitalizace Velkého bazaru

 Myšlenka revitalizace a ozdravování měst má své kořeny v Evropě a USA, 
kde k těmto procesům docházelo v průběhu 19. století (Carlino a Saiz, 2008). 
V indických podmínkách mají tyto procesy za cíl především zlepšení hygienických 
podmínek. Většina těchto projektů je realizována ve velkých městech, jako např. 
Dillí. Pouze v několika případech ukázkových měst, jako např. Gangtok v oblasti 
Sikkim a právě Leh v Ladaku, došlo k realizaci v menším městě.

Obr. 87. Důležité pěší spojení 
– Stagopilog alley před 

zahájením prací, duben 2005

Obr. 88. Stagopilog alley po 
zpevnění ploch a provedení 

drenáží, září 2005

Obr. 89. Setkání tradiční 
a novodobé zástavby  

– Velký bazar, květen 2016
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Přeměna hlavního veřejného prostranství Velkého bazaru, započatá v roce 
2013, je nejviditelnějším výsledkem vládního programu UIDSSMT („Urban 
Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns“) pro rozvoj 
malých a středních měst v Indii (Müller, 2016). 

 Jak již bylo řečeno, město Leh má jiný charakter v zimní a v letní sezóně. Nejvíce 
je tato změna patrná právě na Velkém bazaru. V zimě, kdy do oblasti neproudí 
turisté ani zásoby z nížinné Indie, je většina komerčních aktivit omezená. V létě 
se místo zaplní turisty, otevřou se obchody se suvenýry či trekovým vybavením, na 
chodníku posedávají prodejci zeleniny a na krátkou dobu se z něj stane pulzující 
veřejné prostranství.

 Velký bazar byl pro automobilovou dopravu otevřen 70-tých letech, tato 
změna si vyžádala demolici dvou bran, které se nacházely na obou volných koncích 
prostranství ve tvaru písmene „L“. Současně s touto změnou také postupně začalo 
docházet k přestavbám stávajících domů na vícepodlažní, kdy v parteru vznikaly 
prostory pro obchody, restaurace a další služby. Dynamika těchto změn je přímo 
úměrná počtu přijíždějících turistů (zahraniční turisté mají do oblasti přístup 
od roku 1974) (Rizvi, 1996). 

 Turistický ruch nezměnil jen podobu prostranství, ale i skladbu místního 
obyvatelstva v bezprostředním okolí. Ti, kteří si to mohli dovolit se odstěhovali 
do těch okrajových částí města, kde je možné hospodařit na vlastní zemědělské 
půdě (Alexander a Catanese, 2014). V okolí bazaru tak žijí pouze ti, jejichž příjem 
je závislý na turismu. Obyvatelé, kteří si nemohli dovolit pozemek na okraji města, 
se tak často stěhují do jiných částí regionu. Zásadní otázkou tak zůstává, pro jakou 
cílovou skupinu je tento prostor revitalizován.

 V roce 2005 vydala místní autonomní vláda dokument „Ladakh Vision 
2025“, který měl za cíl ukázat směřování celého regionu. V otázce Lehu si dala 
za cíl budování občanské vybavenosti, snížení počtu venkovského obyvatelstva 
migrujícího do města a větší důraz na ekologii (LAHDC, 2005). Ve stejném roce 
také započaly debaty týkající se revitalizace Velkého bazaru. 

 Na základě podpory UIDSSMT byl v roce 2013 vypracován projekt, který 
byl podpořen z 90 % centrální indickou vládou a 10 % regionální vládou státu 
Džammú a Kašmír. Celkové náklady na projekt byly přibližně 30 milionů EUR. 
Základní myšlenkou byla přeměna obchodní ulice na pěší zónu. V roce 2016 došlo 
k omezení dopravy a vykácení starých stromů Celé prostranství bylo předlážděno 
a ve středním pásu byla vytvořeny místa pro sezení a pěstování květin Dále bylo 
nainstalováno pouliční osvětlení (Müller, 2016).

 Dalším typickým prvkem podobných revitalizací je vytváření zelených 
ploch. V roce 2015 tak v těsné blízkosti Velkého bazaru vyrostl první městský 
park. Součástí parku jsou lavičky, vodní fontánky a trávníky (Reach Ladakh, 2015). 
Podobné parky bývají v Indii umisťovány na místech původních slumů. Problém 
slumů se tak na první pohled vyřeší, ale pro tyto obyvatele změna znamená 
většinou další zhoršení životních podmínek (Zimmer et al., 2016).

 V případě Lehu navíc tato zničená čtvrť nebyla slumem v pravém slova smyslu. 
Indická vláda a organizace spojených národů slumy popisují jako většinou nelegálně 
vybudované osady, charakteristické špatným technickým i provozním stavem 
objektů, nedostatečným zásobováním vodou a zdravotními riziky. (Alexander 
a Catanese, 2014). Tato čtvrť se sice potýkala s nedostatečným zásobováním 
vodou, nicméně stavby ani zdravotní situace obyvatel kritéria „slumu“ nesplňovala. 

 Místní obyvatelé vkládali v revitalizaci velké naděje na zlepšení podmínek 
života ve městě. Nicméně v konečném důsledku je patrné, že hlavní přínos 
znamenala především pro turistický ruch a občany, kteří z něj profitují. Pro běžné 
obyvatele je tak přínos minimální, naopak pro některé (především nízkopříjmové) 
skupiny obyvatel došlo ke zhoršení podmínek (Müller, 2016).

Obr. 90. Velký bazar před revitalizací, říjen 2006 Obr. 91. Probíhající úpravy ploch a rekonstrukce 
domů na Velkém bazaru, duben 2015

Obr. 92. Revitalizovaná plocha Velkého bazaru 
s květníky v prostřední části, květen 2016

Obr. 93. Ekopark vybudovaný v blízkosti 
jižního okraje Velkého bazaru, březen 2016
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Závěr

 Současný stav měst v Malém Tibetu je dlouhodobě neudržitelný. Do značné 
míry je již dnes limitem nedostatek vody, daný táním ledovců a stále větší poptávkou 
po vodě. V případě Lehu jsou všechny tyto problémy ještě více patrné. Kromě 
velkého množství turistů do města přichází i velké množství obyvatel ostatních 
částí Ladaku i dělníci z jiných částí Himaláje.

 V rámci snah o zlepšení současného stavu byl iniciován program obnovy 
Starého města, který se ukázal jako úspěšný a může sloužit jako vzor pro další 
himalájská města. Naopak revitalizace Velkého bazaru a přilehlého okolí do značné 
míry nesplnila očekáváné zlepšení životních podmínek, především z důvodu 
malého přínosu pro místní obyvatelstvo. 

 Ukazuje se tak, že malé intervence, do kterých je zapojeno místní obyvatelstvo 
a respektují místní tradice, jsou často přínosnější, než megalomanské projekty, 
které slibují velkou změnu, nicméně do místního kontextu často nezapadají 
a v konečném důsledku je tak jejich přínos diskutabilní.

VK
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ULIČNÍ SÍŤ, 
DOPRAVA 
A POHYB 
VE MĚSTĚ
STREET NETWORK, 
TRANSPORT 
AND MOVEMENT  
IN THE CITY

 IK Ulice jako veřejné prostranství

 TŠ Bezbariérová řešení ve veřejných prostranstvích

 FB Přestupní body a zastávky ve veřejných 
prostranstvích

 KV Působení vodního toku na veřejná prostranství 
v intravilánu

III.
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Street as a Public Space

In recent decades the demands on society’s mobility have risen sharply 
resulting in the massive development of the road network and communications 
in general. This caused that the streets in the residences have in most cases 
become mono-functional traffic zones from which everyday life has been pushed 
out. In some cases, due to the high degree of motorization, the routes within 
the urban area turn into very unpleasant noisy places in which no one would 
even think to spend their free time. However, since the beginning of constructing 
residences, the streets have been one of the primary and most numerous public 
spaces that can be found in every settlement, regardless its size. Their function 
should not be limited to transit areas for means of transport, but should provide 
all the possibilities and functions of a full-fledged public space.

People do not want to perceive the streets in their cities and villages only 
as routes for cars and other motor vehicles, they want to meet in them, relax, walk 
there, in short, they want to live everyday life in them.

Barrier-free Solutions in Public Spaces

Barrier-free use of buildings is one of the important topics when designing 
buildings and outdoor areas and great attention needs to be given to this 
issue. It is necessary to realize that this issue concerns the majority of people, 
as it includes not only people with permanent disabilities, but also the temporary 
need for a smooth, safe and one-level journey, for example with heavy luggage 
or after an accident.

When solving this, it is necessary to pay attention to all aspects related to the 
diversity of needs for all these groups. Today, in addition to the requirements for 
accessibility for new buildings, it is a problem to add a suitable solution to existing 
sites and thus improve the accessibility of all important buildings and transport 
hubs.

These solutions tend to be a difficult problem in historic city centers, 
especially in complicated terrain including monumental staircases which used to 
be a basic element overcoming height differences. Complicated solutions may be 
also required with regard to the applied material in the past because it was not 
so much worked in and its uneven surface is not much pleasant to walk on now.

For a quality and functional solution, it is necessary to pay attention to the 
requirements given not only by legislation, but especially by intuition and empathy 
for the needs of people who need special use of space.

Transition Points and Stops 
in Public Spaces

The accessibility of any public space is a basic 
prerequisite for its use; nevertheless, the spatial 
potentiality is not unlimited. Sustainable modes of 
transport such as public transport must be preferred. 
Stops contribute to the development and revitalization 
of public spaces.

It is important to pay due attention to these 
places and make them attractive, whether they are 
separate stops in a street area, large bus stations, or 
a foyer in front of a railway station. All larger transport 
hubs should be designed as complex architectural 
work. It is always necessary to consider with care the 
location and especially the appropriate placement 
of these constructions in the city environment.

The Effect of Water Flow on Public 
Spaces in Urban Areas

The watercourse and water area in urban areas 
are a valuable natural component of the urban 
landscape and can be a significant value for public 
spaces.  Public spaces surrounding the watercourse in 
a residence have a huge potential for attractiveness, 
but they are also burdened by many limits.

The chapter addresses on a relatively general 
level different approaches with regard to the use and 
shape of areas directly related to watercourses and 
floodplains in built-up areas. The first part of the text 
deals with the general development of interventions 
in the Vltava riverbed in Prague and the ongoing 
change in human needs in the adjacent areas. Next, 
several revitalization modifications are presented 
which represent the current tendency of slowing 
down runoff and water retention in the landscape, on 
the examples of larger and smaller rivers in intensive 
and also loose development areas.

III.
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TITULNÍ

V posledních desetiletích výrazně stoupají požadavky 
na mobilitu společnosti, jež mají za následek masivní 
rozvoj cestní sítě a komunikací obecně. To způsobilo, 
že se z ulic v sídlech ve většině případů staly 
monofunkční dopravní zóny, ze kterých je vytlačen 
běžný život. V některých případech se trasy v rámci 
intravilánu kvůli vysokému stupni automobilizace 
proměňují ve velmi nepříjemná hlučná místa, 
ve kterých by nikoho ani nenapadlo trávit volný čas. 
Ulice jsou však od počátku výstavby sídel jedním 
z primárních a nejpočetněji zastoupeným veřejným 
prostranstvím, které lze nalézt v každém sídle bez 
ohledu na jeho velikost. Jejich funkce by se neměla 
omezovat jen na tranzitní prostory pro dopravní 
prostředky, ale měly by zastávat veškeré možnosti 
a funkce plnohodnotného veřejného prostranství. 
Lidé nechtějí vnímat ulice ve svých městech a vsích jen 
jako trasy pro automobily a ostatní motorová vozidla, 
chtějí se na nich setkávat, odpočívat, chodit po nich, 
zkrátka na nich chtějí žít každodenní život.

Ulice jako veřejné prostranství
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Pohyb a výměna osob, věcí a informací jsou od pradávna základním prvkem 
přežití a rozvoje člověka a společnosti. Právě pohyb osob a nákladů je realizován 
dopravou, která tvoří spojitou dopravní infrastrukturu procházející extravilánem 
i intravilánem sídel. Pojem doprava jako takový je velmi obsáhlý. Lze pod ním 
chápat přepravu vzduchem, po vodě či dopravu pozemní, kde mezi nejvýznamnější 
patří doprava motorová včetně veřejné, doprava pěší a cyklistická.

Poslední jmenované druhy dopravy tvoří na cestní síti v intravilánu sídel, 
tedy v ulicích, zásadní a v poslední době poměrně často řešená témata, a to 
především ve větších sídlech, ve městech či metropolích. Stejně zásadní je ale řešit 
problematiku střetu jednotlivých typů dopravy i v malých sídlech – na vesnicích, 
v městysech či v malých městečkách.

Tento příspěvek pojednává o dopravě ve vazbě na prostor pozemní 
komunikace v intravilánu velkých a malých sídlech. Zachycuje vývoj prostoru ulice 
a současný stav těchto významných veřejných prostranství, doplněný o trendy 
a příklady ze zahraničí, které ukazují směr, jímž se lze při řešení jednotlivých situací 
inspirovat.

Vývoj dopravy v intravilánu sídel

Prvopočátky vzniku významnějšího dopravního propojení lze zařadit do 
období vzniku prvních sídel. Ve střední Evropě se jedná o období neolitické 
revoluce, datované zhruba 4–5 tisíc před naším letopočtem. Postupným 
vývojem a reflexí potřeb člověka, respektive potřeb nových propojení a tras 
pohybu se páteřní trasy přirozeně zahušťovaly a diferencovaly se v závislosti 
na významu. V průběhu staletí se tak vyvinula spojitá cestní síť s jasnou 
strukturou významných dopravních tahů, doplněná o podružnou síť cest méně 
významných.

Během 20. století našeho letopočtu se však vnímání dopravy a dopravních 
prostor významně proměnilo. Stalo se tak díky dvěma významným historickým 
událostem, které se také někdy označují jako „dopravní revoluce“. První zlom 
nastal na počátku 19. století s příchodem železniční dopravy a druhý v první 
polovině 20. století, kdy na trh vstoupil osobní automobil, který v podstatě 
definoval hlavní kostru dopravy do podoby, kterou známe z dnešní doby. Potřeba 
automobilů se v tu dobu začala rozšiřovat prakticky do všech společenských vrstev. 
Po druhé světové válce byla automobilizace na takové úrovni, že městské ulice 
začaly být přetížené a jejich kapacita přestávala stačit. Jako reakce na zvýšenou 
potřebu mobility lidí tak výrazně narostla tranzitní síť a síť komunikací obecně. 
To v intravilánu sídel způsobilo, že se z většiny ulic staly monofunkční dopravní 
zóny, kde motorová vozidla vytlačila běžný společenský život. Dvacáté století lze 
tedy označit jako období, kdy se vnímání dopravy významně změnilo. Ulice začaly 
být chápány jako primární tranzitní prostor a postupně se staly výhradní doménou 
motorových vozidel.

V dnešní době je doprava prvkem pozitivním i negativním. Pomáhá 
transportu osob a věcí, ale pokud dojde k jejímu extrémnímu nárůstu, přestává být 
standardní součástí běžného koloběhu dne a stává se obtěžujícím až nežádoucím 
prvkem. Řešením této problematiky může být například vymístění motorové 
dopravy ze sídla na jeho okraj. Tím na jedné straně dojde ke zlepšení prostředí 
v intravilánu (méně hluku, méně exhalací, příjemnější prostředí pro chodce apod.), 
ale na druhé straně často dochází k poklesu ekonomického výkonu centra sídla. 
Doprava, zejména ta hromadná, je zcela jistě městotvorným prvkem, formuje 
charakter a prostředí stávajících území sídelních útvarů. (Kotas, 2007)

Komunikace, které umožňují efektivní cestu mezi místy, jsou v dnešní době 
nepostradatelné, mají zásadní význam pro zachování regionální mobility, pro 
národní hospodářství a v neposlední řadě i pro moderní život. Ale komunikace uvnitř 
sídel, kde se z nich stávají veřejná prostranství, by měly být koncipované především 
pro obyvatele daného sídla – pro lidi. Neměla by to být jen nehostinná místa, kde 
se chodec cítí nekomfortně a přebytečně. Měly by umožňovat jak sociální interakci, 
tak i fyzickou aktivitu, zároveň by měly být v kontextu s potenciálem prostoru, 
stejně jako s různými druhy dopravy. Když se podaří všechny tyto požadavky sladit, 
vznikne jedinečné multifunkční veřejné prostranství, které poskytne příležitosti 
v sociální, ekonomické a kulturní rovině. (Madden a Wiley-Schwartz, 2005)

Obr. 94. Ukázka ulice se širším uličním profilem a návesním prostorem – první polovina 19. století  
(Podhradní Lhota, okr. Kroměříž)
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Ve většině vyspělých států přistoupili k takzvanému zklidňování dopravy 
(omezení motorových vozidel, přizpůsobení prostorů zranitelnějším účastníkům 
provozu) již na počátku 21. století. Hlavním důvodem bylo nekontrolovatelně 
rostoucí zahušťování dopravního prostoru především motorovými vozidly, 
které začalo přesahovat únosné meze. Počet automobilů a dalších motorových 
prostředků postupně vytlačil život z ulic a vytvořil z nich monofunkční tranzitní 
zóny. V reakci na to se přistoupilo k systematickému řešení dopravy, jehož hlavním 
cílem bylo omezení motorové dopravy a navrácení života a ruchu do ulic v podobě 
dopravy pěší a cyklistické spolu s vytvořením příležitostí pro trávení volného času.

Zklidnění dopravy přináší obyvatelům a návštěvníkům sídel nejen lepší životní 
prostředí, ale i kvalitnější uliční prostor, který funguje jako polyfunkční veřejné 
prostranství a lze ho využít k široké škále aktivit. Ulice v sídlech jsou jedním 
z primárních a nejpočetněji zastoupených veřejných prostranství, proto postrádá 
smysl, aby sloužily jen jako tranzitní zóny pro automobily.

Obr. 95. New York City, Broadway – Times Square.  
V srpnu 2008 byla část dopravního prostoru zúžena ze čtyř pruhů na dva, zbylé místo bylo využito 

pro cyklopruh a veřejné prostranství s lavičkami. Počet úrazů pěších i nehod výrazně poklesl 
a množství pěších narostlo o 80 %. Přeměna byla dobře přijata veřejností i obchodníky.

Ulice v sídlech

Specifika dopravního prostoru uvnitř zastavěného území se diametrálně 
odlišují od dopravy v nezastavěném území (dopravou je v tomto případě 
myšlen v dnešní době nejrozšířenější druh dopravy, tedy doprava motorová). 
Zatímco v extravilánu je řešeno primárně trasování komunikací v přímé interakci 
s požadovaným směrem, s terénní konfigurací a v neposlední řadě s dalšími druhy 
doprav (kolejová, vodní, letecká), v intravilánu sídel vstupuje motorová doprava 
do zastavěného území mezi další diametrálně rozdílné provozy (pěší, cyklisté, 
městská hromadná doprava apod.). To generuje specifické požadavky na řešení 
celkové koncepce prostorů, které nemusí být v rámci nezastavěného prostoru 
vůbec řešeny. Jedná se především o prostorové uspořádání veřejných prostorů 
a prostranství, kde dochází ke křížení či střetávání jednotlivých provozů.

Uliční síť
Soubor cest, takzvaná cestní síť, přechází plynule z extravilánu do intravilánu 

měst, kde však významně mění svůj charakter. Tvoří zde dopravní koridory a ulice, 
které jsou de facto páteřním skeletem veřejných prostranství v daném sídle. Uliční 
síť  je odlišná nejen vizuálně, ale i svými parametry od cestní sítě v extravilánu. 
V intravilánu prochází komunikace zástavbou s obydlenými prostory, kde 
dochází ke společnému provozu rozdílných uživatelů, jako jsou cyklisté, chodci, 
automobilová doprava a městská hromadná doprava, a zároveň k prolínání různých 
charakterů provozu, jako jsou například zastávkový provoz MHD, doprava v klidu, 
trávení volného času chodců v prostoru ulice a podobné činnosti. V porovnání 
s hlavní náplní komunikace v extravilánu, kterou je především cílené přemísťování 
z místa na místo, je zřejmé, že uvnitř sídel je třeba těmto prostorům věnovat větší 
pozornost. 

Uliční síť je pojem, který lze definovat následně: „Uliční síť je veřejně přístupná 
spojitá struktura, která zajišťuje dopravu uvnitř sídla. Základní kostru uliční sítě 
tvoří liniové trasy spojující různá místa. Jsou jimi významné i podružné silnice, 
cesty a pěší cesty a stezky. Do systému komunikační sítě se kromě liniových tras 
řadí místní komunikace včetně náměstí, návsí, prostranství, pěší prostranství, 
pasáží, podchodů, průchodů či loubí.“ (IPR Praha – UAP, 2017)

Dobře navržená uliční síť zajišťuje spolu se systémem plošných a bodových 
veřejných prostranství dobrou prostupnost sídla a dostupnost jednotlivých 
míst, což je nepostradatelné pro dobré fungování všech částí sídla i jeho celku. 
Prostupnost sídla je charakterizována hustotou cestní sítě, počtem křížení 
cest, délkou trasy mezi kříženími a četností veřejných prostranství, kontinuitou 
veřejných prostranství a v neposlední řadě fyzickou podobou jednotlivých tras 
a míst – bezbariérovost, estetika. Dobře propustné sídlo vytváří ideální podmínky 
především pro pěší a cyklistickou dopravu, a tím i podmínky pro „živé sídlo“.
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Skladba uliční sítě
Každé sídlo, bez rozdílu země, obsahuje dopravně významné sběrné 

komunikace, které jej spojují s okolním světem. Tyto komunikace tvoří dopravní 
kostru sídla, tzv. uliční skelety – obchvaty, průtahy, městské okruhy či dopravní spojky. 
Vedení městských komunikací, které tvoří dopravní sítě města, je charakterizováno 
různými systémy, z nichž nejtypičtější jsou systém radiální, diametrální, roštový, 
radiálně okružní a další, nejčastěji vyplývající z jejich kombinací. (Kotas, 2007) 
Na sběrné komunikace navazuje síť obslužných komunikací a nejníže v hierarchii 
jak rychlostní, tak v rámci šířkového uspořádání jsou komunikace se smíšeným 
provozem nebo s vyloučením motorového provozu.

Každá z výše uvedených komunikací má svůj určitý charakter provozu, 
se kterým je přímo spojeno i její šířkové uspořádání a vizuální podoba. 
Z hlediska bezpečnosti jednotlivých provozů (automobily, pěší, cyklisté apod.) 
bývá nejexponovanější právě první zmíněná, tedy sběrná komunikace – místní 

Obr. 96. Hierarchie uliční sítě a návazných veřejných prostranství v hlavním městě Praha  
(výřez Praha – střed)

komunikace typu B. Tím, že do sídla přivádí a zároveň z něj odvádí veškerý 
provoz, stává se komunikací s nejfrekventovanějším provozem v sídle a zároveň 
s nejvyšším rizikem ohrožení jednotlivých účastníků provozu. Z tohoto důvodu je 
třeba provoz na komunikacích tohoto typu regulovat a zklidňovat, a to především 
v kolizních bodech. Není ale výjimkou, že z podmínek vyplývajících z charakteru 
silniční sítě mohou být exponované i obslužné komunikace – místní komunikace 
typu C. Komunikace se smíšeným provozem – místní komunikace typu D – bývá 
již svým charakterem a uspořádáním koncipována jako bezpečná pro všechny 
uživatele tohoto prostoru. Vše se však může odlišovat v závislosti na individuálním 
posouzení konkrétního případu. (Černínová, 2015)

Uliční síť v územním plánování
Návrh dopravní infrastruktury je jednou z kapitol každého územního 

plánu. V ideálním případě by při tvorbě územního plánu měla být specialistou 
– projektantem zvolena na základě všech poznatků o sídle koncepce dopravního 
systému, která by neměla být ani přes dílčí změny v projednávání měněna. V dnešní 
době, kdy se klade zvýšený důraz na plánování v rámci trvale udržitelného rozvoje, 
tedy rozvoje, který neohrozí budoucí generace, by měl být kladen větší důraz 
na plánování směřující k ekologicky přijatelnějším formám dopravy. Ve městech 
je to zejména hromadná doprava osob pomocí MHD a cyklistická doprava. Jako 
nejvhodnější se tak jeví využívat synergie všech druhů doprav, zejména v koncepci 
integrovaného dopravního systému v rámci oblastí či v nadregionální úrovni. S tím 
souvisí i uvědomění si, jaké prostorové nároky mají jednotlivé typy dopravy a kolik 
veřeného prostranství „spotřebovávají“.

Obr. 97. Ukázka potřeby prostoru jednotlivých dopravních prostředků při přepravě 40 osob 
(Quebeck 2012)
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V dnešní době není ve většině sídel problematice koncepčního řešení 
dopravní infrastruktury v územně plánovací dokumentaci věnována dostatečná 
pozornost nebo je řešení dopravy v rámci veřejných prostranství úplně opomíjeno. 
A když už se v plánu objeví nějaké řešení dopravy, bývá k němu ve většině případů 
přistupováno spíše  konzervativním způsobem, kdy má přednost nejrychlejší 
a nejmodernější dopravní prostředek, kterému se celá koncepce návrhu podřizuje. 
Tento přístup může mít v budoucnu vážné důsledky, jako jsou růst externích 
a provozních nákladů na provoz sídla nebo celková koncepční zastaralost vedoucí 
k degradaci sídla, v extrémních případech i snížení atraktivity celého regionu.

