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Předmluva 
Vážení účastníci třetího ročníku kolokvia pořádaného Katedrou urbanismu a 

územního plánování ( dříve Katedrou sídel a regionů ) na téma Člověk, stavba a 
územní plánování ze dne 23. dubna 2009 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, 
vážení čtenáři sborníku. 

Setkáváte se po ročním přerušení s již třetím ročníkem kolokvia naší katedry. 
Jsem ráda, že tato akce získává postupně své místo a význam mezi mnoha 
činnostmi a aktivitami katedry, která i přes změnu názvu zůstává i nadále věrna 
původním myšlenkám, které dále transformuje a rozvíjí v duchu aktuálních 
trendů. 

Téma kolokvia „Člověk, stavba a územní plánování“ je již tradičně velmi 
široké, záměrně zahrnující mnoho oborů, aby bylo možné ukázat a zdůraznit 
vzájemné spolupůsobení a ovlivňování jednotlivých složek člověk – stavba – 
veřejný prostor. Toto vzájemné propojení bývá v praxi při rozhodování o 
záměrech v území důležité,ale mnohdy opomíjené, a proto je nutné jej neustále 
vyzdvihovat a připomínat jak studentům při výuce, tak pracovníkům státní 
správy, ale i projektantů a architektům činným v praktickém územním 
plánování.  

Kolokvium Katedry urbanismu a územního plánování, jakožto jeden 
z výstupů vědecké činnosti katedry, je podporováno Výzkumným záměrem 
„Udržitelná výstavba“ ( MSM 6840770005 ) financovaným Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

V rámci kolokvia se opět sešli odborníci z oborů sociologie, urbanismus, 
územní plánování, architektura a stavebnictví. Nově se kolokvia účastní i 
pracovníci státní správy a tím přinášejí nový pohled na řešené problémy. 
S pohledy a názory všech zúčastněných máte možnost se seznámit 
prostřednictvím jednotlivých příspěvků ve sborníku, který právě držíte v ruce. 

 

 

Zuzana Kramářová 
 

Editorka 
 

zuzana.kramarova@fsv.cvut.cz 

z.kramarova@seznam.cz 
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ČLOVĚK, STAVBA, MĚSTO A JEJICH DUŠE 

Doc. ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 

Ústav veřejné správy a práva, Ekonomicko-správní fakulta, Univerzita 
Pardubice, Studentská 84, Pardubice 532 10 & Civitas per Populi, Střelecká 

574/13, Hradec Králové, e-mail:vladimira.silhankova@atlas.cz 

 

Výstraha (namísto abstraktu) 
Hned v úvodu musím předeslat, že následující text není vědeckou analýzou ani 

syntézou, ale spíše volnou úvahou, která ponejvíce pramení z dojmů, z cest a 
osobních zkušeností. Dále je třeba přijmout fakt, že Duše jsou. Kdo tento fakt 
nepřijímá, prosím, ať nečte dál. 

 

Úvaha namísto úvodu 
O tom, že lidé mají Duši mluvíme často … „na mou duši“ … tu a tam se 

mluví o Duši národa. Olga Sommerová zpracovala dokument o zraněné Duši 
našeho národa, spisy o Duši německého národa z přelomu 19. a 20. století zas 
naopak přinesli mnoho zlého. 

Každý jednotlivec a potažmo pak národ obývají stavby, skupiny staveb, 
městské čtvrtě, města a soubory sídel v krajině. Má dům duši? Má ji městská 
čtvrť nebo celé