Ulice v malých sídlech a na vesnicích

Ulice a její jednotlivé prvky jsou nezastupitelnými symboly města. Uliční síť 
svým uspořádáním organizuje vlastní urbanistickou strukturu, a ta naopak vytváří 
nároky na uspořádání ulice. (Kopáčik, 2005) Ulice jsou vedeny tak, aby umožnily 
fungování okolní zástavby, která na ně přímo váže, ale i plynulý chod aktivit v sídle 
jako v celku. Jsou typické svou kompaktností a jasným vymezením. To je dáno 
kompaktní městskou zástavbou, kterou ve velké většině procházejí.

Šířkové vymezení ulic na jedné straně jednoznačně určuje jejich šířkový profil, 
ale na druhé straně omezuje možnost uspořádání a náplň ulice. Nedostatek místa 
v šířkovém uspořádání může být také spjatý s historickým vývojem měst. Spousta ulic se 
vyvíjela spolu se strukturou sídel, což může způsobit, že v historických centrech nemusí 
být dostatek místa pro dva základní provozy – pro komunikaci a chodník. Sídla byla 
totiž historicky zakládána pro pěší, případně koňskou dopravu, bez vědomí existence 
automobilu. Dnešní doba však umožnuje realizovat mnoho variant a opatření, které 
tyto problémy dokáží řešit. Začít se musí už ve fázi plánování, koncepcí a strategií, 
kde by měl být upřednostňován chodec, cyklista a hromadná doprava, a provoz 
automobilů bude omezen na minimální množství. (Evropská komise, 2005)

Nutno podotknout, že města a metropole jsou centry nesčetného množství 
aktivit a procesů, které se navíc v čase proměňují. Je nutné si uvědomit, že aktuální 
stav uspořádání města je okamžikem v procesu hledání priorit, které odrážejí 
soudobý konsenzus mezi zájmy individuálními a zájmy společenskými. Výsledná 
urbanistická hodnota je mírou uspokojení těchto potřeb, přičemž nikdy není 
možné na daném místě a v omezeném čase všem vyhovět. Naznačené vnitřní 
rozpory v urbanistické struktuře jsou přirozené a jsou impulzem dalšího, mimo jiné 
také stavebního rozvoje města. (Kopáčik, 2005)

Ulice ve vesnicích a malých sídlech

Ulice v malých sídlech a vesnicích mají svá specifika. Není zde sice tak 
vysoká kumulace aktivit a provozů jako ve velkých sídlech, ale prostory, jimiž 
jsou komunikace ve vsi vedeny, mají pro sídlo stejný, jako ve velkých městech. 

Trasy komunikací ve vsích vytvářejí veřejná prostranství, která jsou významným, 
v některých případech i jediným místem pro sociální interakci obyvatel.

České vesnice mají své typické rysy, kterými jsou například rozmístění v rámci 
regionu, charakteristická půdorysná typologie, jejíž kořeny mohou sahat až do dob 
založení  vesnice,  nebo užití typické  lidové  architektury v intravilánu sídla. Svými 
typickými rysy se vyznačuje i dopravní prostor, respektive cestní síť uvnitř sídla. 
Nejvýznamnějším z těchto rysů je měřítko, které je velmi blízké člověku a vytváří 
tak proporčně vyrovnaný prostor, příjemný a svým způsobem přirozený pro pobyt. 
Prostor ulice není striktně vymezen hranami výstavby a prolíná se s prostorem 
soukromým. Když je použit plot, tak je většinou průhledný. Obytná stavení mají 
situovaná okna obytných prostor do ulice a sdílí a sdílí tak soukromé dění s veřejným 
prostranstvím. Dalším významným znakem jsou takzvané „měkké okraje“ – přechod 
mezi jednotlivými materiálově rozdílnými povrchy je postupný a jednotlivé plochy 
se prolínají. S tím souvisí i absence segregovaných prostor pro pěší, tedy chodníků. 
Provoz pěších je často řešen pomocí zpevněných šotolinových či travnatých okrajů, 
ve které postupně přechází komunikace pro motorová vozidla. Povrchy veřejných 
prostranství jsou v malých sídlech většinou z přírodních nebo jim blízkým materiálů.

V současné době je však trendem vytvářet v malých sídlech ulice městského 
typu, ulice upřednostňující motorovou dopravu, které striktně člení prostor 
komunikace na různé provozní pruhy pomocí vysokých obrubníků a zámkové 
dlažby. Pro malá sídla, kde je ulice jedním z klíčových veřejných prostranství, však 
může být tento přístup pro fungování sídla jako celku naprosto zničující, protože do 
veřejných prostranství komunikace implementuje prvky, které nejsou vesnici blízké.

Obr. 98. Ulice jako veřejné prostranství, počátek 20. století (Nové Dvory, okr. Kutná Hora)
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Úpravy dopravy v ulicích

Na počátku 21. století si společnost začala uvědomovat, že přeformování ulic 
pro čistě dopravní účely není dlouhodobě udržitelné. Lidé si začali všímat, že na 
ulicích, kde projedou stovky aut denně, stojí kolony nebo slouží jako parkoviště, 
není pohodlné žít, a jsou naopak nebezpečné pro ty nejméně chráněné účastníky 
provozu, kterými jsou pěší a cyklisté. V přeplněných ulicích pak ztrácí význam 
i rychlost automobilu, kterému schází prostor pro dynamický pohyb. Tato 
problematika střetávání provozů v rámci uliční sítě je v posledních dvou desetiletích 
velmi diskutované téma.

Provoz v ulicích je systematicky řešen především v centrech sídel, respektive 
v místech s vysokou koncentrací lidí a aktivit, v rezidenčních oblastech velkých 
městech či metropolích, nicméně menší sídla a vesnice jsou v tomto směru 
„na druhé koleji“. Argumentem bývá nižší koncentrace obyvatel a s tím spojená 
nižší frekvence provozu, nicméně je často opomíjen fakt, že význam ulic jako 
veřejných prostranství hraje pro fungování vesnic stejně zásadní roli jako ve 
velkých městech. Jejich velikost proto nemůže být argumentem pro to, aby byla 
opomíjena bezpečnost a funkčnost uličních prostorů.

Úpravy ulic v Čechách
I na našem území se v posledních desetiletích přistupuje k úpravám 

komunikací a k jejich zklidňování. Tyto úpravy jsou však spíše konzervativnějšího 
směru a často se zabývají jen konkrétními částmi, na kterých se vyskytují problémy 
či komplikace. Jen minimum případů řeší území nebo jeho část jako komplexní 
celek, který respektuje všechny návaznosti na okolí. To může být způsobené 
složitými podmínkami vyplývajícími z legislativních požadavků, které často 
příliš jasně vymezují možnosti řešení, nedostatkem finančních prostředků nebo 
nedostatečnými zkušenostmi projektantů, které úpravy komunikací navrhují.

Typickým přístupem pro česká sídla je přísná diferenciace typu komunikace 
a rychlostního režimu na ní. V zásadě se rozlišují dvě skupiny. První skupinou jsou 
hlavní místní komunikace (základní síť), které slouží především k přesunu motorových 
vozidel, nejsou vhodné pro pobyt chodců a nemají potenciál být „sídlotvornými“ 
prvky. Do druhé skupiny lze zařadit obslužné komunikace (obslužná síť) s povolenou 
rychlostí 50 km v hodině, případně 30 kilometrů v hodině – zklidněné komunikace. 
(Slabý, 2004) Tato skupina se tak stává základním stavebním prvkem veřejných 
prostranství a je třeba k ní podle toho také přistupovat.

Trendy úpravy ulic v zahraničí
V zahraničí existuje široká škála forem zklidňování dopravy, které u nás 

nejsou uplatňovány, ačkoli jejich řešení napomáhá zlepšení plynulosti dopravy 
a zkvalitnění veřejných prostranství. Velká část takovýchto „nadčasových“ 
úprav vzejde z působení organizací zaměřených na urbanistmus či veřejná 

prostranství, které do své činnosti zapojují jak odborníky, tak širokou veřejnost 
či studenty odborných škol. Mají tak k dispozici prakticky neomezenou škálu 
nápadů a ideí, které lze po drobných korekcích odborníků využívat. Tyto 
výstupy jsou tak výsledkem společného jednání a zakomponují požadavky 
jak uživatelů, tak legislativy a bývají také okořeněny jedinečným uměleckým 
projevem, což většinou zaručí fungování prostoru jako celku po realizaci úprav.

Jednou z nejvýznamnějších zahraničních organizací je National Association 
of City Transportation Officials (asociace NACTO), jejímž posláním je utvářet 
města jako místa pro lidi s bezpečnými, udržitelnými, dostupnými a spravedlivými 
možnostmi dopravy, které podporují silnou ekonomiku a vysokou kvalitu života. 
Tato americká asociace s přeshraniční spoluprací má velmi široký záběr na místní, 
státní a národní úrovni.

Obr. 99. Ukázka úprav menší komunikace z příručky od asociace NACTO
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Mezi její aktivity patří například vzdělávání úředníků sídelních samospráv, 
konání workshopů či konferencí pro odborníky v dopravě i pro širokou veřejnost, 
prohlubování praxe při návrhu ulice, která upřednostňuje lidi při chůzi, jízdě 
na kole a při přecházení. Produktem asociace jsou i příručky návrhu veřejných 
prostranství, mezi nimi i ulic. Příručka Urban Street Design Guide nabízí mnoho 
možností, jak upravit ulice tak, aby byly důstojnou součástí veřejných prostranství. 
Příručka se však opět zaměřuje převážně na velká města.

V tuzemsku taktéž existuje organizace zabývající se veřejným prostranstvím. 
Je jí pražský Institut plánování a rozvoje (IPR), který se zabývá především českým 
hlavním městem Praha. Tato poměrně mladá instituce v nedávné době vydala 
příručku Manuál veřejných prostranství. Tento manuál slouží především pro 
potřeby samosprávy hlavního města, lze v něm však nalézt příkladná řešení 
a inspirace pro různorodé situace týkající se nejen veřejného prostranství.

Inspirací pro úpravu komunikací mohou být také novátorské filosofie úprav, 
které se v zahraničí již několik let objevují. Jsou funkční a účinné, přesto u nás 
nejsou užívané. Příkladem lze uvést takzvané „living streets“ neboli živé ulice. 
Tyto prostory jsou navržené jako společenské prostory s primárním ohledem 
na potřeby chodců a cyklistů, jako ulice pro setkávání. Motorová doprava je zde 
tolerována, koncepce ulice se však snaží snížit její dominanci a rychlost, čehož je 
dosaženo právě sdílením prostor. Na řidiče je tak kladen nárok na větší pozornost 
a obezřetnost, což automaticky snižuje rychlost projíždějícího vozidla. Základy 
„living street“ byly položeny již během 70. let minulého století v Nizozemsku.

Obr. 100. Příklad ulice typu „living street“
Obr. 101. Příklady různých koncepcí ulic – přívětivé pro lidi = „living streets“  

versus čistě dopravní koridory
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V různých státech je tento typ ulice nazýván odlišně: „woonerf“ v Holandsku, 
v Kanadě, ve Flandrech a Jihoafrické republice; „home zone“ v Anglii; „residential 
zone“ ve Francii, v Polsku; „shared zone“ v Austrálii, na Novém Zélandu; „encounter 
zone“ v Německu a ve Švýcarsku. Koncepce a základní myšlenka však zůstává 
zachována. V České republice se tento typ ulice částečně objevuje v podobě 
obytných zón v rezidenčních oblastech. Takovéto použití je však velmi omezené, 
potenciál tohoto způsobu zklidňování se dá využít i na frekventovaných komunikacích. 

Závěr

Ulice jsou jedním z klíčových veřejných prostranství v každém sídle bez 
ohledu na jeho velikost. Nemělo by se proto podceňovat jejich působení v rámci 
systému veřejných prostranství v sídle. Při plánování nového nebo při rehabilitaci 
již existujícího prostoru ulice není jednoduché zohlednit veškeré aspekty 
a požadavky a navrhnout fungující ulici. Kvalitní koncepce však může přinést sídlu 
nový polyfunkční prostor, kterým bude atraktivní místo, kam budou lidé cíleně 
chodit, místo se širokou škálou aktivit, které je pohodlně dosažitelné pěšky, 
na kole či městskou hromadnou dopravou.

Je to právě koncentrace lidí, uživatelů či návštěvníků v kombinaci s realizací 
různých událostí, které zajistí funkční veřejný prostranství, ať už se jedná o ulici, 
o náměstí či park. V případě ulic je obzvláště důležité brát na zřetel, že jsou 
prostorem nejen dopravním, i když tak v mnoha případech mohou vystupovat, 
ale především prostorem společenským, který by lidé měli přijmout za svůj.

Dnešní doba nabízí téměř nekonečné množství inspirace. Lze čerpat 
jak ze zahraničních realizací, tak z různých výstupů organizací zabývajících se 
urbanismem a úpravou ulic. Základním předpokladem pro uplatnění různých forem 
úprav či zklidňování je jejich ukotvení v naší legislativě, normách a předpisech 
– tím se zajistí i jejich realizace. Nové řešení je však nutné aplikovat s ohledem 
na souvislosti a návaznosti daného prostoru. Každý případ je nutné individuálně 
posoudit včetně vazeb na okolí, poté vybrat vhodné řešení, které lze aplikovat. 
Jedině předem promyšleným, komplexním odborným přístupem lze zajistit 
požadovaný účinek úprav a oprav. V opačném případě může dojít ke zbytečné 
investici a degradaci veřejného prostranství, které se tak může stát „neživým“ 
a opuštěným místem, v případě ulice sloužícím pouze jako tranzitní zóna.

IK
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Bezbariérové užívání staveb je při návrhu budov 
a venkovních prostor jedním z důležitých témat, 
jimž je potřeba věnovat velkou pozornost. Je nutné 
si uvědomit, že toto téma se týká většinové skupiny 
lidí, jelikož se do ní zahrnují nejen osoby s trvalými 
indispozicemi, ale také s dočasnou potřebou plynulé, 
bezpečné a jednoúrovňové cesty, například s těžkými 
zavazadly nebo po úrazu. Při řešení je tak potřeba 
dbát na všechna hlediska týkající se různosti potřeb 
pro všechny tyto skupiny. V dnešní době je kromě 
požadavků bezbariérovosti na novostavby problémem 
doplnit vhodné řešení do již stávajících míst a zlepšit tak 
přístupnost veškerých důležitých budov a dopravních 
uzlů. Tato řešení bývají zejména v historických centrech 
měst nelehkým problémem, zejména ve složitém 
terénu, obsahujícím i monumentální schodiště, která 
bývala základním prvkem překonávajícím výškové 
rozdíly. Komplikované řešení mohou vyžadovat 
také používané materiály, které dříve nebyly tolik 
opracovávané a jejich nerovnosti dnes nejsou pro 
bezbariérovost nejpříjemnějším materiálem. Pro 
kvalitní a funkční řešení je tak nutné dbát na požadavky 
dané nejen legislativou, ale zejména také intuicí 
a vcítěním do potřeb osob, potřebujících speciální 
užívání prostoru.

Bezbariérová řešení 
ve veřejných prostranstvích
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Bezbariérovost není výjimka, ale běžná věc

Veřejná prostranství jsou místa, která by měla sloužit lidem bez ohledu na jejich 
psychický a fyzický stav. Místa, která by měla být přístupná lidem každé věkové 
skupiny, fyzické zdatnosti, vyznání. Místa, kde by se všichni měli cítit bezpečně 
a příjemně. Z toho důvodu je potřeba k veřejným prostranstvím tak přistupovat 
a navrhovat je s ohledem na fyzické indispozice obyvatel jak trvalé, tak dočasné. 
Pro navrhování prostor a objektů jsou proto vytvořena pravidla, která jsou nutná 
případně doporučená dodržovat (dané zákony, vyhláškami nebo normami).

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, stanovuje požadavky tak, aby bylo zabezpečeno 
užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, 
osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě 
v kočárku nebo dítě do tří let. Je však potřeba myslet také na to, že do skupiny, pro 
kterou je potřeba vytvořit dostupný prostor, patří také osoby postižení dočasně 
vlivem úrazu, osoby se sníženou schopností rychlé reakce nebo odhadu situace, 
nebo také lidé se zavazadly. Chvíle, kdy oceníme přístupnost bez bariér, tak může 
nastat pro každého z nás i několikrát za život. Proto je potřeba si těchto věcí více 
všímat a snažit se problémům s bariérami předcházet, případně na ně upozornit 
a dále je řešit.

Je potřeba si také uvědomit, že veřejným prostranstvím bezbariérovost 
nekončí, ale spíše začíná. Pohyb po těchto místech je důležitý stejně tak, jako jeho 
návaznost na veřejné i soukromé objekty, ale zejména také na dopravní prostředky.

Legislativa spojená nejen s bezbariérovým řešením

Základním prvkem, který se tématu dotýká, je stavební zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, který se o bezbariérovém užívání zmiňuje 
v § 2 odst. (2) písmene e, ve kterém jej zařazuje mezi obecné požadavky dané 
zákonem. Dále pak v § 132 odst. (3) písmena e, zákon přiřazuje bezpečnostnímu 
užívání veřejný zájem, který umožňuje nařídit přístupnost bezbariérovým řešením. 
Druhým důležitým zákonem, který se týká tohoto tématu je zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích, který udává v § 34 termín ,,veřejné prostraství“, kterými jsou dle tohoto 
znění všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Tato definice je pro bezbariérové 
řešení velmi důležitá, jelikož nevymezuje oddělené skupiny, které se odlišují, 
ale pouze spojením „bez omezení” udává, že by měl prostor sloužit každému, 
v jakékoliv situaci.

Detailní řešení bezbariérové přístupnosti a užívání je dáno v prováděcích 
vyhláškách ke stavebnímu zákonu, a to zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Při návrhu bezbariérového řešení je kromě vyhlášky č. 398/2009 Sb. nutné 
respektovat také nařízení vlády č. 163/2002 Sb., zejména pak přílohu č. 2, bod 
12, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Mezi 
české technické normy, které obsahují problematiku bezbariérového užívání, jsou 
zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006) a ČSN 73 6425 
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště 
(2007).

Pražské stavební předpisy jsou specifickým dokumentem, kde jsou dány 
požadavky pro navrhování v hlavním městě. Ohledně bezbariérového řešení se 
však Pražské stavební předpisy odvolávají na vyhlášku č. 398/2009 Sb, a neudávají 
specifické požadavky pro hlavní město Praha. Tato vyhláška je tak platná pro celou 
republiku včetně Prahy.

Základní požadavky a principy dané nejen vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

Vyhláška č. 398/2009 Sb. udává základní požadavky pro stavby a veřejná 
prostranství tak, aby byla přístupná všem bez ohledu na věk, fyzický nebo 
psychický stav. Je rozdělena na několik částí, ve kterých se zabývá různými 
požadavky dle potřeby. Například § 4 se zabývá požadavky na stavby pozemních 
komunikací a veřejného prostranství, kde se uvádí nejmenší počet stání 
z celkového navrženého počtu pro osoby potřebující bezbariérový přístup, pro 
které je také velmi důležité, aby tato místa byla umístěna v nejlépe dosažitelném 
místě, například u schodišť, výtahů, nebo vchodů, na což se často zapomíná a tak 
toto opomenutí znepříjemňuje další cestu. § 5 se zabývá přístupy do staveb, které 
jsou nutné pro plynulost pohybu. K čemu je bezbariérový objekt a bezbariérové 
veřejné prostranství, když je znemožněno či velmi znepříjemněno jejich propojení? 
Poslední část, § 6–13, je věnována požadavkům na konkrétní stavby.

Vyhláška je dále doplněna čtyřmi přílohami, které udávají konkrétnější 
technické požadavky. Příloha č. 1 udává obecné technické požadavky, které 
jsou platné bez ohledu na venkovní i vnitřní prostor či stavbu. Jsou zde dány 
minimální rozměry manipulačního prostoru, který je v mnohých příkladech 
podceňován, nutné výšky a sklony povrchů. Příloha je dále členěna dle různých 
potřeb osob na řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, která se velmi liší zejména 
barevným a materiálovým řešením.

Příloha č. 2 se nejvíce týká veřejného prostranství. Je orientována na 
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací 
a veřejného prostranství. Podobně jako příloha č. 1 je také členěna dle potřeb 
osob stejným způsobem. Příloha se také dále dělí na konkrétnější řešení, jako 
jsou komunikace pro chodce a vyhrazená stání, přechody, místa a koridory pro 
přecházení, nástupiště veřejné dopravy, ale udává také požadavky pro výkopy 
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a staveniště, a to zejména, aby byla zajištěna bezpečná, přiměřená a značená 
náhradní bezbariérová trasa včetně přechodů. Pro komunikace je nutná šířka 
1 500 mm, která je však v případě, že se jedná o vozíčkáře s doprovodem, který 
se potřebuje otočit, velmi stísněná a je potřeba tento rozměr brát opravdu jako 
minimální. Taktéž maximální výškový rozdíl 20 mm, ale také maximální sklon, je 
potřeba touto hodnotou řešit jen v nejvíce nezbytných případech. V případě, 
že tuto překážku překonává vozíčkář sám, ať elektricky nebo manuálně, je to pro něj 
velmi náročné a může být až nebezpečné tuto výšku zdolat bez komplikací. Vždy 
je proto lepší volit hodnotu nižší, pokud je to možné. Dalším důležitým bodem 
je vizuální upozornění na zdolání nerovnosti, a to zejména barevným a hmatovým 
řešením (signální a varovný pás). U přechodů je zdolání obrubníku ve výšce 20 mm 
při změně povrchu z vozovky na chodník velmi důležitým bodem, který je mnohdy 
překážkou. Jelikož je potřeba zajistit plynulý a bezpečný průjezd přes tyto plochy, 
lepší variantou je tento rozdíl vyrovnat jiným způsobem než výškou obrubníku. 
Akustické signály, hmatové prvky a ovládání signalizace jsou dalším řešením, které 
je potřeba neopomenout. Pro nástupiště veřejné dopravy příloha udává zejména 
výšky nástupišť a další výškové hodnoty. Charakteristickým prvkem je zejména 
vodící linie a varovný pás na speciální dráze pro řešení nástupišť metra.

Problém, který vyhláška nezmiňuje, je umisťování zeleně. Často lze v praxi 
narazit na špatně zasazené vzrostlé stromy, jejichž kořeny mají velký vliv na okolní 
prostor, zejména pak na zpevněný povrch, který je jimi výrazně změněn a mnohdy 
zničen. Zdá se, že sázení stromů je při návrhu maličkost, mnohdy však dokáže 
i dobrý nápad velmi znehodnotit , podobně jako špatná následná údržba.

V příloze č. 3 lze najít technické požadavky zabezpečující například 
bezbariérové užívání staveb občanského vybavení nebo speciálně upraveného 
bytu. Důležitou součástí je příloha č. 3, která udává grafické symboly používané 
pro charakteristické skupiny osob, pro něž je vyžádáno bezbariérové užívání, 
a také udává nejmenší rozměry těchto symbolů.

Rozdílnost řešení a potřeb ve městech a malých obcích

Městský a vesnický charakter se v mnoha oblastech mění. Zejména 
v urbanistických návrzích se musí přistupovat k řešení odlišně, aby se nenarušil 
vesnický nebo městský ráz daného místa. Ve veřejném prostranství se jedná 
zejména o rozdílnost řešení chodníků, které nejsou městským charakterem, 
a jediným případem, kdy se umisťují v malých obcích je kvůli zajištění bezpečnosti 
při důležitých dopravních trasách. V takovém případě je potřeba dbát na výškovou 
návaznost chodníků a ostatních cest. Lidé na vozíku celkově vnímají, že malé obce 
bez chodníků jsou pro ně většinou dobře průchozí, zejména z důvodu absence 
chodníků, změn výšek a podobně. I přesto, že se ve městech nachází mnoho 
překážek, se setkáme i s názorem, že malé obce jsou pro ně horší variantou, 
a to zejména z důvodu bezpečnosti. Absence chodníků tak většinou znamená 

trasu po komunikaci, při jejím kraji. Vytvářet proto cesty v malých městech je velmi 
důležité, ale zároveň je potřeba zachovávat charakter místa, přistupovat k němu 
individuálně a volit vůči těmto požadavkům vhodný povrch.

Dalším tématem je materiál povrchů ve městech a na vesnicích. Celkově 
je zapotřebí vytvářet pro příjemné prostředí dostatek přírodních ploch. Zejména 
pro vesnické prostředí je velmi typické používat přírodní materiály a minimum 
cest zpevněných pomocí nepropustných materiálů, především asfaltu a betonu. 
Pro vesnické prostředí je proto potřeba volit materiál přírodní, propustný, ale 
zpevněný, aby byl vhodný i pro přejezd vozíčkáře.

Lidé využívající ke své přepravě mechanický nebo elektrický vozík vnímají jako 
vhodný materiál velkoformátovou dlažbu s rovným povrchem, bez zaoblených 
krajů, a zejména bez výrazných mezer. Samozřejmě je pro ně vyhovující také asfalt, 
a ostatní nedělené materiály nevytvářející drobné výškové změny způsobující 
rozkmitání vozíku. Například dlažba z tzv. kočičích hlav je nejen pro vozíčkáře 
velmi nepříjemným povrchem na delší vzdálenost. Při takovém návrhu je proto 
potřeba vytvořit jako součást pás rovné dlažby bez mezer a nerovností, která 
umožní plynulý a příjemný průjezd.

Návaznost na městskou hromadnou dopravu

Návaznost na městskou hromadnou dopravu je pro handicapované osoby 
velkým tématem, které se však velmi dotýká také osob s kočárkem nebo 
s rozměrným zavazadlem. Velmi často se setkáváme s problémy týkajícími se nejen 
dopravy meziměstské, ale zejména městské hromadné. Toto téma by si rozhodně 
zasloužilo mnohem větší prostor, ale pro tento účel se zaměříme zejména na 
příklady, se kterými jsme se osobně v poslední době setkali.

Budeme-li se zajímat zejména o městskou hromadnou dopravu v Praze, 
můžeme najít několik zásadních problémů, které nejen vozíčkářům znepříjemňují 
a mnohdy velmi prodlužují cestu. Člověk, který se pohybuje bez vozíku, si mnohdy 
ani neuvědomí, jak odlišná může být trasa z bodu A do bodu B pro vozíčkáře, a to jak 
časově, tak délkou, a zejména orientací. V případě, že si vozíčkář zvolí trasu pomocí 
bezbariérového autobusu, či tramvaje s dopomocí rampy, o kterou požádá řidiče, 
a předem nemá přesně zjištěnou trasu, může být překvapen již tím, že v těchto 
dopravních prostředcích není značeno, tak jako je značeno v metru, například která 
stanice metra je bezbariérová, tedy na které zastávce může vystoupit. Zkušenější 
samozřejmě ví, že bezbariérové jsou většinou stanice koncové a přestupní, což 
však nemusí být pravidlem. Pro člověka, který město nenavštěvuje tak často, 
nebo zde nebydlí, to však je velmi nepřehledné. Přestože přestupní stanice metra, 
například Muzeum, je značena jako bezbariérová, je tento přestup pro vozíčkáře 
velmi nepříjemný. Z trasy metra A ho vyveze dobře značený výtah do venkovního 
prostoru mezi novou a historickou budovu muzea, v tu chvíli však nastává problém, 
jelikož na dohled nevidí, kudy přestoupí na trasu C a kolem se nenachází žádný 
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ukazatel, který by ho na toto místo navedl. To je ukryté za parkovištěm mezi 
ulicemi Wilsonova a Washingtonova, je k němu velmi problematické se dostat 
a jedinou bezbariérovou cestou je projet nebezpečnou trasou přes parkoviště, 
bez vyznačeného pruhu, s největší obezřetností a strachem, zda ho řidič auta 
uvidí, jelikož vozíčkář nebývá v ideálním zorném úhlu řidiče. Takových příkladů by 
bylo možné najít několik, je však nutné další podobná místa nevytvářet a poučit 
se z nich. Je třeba ocenit, že se Praha velmi snaží vyjít bezbariérově vstříc a snaží 
se vytvářet dosažitelná místa pro širokou veřejnost, a to i v historickém centru, 
které pro bezbariérovost není optimální. Je proto pochopitelné, že vždy nelze 
při rekonstrukci nebo jiné úpravě volit ideální řešení. V takovém případě je ale 
potřeba k ideálu dojít zejména pomocí náprav a minimálně zajištěním funkčnosti.

Obecně tedy platí, že nejen osoby na vozíku by měly mít cesty vždy co 
nejkratší, nejjednodušší, a pokud to není proveditelné, tak minimálně dobře 
značené a především bezpečné. Nemělo by se zapomínat na dobré značení 
a orientaci v interiéru, ale také v exteriéru, na povrchy příjemné esteticky i provozně, 
a nezapomínat na respekt k přírodě. Základem ke kvalitnímu a funkčnímu prostoru 
je pak kombinace splnění technických požadavků dle právních norem, správného 
stavebního řešení a následné péče.

Konkrétní řešení a prvky

Obr. 102. Zahraniční příklad z Rakouska, Vídeň – Seestadt Aspern. Překonání výškového rozdílu 
spolu s venkovním schodištěm pomocí ramp (esteticky příjemné řešení pro všechny uživatele).

Obr. 103. Zahraniční příklad z Izraele, Jeruzalém. Rozdělení veřejného prostranství pro chodce 
a cyklisty, splňující bezbariérové řešení a zároveň historický kontext začleněním původní kolejové 
trasy do povrchů a přiznání tak její cesty (esteticky příjemné řešení s respektem k lidem i lokalitě).

Obr. 104. Olomouc, Čechovy sady. Vhodně řešený přírodní materiál cesty v parku, který respektuje 
přírodní charakter místa a zároveň ploché prvky s kvalitní výplní mezer zabezpečují příjemný pohyb 

všech osob.
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TŠ

Obr. 105. Nevhodné řešení nájezdu na chodník, jak pro osoby na vozíku, tak zejména pro jedince 
se zrakovým postižením. Snaha o zviditelnění hrany naráží zejména v místě krajní části obrubníku, 

který není zvýrazněn a mohl by tak zapříčinit nehodu nejen u osob, které zrakem rozeznávají pouze 
výrazné barvy a obrysy.

Obr. 106. Doplnění rampou. Nevhodné 
řešení v případě doplnění bezbariérovosti 

u stávajícího objektu dostupného schodištěm. 
Toto řeší je nejen neestetické, ale zároveň pro 

bezbariérovost nebezpečné, po vozíčkáře přímo 
nepoužitelné.

Obr. 107. Rampa versus strom. Na závěr 
zahraniční příklad pro inspiraci ,,jak ne“. Nejen, 

že tímto místem by neprojel vozíčkář, ale 
osobám se zrakovými indispozicemi by mohl 

zapříčinit nepříjemnou nehodu, i přesto, že 
se zde snažili problém řešit zvýrazněním styku 

stromu a rampy. Příště snad už lépe. 
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Dostupnost každého veřejného prostranství je 
základním předpokladem pro jeho využívání, 
prostorové možnosti však nejsou neomezené. Je 
nutné preferovat udržitelné způsoby dopravy, jakým 
je například doprava veřejná. Zastávky přispívají 
k rozvoji a oživení veřejných prostranství. Je důležité 
věnovat těmto místům náležitou pozornost a dělat 
je atraktivními, ať už se jedná o samostatné zastávky 
v uličním prostoru, velká autobusová nádraží, nebo 
o předprostor před železniční stanicí. Všechny větší 
přestupní uzly by měly být navrhovány jako komplexní 
architektonická díla. Vždy je třeba důkladně zvážit 
umístění a zejména vhodné zasazení těchto staveb do 
prostředí města.

Přestupní body a zastávky 
ve veřejných prostranstvích



161160

Menší dopravní terminály na veřejných prostranstvích

Veřejná doprava je nepostradatelnou součástí moderních měst. V každém 
regionu se k ní však přistupuje odlišně. Vždy záleží na její důležitosti, vytíženosti, 
atraktivitě a v neposlední řadě také na tom, jak je vnímána místními obyvateli.

Umístění v rámci sídla
 Běžnou praxí dopravních systémů je využívání více módů dopravy. Když 

pomineme nejnižší úrovně, základní veřejnou dopravou se rozumí místní 
autobusová (případně trolejbusová) doprava zajišťující dopravní spojení do všech 
směrů a dálková autobusová doprava. Ta zpravidla navazuje na kapacitnější 
kolejovou dopravu, ať už se jedná o tramvaje, metro nebo železnici. Dohromady 
tvoří systém, který pokrývá velké území a který je v České republice na velmi 
dobré úrovni.

„Přestupní body jsou typickými prvky moderních integrovaných 
dopravních systémů. Kvalita časové i prostorové složky přestupní vazby 
výrazně ovlivňuje atraktivitu a konkurenceschopnost veřejné dopravy.“ 
(Standard zastávek PID, 2017)

Obr. 108. Mnichov, Moosach Bahnhof – krátká a intuitivní přestupní vazba mezi autobusy a vlaky. 
Součástí přestupního uzlu je také stanice metra a B+R (parkoviště pro kola).

Místa, na kterých dochází k propojení jednotlivých druhů dopravy, nazýváme 
přestupními body. Právě zde většinou vznikají dopravní terminály. Ve větších 
městech jich je velké množství, neboť je zde velká frekvence spojů. Typicky 
se může jednat o přestupní body mezi tramvajemi a autobusy, vlaková nádraží 
s městskou hromadnou dopravou v přednádražním prostoru nebo stanice metra 
s návaznou dopravou.

U menších měst se většinou jedná o samostatná autobusová nádraží nebo 
autobusová nádraží v okolí železničních stanic. Právě tyto stavby jsou často 
pomyslnými branami do měst, neboť právě zde cestující získává první dojmy 
a zážitky z nového místa.

Jejich umístění bývá dáno historickými souvislostmi. Výstavba železničních 
tratí a umístění nádraží zpravidla významně ovlivnila směr rozvoje měst na dlouhá 
léta dopředu. Pokud se ve městě nachází autobusové i železniční nádraží, ideální 
je jejich poloha v těsné blízkosti. Pokud tomu tak není, komplikuje to přestupní 
vazby, a tím i degraduje celkový systém veřejné dopravy, který s přestupy téměř 
vždy počítá. Tento případ většinou nastává u méně významných železničních 
tratí, kde má zastávka pouze lokální význam, nebo pokud je nádraží od centra 
města daleko. Polohu železniční stanice se podaří změnit jen výjimečně (zpravidla 
s velkými obtížemi), kdežto u autobusového nádraží je situace odlišná – přesun 
je teoreticky možný vždy tam, kde to prostorové možnosti dovolí.

Obr. 109. Mariánské Lázně – autobusové nádraží ve formě pěti stanovišť u jedné nástupní hrany 
v uličním prostoru. MHD má vlastní zastávkové zálivy v obou směrech přímo před vchodem 

do výpravní budovy.
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Urbanismus a dopravní terminály
 Nároky na dopravní stavby (terminály) ve veřejných prostranstvích se postupně 

mění a jsou na ně kladeny vysoké požadavky stejně jako na kterékoli jiné stavby. 
Od velkých izolovaných dopravních ploch, kde byl provoz vozidel a chodců striktně 
oddělen, se pomalu upouští a je větší snaha vytvářet městská řešení a integrovat 
tyto stavby do veřejných prostranství citlivěji.

Ideální umístění autobusového nádraží je v přednádražním prostoru železniční 
stanice, zejména z důvodu snadné přestupní vazby. Kromě samotného umístění 
v rámci města je velice důležité vlastní uspořádání celého prostranství. Pokud je 
terminál umístěn v přednádražním prostoru, nesmí zde tvořit bariéru. Důležitá je 
dobrá prostupnost celého prostoru a jeho přehlednost. Koncepce celého prostoru 
se stanoví na základě celkového vytížení dopravních ploch a koncentrace chodců. 
V ideálním případě se chodci po celé ploše pohybují bez výraznějších omezení, 
což jim umožní sdílený prostor.

U méně vytížených terminálů je vhodné prosadit řešení, kdy jsou jednotlivá 
zastávková stanoviště rozmístěna buď v uličním prostoru, nebo v prostoru 
přednádraží. Tím se funkce začlení do přirozeného městského prostředí a nevytváří 
se další monofunkční plochy.

Obr. 110. Česká Třebová – autobusové nádraží je přímo před železniční stanicí, kam se z ní dá 
dostat „suchou nohou“. Pod autobusovým nádražím je parkoviště P+R, které je přístupné jak 

z povrchu, tak i přímo z podchodu vedoucího k nástupištím.

Prostorové řešení
Samotný dopravní terminál by měl být na první pohled přehledný 

a srozumitelný. Velice důležitý je vizuální kontakt mezi jednotlivými stanovišti 
a vlastním autobusovým nádražím a železniční stanicí. Orientace uživatelů veřejné 
dopravy se stává složitější, pokud vazby nejsou patrné na první pohled.

Mimoúrovňová řešení většinou nejsou vhodná, a pokud je to možné, měla 
by se preferovat řešení úrovňová. Každá další úroveň prodlužuje přestupní vazbu, 
která by měla být co možná nejkratší.

Prostorové řešení by mělo preferovat veřejnou dopravu před individuální. 
Nejblíže od železniční stanice by tak měly být umístěny právě zastávky autobusů, 
až poté stání pro taxi. Místa pro krátkodobé zastavení (K+R) se umístí spíše 
k železniční stanici. Pokud je však autobusová doprava atraktivní, K+R se jistě 
uplatní i u autobusových nádraží. V tomto případě je vhodné stání sdružit a umístit 
je na jedno místo s podobnou vzdáleností k vlaku i k autobusu. Parkoviště P+R 
(pro delší dobu stání vozidel) může být v krátké docházkové vzdálenosti.

Obr. 111. Mnichov, Münchener Freiheit – na první pohled jasně identifikovatelná lokalita. Lokální 
přestupní bod mezi autobusy, tramvajemi a metrem má architektonicky zajímavou konstrukci zastřešení. 

Užito je úrovňové řešení, do podchodu musí cestující jen tehdy, pokud se chce dostat do metra.
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Uspořádání přestupního uzlu

Architektura stavby
 Lokalita by pro cestujícího měla být snadno rozpoznatelná, čehož lze 

dosáhnout architektonickým pojednáním celé stavby. Na první pohled může 
zaujmout například zastřešení nástupišť. Typizované přístřešky by, kromě běžných 
nácestných zastávek, měly být používány spíš v menších uzlech, kde je pouze 
pár zastávkových stání. Zvolené materiály by neměly podléhat rychlému stárnutí 
a měly by být snadné pro údržbu.

Odbavovací hala může být společná pro autobusy i vlaky, včetně nutného 
zázemí pro cestující a personál. Tím se celý uzel stává přehlednější, neboť jsou 
všechny služby a informace koncentrovány na jedno místo.

Pokud je nutné použít protihlukové stěny podél kolejiště, je důležité, aby byly 
buď nízké, anebo z průhledného materiálu a cestující tak měli mezi jednotlivými 
dopravními prostředky vizuální kontakt.

Obr. 112. Pardubice hl. n. – terminál pro MHD je přímo před vlakovým nádražím.  
Není zde umístěno žádné zábradlí a i přes velkou koncentraci  

chodců a vozidel MHD je provoz bezpečný a plynulý.

Zeleň
 V zahraničí je celkem běžné, že odjezdová stání jsou stíněna stromy. Ty v létě 

vytváří příjemné prostředí pro čekající cestující, a zároveň ochlazují okolní 
prostředí. Stromy lze využít také ke stínění odstavných stání.

Provozní uspořádání
Ve velkých městech nebo v jejich okrajových částech bývají často umísťována 

velká koncová nádraží. U menších měst jsou to spíše kombinovaná nebo 
průjezdná nádraží, která nemají takové plošné nároky. Postačuje většinou jedno 
výstupní a několik odjezdových stání pro každý směr. I když se při rekonstrukcích 
většinou celková plocha dopravního terminálu redukuje, často zůstává nadále 
předimenzovaná. Celkovou kapacitu nádraží je nutné vždy znovu prověřit a zvážit.

Je-li na autobusové nádraží umožněn vjezd pouze autobusům a umožní-li to 
intenzita jejich provozu, lze celý prostor využívat jako sdílený. V takovém případě 
není nutné navrhovat přechody pro chodce. Postačí místa pro přecházení nebo 
snížená obruba, aby plocha byla přístupná i osobám se sníženou schopností 
pohybu. Výjimkou je centrální přechod, který by chodcům měl zajistit přednost 
před ostatními vozidly, například naproti hlavnímu vchodu do nádraží nebo při 
příchodu z hlavní pěší trasy z centra města. Na těchto plochách není nutné používat 
zábradlí ani jiné oddělovací prvky, čímž se celý prostor stává přehlednějším.

Obr. 113. Plzeň, terminál Hlavní nádraží – nové autobusové nádraží je v těsné blízkosti železnice. 
Tvoří ho jedno velké ostrovní nástupiště s celkovým počtem deseti stání.
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 Plocha pro odstavování autobusů by se měla zřídit v blízkosti autobusového 
nádraží, avšak nemusí nutně být přímo jeho součástí. Na lukrativních pozemcích 
je naopak přednější jiné využití než pouhé parkování autobusů. Odstavená vozidla 
by v žádném případě neměla blokovat vizuální kontakt mezi jednotlivými stanovišti 
a výpravní budovou. Při návrhu odstavných ploch je dobré minimalizovat zpevněné 
plochy a umožnit vsakování dešťové vody.

Zastávková stanoviště
Rozmístění jednotlivých stanovišť vychází z potřeby počtu odjezdových 

stání. Vhodné je sdružovat odjezdy ve stejném směru do jednoho stání. Zastávky 
MHD by měly být umístěné tak, aby byly co nejblíže vstupu do výpravní budovy 
a zároveň nevyžadovaly zbytečné zajíždění autobusů do terminálu a prodlužování 
jízdních dob (pokud zde autobus nekončí).

Typ zastávkového stání se volí vždy s ohledem na místní podmínky. Pro 
cestujícího je nejkomfortnější nástup u jedné nástupní hrany, kde jsou za sebou 
řazena jednotlivá stání. Při větším počtu stání, kdy by byla jediná nástupní hrana 
příliš dlouhá, je možné využít ostrovní nástupiště, kde jsou stání umístěna z obou 
stran. Jednotlivá stání lze půdorysně natočit nebo zvolit pilové uspořádání. 

Obr. 114. Litoměřice, autobusové nádraží – pilové uspořádání s krátkými nástupišti,  
které neumožňuje bezbariérový nástup do autobusu.

Provozní uspořádání by nemělo generovat zbytečný pohyb autobusů nebo 
prodlužovat jízdní doby.

Zajistit bezbariérový nástup do všech dveří vozidla (nejen do předních) je 
nutné vždy. Proto nejsou vhodná pilová stání, kde se dá nastupovat pouze předními 
dveřmi. Nástupiště by mělo dosahovat i ke středním (případně zadním) dveřím 
vozidla. Přesné najetí autobusu k obrubníku lze usnadnit použitím zastávkové 
obruby.

Vybavení přestupního uzlu
 Má-li město jednotný mobiliář, je možné jej využít i v prostoru terminálu. 

Jedná se zejména o odpadkové koše, rozcestníky a další prvky, které jsou po městě 
rozmístěny. Lavičky, informační panely a vitríny je dobré navrhnout například jako 
součást konstrukce zastřešení. Vždy by měl být kladen důraz na jednotné řešení 
v celém okolí.

 „Rozsah vybavení pro cestující musí odpovídat významu dané zastávky 
či přestupního bodu a musí korespondovat s charakterem sídla 
či prostranství, kam je umísťován.“ (Standard zastávek PID, 2017)

Obr. 115. Pardubice hl. n. – souhrnné odjezdové panely  
před hlavním vstupem do nádraží ukazují MHD i vlaky.
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 Každé odjezdové stání je označeno buď zastávkovým označníkem (jehož 
součástí je i dopravní značka), nebo pomocí jiného značení. Zastávkové označníky 
bývají typické pro dopravní systém a jsou jeho vizitkou a reklamou. V prostoru 
autobusového nádraží však není nezbytné používat stejné typizované označníky, 
je možné použít jiné, které lépe zapadají do kontextu daného místa. Na označníku 
bývají jízdní řády, ty však lze vyvěsit i jinde v prostoru nádraží.

 Ve významnějších terminálech by měl být součástí každého stání také 
elektronický odjezdový panel, který zobrazuje informace o nejbližších odjezdech. 
V prostoru autobusového nádraží jsou potom další souhrnné odjezdové panely, 
které ukazují odjezdy ze všech stání najednou, a pokud se v blízkosti nachází 
železnice, je žádoucí, aby byla zobrazena také. Důležité je zvolit vhodnou 
technologii, aby byly informace dobře čitelné i za náročných světelných podmínek, 
například při šeru nebo přímém slunečním svitu.

Opatření pro cyklisty
 Při návrhu nádraží je nutné pamatovat také na cyklisty. Všechna cykloopatření 

by měla být dotažena až před výpravní budovu, aby cyklista zbytečně nemusel 
sesedat z kola.

Obr. 116. Mnichov, Westfriedhof – stojany pro jízdní kola  
jsou umístěny na konci nástupiště tramvajové zastávky.

V poslední době se často jako součást systému B+R navrhují „cyklověže“, 
neboli automatické parkovací systémy pro jízdní kola. V nich lze kolo bezpečně 
uložit, odcestovat veřejnou dopravou a při zpáteční cestě si kolo opět vyzvednout. 
Alternativou jsou cykloboxy, které však zabírají více místa. Kromě cyklověží je 
vhodné v okolí umístit také dostatek běžných stojanů. Při větším vytížení lze prostor 
vybavit také dalším příslušenstvím, jako je například pumpička nebo základní sada 
pro opravování kol. 

Závěr

Stavby pro veřejnou dopravu, ať už velké, či malé, je potřeba integrovat do 
všech možných druhů veřejných prostranství. Může se jednat o přednádražní 
prostor, náměstí nebo parkové plochy.

Celý přestupní uzel by měl být vždy citlivě zasazen do městského prostředí. 
Toto řešení by nemělo vytvářet žádné bariéry, ať už fyzicky dané stavebním 
uspořádáním, nebo například nevhodně umístěnými odstavnými plochami pro 
autobusy a auta, které pak tvoří především vizuální bariéru. Veřejná doprava 
má být jako udržitelná forma dopravy preferována. Aby ji cestující rádi využívali, 
musí pro ně být atraktivní. Přestupní vazba má být pohodlná a krátká, důležité 
je eliminovat ztracené spády a zbytečná omezení na celé trase. Velký důraz by 
měl být kladen na architektonické ztvárnění a prostorové uspořádání. Jedno bez 
druhého nemůže vytvořit úspěšně fungující celek.

FB
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TITULNÍ

Vodní tok a vodní plochy v intravilánu jsou cennou 
přírodní složkou urbanizované krajiny a mohou 
být významnou hodnotou veřejných prostranství. 
Veřejná prostranství, která obklopují vodní tok 
v sídle, mají obrovský potenciál atraktivity, avšak 
jsou také zatížena mnohými limity. Kapitola se věnuje 
v poměrně obecné rovině různým přístupům k využití 
a podobě území přímo svázaných s vodním tokem 
a záplavových oblastí v zastavěném území. První část 
textu se zabývá obecným vývojem zásahů do koryta 
řeky Vltavy v Praze a průběžné změně potřeb člověka 
na přilehlých územích. Dále je představeno několik 
revitalizačních úprav, které reprezentují současnou 
tendenci zpomalování odtoku a zadržování vody 
v krajině, na příkladech větších i menších řek 
v intenzivní a také rozvolněné zástavbě.

Působení vodního toku 
na veřejná prostranství 

v intravilánu
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Člověk se od počátku své existence drží v blízkosti vodních toků, které 
poskytují nepřeberné množství benefitů. Řeka je zdrojem pitné vody, energie, 
surovin a potravy, prostředkem pro dopravu a v neposlední řadě je stále větší 
význam kladen právě na hledisko atraktivity tohoto prostředí pro rekreaci. Na 
druhou stranu blízkost vodní plochy přináší rizika, nebezpečí a omezení. Povodně 
v našem prostředí sice bývají velmi zřídka příčinou úmrtí, ale záplavy způsobují 
především velké materiální škody. Nabízí se tedy otázka, jak optimálně nakládat 
s prostorem, který patří (k) řece.

 „I prostor řeky Vltavy je veřejným prostorem. Pro naplňování této role 
je zapotřebí hledat odpovědi na otázku, v čem spočívá jeho potenciál 
a jakým způsobem ho odhalit, vyzdvihnout, rozvíjet či doplnit.“ (Fialová 
et al., 2015)

Pomineme-li lodní dopravu, která se postupem času dostává do pozadí, je 
význam řeky v sídle v dnešní době převážně společenský, kulturní a rekreační. 
Nebylo tomu tak ale vždy. Příkladem vývoje postavení vodního toku v sídle může 
být hlavní město Praha. Zde je vývoj společnosti a jejího vztahu k řece velmi dobře 
patrný.

První výrazné známky zásahu člověka do plynutí řeky můžeme datovat do 
12. či 13. století. Tehdy se začalo s výstavbou jezů. Řeka měla do té doby své 
přirozeně vytvořené koryto. Klikatilo se Pražskou kotlinou, větvilo a proměňovalo 
se, jak postupně proud přesouval hmotu naplavenin z místa na místo. Vznikaly 
tak kromě usazenin v meandrech i ostrovy a ostrůvky, které se zase změnily, 
zmizely nebo přesunuly při zvýšení hladiny a zesílení proudu v době povodní. 
Změnám koryta nedokázala zabránit ani výstavba prvních jezů. Zvětšila se šířka 
řeky a zpomalil tok, takže docházelo k dalšímu usazování na dno řeky, navyšování 
jezů a opakovanému navyšování hladiny řeky. To vedlo mimo jiné ke vzniku rizika 
povodní v již zastavěné oblasti Starého města, kde musela z toho důvodu být 
úroveň terénu navýšena v řádu metrů.

V období středověku byla řeka těžištěm zásobování a zdrojem energie. 
„Město pronikalo do koryta řeky stavbou mlýnů, jež využívaly vodní energii pro 
svůj pohon. Tato energie byla dále využívána i pro pily, brusírny, prádelny, lázně, 
vodárny a později i pro barvírny a koželužny.“ (Fialová et al., 2015)

Dále byla řeka zdrojem stavebního materiálu jako písku, štěrku, kamení; 
sezónně potom dřeva v letním období a ledu v zimním. Nábřeží tak měla zcela jiný 
výraz, než jaký známe dnes. Zaměříme se na chvíli na konkrétní oblast – Podskalí. 
Dnes již zaniklá osada Podskalí bývala na pravém břehu Vltavy mezi dnešním 
Jiráskovým a Železničním mostem, tedy ve střední části Rašínova nábřeží. Podskalí 
žilo díky profesím dřevařů, plavců, rybářů pískařů a ledařů. (Jungmann, 2008) 
Plavci připlouvali na vorech a nákladních člunech, dřevaři zpracovávali hned 
na nábřeží dřevo přivážené po proudu, pískaři těžili písek ze dna Vltavy a na 
náplavkách jej překládali na vozy. V zimě ledaři těžili led ze zamrzlé řeky, který 

se pak rozvážel do hostinců k chlazení piva. Břehy náplavek byly pozvolné tak, aby 
se dalo k lodím přistupovat z mělké vody. Někde pak byla mola, nebo zpevněné 
kamenné hráze. Vstup do řeky a přilehlá zástavba byly tedy místem, kde žilo 
nezámožné obyvatelstvo spjaté s vodou a s ní spojeným obchodem, výměnou 
zboží, skladišti a těžkou prací. Město se od této části odvracelo a společensky 
zajímavou se tato lokalita stávala jen v zimním období, kdy řeka zamrzla a Pražané 
se vydali rekreovat na ledovou plochu. 

Ostrovy, které byly v této době stále nestabilní svým rozsahem, se postupně 
dostávaly stále více do pozornosti lidí. Byla snaha ostrovy využívat, jednalo se 
totiž o volné plochy uprostřed města, které doposud patřily pouze řece. Vltava 
určovala, kdy a kde vzniknou, a stejně tak disponovala schopností hmotu ostrova 
během povodně odnést zase na jiné místo. Obyvatelé se tento přírodní jev 
snažili zvrátit zpevňováním. (Fialová et al., 2015) Jiné ostrovy vznikaly umělým 
„odrtržením“ od břehu, když lidé prokopávali nové trasy a umělé kanály dál do 
břehu jako zdroje vody.

V polovině 19. století se Praha kvůli povodním začala vzhledem řece výrazně 
vymezovat. (Hrubeš et al., 2007) Na místě přírodního pobřeží a průmyslových 
staveb začala vznikat vyvýšená zpevněná nábřeží jako ochrana před záplavou. „Do 
roku 1914 bylo nové Podskalské nábřeží souvisle zastavěno činžovními a úředními 
budovami.“ (Jungmann, 2008) Na nábřeží vznikly promenády jako rekreační 
a kulturní prostor s nádhernými romantickými výhledy přes řeku na panoramata 

Obr. 117. Podskalský břeh v okolí Výtoně, foto kolem 1900
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Prahy. Podél širokých chodníků byla vysázena stromořadí, která zpříjemnila 
prostředí a lákala k procházce. Vedle toho se nábřeží stala novými dopravními 
trasami, kudy vedly čerstvě vybudované tramvajové tratě. Nová podoba nábřeží 
tak zcela změnila složení obyvatelstva, účel a výraz zdejšího prostředí. 

Náplavky dole u říční hladiny stále fungovaly jako místa přistávání a kotvení 
lodí a překládání náhladu, nicméně vazba na zázemí na pobřeží se zcela ztratila 
vytvořením strmé zpevněné hráze, nad níž se objevil jiný, nový svět. S odstupem 
času a úpadkem lodní dopravy nakonec i náplavky postupně ztrácejí svoji původní 
funkci a stávají se spolu s ostrovy centrem rekreace, odpočinku, setkávání a zábavy.

Vodní prvek sám o sobě působí relaxačně, jeho přítomnost většinou člověka 
a jeho mysl uvolňuje, uklidňuje a je neodmyslitelně spjata s ambicí „být kouskem 
přírody v betonové džungli“.

V současnosti je tomu tak i kvůli legislativním požadavkům. Ze zákona (odst. 
67 zákona 254/2001) je v rozsahu aktivní zóny záplavového území vyloučeno 
umisťování jakýchkoli staveb, které by bránily v průtoku proudu. Z toho důvodu 
jsou tato území ideální pro vytváření přírodních lokalit k rekreaci. Právě proto bývají 
v rámci sídel na vodu vázány parky, koupaliště a plovárny, náplavky anebo místa pro 
rybaření. Tyto funkce zajišťují plnohodnotné využití území, kterému hrozí záplava, 
a zároveň udržitelnost i v případě, že dojde k opakovanému zasažení povodní.

Je ale i opačný postoj k zacházení s vodním tokem a jeho okolím v sídle. 
Režim řeky či potoka je v intravilánu může být dost odlišný od toho ve volné 
krajině. V zastavěném území se velmi často stává, že se trasa toku přizpůsobuje 
člověku namísto toho, aby se člověk přizpůsoboval trase přirozené. Tato řešení 
jsou důsledkem tlaku na „výtěžnost“ území. Dochází k zužování, prohlubování 
a narovnávání koryt, zmenšování inundančního území a výsledkem jsou i takové 
úseky, kde je tok zcela „zastropen“ a stává se vlastně „kanálem“ probíhajícím pod 
zástavbou.

Obr. 118. a obr. 119 Fotografie podskalského pobřeží před vybudováním nábřeží a po něm 
(1900 a 1908)

Obr. 119. a obr. 73 Fotografie podskalského pobřeží před vybudováním nábřeží a po něm 
(1900 a 1908)

Takový přístup je na mnoha místech použit např. ve Vídni. Zde je řeka Vídeňka 
svázána do umělého koryta obdélného průřezu a na některých úsecích dokonce 
vedena v tunelu. Důvodem byla mimo jiné i protipovodňová ochrana. Kapacitní 
koryto má totiž povodňovou vlnu rychle odvést městem. Dalším argumentem 
takového řešení bylo uvolnění prostoru pro dopravu. Výsledek jistě přinesl řadu 
počitatelných výhod – ochrana před záplavou, zvýšení kapacity území a zlepšení 
dopravní obslužnosti. Nepřichází tak ale sídlo o obrovský potenciál přírodě blízké 
krajiny ve městě a veřejných prostranstvích? Není to příliš velká cena za relativní 
bezpečí a pohodlí? Je potřeba velmi opatrně interpolovat mezi požadavkem 
na bezpečí, výtěžnost území a na kvalitu veřejných prostranství. 

Ve 20. století byla obecně tendence koryta řek napřimovat a „znásilňovat“ do 
umělých tvarů. Nejen v zájmu estetiky a související kvality veřejného prostranství, 
ale i ve vztahu k povodním. Velmi zjednodušeně řečeno, vodní tok v přímém korytu 
odvádí velmi rychle masu vody pryč. To s sebou nese ale dvě významná rizika: 
problémy v místech zúžení, jako jsou například mosty a propustky, a vedle toho 
velice aktuální téma – sucho. Příliš rychlý odtok srážek z místa spadu zapřičiňuje 
nedostatek vody v dané lokalitě a tedy například pokles hladiny podzemních vod. 
Velký poměr zpevněných ploch v sídlech a jejich odvodnění přímo do vodních 
toků vede k výraznému deficitu zadržené vody v zastavěném území. Tento efekt se 
projevuje dnes už nejen nedostatkem vody v letních měsících, ale i neschopností 
přírody zásobu vody doplnit během zbytku roku.

Zpomalování vodních toků a jejich navracení do přírodě blízkého tvaru 
přikládájí dnešní projekční tendence velkou váhu z hlediska udržitelnosti 
biodiverzity, zadržování vody v krajině a také jako prvek protipovodňové ochrany. 
Soudobým trendem jsou „revitalizace“.

Obr. 120. Řeka Vídeňka v úseku Meidling Hauptstraße – Margaretengürtel
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Jako zástupce takové úpravy toku v intravilánu lze uvést pražský Botič. Botič 
protéká z části krajinou přírodní, nebo alespoň tomu blízkou, v oblasti Hostivaře 
je dokonce niva Botiče chráněna jako přírodní památka Meandry Botiče, ale také 
se vine různorodými oblastmi zástavby až po Vyšehrad, kde je na části zatrubněn, 
a pak se vlévá do Vltavy. Část toku, kterou nalezneme v Nuslích, je typickým 
zástupcem řešení koryta v poměrně intenzivní zástavbě. V roce 2007 proběhla na 
části pod Divadlem Fidlovačka revitalizace, jejíž snahou bylo v rámci potřebného 
zpevnění koryta jeho upravení a navrácení do přírodního tvaru. Koryto bylo rovné, 
břehy a dno tvořené převážně betonem a kamennou dlažbou ukládanou do 
betonu. Nové břehy tvoří skládané kameny a vegetační opevnění. Trasa toku byla 
znovu „zvlněna“ oproti betonové rovné strouze a působí tak s náznakem meandrů 
mnohem přirozeněji a přívětivěji.

V rámci protipovodňových opatření někdy dochází k nápravě chyb v plánování 
a například navracení ploch pro retenci v blízkosti vodních toků i uvnitř zastavěného 
území. Vznikají tak ideální lokality pro veřejná prostranství s posláním estetiky 
a rekreace.

Další příkladem povedené realizace je revitalizace Hradního příkopu 
v Chrudimi, kde došlo k postupné úpravě dílčích úseků v letech 1995–2014. 
Je důkazem toho, že i v městském prostředí může mít vodní tok přírodní podobu 

Obr. 121. a obr. 122 Koryto Botiče před revitalizací a po ní

Obr. 122. a obr. 76 Koryto Botiče před revitalizací a po ní

Obr. 123. Náhon v Chrudimi před realizací Obr. 124. Lokalita „U Divadla“

a přitom být aktivně zapojen do území. Velice známá a oblíbená je zdejší lokalita 
„U Divadla“, dokončená v roce 1998, kde je celá šíře parku přímo kynetou koryta. 

Úprava řeky Vils u města Amberg je ukázkovým příkladem návratu koryta do 
původní trasy a ponechání nivy jako inundačního prostoru v záplavovém území. 
V historii došlo k napřímení z důvodu umístění čistírny odpadních vod. Čistírna 
byla v devadesátých letech 20. století vybudována jinde, takže zde byl dostatek 
prostoru pro poměrně velkorysé řešení. Vstupním faktorem do provedení 
rehabilitace území bylo, že v roce 1996 se zde konala zemská zahradní výstava 
jako závěr celého procesu. 

Obr. 125. Park po revitalizaci

Obr. 126. Hřiště s amfiteátrem
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Revitalizace obnášela upravení trasy toku a vytvoření meandru, přičemž 
narovnaná část koryta byla jen zčásti přisypána a zůstala průtočná pro případ 
povodní. Vznikl tak ostrov, jenž je osazen vegetací a funguje jako park. Součástí 
revitalizace byly i úpravy vytvářející prostor hřiště, níže na drobném korytu potoka, 
kde je umístěn amfiteátr a další herní prvky.

Dnes už běžnou součástí veřejných prostranství v blízkosti vodních toků jsou 
různá stavební i nestavební protipovodňová opatření. Mohou mít podobu hrází, 
stěn či mobilních stěn. Důvodem k volbě těchto prostředků je zpravidla hodnota 
stávajících staveb v ohroženém území. Jedná se obvykle o esteticky exponované 
lokality a v takových případech jsou řešení většinou výrazně finančně náročná a velmi 
citlivá na kvalitu provedení (jak technického, tak volbou materiálů). Zde velice záleží 
na konkrétních podmínkách, ale například hráze či zvýšené břehy je v některých 
místech možno citlivě zakomponovat do urbanismu a architektury konkrétního území. 
K ochraně území, kde není možné použít jiná řešení, se připravují mobilní zábrany. 
Stává se tak na náplavkách a v historických centrech měst. Tyto úpravy jsou v obecné 
rovině velmi dobře známé a v mnoha případech nevyhnutelné, avšak ne vždy se jedná 
o ta nejlepší řešení v širších souvislostech a z hlediska trvale udržitelného rozvoje.KV

Obr. 127. Prostor zemské zahradní výstavy 
v Ambergu po obnovení říčního meandru. 

(A) trasa technické úpravy řeky Vils, ponechaná 
jako paralelní povodňová průtočná kapacita; 

(B) říční meandr obnovený při revitalizaci; 
(C) vnitřek obnoveného meandru se stal 

povodňovým ostrovem, díky izolovanosti 
a tůňce s mokřadem je bohatě osídlen ptáky; 

(D) rybí přechod; (E) drobný potok v parku, 
který napájí níže ležící dětské hřiště; (F) plocha 

bývalé čistírny odpadních vod, nyní park.

Obr. 128. Současný stav koryta na ortofotomapě
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TECHNICKÁ 
ŘEŠENÍ
TECHNICAL SOLUTIONS

 JC Sítě technické infrastruktury jako nedílná součást 
veřejných prostranství 

 ZB Městské tunely jako součást veřejných prostranství

 SV Veřejné osvětlení obcí z pohledu architekta

IV.
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Technical Infrastructure Networks  
as an Integral Part of Public Spaces

Public spaces are often perceived as places whose primary functions are 
mainly transport, social, residential, collective or relaxation functions. However, 
one of the basic functions is also service function where, in addition to transport 
service, service of technical infrastructure networks is also absolutely essential 
and indispensable.

These nets form an integral part of public spaces, although in most cases 
they are not visible as they are stored below the surface. Nevertheless, these 
underground, in most cases linear structures often contribute directly to the final 
shape of public spaces, although this may seem unlikely. It is therefore important 
when working with public spaces to perceive these areas in a much broader 
context especially in connection with the fact that most technical infrastructure 
networks are laid under the surface.

City Tunnels as a Part of Public Spaces

The application of subsurface construction of transport structures is becoming 
a new phenomenon of the urban environment and its infrastructure. The space 
on the surface in cities is rapidly declining; basically, its maximal range has been 
already reached. The most common types of transport structures, whether roads, 
motorways or railways, use tunnel sections to guide the routes which is mainly 
related to the need to reduce the negative effects of transit traffic.

Often demanding solutions for overcoming terrain elevations are currently 
replaced by underground lines under the barrier. This method is, of course, 
technically demanding and costly, but demonstrably it saves time in transporting 
people or goods. However, the biggest advantage of this solution is greater 
environmental friendliness. By its very nature, tunnels are inconspicuous structures 
on the surface. Subsurface tubes are connected to the surface only their portals 
and exhalation, suction or technological objects are located along the routes. 
The public usually perceives them as very important, but also as rather unsightly 
buildings, serving exclusively the desired purpose, and not for aesthetic additions 
or refinement of the environment in which they are located.

However, even these constructions are an integral part of public spaces 
and often become a central feature of the adjacent area. Due attention should 
therefore be paid to them so that a construction of an originally purely technical 
nature could be a functional and at the same time beautiful building.

Public Lighting in Municipalities 
from Architect´s Viewpoint

Just as public spaces are important in terms of the 
layout, operation and safety in residences during the 
day, it is important to create a quality environment 
also in the evening and at night.

Therefore also public lighting becomes 
an important tool when dealing with the creation 
and quality of public spaces. At the same time, 
public lighting is spreading into the landscape in the 
form of a night panorama of the residence. Each 
residence then generates in the landscape specific 
features which can be distinctive, characteristic for 
the residence and becomes its symbol. This is, for 
example, a significant view of a residence, a dominant 
feature or a characteristic settlement structure. 
Therefore, when working with light, it is necessary 
to take into account the effect of the lighting design 
on the overall panorama of the city and design public 
lighting so that a residence worked harmoniously 
in the landscape also in times without daylight. 
The chapter presents the initial analysis of the area 
in terms of public lighting and its effect on the 
landscape scene and the possibilities of working with 
light in public spaces of residences.

IV.
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TITULNÍ

Veřejná prostranství jsou často vnímána jako 
místa, jejichž primárními funkcemi jsou zejména 
funkce dopravní, sociální, pobytové, společenské 
či relaxační. Nicméně jednou ze základních funkcí 
je i funkce obslužná, kde vedle dopravní obsluhy je 
zcela zásadní a nepostradatelná i obsluha sítěmi 
technické infrastruktury. Tyto sítě tvoří nedílnou 
součást veřejných prostranství, byť ve většině případů 
nejsou viditelné, jelikož jsou uloženy pod povrchem. 
Přesto se tyto podzemní, ve většině případů liniové 
stavby, často přímým způsobem podílejí na výsledné 
podobě veřejných prostranství, byť se to může zdát 
jakkoli nepravděpodobné. Je tedy důležité při práci 
s veřejnými prostranstvími vnímat tato území v daleko 
širším a v souvislosti se způsobem uložení většiny sítí 
technické infrastruktury pod povrchem též „hlubším“ 
kontextu.

Sítě technické infrastruktury 
jako nedílná součást veřejných 

prostranství
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 Technická infrastruktura představuje soubor složitých systémů, které 
zásadním způsobem ovlivňují vzhled, rozvoj a potenciál každého sídla. Společnost 
často vnímá technickou infrastrukturu jako cosi rušivého a nepřirozeného, 
co narušuje přirozený charakter území. Ano, jednotlivé segmenty systémů 
technické infrastruktury jsou výsledkem antropogenní činnosti, ve větší či 
menší míře charakter území skutečně narušují a de facto nezáleží na tom, zda 
se jedná o chladicí věže jaderné elektrárny, nadzemní vedení elektrické energie 
zvláště vysokého napětí, kouřící komín teplárny či regulační stanici plynu. 
Rozdíl je pouze v míře tohoto narušení. Nicméně nepostradatelnost systémů 
technické infrastruktury v dnešním světě je naprosto neoddiskutovatelná 
a nezpochybnitelná. Těžko si každý z nás dovede představit, že by mu doma 
netekla teplá ani studená voda, že by si nemohl ohřát jídlo v mikrovlnné troubě, 
zatelefonovat si nebo se připojit k internetu. Problémem je, že současná 
společnost se naučila tyto výdobytky doby brát jako automatismy, aniž by si 
uvědomila složité anabáze, které vedou například k obyčejnému rozsvícení 
žárovky. Technická infrastruktura zkrátka ovlivňuje naše životy každý den 
a dotýká se prakticky všech oborů lidské činnosti.

 Technická infrastruktura v sídlech je tvořena jednotlivými systémy jejich 
technické obsluhy. Jedná se zejména o systémy zásobování vodou, odvodnění 
území včetně čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování 
plynem, zásobování teplem, systémy telekomunikačních zařízení, veřejného 
osvětlení a odpadového hospodářství. V drtivé většině případů jde o systémy 
hromadné obsluhy, jejichž bezpečnost, kvalita a spolehlivost zajišťují správnou 
funkci urbanizovaného území.

 Převážná část jednotlivých systémů technické infrastruktury je ve struktuře 
urbanizovaného území situována ve veřejných prostranstvích. Typicky se jedná 
o prostředí pozemních komunikací a jejich přidružených prostorů, které tvoří uliční 
síť každého sídla. Lze tedy konstatovat, že soubor systémů technické infrastruktury 
kopíruje uliční síť konkrétního sídla.

 Strukturu systémů (sítí) technické infrastruktury lze interpretovat jako 
spojitý graf, který sestává z konečného počtu vrcholů (uzlů), v obecném 
případě libovolně umístěných v prostoru a propojených mezi sebou dílčími 
úseky. Úseky mohou být v závislosti na urbanistické struktuře přímočaré 
i křivočaré. Systém sítí technické infrastruktury potom obvykle představují 
smíšené spojité grafy, které jsou tvořeny uzavřenými okruhy, k nimž jsou 
přiřazeny větve. (Šrytr a kol., 1998) Uzlem se rozumí zařízení umístěné na 
příslušné síti technické infrastruktury, které slouží pro její kontrolu, úpravu, 
akumulaci nebo regulaci parametrů médií. Typickým příkladem takového uzlu 
je např. trafostanice, regulační stanice plynu, vodojem nebo přečerpávací 
stanice. (Hrdlička, Vyoralová, 2013)

Koncepce systémů technické infrastruktury

 Uliční síť představuje prostorově značně omezené prostředí, v němž 
dochází k souběhu několika různorodých systémů, které dohromady zajišťují 
jeho plnohodnotnou funkčnost. Kromě technické infrastruktury se jedná 
například o systém dopravní infrastruktury (obsluha území, parkování, pohyb 
chodců a cyklistů), sídelní zeleně či městského mobiliáře. Pro zajištění funkčnosti 
těchto prostorů je potřeba řešit vzájemný vztah a koordinaci těchto systémů již 
v koncepční rovině v procesu územně plánovací činnosti. První koncepční zásady 
vztažené ke konkrétnímu sídlu je potřeba definovat v úrovni územního plánu, 
a to zejména v rámci urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury. 
Typickým příkladem takové koncepční zásady stanovené územním plánem je 
požadavek na umisťování nových úseků sítí technické infrastruktury přednostně 
v plochách veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, a to zejména z důvodu 
bezproblémového přístupu správců jednotlivých systémů v případě opravy, revize 
nebo havárie. Stanovené koncepční zásady lze následně rozvíjet ve větším měřítku 
v rámci regulačního plánu nebo územní studie.

 Koncepce sítí technické infrastruktury zahrnuje především rozhodnutí 
o sestavě sítí, geometrické struktuře (trasování), způsobu ukládání, základních 
technicko-ekonomických parametrech a dalších koordinačních a regulačních 
podmínkách. (Šrytr a kol., 1998) Je nezbytné, aby koncepční řešení navržená 
územně plánovací dokumentací byla systémová, důsledně koordinovaná 
a z hlediska následné proveditelnosti reálná.

Obr. 129. Grafické zobrazení sítí technické infrastruktury v urbanizovaném území  
(Digitální technická mapa Prahy)
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Koordinace systémů technické infrastruktury

 V návaznosti na stanovené koncepční zásady je potřeba zajistit vzájemnou 
optimální prostorovou koordinaci jednotlivých systémů technické infrastruktury 
s ohledem na provozní, bezpečnostní, ekonomické, ekologické a technické řešení. 

Obr. 130. Chyňava, ulice Sobočina. Zákres sítí technické infrastruktury. Profil AA´

Obr. 131. Chyňava, ulice Sobočina. Profil AA´ Obr. 132. Chyňava, ulice Sobočina. Uložení sítí 
technické infrastruktury v profilu AA´

Základními nástroji této koordinace jsou technické normy ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené 
trasy vedení inženýrských sítí (dříve ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení 
technického vybavení). Důsledná koordinace systémů technické infrastruktury 
dává primární předpoklad ke spolehlivému a bezpečnému fungování těchto 
systémů a minimalizaci vzniku mimořádných havarijních stavů. Tímto přístupem 
jsou analogicky vytvářeny podmínky pro zdravé fungování urbanizovaného území.

 Prostorovou koordinaci je třeba vnímat jako součást širšího souboru 
koordinačních problémů. Samotná prostorová koordinace je těsně vázána na místní 
prostorové podmínky, jejich stav a možný budoucí vývoj. Zároveň musí zohlednit 
aktuální stav prostorového uspořádání a skutečný technický stav všech zařízení 
a objektů v dotčeném veřejném prostranství. Rozhodujícím kritériem pro návrh 
nového řešení a posouzení aktuálního stavu je garance všech stávajících funkcí 
dotčeného veřejného prostranství, provozuschopnosti všech zařízení a objektů 
v tomto veřejném prostranství, a zejména pak garance trvale udržitelného rozvoje 
ucelené technické obsluhy zastavěného a zastavitelného území (ČSN 73 6005).

 Prostorová koordinace je zaměřena na návrh optimálního umístění všech 
potřebných sítí technické infrastruktury v zájmovém veřejném prostranství pokud 
možno bez kolizí, a to s ohledem na existenci, polohu, prostorové uspořádání a stav 
stávajících vedení sítí technické infrastruktury, včetně jejich objektů, zařízení nebo 
příslušenství a při zohlednění možností budoucího rozvoje a další využitelnosti 
tohoto zájmového prostoru (ČSN 73 6005).

Způsoby ukládání

 Každé urbanizované území představuje z hlediska ukládání sítí technické 
infrastruktury originál, a to zejména s ohledem na urbanistickou strukturu sídla, 
charakter zástavby, hustotu osídlení, morfologii terénu či dostupnost jednotlivých 
médií. Při návrhu způsobu uložení jednotlivých sítí je nutné rozhodovat na základě 
podrobného rozboru území a konkrétních podmínek řešení. Jedině na základě 
tohoto vyhodnocení lze poté navrhnout optimální řešení celého systému a zajistit 
jeho spolehlivé a bezpečné fungování.

 Nespornou výhodu v tomto ohledu mají nově zakládaná sídla či jejich části, 
v nichž byla od počátku jejich vzniku bezchybně založena a rozvíjena urbanistická 
koncepce a na ni navazující koncepce veřejné infrastruktury, která již zohledňuje 
konkrétní místní podmínky a zároveň je včasně připravena na stanovenou prognózu 
vývoje řešeného území (např. založením dostatečně kapacitní stokové sítě).

 Opačným případem jsou potom sídla nebo jejich části, v nichž šlo v případě 
zakládání sítí technické infrastruktury o opakovanou improvizaci doprovázenou 
chybnými rozhodnutími, která samozřejmě měla negativní důsledky často 
i nevratného charakteru. (Šrytr, 2013) Typickým příkladem takovýchto území 
jsou např. historické části sídel, kde v době jejich založení nebyly sítě technické 
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infrastruktury dostupné a do území se implementovaly post hoc, nebo sídla, která 
prošla komplexní transformací jak z hlediska funkčního využití, tak kapacitních 
nároků.

 Podle způsobu řešení prostorového uspořádání lze sítě technické 
infrastruktury ukládat třemi způsoby: v nadzemní trase, v pozemní (povrchové) 
trase a podzemní trase. V urbanizovaném území se v praxi nejčastěji setkáme 
s podzemním vedením. Nadzemní trasou jsou vedeny zejména distribuční sítě 
elektrické energie, nicméně současný trend již od tohoto způsobu vedení upouští 
a volně přechází k podzemnímu způsobu uložení, čímž dochází k vizuálnímu 
„vyčištění“ veřejného prostranství. Podzemní způsob uložení se zároveň volí kvůli 
ochraně a stabilitě jednotlivých sítí technické infrastruktury.

 V případě podzemí lze vedení sítí navrhovat jako soustředěné a nesoustředěné. 
Soustředěným uspořádáním se rozumí uložení buď ve společných trasách, 
kde se jednotlivá vedení ukládají do společného výkopu při dodržení zásad 
směrové i výškové koordinace, nebo sdružených trasách, kterými se rozumí 
kolektory (podzemní kanály), které jsou typické zejména pro městské prostředí. 
Při nesoustředěném uspořádání jsou jednotlivé sítě na sobě prostorově nezávislé. 
Takovýto nekoordinovaný návrh vedení sítí, při kterém nejsou brány v potaz jejich 
vzájemné vztahy, není žádoucí. (Beránek a kol., 2005)

Společné trasy

 Většina sítí technické infrastruktury je zpravidla uložena v hloubkách 
0,4– 1,6 m. Rozmezí 0–0,35 m představuje relativně rizikovou oblast i pod 
zpevněným povrchem, proto se zde sítě až na výjimky nevedou. Nejhlouběji bývá 
uložena stoková síť (až do hloubky 4 m a více), a to kvůli požadavku na dodržení 
požadovaného spádu u gravitačního odvodnění. (Beránek a kol., 2005)

Obr. 133. Model společné trasy  
sítí technické infrastruktury

Obr. 134. Sdružená trasa sítí technické 
infrastruktury (kolektor)

 Požadavek na minimální hloubku uložení (tzv. krytí) je stanoven dle druhu 
konkrétní sítě technickou normou ČSN 73 6005. Krytím se rozumí svislá vzdálenost 
od povrchu upraveného terénu (komunikace, chodníku) k vnějšímu povrchu 
příslušné sítě či jeho ochranné konstrukce. Krytí představuje ochranu sítí před 
nepříznivými vlivy, jako jsou např. statické působení vč. nahodilého zatížení od 
provozu, dynamické zatížení, mechanické poškození, podzemní voda nebo mráz. 
Je důležité, aby sítě byly uloženy tak hluboko, aby byly co nejméně vystaveny 
uvedeným nepříznivým vlivům, ale zároveň ne tak hluboko, aby došlo k jejich 
narušení vlivem působení tlaku zeminy. S ohledem na nižší nahodilé zatížení od 
provozu lze sítě pod chodníky ukládat do menších hloubek než pod pozemní 
komunikace. (Beránek a kol., 2005)

Jak již bylo uvedeno v úvodu, sítě technické infrastruktury jsou směrově 
vázány na uliční síť urbanizovaného území. V rámci hlavního dopravního prostoru 
a přidruženého dopravního prostoru jsou stanovena zájmová pásma jednotlivých 
sítí, do nichž se předmětné sítě obvykle ukládají. Výstavba sítí a zejména pak jejich 
provoz (manipulace, údržba, rekonstrukce) by měla primárně probíhat v rámci 
přidruženého dopravního prostoru, byť tomu tak v mnoha případech není, resp. 
nemůže být, a ukládání sítí musí být řešeno individuálně s ohledem k místním 
podmínkám. Jejich vedení hlavním dopravním prostorem přináší rizika spojená 
s ovlivněním a omezením silničního provozu. Výjimkou jsou ale např. kanalizační 
stoky, které se zpravidla ukládají právě v rámci hlavního dopravního prostoru. 
Nicméně i v těchto případech je nutné respektovat stanovené zásady a takto 
uložené sítě nesmí svou polohou bránit opravám či modernizaci komunikací, ani 
negativně ovlivňovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Ve smyslu těchto 
zásad by měly být např. armatury a šachty umisťovány tak, aby nezasahovaly do 
jízdní stopy automobilů. (Beránek a kol., 2005) Další zásady se týkají prostorových 
podmínek mezi jednotlivými sítěmi, kde je potřeba dodržet minimální dovolené 
vzdálenosti mezi nimi (ČSN 73 6005).

Obr. 135. Vzorový příčný profil uložení sítí technické infrastruktury v uličním prostoru šířky 15 m. 
V širších ulicích lze uložit i více vedení stejného druhu (např. oboustranně).
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Sdružené trasy (kolektory)

 V městském prostředí se často pro vedení sítí technické infrastruktury 
používají sdružené trasy, tzv. kolektory. Kolektorem se rozumí průchozí podzemní 
liniová stavba, která slouží k ukládání jednotlivých sítí a je prostorově oddělena 
od ostatních staveb. Tato zařízení jsou vybavena technologickým profilem pro 
uložení sítí a dalším nezbytným příslušenstvím. Základní výhodou těchto zařízení 
je s výjimkou období jejich výstavby zejména eliminace narušení veřejných 
prostranství v případě správy, údržby, rekonstrukce či instalace nových sítí. Využití 
kolektorové sítě představuje bezpochyby nejefektivnější způsob ukládání sítí 
technické infrastruktury.

Civilizační hodnota nebo limit využití území?
 Sítě technické infrastruktury zajišťují správnou funkci urbanizovaného území 

a jejich úloha v nich je nezastupitelná. Veškerá média, která jsou prostřednictvím 
těchto sítí šířena, se zásadní měrou starají o naše pohodlí, byť si to v mnoha 
případech ani neuvědomujeme. Je však bezesporu oprávněné tato zařízení chápat 
jako civilizační hodnoty, které je potřeba ve veřejném zájmu chránit a vytvářet 
odpovídající územní podmínky pro jejich budoucí rozvoj. Jedině tak lze naplňovat 
myšlenku trvale udržitelného rozvoje území.

 Každou hodnotu je třeba chránit a nejinak je tomu i v případě sítí technické 
infrastruktury. Jejich ochrana se řídí platnými právními předpisy, které jsou 

Obr. 136. Brno, kolektor

vždy vztaženy ke konkrétnímu systému. Jedná se např. o zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, či zákon č. 127/2005 Sb., 

Obr. 137. Schématické zobrazení kořenového systému stromu  
a podzemních sítí technické infrastruktury

Obr. 138. Příklad poškození  
kanalizačního potrubí kořeny

Obr. 139. Příklad poškození  
kanalizačního potrubí kořeny
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o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Tyto právní 
předpisy stanovují tzv. ochranná pásma, která slouží k zajištění jejich spolehlivého 
provozu a chrání je před poškozením. Ochranná pásma představují prostor 
v bezprostřední blízkosti daných sítí, ve kterém jsou příslušným právním předpisem 
upraveny (omezeny) různé činnosti, jako např. provádění zemních prací a terénních 
úprav, umisťování staveb nebo vysazování trvalých porostů. Tyto skutečnosti, které 
omezují rozvoj území, se souhrnně označují jako limity využití území.

 Sítě technické infrastruktury lze tedy chápat dvojím způsobem, a to jako 
nezpochybnitelné civilizační hodnoty, z jejichž přítomnosti v území, resp. ve 
veřejných prostranstvích, však vyplývají určitá omezení, která dílčím způsobem 
limitují jeho rozvoj a podílejí se na jeho výsledné podobě.

Sídelní zeleň

 Typickým příkladem, kterak sítě technické infrastruktury vedené v podzemí 
ovlivňují podobu veřejných prostranství, je jejich vztah se systémem sídelní zeleně. 
Sídelní zeleň je základním atributem všech veřejných prostranství, který v mnoha 
případech určuje jejich podobu. V případě návrhu systému sídelní zeleně je však 
potřeba respektovat sítě technické infrastruktury a dodržovat zásady stanovené 
platnými právními předpisy a technickými normami.

 V obecné rovině platí, že při výsadbě nových stromů či keřových porostů 
ve veřejných prostranstvích je potřeba upřednostnit sítě technické infrastruktury 
uložené v podzemí a tyto prvky sídelní zeleně neumisťovat nad ně ani do jejich 
bezprostřední blízkosti (řídí se šířkou ochranných pásem jednotlivých sítí). Hrozí 
totiž riziko, že kořenový systém stromů by mohl narušit sítě uložené v podzemí. 
Zejména je potřeba brát ohled na vodovody, kanalizační stoky a plynovody, které 
právě kořeny stromů ohrožují nejvíce.

 Uvedenou zásadu „nevysazovat stromy nad sítě technické infrastruktury 
uložené v podzemí ani do jejich bezprostřední blízkosti“ lze rovněž otočit do 
opačného gardu pro případ, kde v rámci veřejného prostranství již existují vzrostlé 
stromy a následně má dojít k uložení nové sítě. V takovém případě samozřejmě 
platí zásada, že sítě se neumisťují pod stromy ani do jejich bezprostřední blízkosti 
(toto se opět řídí šířkou ochranných pásem jednotlivých sítí), pokud dotčené 
orgány nestanoví jinak.

 Uvedené zásady nepředstavují nepřekročitelné dogma. Jednotlivé případy je 
potřeba řešit individuálně s ohledem na stav a polohu sítí technické infrastruktury 
a druh zamýšlených dřevin, které se liší mj. i prostorovými nároky pro jejich 
kořenový systém. Pro výsadbu dřevin ve veřejném prostranství je zpravidla 
potřeba souhlas vlastníka, příp. provozovatele příslušné infrastruktury. Ten může 
zároveň udělit výjimku z prováděných činností, tedy i včetně vysazování trvalých 
porostů, v ochranném pásmu.

Závěr

 Urbanistická tvorba slučuje mnoho oborů, které při vzájemné koordinaci 
vytvářejí podmínky pro zdravé fungování sídel. Jedním z těchto oborů je i technická 
infrastruktura, která však oproti ostatním stojí povětšinou mimo centrum zájmu. 
Je to možná dáno tím, že většina jejích prvků a zařízení není na první pohled 
viditelná a tudíž by se mohlo zdát, že není tak důležitá. Opak je však pravdou. 
Technická infrastruktura je, resp. by měla být, při architektonické tvorbě jedním ze 
základních pilířů výsledného návrhu. Je nesmírná škoda, že tato na první pohled 
ne příliš atraktivní disciplína zůstává např. v územně plánovací praxi stranou 
a nevěnuje se jí tolik pozornosti, kolik by si zasloužila. Pravdou je, že v praxi se lze 
často setkat s výraznou heterogenitou, omezeným rozsahem a neaktuálností 
informací o stavu sítí technické infrastruktury v území. Nicméně ani tento fakt by 
neměl odsouvat tento obor na druhou kolej.

 Sítě technické infrastruktury tvoří nedílnou součást veřejných prostranství 
bez rozdílu, zda se jedná o městské, či venkovské prostředí. Při tvorbě, obnově 
či dílčím rozvoji veřejných prostranství je zkrátka nezbytné tato území řešit 
komplexně, tedy i včetně prostoru podzemí, a vytvářet podmínky pro spolehlivé 
a bezpečné fungování jednotlivých systémů technické infrastruktury. Jedině tak 
lze předcházet budoucím komplikacím spojeným s jejich provozem a vytvářet 
tak podmínky pro zajištění udržitelného rozvoje jak těchto systémů, tak celého 
urbanizovaného území.

JC
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Využití podpovrchového vedení dopravních staveb 
se stává novým fenoménem městského prostředí 
a jeho infrastruktury. Prostoru na povrchu ve městech 
rapidně ubývá, dosáhlo se v podstatě jeho maximálního 
využití. Nejrozšířenější typy dopravních staveb, ať 
už se jedná o silnice, dálnice či železnice, využívají 
při vedení trasy tunelové úseky, což souvisí hlavně 
s potřebou snižování negativních vlivů od průjezdné 
dopravy. Mnohdy náročná řešení překonání terénních 
převýšení jsou v současnosti nahrazována podzemním 
vedením pod bariérou. Tento způsob je samozřejmě 
technicky i investičně náročnější, ale prokazatelně 
přináší časové úspory dopravovaných osob nebo 
zboží. Největší výhodou tohoto řešení je však větší 
šetrnost k životnímu prostředí. Již ze své podstaty 
jsou tunely stavbami na povrchu nenápadnými, 
podpovrchové tubusy spojují s povrchem pouze jeho 
portály a výdechové, nasávací či technologické objekty 
umístěné po trase. Veřejností jsou zpravidla vnímány 
jako velmi důležité, nicméně spíše nevzhledné stavby, 
sloužící výhradně požadovanému účelu, a nikoli 
k estetickému doplnění či zušlechtění prostředí, 
ve kterém se nacházejí. Avšak i tyto objekty jsou 
nedílnou součástí veřejných prostranství a mnohdy se 
stávají ústřední dominantou přilehlého území. Měla 
by jim tedy být věnována náležitá pozornost, aby 
stavba původně ryze technického charakteru mohla 
být stavbou funkční a zároveň i krásnou.

Městské tunely jako součást 
veřejných prostranství
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Tunely ve městě

Co je pod zemí, není vidět. Co není vidět, o tom běžní uživatelé městského 
veřejného prostoru neví – kromě samotné výstavby tohoto monumentálního díla, 
během které je ovlivněna nejen okolní zástavba v těsné blízkosti, ale zpravidla 
i celé město (omezení dopravy, nutné přeložky sítí apod.). Stavba tunelu ve městě 
není stavbou dálničních tunelů, mnohem stísněnější podmínky dělají tuto stavbu 
náročnější. Bývá obtížné rozhodnout, kam umístit rampy a ostatní druhy vstupů 
do podzemních objektů.

Složka urbanistická, potažmo architektonická, byla hlavně v minulosti 
zanedbávána. Při stavbě tunelů byli urbanisté či architekti zváni jen velmi zřídka, 
výsledkem bylo dílo účelné, ale pramálo pohledné, natož uživatelsky příjemné.

Dá se předpokládat, že tendence vytvářet podzemní město (tzv. město 
se čtvrtou dimenzí), reagující na zvyšující se celospolečenskou poptávku dopravní 
obsluhy bez negativních dopadů, bude v následujícím vývoji měst jednou 
z hlavních témat přístupu, jak naložit s koncepcí dopravy. Do podzemí se umisťuje 
nejen automobilová doprava, ale i hromadná doprava – kromě metra i tramvaj, 
své místo si nacházejí i podzemní parkoviště (zejména v městských centrech), ale 
i různá pěší propojení. Hodnota povrchových ploch je čím dál vyšší a ekonomika 
využití podzemí se tak stává dostupnější.

Obr. 140. Vyšehradský tunel v Praze – uvedený do provozu v roce 1904 – je první silniční tunel 
v českých zemích vůbec. Prostředí okolo významného historického bájného místa mělo vždy 

výrazně romantický charakter. Tunel nebyl kvůli svému umístění od začátku nadšeně vítán, mnozí 
namítali, že bude narušen pohled na věhlasnou a historicky ceněnou vyšehradskou skálu a stavěli 

se proti. Jeho původní podoba byla bez okrasy, nakonec byl ozdoben romantizujícími prvky. 

Problematika městských tunelů
Tunely jsou, stejně jako silnice vyšších tříd, velmi výraznými lineárními stavbami 

propisující se do celkového obrazu města. Na rozdíl od povrchových komunikací 
však odpadají nejčastější problémy, které jsou s tímto typem staveb spojeny 
– bariéry v území (prostorové i vizuální), s velmi problematickým úrovňovým či 
mimoúrovňovým překonáváním pro uživatele veřejného prostoru – pěší či cyklisty

To, co je na podzemních stavbách esteticky problematické, nejsou jen 
interiéry tunelových tubusů, které tvoří základní jednotku podzemní stavby, 
ale právě to, čím tunely končí a čím se propisují do povrchu. Jsou jimi tunelové 
portály a tunelové výdechy či technologické objekty. Tato problematika naštěstí 
v posledních letech neuniká ani široké projektantské a investorské veřejnosti. 
„Tunel umístěný v městské aglomeraci je nutné zakomponovat do urbanistické 
struktury města, a to jak s ohledem na architektonické pojetí pohledových 
částí, tak i na možnosti dopravně-inženýrského řešení.“ (Barták, 2007) Stavby 
takového rozsahu jsou velkým zásahem do podoby města a už nyní je jasné, že 
v následujících letech nebudou přijaty kladně, nezmění-li se přístup ryze dopravní 
na dopravní a městotvorný v koordinaci urbanismu a architektury. Vždyť město je 
tvořeno zejména pro její obyvatele.

Tunelové portály
Tunelové stavby jsou pohledově exponovaná inženýrská díla, u kterých je 

v převážné míře položen důraz na jejich technické a ekonomické provedení. 
Veřejností jsou zpravidla vnímány jako velmi důležité, nicméně jako spíše 
nevzhledné prvky dopravního systému, sloužící výhradně požadovanému účelu 
a nikoli estetickému doplnění či zušlechtění prostředí, ve kterém se nacházejí. 
Dříve se s portály nepočítalo jako s rovnocenným prvkem, který by mohl 
ovlivňovat okolní prostředí. Jejich podoba byla čistě utilitární, materiály byly co 
nejméně nápadné a velmi často dokonce docházelo k jejich zastiňování dalšími 
stavbami. Je zajímavé, že architektonickými dominantami se velmi často stávaly 
a stále stávají budovy umístěné na počátku města, které slouží jako pomyslné 
„brány do města“. Ale „brány do podzemního města“, čímž portály beze sporu 
jsou, takto od začátku vnímany většinou nebyly. Málokdo si proto dokáže vybavit 
obraz některého tunelového portálu, tak jako třeba blízkého mostu, školy nebo 
divadla, přestože ve všech případech jde jistě o společensky velmi významné 
stavby. (Hasík, Šourek, 2007)

S rozmachem tunelářství v České republice v posledních třiceti letech, 
během kterých se postavilo přes 10 městských automobilových tunelů, to byli 
nakonec projektanti, kteří přizvali ke spolupráci architekty. Ti měli za úkol dotvořit 
toto technické dílo tak, aby nejen plnilo svůj účel, ale aby svým vnějším projevem 
dotvářelo architekturu území, ve kterém se nachází, a podtrhlo tak jednoznačný 
význam této velké investice. Nový přístup vedl u některých současných portálů až 
k vytvoření dominantního architektonického prvku v území.
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Obr. 141. Jihovýchodní portál pražského tunelu Mrázovka.  
Autorem je architekt Arnošt Navrátil. Obklad z božanovského pískovce zakrývá nejen opěrnou 

zeď mezi portály, ale i portál samotný. Realizovaná oválně tvarovaná opěrná stěna z pohledového 
betonu drží okolní příkrý terén a zároveň umožňuje vytvoření přístupového schodiště 

k vyhlídkovému místu na Pavím vrchu nad portálem. (Barták, 2004)

Obr. 142. Severní portál pražského tunelu Mrázovka.  
Autorem je opět architekt Arnošt Navrátil. Se stavbou tunelu hrozila téměř úplná likvidace 

vegetační zeleně přilehlého svahu Mrázovky. Tento návrh vytváří podmínky pro souvislé 
prostoupení zeleně svahu až na úroveň komunikace, zároveň opticky maximálně potlačuje velký 
rozsah železobetonových konstrukcí. V úrovni nad portály byly vytvořeny drobné terénní úpravy, 

umožňující přístup a výhled na svahy Strahovského hřbetu a nové centrum Smíchova. (Barták, 2004)

Provozní a požární výdechové (nasávací) objekty
 Provozní a požární výdechové objekty jsou stejně jako portály nedílnou 

součástí automobilových tunelových staveb, fungují jako „plíce tunelu“. Zajišťují 
odvod tepla a kouře při požáru a přísun čerstvého vzduchu.

Jejich architektonické podobě či umístnění na veřejných prostranstvích zatím 
moc pozornosti věnováno nebylo. Provozní výdechy jsou vizuálně výraznými 
objekty, jejich výška je navržena z důvodu zajištění rozptýlení znečišťujících látek ve 
vyšších úrovních atmosféry nad povrchem. Kdekoli jsou umístěny, budí pozornost. 
Není možné je schovat ani ignorovat. Požární objekty jsou menšími „krabicemi“, 
s typickou výškou jednopodlažní budovy. Slouží pouze pro odvod tepla a kouře 
při požáru. Při návrhu tohoto typu větrání se o rozptýlení znečišťujících látek do 
vyšších úrovní atmosféry neuvažuje, jelikož se jedná o výjimečnou situaci. Požární 
výdechy tedy nejsou tak výrazné, jako je tomu u výdechů provozních.

Provozní výdechové objekty
 V případě provozních výdechových objektů svítá, s ohledem na vztah 

k veřejným prostranstvím, na lepší časy. V posledních letech si orgány města 
začínají uvědomovat, že nelze umístit stavbu takovéto výšky (průměrná výška 
provozního výdechu se pohybuje kolem 10 – 20 metrů) do městského prostoru 
bezmyšlenkovitě v její syrové podobě. Výdechy jsou technicistní dominantou, která 

Obr. 143. Tunel Vedeggio-Cassarate, Lugano, Švýcarsko.  
Tento portál od architektnické kanceláře Cino Zucchi Architetti se stal novou severní bránou do 

města. Až do dokončení propojení nového dálničního systému se stávajícími silnicemi bylo nutné, 
aby byl vstup a výstup z tunelu dočasně zacloněn pro kontrolu stavebních prací až do druhé fáze 

prací na pozemních komunikacích a jejich konečných terénních úprav. Výsledek byl však působivý 
do té míry, že po dokončení prací jeho podoba zůstala.
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na sebe poutá pozornost. Jejich výška je navíc předurčuje k tomu, aby se z nich 
stal orientační bod v území.

Velmi často jsou tyto komíny vyústěny v těsné blízkosti zástavby. V klidném, 
mnohdy romantickém sousedství se zástavbou, která má svoji historii, jej jako 
drzého nováčka není lehké přijmout. Nicméně maskovat jeho přítomnost je 
nesmyslné, je to nositel vývoje a pokroku města. Má potenciál se s duchem místa 
ztotožnit a akcentovat ho, nikoli potlačit jeho specifické rysy.

Městské části začínají vypisovat architektonické a urbanistické soutěže na 
podobu samotného výdechu, ale i bezprostředního okolí s potenciálem vytvoření 
místa pro setkávaní pro místní obyvatele.

Mezi soutěžními návrhy se nejčastěji vyskytují tubusy výdechu pojaté jako 
horolezecké stěny (nosná konstrukce je tu připravena zdarma a je možné ji využít) 
či jako rozhledna. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ani přes množství hlukových 
a pachových filtrů, díky kterým okolí nezatěžují, se stále jedná o místo odvodu 
zplodin z tunelů a jeho koruna tudíž není místo, kde by chtěl člověk trávit volný 
čas.

Velké množství soutežících svůj návrh pokládá za „sochu“ na veřejném 
prostranství, která může dát místu své jméno. Často zmiňují vytvoření místa 
s nezaměnitelným geniem loci.

Obr. 144. Soutěžní návrhy provozního výdechu Brusnického tunelu Nad Octárnou v Praze 6

Zajímavým příkladem je provozní výdech Brusnického tunelu v ulici 
Nad Octárnou. Toto těleso válce, původně navržené projektanty vzduchotechniky 
na výšku 15 metrů, bylo na přání občanů o 10 metrů zvýšeno. Tímto se za souhlasu 
památkových orgánů výrazně propsalo do horizontu Střešovic a upozornilo 
na nutnost řešit dále pojednání vlastního tělesa. Mezi soutěžními návrhy se často 
vyskytovaly tubusy výdechu pojaté jako horolezecké stěny, nicméně tato řešení se 
setkala s velkým odporem obyvatel blízkého okolí – nechtěli, aby jim lezci viděli 
do zahrad.

Na vítězi se v tomto případě porota shodla jednomyslně. „Mezi architekty 
bývá často citován výrok Franka Lloyda Wrighta, který zní přibližně takto: lékař 
může své chyby pohřbít, architekt může svému klientovi maximálně poradit, aby 
nechal fasády porůst zelení. Z toho pak často vyvozují, že jakýkoliv projekt, jehož 
fasáda je zelená, je návrh, který má zakrýt autorovu neschopnost vyřešit problém 
jinak. V soutěži se objevila dobrá polovina návrhů s tímto přístupem. Tento však byl 
výjimečný kvalitou zpracování parteru a především budovy zázemí, která chytře 
využívá terénního zlomu a situaci zjednodušuje.“ (MČ Praha 6)

Obr. 145. Vítězný návrh provozního výdechu Brusnického tunelu Nad Octárnou v Praze 6  
od Atelieru M1 architekti s.r.o. 
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Důkazem, že tunelové komíny mohou být urbanisticky i architektonicky 
hodnotnou součástí svého okolí, svědčí provozní výdechy Letenského tunelu. 
Těleso větracích komínů ze šedesátých let 20. století z ruky architekta Josefa Kalese 
je tvořeno čtyřmi nestejně vysokými hranoly obdélníkového průřezu umístěnými 
vždy po dvou za sebou. Delší ze stran jsou zdobeny mozaikou od Zdeňka Sýkory. 
Tu tvoří černobílá struktura složená z generovaných geometrických elementů. 
Mozaika je viditelná při pohledu z ulice Kostelní a z prostoru před Národním 
technickým muzeem. Od roku 2003 jsou tyto komíny památkově chráněny. 
Tato mozaika představuje „ojedinělou ukázku neokonstruktivistických tendencí 
českého výtvarného umění šedesátých let 20. století aplikovaných ve veřejném 
prostoru. Je dokladem snahy racionálně orientovaných umělců šedesátých let 
zapojit výtvarné umění do běžného života tak, aby se stalo jeho nedílnou součástí.“ 
(Památkový katalog NPÚ)

Snahu, aby bylo architektonické či urbanistické řešení provozních výdechů 
sledováno již od samého počátku vzniku dokumentace pro stavbu tunelu, je možné 
vypozorovat již na stavbě pražského tunelu Mrázovka. Stejně jako byla věnována 
pozornost architektuře portálů, tubusem výdechového objektu se zabývala 
architektonická soutěž.

Obr. 146. Větrací komíny Letenského tunelu

Výsledný návrh výdechového objektu od firmy ARCHON, s.r.o., vzešel 
z anonymní architektonické soutěže vypsané v březnu 1999 Magistrátem hl. města 
Prahy. Útvar rozvoje města, vzhledem k faktu, že je objekt ze své pozice velmi 
viditelný, tehdy trval na tom, aby se tato soutěž uskutečnila a aby byl tento 
požadavek zanesen i do rozhodnutí o umístění stavby. Kromě architektonických 
požadavků byly kladeny i další nároky, které vzhled tohoto komínu ovlivnily. Jelikož 
se výdech nachází v blízkosti radiokomunikačního měřícího střediska Ministerstva 
vnitra ČR, bylo nutné od počátku respektovat požadavek, že v konstrukci nesmí 
být žádná kovová výztuž, která by působila rušení přenosu. Záměrem autora 
bylo vytvořit plastický, vertikálně řešený tubus umožňující proměnlivou hru světla 
a stínu, a zároveň nenásilným způsobem ukončit horní část Pavího vrchu tak, aby 
působila téměř jako přírodní dominanta krajiny.

Nový vzhled získá i další z výdechových objektů tunelu Blanka (Bubenečský 
tunel), který stojí v ulici Nad Královskou oborou v Praze 7. Podoba výdechu 
se řeší od roku 2009, kdy se tunelový komplex Blanka teprve stavěl. Původní 
architektonický návrh obyvatelé Prahy 7 zavrhli. Zadáním bylo umělecko-výtvarné 
ztvárnění stávajícího výdechového a nasávacího objektu v ulici Nad Královskou 
oborou, který svou výškou a hmotou výrazně zasahuje do stávajícího území 
a uplatní se i v dálkových pohledech.

Vítězem soutěže se stal česko-argentinský umělec Federico Díaz, který o svém 
návrhu mluví jako o „doposud stojícím strohém technickém objektu, 18,9 metru 
vysokém válci, který se tak změní na hodnotné výtvarné dílo“. (Diaz, 2016)

Obr. 147. Výdechový objekt tunelu Mrázovka na Pavím vrchu
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Součástí koncepce je rovněž navazující uliční parter přímo související 
s výdechem. Prostor parteru je koncipován pro „průchod, zastavení a zároveň 
i k oddechu či relaxaci obyvatel i návštěvníků sportovních klání.“ (Diaz, 2016)

Celkové pojetí parteru je ovlivněno dvěma požadavky zadání – ztvárnění 
parteru a výdechu jako kompaktního celku a požadavky zástupců městské části 
Praha 7 na umístění herních volnočasových prvků pro náctileté i sportovce. 

Požární výdechy
 Požární výdechy se na rozdíl od provozních díky svým rozměrům v prostředí 

příliš neprojevují. Spíše než o vizuální bariéře o nich lze hovořit jako o cizorodém 
prvku, jako o malé „budce“, která je umístěna velmi často v travnaté ploše, a široká 
veřejnost si klade otázky, proč zde stojí. Nemá žádný popisný text, málokdo si v tu 
chvíli uvědomí, že pod touto nevýraznou krabicí se skrývá vedení tunelu a že tato 
krabice tu stojí připravena, kdyby bylo potřeba jejích služeb.

Jeho podobu lze přirovnat k menším objektům trafostanic či měníren, 
stejně jako u nich je tedy i zde žádoucí neupozorňovat na objekt zbytečným 
architektonickým zvýrazněním.

Výjimkou mohou být konkrétní „citlivé“ lokality, kde je i takto malá hmota, jako 
je požární výdechový objekt, viditelná, či je součástí většího množství nadzemních 
objektů podzemních staveb.

Požární výdechový objekt Brusnického tunelu v prostoru křižovatky Prašný 
most se nachází v těsné blízkosti barokního bastionového opevnění Prahy 
(bastiony XIII a XIV a jejich mezilehlá kurtina), které je památkově chráněno. Bylo 
tedy potřeba reagovat na toto historické okolí. Národní památkový ústav si přál 
jednotné, sjednocující provedení. Jako obklad jindy čistě funkčních objektů (spolu 

Obr. 148. Výdechový objekt v ulici Nad Královskou oborou s úpravou okolního parteru

s výdechem i větrací objekty či vstupy do garáží Prašný most, trafostanice) proto 
byly zvoleny lícové cihly Klinker, evokující původní barokní cihly, ze kterých byly 
bastiony a kurtiny postaveny. Tento prvek byl použit i na portálech do Brusnického 
tunelu v obou směrech.

Architektonicky ztvárnitelná byla však pouze část prostoru schodiště, které je 
také součástí tohoto objektu. V části samotného výdechu nesmí být znemožněno 
proudění vzduchu, který prochází bočními otvory, jež jsou zakryty horizontálními 
žaluziemi.

Technologické objekty
 Jedná se zpravidla o podzemní objekty, navazující bezprostředně na tunelové 

tubusy. Do jejich prostor je umístěna převážná část technologického vybavení 
tunelu, jako jsou rozvodny, trafostanice, ventilace, chlazení, popř. čerpací stanice 
průsakových vod. Bývá k nim samostatný vstup a příjezd z povrchu, určený pro 
zásobování a obsluhu. Ten musí být zajištěn nejen pro obsluhu, ale i pro přístup 
nákladních vozidel. Vzhledem k požadované velikosti jsou právě vjezdová vrata 
výrazně se uplatňujícím pohledovým prvkem.

Obr. 149. Požární výdechový objekt Brusnického tunelu v prostoru křižovatky Prašný most. 
Je umístěn v mírně svažité zatravněné ploše s přístupem z chodníku podél komunikace Milady 

Horákové. Autorem architektonického pojetí tohoto výdechu je architekt Martin Smrž.
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 Na vlastní začlenění objektu do okolní struktury, jeho zakrytí či fasádu nejsou 
z funkčního hlediska zpravidla kladeny žádné specifické požadavky, je tedy plně 
na architektovi, aby byla tato stavba zakomponována co nejlépe.

 Příkladem achitektonicky ztvárněné fasády technologického centra může být 
fasáda objektu s navazujícím výdechovým objektem Bubenečského tunelu v Tróji. 
Vlastní technologický objekt je obložen gabiony po celé své výšce, výjimku tvoří 
pouze vjezdová oplechovaná vrata. Střecha této stavby je tvořena obloukem tvaru 
poloviny elipsy. Objekt je zakryt pozinkovaným plechem. Výdechový komín je pak 
obložen kombinací gabionů s dřevěnými fošnami.

 Samotný objekt je umístěn v těsné blízkosti trojské loděnici, 100 m od břehu 
Vltavy. Po jeho jižním okraji je vedena protipovodňová hráz, do níž je objekt 
částečně vnořen. Díky výškovému rozdílu mezi korunou hráze a terénu, na kterém 
TGC stojí, je nižší objekt z velké části zakryt.

 Objekty (tj. výdechový objekt, vysoký téměř 20 metrů a vrchol střechy) jsou 
nicméně viditelné i z druhého břehu Vltavy, jedná se tedy o exponované prvky, 
tvořící v podstatě předpolí zástavby Tróji. Díky svému obložení je však zejména 
výdech do trojského panaromatu dobře zakomponovaný.

 Závěr

Je potřeba si uvědomit, že tunelové trasy sice skrývají dopravu pod povrch, 
jejich vedení se ale nutně projeví i na povrchu. Ať už jsou to tunelová zakončení 
– portály, jeho vzduchotechnický systém – výdechy, či technologické objekty.

Portály se začínají v městském prostředí uplatňovat čím dál tím více. Mnohdy 
jsou na exponovaných místech, viditelných například z druhého břehu Vltavy. 
Stávají se tak součástí vnitřní podoby města, výrazně působí na okolní veřejná 

Obr. 150. a obr. 151. Technologické centrum s výdechovým objektem Bubenečského tunelu v Tróji.  
Autorem architektonického pojednání je architekt Klement Valouch.

prostranství (i když se jedná zejména o dopravní veřejná prostranství). Tento fakt 
by měl být obecně přijat a těmto konstrukcím by měla být věnována zvýšená 
pozornost.

Umisťování provozních a požárních výdechových objektů má svá pravidla, 
která musí být respektována. Jejich pozici lze měnit pouze minimálně. V případě 
provozních výdechů nám minulost jasně ukazuje, že je vhodné pamatovat 
zejména na vizuální stránku jak tubusu samotného, tak i okolního parteru již 
od samého počátku plánování. Takto vysoké komíny mají dozajista potenciál 
ovlivnit svým umístěním přilehlé okolí. Mohou být nevzhlednou betonovou 
hmotou, nicméně mohou se stát i uměleckým dílem, které nebude svému okolí 
na obtíž, ale ku prospěchu. V případě požárních výdechů se lze zaměřit na to, 
aby svým umístěním netvořily prostorové bariéry zejména pro chodce a cyklisty. 
Toto relativně nenápadné dílo lze vhodně zakomponovat do okolního prostředí 
– barvou, zasazením do zeleně, či přidružením ke hmotě budovy (možné v případě, 
že budova vzniká nově současně se stavbou výdechu).

Umístění technologických objektů taktéž vyplývá z technických požadavků 
tunelů, nicméně díky své relativně neomezené možnosti architektonického 
ztvárnění se mohou stát technickou budovou, vhodně zakomponovanou do 
veřejných prostranství, ve kterých se nachází.

Podzemní svět tunelů je na vzestupu, je proto čas, aby se jeho prvky vystupující 
na povrch staly obecně akceptovatelnými součástmi moderního města.

ZB
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Stejně jako mají veřejná prostranství význam 
v uspořádání, provozu a pocitu bezpečí v sídlech 
ve dne, je důležité vytvořit kvalitní prostředí 
i ve večerních a nočních hodinách bez denního světla. 
Veřejné osvětlení se tak stává významným nástrojem 
tvorby a kvality veřejných prostranství. Zároveň má 
ale veřejné osvětlení přesah i do krajiny, do podoby 
nočního panoramatu sídla. Každé sídlo působí 
v krajině určitými znaky, které mohou být rázovitými, 
charakteristickými znaky sídla, jejich symbolem. Jedná 
se například o významnou vedutu sídla, dominantu 
či charakteristickou strukturu osídlení. Proto je 
nutné při práci se světlem brát ohled i na působení 
světelného návrhu v celkovém panoramatu města 
a veřejné osvětlení navrhovat tak, aby sídlo působilo 
harmonicky v krajině i v době bez denního světla. 
Kapitola představuje vstupní analýzu území z hlediska 
veřejného osvětlení a jeho působení v krajinné scéně 
a možnosti, jak pracovat se světlem ve veřejných 
prostranstvích sídel.

Veřejné osvětlení obcí 
z pohledu architekta
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Veřejná prostranství jsou neopomenutelnou součástí sídel, jsou reflexem 
kulturní vyspělosti, společenského vnímání a kvality života obyvatel. Do veřejných 
prostranství se vepsal jak kulturní a společenský vývoj, tak i přírodní podmínky území. 
Tento záznam historického vývoje utváří identitu, jedinečnost a rozpoznatelnost 
jednotlivých míst i celků. Veřejná prostranství jsou sítí (soustavou) společenských 
aktivit sídla, plní svou funkci, místo a postavení v území. Jednotlivé funkce mají 
své hodnoty, ale i problémy, které se promítají do života obyvatel i návštěvníků.

Dynamika denního světla výrazně ovlivňuje prostředí veřejných prostorů 
během dne i v průběhu ročních období. Ve večerních a nočních hodinách je denní 
světlo v zastavěných územích nahrazeno osvětlením umělým. Veřejné osvětlení 
se využívá především pro zajištění pocitu bezpečí, bezpečnost osob, dopravy 
a majetku, zajištění orientace a vytvoření vhodné atmosféry a vzhledu veřejných 
prostranství ve večerních a nočních hodinách. Veřejné osvětlení tedy významně 
ovlivňuje podobu samotných veřejných prostranství, jejich hierarchizaci i život 
v nich a organizuje celkový vzhled města či vesnice ve večerních a nočních hodinách. 
Ovlivňuje to, co je a není vidět, co se vizuálně uplatňuje, a určuje hierarchizaci 
jednotlivých prvků v sídle. Takové veřejné osvětlení tedy vytváří noční podobu 
města či vesnice. A stejně jako mají jednotlivá sídla své charakteristické zapojení 
do krajinného rámce, veřejné osvětlení vytváří obraz sídla v krajině v době bez 
denního světla. Má tedy významný přesah do krajiny a její podoby.

V současné době probíhá obnova veřejného osvětlení v sídlech, většina 
světelných soustav je na hraně své životnosti, objevují se nové technologie, 
energeticky úsporná řešení a v některých případech i dotace do veřejného 
osvětlení. Mnoho veřejných prostranství tak dostává novou příležitost k úpravě 
světelného obrazu místa. V současné praxi navrhuje veřejné osvětlení v drtivé 
většině veřejných prostranství elektrikář či světelný technik. Architekt vstupuje do 
procesu veřejného osvětlení většinou pouze v případě architektonického ztvárnění 
dílčích prostorů v sídle. Přesto často není architektem světelné prostředí řešeno. 
Dochází tak k nevhodnému světelnému prostředí, necitlivému výběru barevných 
vlastností a charakteru světla, nebo k nevhodné geometrii světlené soustavy 
a umístění světelných míst v prostoru. Znehodnocuje se nejen daný prostor, který 
ve večerních a nočních hodinách neplní plně funkci, kterou zastává ve dne, ale 
často se tím i narušuje i celkový pohled na město a jeho harmonické zapojení do 
krajinného rámce.

Legislativní požadavky na veřejné osvětlení

Osvětlení veřejných prostranství se řídí českou legislativou. Závazné 
požadavky na osvětlení pozemních komunikací jsou uvedeny ve vyhlášce 
č. 104/1997 Sb. (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích) a v technických normách, které jsou pro oblast 
vymezenou touto vyhláškou závazné. Podle § 25 vyhlášky 104/1997 Sb. se 

veřejným osvětlením osvětlují dálnice a silnice v zastavěném území. Dále se vždy 
osvětlují křižovatky na místních komunikacích v území zastavěném a na přechodu 
do území nezastavěného (ČSN 73 6102), autobusové zastávky, pokud nemají 
vlastní osvětlení (ČSN 73 6425- 1), mosty a lávky, pokud je veřejné osvětlení před 
a za mostem (ČSN 73 6201) a tunely a podjezdy (ČSN 73 6201).

Soubor norem pro osvětlení pozemních komunikací byl do české soustavy 
technických norem přijat pod označením ČSN EN 13201. Tento soubor má 
celkem 5 částí. Pozemní komunikace se dle tohoto souboru člení podle účelu do 
tří základních světelných situací – pozemní komunikace pro motorovou dopravu 
(M), konfliktní oblasti (C) a pozemní komunikace pro chodce a pomalou dopravu 
(P), které se charakterizují třídami osvětlení. Požadavky na osvětlení závisí na 
parametrech vlastní dopravy, typu uživatele, na geometrickém uspořádání 
dopravního prostoru a podmínkách okolí. Z tohoto důvodu je pro každou situaci 
specifikováno několik tříd osvětlení, konkrétně M1 až M6, C0 až C5 a P1 až P7. 
(Žák, 2018a)

V současné době se k osvětlení místních komunikací v malých obcích přistupuje 
stejně jako k osvětlení ulic ve velkých městech. Sídla jsou přesvětlená a veřejné 
prostory ztrácejí komorní atmosféru. V denní době často narušuje soustava 
veřejného osvětlení (VO) svými fyzickými parametry harmonické zapojení sídla do 
krajinného rámce svou výškou, hmotou či hustotou, ve večerní a noční době může 
soustava VO narušit světelně technickými parametry přirozený přechod sídla do 
krajiny a biologický cyklus některých druhů rostlin a živočichů.

Takový přístup narušuje přirozený charakter venkovského prostředí, přičemž 
vliv osvětlení na bezpečnost dopravy v malých obcích je diskutabilní. Zároveň 
světelné standardy pro chodce (chodníky, náměstí, pěší zóny aj.) jsou z hlediska 
norem brány jako vedlejší produkt ke světelným standardům pro automobilový 

Obr. 152. , obr. 153. a obr. 154. Příklady nevhodných světelně-technických či fyzických parametrů 
soustavy veřejného osvětlení. Vlevo umístěný stožár veřejného osvětlení před sochou v pohledové 

kompozici a doplňující stožár pro osvětlení přechodu pro chodce, uprostřed nevhodné fyzické 
parametry soustavy VO ve vztahu k funkci prostoru rezidenční oblasti a k výškové hladině zástavby, 

vpravo hustá síť světelných míst na okružní křižovatce vytvářející nehostinné světelné prostředí 
v obytné části města. Autor Simona Vondráčková, 2019.
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provoz, při navrhování veřejného osvětlení se nebere v úvahu účel veřejného 
prostranství, jeho náročnost a funkce. (Fujiyama et al, 2016)

Výběr tříd osvětlení pozemních komunikací je jedním z parametrů ovlivňujících 
osvětlení veřejných prostranství a podobu světelného obrazu sídla. Zatřídění 
komunikací v praxi neprovádí architekt, ale do značné míry může hierarchizaci 
tříd osvětlení korigovat vzhledem ke znalosti funkcí veřejných prostranství, 
jejich systému a provozu jednotlivých částí města či obce. Jiné zatřídění bude 
provedeno na silně urbanizovaném území velkého města, kde je předpoklad 
vyššího pohybu chodců, dopravy a konfliktních oblastí, jiné bude provedeno 
v malé vsi, která má užší kontakt s krajinou a jejím harmonickým rámcem. Zároveň 
v rámci města budou jiné požadavky na osvětlení v rezidentní okrajové oblasti, 
kde se předpokládá pohyb zpravidla jen místních obyvatel, a jiné v centru města, 
kde je vyšší pohyb nejen aut, ale především chodců, případně cyklistů a zároveň 
uživatelé prostorů musí vnímat více podnětů najednou. Tyto všechny aspekty při 
kauzálním řešení projektu veřejného osvětlení určité oblasti světelný technik není 
schopen při výpočtu zohlednit.

Koncepční přístup k osvětlování veřejných 
prostranstvích

 Ve světelně technické praxi již existuje koncepční přístup k veřejnému osvětlení, 
který analyzuje sídlo a jeho veřejná prostranství a navrhuje zásady veřejného 
osvětlení, které vytvoří adekvátní světelné prostředí v sídlech a zároveň podpoří 
hodnoty daného území. V zahraničí se jedná o tzv. lighting master plan, u nás 
se uchytil název „koncepce veřejného osvětlení“. Jedná se o soubor dokumentů 
a pravidel, které stanovují, jak má sídlo vypadat v době bez denního světla, 
jakým způsobem má být veřejné osvětlení obnovováno, rozšiřováno, udržováno 
a spravováno. (Žák, 2014) Takový koncepční přístup zahrnuje spolupráci několika 
aktérů, jako je architekt (urbanista, krajinář), světelný technik, investor, správce 
světelné soustavy aj. (Žák, 2015b)

 Jednou z částí koncepce veřejného osvětlení je základní plán veřejného 
osvětlení, jehož součástí je architektonicko-urbanistická analýza území a vize 
(základní řešení) světelné podoby sídla, která je řešena zejména architektem či 
urbanistou (ve spolupráci s ostatními profesemi). Tato vize je dále převedena 
v následujících etapách koncepce veřejného osvětlení do světelně technického 
jazyka. Postupy takové analýzy je možné aplikovat i na kauzální řešení urbanistického 
projektu ve vztahu (nejen) k veřejnému osvětlení.

 Krajinářský nadhled k veřejnému osvětlení
 Ať už architekt nebo urbanista řeší rekonstrukci náměstí, úpravu veřejných 

prostranství části sídla, regeneraci parku, nebo navrhuje nové ulice rozvojových 
ploch, vždy je účelné provést základní analýzu celého sídla ve vztahu ke krajině, 

jeho vizuálnímu uplatnění v krajinné scéně a analýzu znaků individuality území, 
které tvoří podstatu daného sídla. Jedná se o takové jevy přírodní či kulturní 
charakteristiky území, které se projevují určitým charakteristickým způsobem, 
vyznačují se rozlišitelností, zapamatovatelností, symbolikou či neopakovatelností 
v krajině a vytvářejí tak emblematický znak sídla či krajiny. (Vondráčková, 2019)

 Analyzuje se tedy sídlo v krajinných panoramatech, hledají se emblematické 
znaky sídla z hlediska vizuálního (umístění vzhledem k morfologii terénu, k přírodním 
složkám, přítomnosti charakteristických vedut sídla, kulturních dominant, přechod 
sídla do krajiny aj.), i z hlediska významového (původ založení, historický vývoj 
urbanistické struktury, funkční systém sídla i symbologický význam, mentální mapy 
aj.). Definují se základní znaky sídla, jeho význam v krajině a cíl, jak má (vizuálně 
i významově) sídlo působit a kam se má rozvíjet. Po této analýze je proveden 
rozbor světelného obrazu sídla a tyto poznatky porovnány.

Obr. 155. a obr. 156. Porovnání obrazů sídla v krajině ve dne a v době bez denního světla na 
příkladu města Sušice, zeleně vyznačeny pozitivní hodnoty a jejich vizuální uplatnění v noční době, 

přerušovaně linie, která tvoří historickou stopu opevnění, ale vizuálně se uplatňuje nepřiměřeně 
výrazně, červeně nevhodné světelné dominanty výrobních areálů (rušivé světlo dopadající na 

fasády hal) v panoramatu noční podoby sídla, autor Petr Žák, 2018
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Světelné předpoklady návrhu soustavy VO
Na základě výše uvedené analýzy je možné sestavit mentální mapu hierarchizace 

veřejných prostranství a nastavit tak rámec pro stanovení tříd osvětlení pro 
jednotlivé komunikace. Světelný technik tak může dle provedené analýzy zajistit 
menší světelné nároky (ve vztahu k intenzitě osvětlení) pro oblasti s kontaktem 
s volnou krajinou, nebo např. v oblastech, která jsou z hlediska významového 
okrajová, kde je předpoklad pohybu převážně obyvatel území, jimž je prostředí 
známé. Zároveň je možné určit požadavky na charakter osvětlení významných 
veřejných prostranství, které hrají v sídle specifickou roli, a architekturní osvětlení 
objektů významných v měřítku krajiny a z hlediska orientace v interiéru sídla.

Takový nadhled zajistí harmonické zapojení sídla do krajinného rámce i v době 
bez denního světla a k hierarchizaci světelného prostředí veřejných prostranství 
v rámci sídla (výraznost těch prostorů a objektů, které jsou významné a provozně 
důležité v rámci sídla, nižší jas a požadavky na osvětlení rezidentních oblastí, 
okrajových částí aj.). Pomáhá tedy i ke světelnému zařazení řešeného veřejného 
prostranství v rámci celého systému města či vesnice.

Obr. 157. Příklad základní vize řešení světelného obrazu města Sušice. Oranžová plocha 
– historické jádro města, zelená – rekreační zázemí města, hnědě výrobní areály měřítkově 

vybočující z charakteru zástavby, žlutá ohraničení – významné objekty v projevu sídla v krajině 
(včetně nábřeží), fialově další významné objekty lokálního charakteru. (Žák et al, 2018b)

Návrh řešení světelného prostředí veřejného prostoru

 V případě řešení konkrétní lokality (území, veřejného prostranství) je potřeba 
mít na mysli několik faktorů, které ovlivňují světelné prostředí území. Jedná se 
o světelně-technické parametry a o fyzické vlastnosti osvětlovací soustavy. Jedině 
konkrétně zadané parametry osvětlení jsou předpokladem pro správný světelně-
technický návrh (výpočet), který bude v souladu s architektem podtrženými či nově 
navrhovanými hodnotami místa.

Světelně-technické parametry soustavy VO
Pro správný návrh soustavy VO je vhodné si určit, co má být osvětleno 

a jak to má být osvětleno. Jedná se o definování charakteru osvětlení, který 
se provádí zpravidla slovně. Většinou by světelný návrh (charakter osvětlení) 
měl vycházet právě z analýzy sídla ve vztahu ke krajině, jeho hodnotám, znakům 
individuality a k vizi jeho budoucího rozvoje. Světelně technická praxe odlišuje 
tři různé charaktery osvětlení – typ 1 (osvětlení pouze legislativně stanovených 
horizontálních ploch komunikací), typ 2 (osvětlení komunikace včetně přisvětlení 
parterové části objektů) až typ 3 (osvětlení nejen horizontální roviny, ale i celých 
přilehlých fasád objektů, které zajistí prosvětlení celého veřejného prostoru), 
využívaný především na významných náměstích (více viz Vondráčková, 2016).

Dalším, důležitým parametrem je jas osvětlení. Jas definuje intenzitu osvětlení 
řešeného prostoru, i ve vztahu k okolnímu prostředí. Významná a frekventovaná 
místa je vhodné zpravidla osvětlit s vyšším jasem, naopak komorním místům 
stanovit horní hranici jasu prostředí (zbytečně nepřesvětlovat). Je možné volit 
vyšší jas architekturního osvětlení vizuálně významných objektů (např. kulturních 
dominant). Vždy je však potřeba brát v úvahu okolní prostředí. Kulturní dominanta 
ležící v centru sídla, které již samo vyzařuje určité světlo, bude osvětlena ve vyšším 
jasu než samo veřejné prostranství. Pokud je naopak navrženo osvětlení architektury 
na okraji sídla nebo v přírodním prostředí (obvykle na nezastavěném kopci), 
je vhodné zvážit jas okolního prostředí a k němu uzpůsobit jas architekturního 
osvětlení (pokud je žádoucí objekt osvětlit). Jas se definuje slovním popisem jako 
vstupní parametr pro výpočet (porovnáním ve vztahu k okolnímu prostředí).

V dnešní době hodně diskutovaným tématem je teplota vyzařovaného světla 
veřejného osvětlení. Ovlivňuje nejen psychickou stránku uživatelů veřejného 
prostoru, ale i biologické pochody všech živých organismů (viz Vondráčková, 
2016). Obecně lze konstatovat, že chodci více preferují teplejší odstíny bílé barvy 
(< 3000 K) a vyšší indexy podání barev. Ten udává, jak věrně lze rozlišovat barvy 
povrchů (kolorita) ve světle daného světelného zdroje v porovnání se situací 
s normalizovaným světlem, při kterém je vjem barev povrchů věrný, běžně 
denním světlem (0 – nelze vůbec rozlišit, až 100 – vjem barev věrný). (Žák, 2015a) 
Výběr teploty chromatičnosti by měl zohledňovat potřeby uživatelů veřejných 
prostoranství a funkce veřejných prostorů, nižší teplota chromatičnosti (teple bílá) 
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navozuje pozorovateli subjektivní pocit klidu, méně narušuje přírodu a biologické 
rytmy člověka, vyšší teplota chromatičnosti naopak zvyšuje u pozorovatele vnímání 
a soustředění (využitelné např. ve veřejných prostranstvích a jejich částech, kde 
je hlavním uživatelem řidič). Ve zvláště citlivých přírodních podmínkách je možné 
využít technologii bez obsahu modrého spektra, tzv. Amber – LED s jantarově 
žlutým světlem (1800–1900 K). (Porsenna o.p.s., 2017) I v rámci veřejných prostorů 
je možné hierarchizovat, či rozdělit veřejná prostranství (případně jejich části) 
z hlediska vjemu barevného tónu světla. Zpravidla se z hlediska psychologického 
nedoporučuje volit výrazné kontrasty teplot chromatičnosti osvětlení jednotlivých 
částí veřejného prostranství, možné jsou změny podporující změnu provozu 
(významné dopr avní komunikace odlišit mírnou změnou teploty chromatičnosti (do 
1000 K) oproti pobytovým plochám, případně vytvoření kontrastu s architekturním 
osvětlením.

V rámci urbanistických projektů je tedy vhodné z hlediska světelného prostředí 
určit způsob osvětlení, co má a nemá být osvětleno, jak (s jakým jasem) a v jakých 
barevných tónech. Toto určení výrazně pomůže světelně technickému návrhu, 
který je předpokladem kvalitního světelného prostředí veřejných prostranství.

Obr. 158. Ukázka možnosti využití změny teploty chromatičnosti při architekturním osvětlení  
(Žák et al, 2018b)

Tab. 1. Příklad stanovení světelně technických parametrů architektem  
pro světelně technický výpočet. (Žák et al, 2018b)

Ch
ar

ak
te

r o
sv

ět
le

ní

Charakter 
osvětlení 
prostoru

Náměstí Svobody – typ 3  
(osvětlení horizontální roviny 
a prosvětlení celého prostoru 
včetně přilehlých objektů)

Ostatní veřejné prostory 
– typ 2 (osvětlení horizontální 
roviny a minimálně parterové 
části fasád)

Úroveň jasu Vysoká (nejvyšší na náměstí Svobody)

Barva světla Teple bílá (max. 3000 K), doporučeno 2700 K

Fyzické (vzhledové) parametry soustavy VO
Specifikaci fyzických parametrů užívají architekti i na jiných součástích 

veřejných prostranství, než je veřejné osvětlení, jako jsou povrchy, mobiliář 
atd. I veřejné osvětlení je městským (vesnickým) mobiliářem. Proto je vhodné 
stanovit nejen vzhled svítidla a barevné provedení, ale také proporci světelného 
místa a rozložení celé soustavy v prostoru, aby nenarušovala provoz veřejného 
prostranství.

Geometrii světelné soustavy je vhodné volit s ohledem k charakteru ulice 
(náměstí) a zástavby. Je možné svítit ulici jednostrannou světelnou soustavou, 
oboustrannou (a střídavou) nebo nepravidelnou. Je vhodné, aby architekt při 
řešení konkrétního veřejného prostranství vyspecifikoval místa (případně linie), 
kam je možné světelnou soustavu umístit, aby byl zajištěn charakter prostoru, 
nenarušeny průhledy, geometrie a proporce prostoru. V případě umístění světelné 
soustavy k zeleni je potřeba mít na mysli vzrůst stromů a veřejné osvětlení řešit 
omezením výšky pod standardní výšku korun stromů daného druhu nebo umístění 
soustavy dále od zeleně. Veřejné osvětlení může lemovat zástavbu, ale může tvořit 
i osu prostoru nebo záměrně nepravidelný systém,

Často je v dnešních sídlech světelná soustava tvořena světelnými místy 
(SM) vyššími, než je okolní zástavba. Stává se tak hojně v případech, kdy je 
velký důraz kladen na finanční úsporu nákladů na výstavbu a když není tento 
parametr světelné soustavy řešen s ohledem na estetickou stránku, ale pouze 
na optimalizaci světelně technických parametrů (vyšší světelná místa znamenají 
větší rozteče, rovnoměrnost osvětlení a eliminaci oslnění řidičů). Dochází tak 
v některých případech k viditelnosti světelných míst v krajinných panoramatech 
a k nežádoucímu osvětlení přilehlých objektů (viz obr. 155). Optimální výška 
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světelného místa se ve vztahu k okolní zástavbě a k uživatelům veřejných prostranství 
pohybuje převážně od 4 do 5,5 m v rezidentních oblastech se zástavbou do 
2. NP s podkrovím; v případě širších profilů komunikací (často s parkovacími 
plochami nebo se zelenými pásy) může výška dosahovat až 6 m (např. panelová 
sídliště, městské části s vyšší zástavbou). Výška do 6 m je proporčně a měřítkově 
uchopitelná pro chodce a uživatele prostranství. Vyšší světelná místa se navrhují 
v odůvodněných případech u pozemních komunikací s vyššími nároky na obsluhu 
(třídy M a C – pro motorovou dopravu a konfliktní oblasti), kde se při výpočtech 
kontrolují i jiné parametry osvětlení, jako např. oslnění řidičů. V takových případech 
lze výšku světelného místa povolit až na 7 m, ve výjimečných případech na 8 m 
a více, vždy ale s ohledem k charakteru a významnosti prostoru. Je vždy potřeba 
vzájemného dialogu světelného technika s architektem. Protichůdné požadavky 
těchto dvou profesí na vzhled osvětlení jsou běžným úskalím při návrhu světelné 
soustavy; je vždy důležité najít konsensus, který splní veškeré technické požadavky 
na osvětlení a zároveň zajistí adekvátní prostředí pro uživatele.

Kromě výšky je vhodné také zvolit tvar světelného místa. V nabídce je 
nespočet typů a tvarů svítidel, stožárů i případně výložníků. Je však nutné 
zohlednit i případné světelné technické parametry, kterých je žádoucí dosáhnout. 
Pokud je například požadavek na přisvětlení okolních budov (charakter osvětlení 
typu 3, případně 2), tak je vhodné sáhnout po svítidle s geometrií umožňující daný 
typ osvětlení (např. s vypouklým sklem, nakloněné nebo takové svítidlo, které 
umožňuje průnik světelného toku částečně i do boku). Naopak v případě, kdy je 
žádoucí svítit pouze na komunikaci a chodníky, je vhodné volit svítidlo s rovným 
sklem a s takovou fotometrií, která nepouští světlo do boku a do horní poloroviny 
(má optiku umožňující regulaci světelného toku).

Pro vytvoření kvalitního prostředí, kde nebude veřejné osvětlení tvořit bariéru 
pohybu, nebude disproporční a měřítkově vybočující danému prostředí, je nutné 
stanovit pro světelně technický výpočet i fyzické parametry světelné soustavy. 
Jedná se o geometrii světelné soustavy, výšku světelného místa a fyzický vzhled 
sloupu a svítidla, případně barevné provedení.

Tab. 2. Příklad stanovení fyzických (vzhledových) parametrů architektem  
pro světelně technický výpočet. (Žák et al, 2018b)

Vz
hl

ed
 s

vě
te

ln
éh

o 
m

ís
ta

Skladba 
světelného 
místa (SM)

Stožárová soustava, 
případně osvětlení 
na fasádním 
rameni, možnost 
víceprvkového 
světelného místa

Výška SM Max. 5 m (náměstí Svobody – do 6 m)

Sloup

Sloup kovový kulatý kónický nebo historizující, 
popř. designový dřevěný (vyloučen sloup klasický stupňovitý 
nebo osmihranný kónický). Nutná povrchová úprava kovových 
částí pro exteriérové podmínky, tmavé odstíny šedé, hnědé, 
popř. modré barvy.

Svítidlo

Svítidlo historizujícího, popř. dekoračního typu vyššího 
standardu, s možností vyzařování světla částečně i do horní 
poloroviny. Doporučen jednotný vzhled v celé zóně, odlišný 
vzhled únosný pouze na náměstí Svobody.

Příklad vzhledu svítidla      

Závěrem

V současné době je trendem svítit více a více, sídla jsou přesvětlována, 
aby vyhovovala legislativním požadavkům, přičemž se kontroluje pouze spodní 
hranice světelných parametrů, ale horní není stanovena. Vytrácí se tak v sídlech 
hierarchizace prostorů, komornost (atmosféra) některých veřejných prostranstvích 
a degraduje se harmonie sídla v krajině. Světlo je silný nástroj, jak oživit sídlo 
i v době bez denního světla, je žádoucí, aby s ním pracovali nejen světelně 
techničtí projektanti či ostatní elektro-profese, ale zejména v prvních fázích 
architekt (urbanista), který připraví základní parametry osvětlení. Jedině dialog 
mezi těmito profesemi vede k požadované atmosféře místa v době bez denního 
světla s harmonickým zapojením do krajinného rámce a s minimalizací narušení 
biologických procesů v kontaktu s volnou krajinou.

SV
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Význam veřejných prostranství v sídle 
a jaká by měla být

Veřejná prostranství mají mnoho podob. V předchozích článcích této publikace 
byly zmíněny některé jejich druhy, spíše specifického charakteru. Podstatné však 
je, že veřejná prostranství tvoří spojitou kostru sídla, jsou uceleným systémem, 
bez kterého se struktury našich obcí a měst neobejdou. Je to dáno i historickým 
vývojem, kdy zpočátku zastávala pouze komunikační funkci, a teprve následně se 
vyvíjela do podoby náměstí, pasáží, nábřeží, náplavek a parků.

S rozvíjejícími se společenskými potřebami se využití těchto prostorů měnilo 
stejně tak jako jejich podoba, která ovlivňovala, zejména v uliční struktuře, založení 
jednotlivých sídel. Vlastní ústřední prostory prošly proměnami od komponovaných 
antických agor a fór, přes strohost středověku, k nádherným kompozicím, počínaje 
renesancí až po klasicismus. Samostatným prvkem se potom stalo zpřístupnění 
zámeckých zahrad a parků pro veřejnost.

Původní tržní funkce náměstí se začala kombinovat s funkcí společenskou, 
shromažďovací, kulturní a relaxační (specifickým prvkem byla náměstí měst 
posádkových, kde plnila roli nástupů vojenských jednotek).

Pomineme-li základní dopravní funkci, lze význam veřejných prostranství 
v sídle rozdělit do několika aspektů:

 - Základní prvek stavby sídel
 - Důležitý faktor soudržnosti obyvatel
 - Pomocník přispívající k orientaci ve struktuře sídla

Každé město je charakteristické svým založením, architekturou, tektonikou 
nebo panoramatem. Abychom však všechny tyto prvky mohli vnímat, musíme 
mít možnost k nim dojít, vnímat jejich souvislosti a u dominantních prvků mít 
i dostatečný odstup. Musíme se v sídle svobodně pohybovat. Města netvoří 
jenom jejich domy, ale systém veřejných prostranství, který nám zprostředkovává 
provozní vazby a umožňuje orientaci v jejich složitém organismu. Vybavením 
a funkcí veřejných prostranství přispívá k identifikaci obyvatel s jeho jednotlivými 
částmi. 

Jestliže se obyvatelé města ztotožní s veřejným prostranstvím, začnou ho 
vnímat jako to „jejich náměstí“, dosáhlo vedení města největšího úspěchu. S tím 
však souvisí i vhodně zvolená funkční náplň, vybavení mobiliářem a službami. 
„Náměstí byla od nepaměti místem setkávání. Jestliže chceme, aby se obyvatelé 
v sídle cítili dobře, je třeba vytvořit takové podmínky, aby měli chuť vycházet ze 
svých domovů a navštěvovat prostory, kde budou mít pocit bezpečí a budou 
vědět, že se tam budou potkávat s lidmi podobného zaměření. Jedná se tedy 
o vytvoření takových prostranství, které svou náplní přitáhnou velké množství 
obyvatel, kteří se při větší četnosti návštěv budou vzájemně poznávat a budou si 
vzájemně vytvářet nové sociální vazby.“ (Durdík, Stavebnictví 8/2017)

Současné zásady navrhování veřejných prostranství

Jak již bylo řešeno, podmínky pro tvorbu veřejných prostranství se průběžně 
mění se společenským zřízením, s úrovní demokracie a s momentálními potřebami 
obyvatel. Některé zásady jsou ale neměnné.

Koncepce systému veřejných prostranství
Součástí územního plánu, jako zásadního dokumentu pro řízení rozvoje 

obce, je i požadavek na stanovení koncepce veřejné infrastruktury, jejíž jednou 
součástí jsou i veřejná prostranství. Vlastní koncepce by měla být znázorněna 
jako samostatný systém, v jednotném standardu, vyjádřitelný plochou nebo 
překryvným značením, kde by ve schématech mohla být ještě stanovena jejich 
hierarchie.

Prostupnost, dostupnost a přístupnost
Pro vnímání sídla a snadnou orientaci je důležité, aby jednotlivé veřejné 

prostranství byla snadno dosažitelná, cesty by neměly být přerušené neprostupnými 
areály a mezi jednotlivými atraktivitami území by neměly být dlouhé vzdálenosti. 
Jedná se o řetězení různě významných drobných prostorů na komunikační ose 
s dobrou orientací v sídle.

Pestrost, funkčnost a atraktivita
Systém veřejných prostranství by měl umožnit pestrou nabídku různých 

druhů využití. Obyvatelé by měli mít možnost výběru, zejména mezi aktivitami 
spojenými s relaxací, aktivním odpočinkem, kulturou, obchodem (trhy apod.) 
a společenským děním. Ideální je možnost kombinace jednotlivých složek 
s vytvořením polyfunkčního prostoru s možným střídáním aktivit. Dostatečně 
atraktivní nabídka pomáhá vytvářet sociální pouto s prostorem (identifikaci 
s územím) a upevňuje soudržnost obyvatel v dané části sídla.
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Odpovídající velikost, měřítko a kompozice
Rozměry veřejného prostranství by měly odpovídat velikosti spádového území 

a počtu obyvatel, které se budou s tímto prostorem v denním životě setkávat. 
Předimenzování vyvolává pocit prázdnosti, naopak poddimenzování může od 
používání prostoru odradit. S velikostí souvisí i odpovídající měřítko staveb, 
které prostor vymezují. V minulosti jsme se setkávali s nádhernými kompozicemi 
a orientací na dominanty, včetně použití drobné architektury v prostoru. Současná 
doba by neměla na kompozici rezignovat a měla by soudobými prostředky utvářet 
zásady uspořádání prostoru tak, aby vytvořil pochopitelný a všeobecně přijímaný 
celek s dobrou orientací, užitností a uměleckou hodnotou.

Vybavenost odpovídajícím mobiliářem
V některých sídlech se setkáváme s nepřeberným množstvím použitého 

mobiliáře na jednom místě tak, jak čas šel a bylo potřeba ho obměnit nebo 
doplnit. Vzniká poměrně různorodá směs, která nepřispívá k pozitivnímu vnímání 
prostoru. Některá města pomalu dospěla k tomu, že by měl být mobiliář pro dané 
území vybrán a jednotně aplikován. Vznikají tzv. manuály veřejných prostranství. 
Nemělo by to však být bráno tak, že veškerá prostranství v sídle budou vybavena 
jedním druhem mobiliáře. Každé veřejné prostranství je originál a mělo by být 
utvářeno podle zásad spojených s řešením daného místa. Zde by ale měly být 
použity prvky jednotného charakteru, které vhodně doplní koncepci příslušného 
náměstí, ulice nebo parku.

Nejedná se však jenom o mobiliář. Současné klimatické změny vedou 
k výraznému úbytku vody a přehřívání interiéru měst a obcí. Součástí vybavení 
veřejných prostranství by měla být zeleň v různých formách a vodní prvky, zejména 
s možností různých forem střiků, které budou přispívat nejen k pohodě pocitové, 
ale zlepší i mikroklimatickou situaci daného prostoru.

Bezpečnost a přehlednost veřejných prostranství
Důležitým kritériem při užívání veřejného prostranství je i pocit bezpečí. 

Obava ze stoupající kriminality, způsobené různými vlivy, vyvolává nové požadavky 
na uspořádání veřejně přístupných míst z hlediska přehlednosti a bezpečnosti. 
Neměla by být navrhována skrytá zákoutí. V této souvislosti se upouští od 
umísťování keřového patra zeleně, což má za následek komplikovanější práci se 
zelení jako takovou. Důsledně se požaduje dostatečné osvětlení.

Segregace a integrace dopravních systémů
Mobilita ve všech druzích pozemní dopravy se propisuje do uspořádání 

veřejných prostranství. Zásadou koexistence těchto systémů je především 
bezpečnost. S dopravou je spojen život a není vždy možné ji z prostoru určeného 
převážně pro pěší vyloučit. Je třeba hledat taková řešení, která zabezpečí 
svobodný a bezpečný pohyb uživatelů veřejného prostranství a pokud možno 

plynulý pohyb ostatních druhů dopravy. Dnes se v pěším prostoru běžně 
setkáváme s prvky hromadné dopravy osob, s různou mírou vymezení nebo 
úplné integrace. Jednoznačně je třeba vymezit i pohyb cyklistů, jako uživatelů 
moderního dopravního prostředku, který však může být v mnoha případech 
s pohybem pěších konfliktní.

Participace veřejnosti
Žijeme v demokratické společnosti. Každý z obyvatel má právo říct svůj názor 

na to, jak by mělo vypadat prostředí, ve kterém žije. Současná praxe vypadá ale 
tak, že je připraveno řešení, které je veřejnosti předloženo až ve výsledné podobě. 
Takový postup vyvolává a priori negativní rekci, i když je návrh dobrý a vhodný. 
Pokud zahájíme diskusi s obyvateli místa ve fázi zadání práce a zjistíme, jaké mají 
o budoucnosti prostoru představu, bude výsledný návrh odpovídat alespoň zčásti 
jejich přání a následně bude pozitivněji přijímán s vědomím, že se na výsledné 
podobě svými názory mohla veřejnost podílet.

Úroveň veřejných prostranství se stává čím dál víc diskutovaným problémem 
a důležitým prvkem při hodnocení kvality sídla. Je pozitivní, že i současné 
politické reprezentace začínají tento fakt vnímat a do obecného podvědomí se 
dostává názor, že způsob nakládání s veřejnými prostranstvími a jejich kvalitní 
provedení jsou vizitkou daného sídla a její samosprávy, která se na úpravě veřejně 
přístupných prostorů podílela.

PD
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The Importance of Public Spaces in Residences 
and What They Should Look Like

Public spaces have many forms. In previous articles of this publication some 
of their types, rather of a specific nature, have been mentioned. But what is 
essential is the fact that public spaces create a continuous skeleton of a residence, 
they are a comprehensive system without which the structures of our towns and 
cities cannot do without. This is also due to the historical development when they 
initially held only a communication function, and only then they developed into 
the shape of squares, passages, embankments, and parks.

With the change of social needs, the utilization of these spaces changed as 
well, as did their appearance that influenced, especially in the street structure, 
the establishment of individual residences. Central spaces themselves have 
undergone changes from composed ancient meeting places and forums, through 
the austerity of the middle Ages, to beautiful compositions, from the Renaissance 
to Classicism. A separate element then became the opening of castle gardens 
and parks to the public.

The original market function of the square began to be combined with the 
social, meeting, cultural, and relaxation functions (a specific element was the 
square of garrison towns where it played the role of military units).

Leaving aside the basic transport function, the importance of public spaces 
in residences can be divided into several aspects:

 - A basic element of residence structures
 - An important factor of cohesion of population
 - An assistant contributing to the orientation in the structure of residences

Each city is characterized by its birth, architecture, tectonics or panorama. 
However, in order to be able to perceive all these elements, we must be able to 
experience them, perceive their connections and in case of dominant elements 
have a sufficient distance.

In a residence we need to move freely. Cities are not just the houses, but 
a system of public spaces that provides us with operational links and allows us to 

orient ourselves in their complex organism. Through the equipment and proper 
functioning, public spaces contribute to the identification of the population within 
their parts.

If the inhabitants of the city identify themselves with the public space, they 
will start to perceive it as „their square“; then the city management achieved 
the greatest success. However, this is also related to a suitably chosen functional 
content, equipment with furniture and services.

“Squares have been a meeting place since time immemorial. If we want 
residents to feel comfortable, we need to create the conditions for them to want 
to leave their homes and visit areas where they will feel safe and will know that 
they will meet people with a similar focus there. It is therefore a matter of creating 
such spaces which, with their content, will attract a large number of inhabitants, 
who will get to know each other with a higher frequency of visits and will create 
new social ties with each other. “(Durdik, Stavebnictvi 8/2017)

Current Principles of Designing Public Spaces

As it has already been addressed, the conditions for the generation of public 
spaces have been constantly changing with the social establishment, with the 
level of democracy and with the current needs of the population. However, some 
principles are immutable.

Concept of Public Space System
The component of the zoning plan, as a fundamental document for the 

management of the development of the municipality, is also the requirement to 
determine the concept of public infrastructure, of which public spaces are also 
a part. The concept itself should be represented as a separate system, in a uniform 
standard, expressible by area or overlapping markings, where their hierarchy 
could still be determined in the diagrams.

Permeability, Availability and Accessibility
For the perception of a residence and easy orientation, it is important 

that the individual public spaces are easily accessible, the roads should not be 
interrupted by impenetrable areas and between territorial attractions should not 
be long distances. It is a chain of small important spaces on the communication 
axis in a residence well recognizable.

Variety, Functionality, and Attractiveness
The system of public spaces should allow a wide range of different utilization. 

Residents should be able to choose, especially among activities related to relaxation, 
active rest, culture, trade (markets, etc.) and social events. Ideal is the possibility 
of combining individual components with the creation of a multifunctional space 
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Segregation and Integration of Transport Systems
Mobility in all modes of surface transport is reflected in the layout of public 

spaces. The principle of the coexistence of these systems is above all security. 
The life is associated with transport and it is not always possible to exclude it from 
the area intended mainly for pedestrians.

It is necessary to look for such solutions that are able to ensure free and safe 
movement of public space users and, as far as possible, the smooth movement 
of other modes of transport. Today, in pedestrian space we commonly encounter 
elements of public transport with varying degrees of delimitation or even full 
integration. It is also necessary to clearly define the movement of cyclists, as users 
of modern means of transport, which, however, can in many cases conflict with 
the movement of pedestrians.

Public Participation 
We live in a democratic society. Each inhabitant has the right to express their 

opinion on what the environment in which they live should look like. However, 
the current practice shows that when a solution is prepared, it is presented to 
the public in its final form. Such a procedure evokes an a priori negative reaction, 
even if the proposal is good and appropriate. If we start a discussion with the 
inhabitants of the place in the assignment phase and find out what they have in 
mind about the future of the space, the final proposal will correspond at least in 
part to their wishes and then is more positively accepted with the knowledge that 
the public could participate in the final form.

The level of public spaces is becoming an increasingly discussed issue and an 
important element in assessing the quality of residences. It is positive that even 
the current political representation begin to perceive this fact and the general 
subconscious is believed that the way of handling public spaces and their quality 
accomplishment is a business card of residences and their self-government which 
participated in the arrangement of publicly accessible spaces.

PD

with possible alternation of activities. A sufficiently attractive offer helps to create 
a social bond with space (identification with the territory) and strengthens the 
cohesion of  inhabitants in a given part of a residence.

Appropriate Size, Scale and Composition
The dimensions of public space should correspond to the size of the 

catchment area and the number of inhabitants who will encounter this space in 
daily life. The oversizing creates a feeling of emptiness, while the undersizing can 
discourage the use of space.

The size is also related to the corresponding scale of the buildings that define 
the space. In the past, we encountered beautiful compositions and a focus on 
landmarks, including the use of small architecture in space. The present time 
should not resign on composition and should, by contemporary means, form the 
principles of the arrangement of space so as to create an understandable and 
generally accepted whole with good orientation, usability and artistic value.

Equipment with Suitable Furniture
In some residences we may find an inexhaustible amount of used furniture 

in one place as time went on and it was necessary to change or supplement 
it. This way a relatively diverse mixture generates which does not contribute to 
a positive perception of space. Some cities have slowly come to the conclusion 
that furniture should be chosen for a specific area and applied uniformly. Manuals 
for public spaces have been developed.

However, this should not be taken in the way that all areas in a residence will 
be equipped with just one type of furniture. Every public space is the original 
and should be shaped according to the principles corresponding to the solution 
of a specific place. Nevertheless, elements of a uniform nature should be used 
here, in order to suitably complement the concept of a relevant square, street or park.

This matter is not just about the furniture. Current climate changes lead to 
significant water loss and overheating of the interior of cities and towns. The 
equipment of public spaces should include greenery in various forms and water 
elements, especially with the possibility of various forms of spraying which will not 
only contribute to the emotional well-being, but will also improve the microclimatic 
situation of the space.

Safety and Transparency of Public Spaces
An important criterion when using public space is the feeling of safety. 

The fear of rising crime, caused by various influences, raises new demands for 
the organization of public places in terms of transparency and security. Hidden 
nooks should not be suggested. In this context, the placement of shrub layers of 
greenery is abandoned which results in more difficult work with greenery as such. 
Consistently is required sufficient lighting.
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SEZNAM 
POUŽITÝCH 
ZKRATEK
LIST OF ABBREVIATIONS 
USED

ad. a další

AID automobilová individuální doprava

aj. a jiné

apod. a podobně

a.s. akciová společnost

atd. a tak dále

B+R parkoviště pro kola v režimu "Bike and Ride"

CIAM Mezinárodní kongres moderní architektury 
(z francouzského Congrès International 
d'Architecture Moderne)

CO2 oxid uhličitý

č. číslo

ČR Česká republika

ČSN Česká technická norma  
(z původního Československá státní norma)

ČSN EN převzatá evropská norma

ČVUT České vysoké učení technické

el al. a jiní (z latinského et alii)

EU Evropská unie

EUR Euro

GASK Galerie Středočeského kraje

ha hektar

hl. n. hlavní nádraží

CHKO chráněná krajinná oblast

IPR Institut plánování a rozvoje

JV jihovýchod

K Kelvin  
(jednotka pro určení hodnoty teploty barvy světla)

K+R parkoviště pro auta v režimu "Kiss and Ride"

Kč Koruna česká

kk kuchyňský kout

km kilometr

kol. kolektiv
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LED elektronická součástka vyzařující světlo  
(z anglického Light-Emitting Diode)

m metr

Max. maximálně

MČ městská část

MHD městská hromadná doprava

mm milimetr

NACTO Národní asociace úředníků městské dopravy 
(z anglického National Association of City 
Transportation Officials)

např. například

NP nadzemní podlaží

NPÚ Národní památkový ústav

NY New York

Obr. obrázek

P+R parkoviště pro auta v režimu "Park and Ride"

PID Pražská integrovaná doprava

pol. polovina

popř. popřípadě

po Kr. po Kristu

PPNA první etapa předhrnčířské neolitické kultury  
(z anglického Pre-Pottery Neolithic A)

př. Kr. před Kristem

ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Sb. Sbírka zákonů

SM světelné místo

s.r.o. společnost s ručením omezeným

stol. století

sv. svatý

SZ severozápad

Tab. tabulka

TGC technologické centrum

tj. to je

tis. tisíc

tzn. to znamená

tzv. takzvaný

ÚAP územně analytické podklady

UIDSSMT Indický vládní program pro rozvoj malých a středních 
měst v Indii (z anglického Urban Infrastructure 
Development Scheme for Small & Medium Towns)

ul. ulice

UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu  
(z anglického United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization)

ÚP územní plán

USA Spojené státy americké  
(z anglického United States of America)

VO veřejné osvětlení
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SLOVNÍK 
POJMŮ
GLOSSARY

Architektura je stavebním uměním. Její rozsah sahá od urbanismu a krajiny přes 
stavby až po design a interiérovou architekturu. Architektura musí plnit sociální, kulturní, 
technické, hospodářské a environmentální podmínky a požadavky a hraje zásadní roli v úsilí 
o zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Vyjadřuje společnou kulturu a identitu 
a zároveň specifikum lokality, podněcuje uchování společenských hodnot a jejich rozvoj.1

Alej (stromořadí) je souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými 
rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů 
některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí 
se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.2

Bulvár je široká městská ulice, která bývá často postavena na místech bývalých 
městských hradeb. Označení bulvár pochází z francouzského slova boulevard, 
které označuje ulici typu hlavní třídy s významnou zelení. V Rusku se takováto 
ulice označovala jako prospekt.3

Docházková vzdálenost je směrné nebo normativní stanovení pěší dostupnosti 
mezi nejvzdálenějším obytným domem a účelovými objekty občanské vybavenosti 
nebo ke stanicím městské hromadné dopravy.4

Developer je ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.5

Extravilán je souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. nezastavěnou 
část jejího katastrálního území. Katastrální území obce vyjma intravilánu.6

Genius loci, atmosféra nebo duch místa, je to, jak je místo námi vnímáno. 
Rozhodující je subjektivní vjem, který vzniká kombinací podnětů rozumových 
a citových, vědomých i nevědomých. Genius loci bývá zabarvován hodnotami 
a prožitky, se kterými je prostor spjatý.6

Hromadná doprava (městská doprava či veřejná doprava) je veřejná 
doprava zajišťující hromadnou přepravu osob na území města, popř. spádových 
příměstských obcí městskými dráhami i autobusy.7

1 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje: Politika architektury a stavební kultury 
České republiky

2 Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 189/2013 Sb., § 1 písm. c).
3 https://cs.wikipedia.org/
4 Krásný, Jan: Názvosloví urbanismu. 1976.
5 Meier, Karel: Územní plánování. Skripta. Praha: FA ČVUT, 1997.
6 http://www.uzemi.eu/vystupy/slovnik-pojmu.html
7 ON 01 8500 Základní názvosloví v dopravě. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1980.
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Intravilán je stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního 
hospodářství č. 97/1966 Sb. Jedná se o území, které je ke 1. 9. 1966 souvisle 
zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Zahrnuje 
i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, ale nevytváří se zemědělským 
půdním fondem souvislý celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo 
zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému 
obhospodařování mechanizačními prostředky).6

Krajina je na základě „Evropské úmluvy o krajině“ chápána jako část území tak, 
jak je vnímána obyvatelstvem; její charakter je výsledkem činnosti a vzájemného 
působení přírodních a lidských faktorů.6

(Městská) komunikace je účelově a hmotně vymezené dopravní spojení určené 
k pohybu dopravních prostředků, chodců, zvířat, k přemísťování hmot, kapalin, 
plynů a energií. Podle povahy a druhu se dělí na drážní, pozemní, podpovrchové, 
podzemní, výškové, letecké, vodní, potrubní atd.8

Kompaktní město (kompaktní zástavba) je zástavba s vysokou intenzitou 
zastavění tvořená uzavřenými nebo polootevřenými hmotnými bloky a objekty, 
tvořící souvislou uliční čáru, pevně spjatá s těsně přiléhající k veřejným 
prostranstvím.9

Mobiliář je souhrnné označení určitých fyzických částí veřejného prostranství, 
jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, zábrany, 
směrníky, žardiniéry a další prvky ve veřejných prostranstvích.6

Mobilita je označení pro veškeré pohyby osob v prostoru, dělí se na migraci 
a cirkulaci.10

Nábřeží je stavebně upravený vyvýšený prostor podél břehu vodního toku 
nebo vodní plochy, v zastavěném území sídel. Bývá zpravidla využíváno jako veřejné 
prostranství s rekreační nebo dopravní funkcí a jako součást protipovodňové 
ochrany.11

Náplavka je prvek městské říční navigace. Je to pobřežní plocha či komunikace 
v nižší úrovni než vlastní nábřeží. Počítá se u ní s občasným zaplavením. Náplavky 
mohou sloužit pro přistávání a kotvení lodí a jiných plavidel, pro procházky 
a rekreaci, pro cyklostezky, případně pro zimní deponaci odklizeného sněhu, jako 

8 Zásady a pravidla územního plánování. Názvosloví. Brno: VÚVA, 1979.
9 Asociace pro urbanismus a územní plánování 2017.
10 Pásková, Martina - Zelenka, Josef. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: MMR, 2002
11 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 2018.

lodní nákladiště atd. Restaurace či prodejny mohou být umístěny na plovoucích 
zařízeních, případně ve stáncích, které je v případě povodně možno odvézt nebo 
je zajistit proti vytopení. Náplavka obvykle bývá spojena s nábřežím nebo s mosty 
různými schodišti a pěšími i sjízdnými rampami.3

Náměstí je místo v obytném území nebo městském centru obklopené 
zástavbou, které slouží krátkodobému pobytu a reprezentaci.12

Náves tvoří centrum vesnice. Jedná se o zpravidla pravidelný obdélníkový 
či oválný veřejný prostor, kolem kterého jsou soustředěny jednotlivé usedlosti. 
Velikost návsi byla při zakládání vesnice určována podle počtu sedláků. Na návsi 
bývají kostely nebo kaple.3

Obec je základní územní samosprávní společenství občanů tvořící územní 
celek jednoho sídla, případně více sídel.6

Obraz města (sídla) je celková představa člověka o městě (sídle), kterou 
si vytváří na základě smyslových vjemů, zkušeností a poznatků o prostorovém, 
funkčním a provozním uspořádání města. Je výsledkem vývoje jeho urbanistické 
struktury a architektonických prvků. Skládá se z obrazu vnějšího a vnitřního.13

Osada (příp. kolonie) je menší sídlo venkovského typu, větší než samota.3

Panoráma je celkový pohled na krajinu, sídla a město. Panoráma města 
vnímáme obvykle jen z některých míst ve volné okolní krajině. Zvlášť důležité jsou 
pohledy z přístupových komunikací a vstupů do města.13

Parterem jsou části veřejných prostranství, obvykle do výše druhého 
nadzemního podlaží budov umístěných ve veřejném prostranství, které člověk 
nejvíce vnímá a v nichž se dostává do bezprostředního styku s městem jako 
uživatel. Zahrnuje vybavení veřejných prostranství, druhy povrchů, výtvarné 
a technické prvky, vodní prvky, zeleň, mobiliář atd.13

Participace znamená sdílení nebo účast osob na určité činnosti, především 
v procesu rozhodování, řízení a správy. Participace veřejnosti v plánování umožňuje 
využití místních znalostí, včasné odhalení konfliktů, zájem obyvatel, sounáležitost 
apod.13

12 Zásady a pravidla územního plánování: Názvosloví. Brno: VÚVA, 1983.
13 Veřejný prostor a veřejná prostranství – Almanach Katedry urbanismu a územního plánování 2016
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Předměstí je převážně souvisle zastavěná okrajová část města, která s ním 
přímo souvisí a tvoří funkční součást jeho organismu, je však často od něho 
odděleno hranicemi historickými, administrativními atd.10

Promenáda z francouzského slova se promener (procházet se) znamená 
ve spojení s městským urbanismem místo určené pro procházení – procházková 
cesta.3

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými 
vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho 
bezpečnosti.14

Přestupní bod (uzel) nebo také dopravní křižovatka nebo dopravní hub, 
je soustředění dopravních cest a tahů. Lze tak označit buď konkrétní dopravní 
terminál (nádraží, autobusové nádraží, stanice metra, křižovatka, náměstí), nebo, 
v širším významu a v kontextu dálkové dopravy, celé město. Dochází zde k výměně 
cestujících nebo nákladu mezi vozidly nebo mezi způsoby přepravy. Veřejné 
dopravní huby (dopravní terminály) zahrnují železniční nádraží, rychlodráhu, 
autobusové a tramvajové zastávky, letiště a přístavní mola. Pro soukromou 
přepravu mohou jako hub fungovat parkoviště.3

Regenerace je obnova území, kde byla delší dobu zanedbána údržba, 
nebo kde celkový rozvoj města a potřeb jeho obyvatel či návštěvníků vyvolává 
odůvodněnou potřebu změny funkce, prostoru či obrazu prostředí.13

Rekreace je forma odpočinku nebo aktivní činnosti ve volném čase vedoucí 
k nezbytné obnově a rozvoji fyzické a psychické energie člověka. Poskytuje 
změnu prostředí, vytváří protiváhu monotónní a náročné práce a přispívá, 
často v přímém styku s přírodou, k pocitu celkové pohody. Doplněna vhodnými 
zájmy a zálibami poskytuje člověku vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt 
a přispívá k růstu jeho osobnosti. Je jedna ze základních urbanistických funkcí 
území. V územním plánování je chápána jako souhrn činností sportovních, nebo 
sportovně rekreačních. Pro optimální řešení rekreace je třeba znát motivace 
a požadavky obyvatelstva, brát ohled na možnosti území a respektovat všechny 
ostatní celospolečenské a veřejné zájmy.6

Revitalizace znamená oživení poškozeného nebo nefunkčního území, uvádění 
do stavu blízkého jeho původní funkci a významu. Obyčejně přináší funkční, 
provozní a povrchové změny.13

14 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1, 2.

Rezident je fyzická osoba jakékoli národnosti, sídlící v dané zemi více než 
jeden rok. Jsou to tedy občané státu i cizinci. Občané žijící v zahraničí rezidenty 
nejsou.11

Sídelní (urbanistická) struktura je soustava jednotlivých sídel, sídelních celků 
a dalších složek vybavení území, které spojuje množství vnitřních vazeb stejně jako 
vazeb na přírodní bohatství a krajinu. Společně pak vytvářejí rozmanité prostory 
a prostředí pro životy lidí.15

Sídlo je prostorová struktura, kterou vyváženě utvářejí přírodní a stavební 
prvky. Sídla jsou nedílnou součástí krajiny, která se podílí na charakteru jejich 
prostředí a na jejich celkovém obrazu. Prostředí sídel tvoří charakteristická 
urbanistická struktura, různé typy struktury zástavby, veřejná, vyhrazená 
a soukromá prostranství, stavby a jejich soubory pro různé účely, tedy funkční 
skladba odpovídající typu, velikosti zaměření sídla.16

Sídlo městské – městyse, města, statutární města, aglomerace, složitější 
prostorová struktura, úplná funkční skladba s vybaveností, hospodářsky 
a rekreačně využívaná okolní krajina.6

Sídlo venkovské je označení pro samoty, osady, vesnice, jednoduchá 
prostorová i funkční skladba, původně jednoznačně vázaná na obhospodařovanou 
krajinu, dnes je přesnější označení sídla na venkově – stále je výraznější funkcí 
bydlení a rekreace.6

Suburbanizace je proces, při kterém se existující aktivity (administrativa, 
bydlení, logistika, obchod, služby, výroba apod.) přesunují z centrálních částí 
kompaktně zastavěného území měst na volné plochy mimo kompaktní zástavbu 
a do lokalit u administrativních hranic měst, resp. za tyto hranice v rámci území 
metropolitních regionů či aglomerací. Součástí suburbanizačního procesu je 
rovněž alokace nově vznikajících aktivit do těchto oblastí prostorově výrazně 
oddělených od kompaktních měst a přitom s nimi funkčně spjatých silnými 
vazbami. Suburbanizace je vyvolána neustále rostoucími prostorovými nároky 
a požadavky na komfort ze strany jednotlivců i organizací.6

15 UAUÚP – Urbanistická koncepce 2011
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Technická infrastruktura zahrnuje energetické, informační a další specifické 
systémy zajišťující technickou obsluhu území. Jedná se o vedení, stavby a s nimi 
související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 
kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními 
nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 
energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody.13

Transformace je přeměna, týká se části měst, areálů či ploch, které ztratily 
svou původní funkci, nebo se vlivem rozvoje města dostaly do nových souvislostí 
a znesnadňují nebo znemožňují optimální uspořádání organismu či obrazu sídla.13

Uliční prostor (ulice) je prostor vymezený dvěma uličními čarami, zástavbou 
nebo jinými hranicemi pozemků a veřejných prostranství. Způsob jeho uspořádání 
a využití odpovídá zařazení do systému komunikační sítě.9

Urbanismus je nauka o stavbě lidských sídel. Jde o vědní obor a současně 
praktickou lidskou činnost. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické 
i praktické problémy tvorby a rozvoje osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, 
odhaluje tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení; 
při tom vychází z obecných zákonitostí rozvoje společnosti a její ekonomiky 
v konkrétních podmínkách. Urbanismus se v teorii i praxi výrazně podílí na řešení 
otázek ochrany a tvorby životního prostředí, přičemž se zvláště zaměřuje na 
obsahovou stránku koncepce tvorby životního prostředí v souvislosti s reorganizací 
funkcí v krajině a s hmotovým uspořádáním staveb při výstavbě a přestavbě 
sídelních útvarů. Jedná se o vyváženou syntézu hledisek humanitních, přírodních 
a technických, posilovanou kulturními hledisky a uměleckými přístupy.6

Urbanistická kompozice je cílevědomá skladba přírodních a stavebních 
prvků do prostorové formy, je uměleckým a architektonickým ztvárněním životně 
důležitých potřeb lidí. Smyslem urbanistické kompozice je tvůrčí syntéza všech 
složek urbanistického díla.13

Urbanistická koncepce je soustava dlouhodobě platných zásad, jevů a prvků 
prostorového, funkčního, provozního a technického uspořádání struktury sídel 
a krajiny. Obvykle vychází z potenciálu území, úlohy a významu sídla v systému 
osídlení a z vizí jeho budoucí velikosti a charakteru.13

Urbanizace je výstavba měst a rozvoj městského způsobu života spojený 
s výraznou změnou životního stylu, zvyšováním koncentrace obyvatelstva 
a s přesídlováním lidí. Urbanizace je proces, při kterém dochází k relativnímu 
i absolutnímu růstu měst a městských aglomerací.6

Územní plánování je interdisciplinární vědecký obor a správní nástroj 
k vyjadřování předpokladů a cílů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který 
zahrnuje hospodářské, společenské, kulturní a ekologické podmínky území. 
Jedná se o systém pravidel a nástrojů, které zajišťují naplňování dohodnutých cílů 
urbanistické, krajinářské a architektonické tvorby za předpokladu upřednostnění 
veřejných zájmů před soukromými.6

Veřejná infrastruktura je funkční systém území zahrnující dopravní a technickou 
infrastrukturu, veřejné občanské vybavení a veřejná prostranství.13

Veřejné osvětlení (někdy označované zkratkou VO) je osvětlení ulic, silnic, 
chodníků nebo jiných veřejných prostranství. Veřejné osvětlení je veřejně 
prospěšnou službou. V Česku je zařízení veřejného osvětlení podle zákona 
o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací. Proto je 
zpravidla vlastní obec (v případě místních komunikací nebo průjezdních úseků 
silnic) nebo jiný vlastník komunikace.3

Vodní plocha je pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, 
močál, mokřad nebo bažina.16

Veřejná prostranství jsou podprostorem veřejného prostoru: jsou jeho 
fyzickým typem, úzce spojeným s trvalými sídly, zejména s městy. Dochází zde 
jak ke společenské komunikaci, tak k pohybu lidí, věcí a zboží. Jsou to klasické, 
obvykle architektonicky ztvárněné prostory mezi budovami: náměstí, agory, ulice, 
parky. Veřejná prostranství jsou části zemského povrchu anebo uměle vytvořeného 
prostoru staveb, které jsou přístupné prakticky komukoli a bez omezení. Zpravidla 
tímto pojmem myslíme prostory otevřené, nezastřešené.6

Zastavěné území je území vymezené územním plánem nebo postupem podle 
tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným 
územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách 
evidence nemovitostí.6

16 Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
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Téma veřejných prostranství se v posledních letech dostalo po období upozadění 
znovu do popředí zájmu laické i odborné veřejnosti, mimo jiné díky novému 
(či znovuobjevenému) důrazu na důležitost možnosti aktivního užívání veřejných 
prostranství a s ním souvisejícím posunu v chápání prostranství jako základního prvku 
života v sídlech. Tyto procesy jsou nicméně stále probíhající a diskuze o současné 
a budoucí roli a podobě veřejných prostranství jsou nadále aktivní a otevřené. Názory na toto 
komplexní téma jsou rozmanité, kdy panuje relativní obecná shoda o žádoucím cíli, nicméně 
způsoby a metody, kterak se k němu dostat, jsou předmětem živé diskuze a zkoumání.

Z těchto důvodů je důležité problematiku veřejných prostranství podrobovat 
důkladným analýzám z mnoha úhlů pohledu a v mnoha různých měřítkách (od vesnického 
po velkoměstské, od architektonického po krajinářské), hledat nové argumenty, nacházet 
nebo ověřovat nové či známé souvislosti a zkoumat a pochopit procesy, v rámci kterých 
dochází ke vzniku či úpravě nových veřejných prostranství a k jejich plánování. Díky 
komplexnosti tématiky je důležité nenahlížet na problematiku pouze z technického 
hlediska (což je pohled, který byl v posledních letech v mnoha sídlech poměrně dominantní 
a z hlediska obyvatelnosti a uživatelské atraktivity byl jeho přínos diskutabilní), ale také 
z hlediska architektury, urbanismu, designu či sociologického nebo legislativně-právního 
pohledu.

Rozmanitost těchto analytických přístupů byla postihnuta v rozdělení knihy do čtyř 
oddílů podle úhlů pohledu, ze kterých byla problematika zkoumána. První se zabývala 
především analýzou charakteru veřejných prostranství. Tím, jak vznikl, jak se vyvíjel, jeho 
rozdílností v průběhu let a mezi kulturami a také jeho odlišností odrážející různorodost 
charakteru sídel samotných. Druhý oddíl byl zaměřen především na možnosti proměn 
veřejných prostranství a toho, jak prostranství jsou či jak by měla být formována v závislosti 
na jejich lokalitě a požadované roli v rámci části sídla. Třetí oddíl se týkal základního 
stavebního kamene systému veřejných prostranství – ulice – a zaměřil se obzvlášť na 
formy pohybu v rámci uliční sítě a toho, jaké problémy a příležitosti přináší a jak se tyto 
pak projevují v samotné podobě prostranství. Poslední čtvrtý oddíl zkoumal specifická 
technická řešení a poukazoval tak na občas opomíjené aspekty týkající se sítě veřejných 
prostranství jako je využití tunelů či formy technické infrastruktury, které tvoří často méně 
viditelnou, ale nedílnou součást prostranství. 

In recent years, the topic of public spaces has come to the forefront of the interest 
of both the laic and professional public after a period of lagging behind thanks to a new 
(or rediscovered) emphasis on the importance of active use of public spaces and with this 
related shift in the understanding of space as a basic element of the life in residences. 
Nevertheless, these processes are still ongoing and discussions on the current and future 
role and shape of public spaces remain still active and open. Opinions on this complex 
topic are diverse, with a relative general consensus on the desired goal, but the ways and 
methods how to get there are the subject of lively discussion and research.

For these reasons, it is important that the issue of public spaces is thoroughly 
analyzed from many perspectives and on many different scales (from rural to metropolitan, 
from architectural to landscape), to seek new arguments, to find or verify new or known 
contexts, and to examine and understand processes within which new public spaces are 
created or modified and for their planning as well. Due to the complexity of the topic, 
it is important to look at the issue not only from a technical point of view (which is a view 
that has been relatively dominant in many residences in recent years and its benefits have 
been debatable in terms of habitability and user attractiveness) or from legislative-legal 
point of view.

The diversity of these analytical approaches was addressed in the division of the 
book into four sections according to the perspectives from which the issue was examined. 
The first section dealt mainly with the analysis of the character of public spaces. As they 
originated, how they evolved, their differences over the years and between cultures, 
as well as their differences reflecting the diversity of the nature of the residences 
themselves. The second section focused mainly on the possibilities of changes in public 
spaces and how the spaces are or how they should be formed depending on their 
location and the required role within the part of a residence. The third section dealt with 
the cornerstone of the public space system - the street - and focused in particular on the 
forms of movement within the street network and what problems and opportunities 
it brings and how they manifest themselves in the form of the space itself. The last 
fourth section examined specific technical solutions and thus pointed out to sometimes 
neglected aspects related to the network of public spaces, such as the use of tunnels or the 
form of technical infrastructure which often forms a less visible but integral part of the space.

RESUMÉ RESUMÉ
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Problematiku veřejných prostranství je důležité neustále podrobovat 
důkladným analýzám z mnoha úhlů pohledu a v mnoha různých měřítkách 
(od vesnického po velkoměstské, od architektonického po krajinářské). Nutnost 
rozmanitosti těchto analytických přístupů je postihnuta i v této knize, která se skládá 
ze čtyř oddílů podle úhlů pohledu, ze kterých je problematika zkoumána. První 
se zabývá především analýzou charakteru veřejných prostranství. Tím, jak vznikl, 
jak se vyvíjel, jeho rozdílností v průběhu let a mezi kulturami a také jeho odlišností 
odrážející různorodost charakteru sídel samotných. Druhý oddíl je zaměřen 
především na možnosti proměn veřejných prostranství a toho, jak prostranství jsou 
či jak by měla být formována v závislosti na jejich lokalitě a požadované roli v rámci 
části sídla. Třetí oddíl se týká základního stavebního kamene systému veřejných 
prostranství – ulice – a zaměřuje se obzvlášť na formy pohybu v rámci uliční sítě 
a toho, jaké problémy a příležitosti přináší a jak se tyto pak projevují v samotné 
podobě prostranství. Poslední čtvrtý oddíl zkoumá specifická technická řešení 
a poukazuje tak na občas opomíjené aspekty týkající se sítě veřejných prostranství 
jako je využití tunelů či formy technické infrastruktury, které tvoří často méně 
viditelnou, ale nedílnou součást prostranství. 
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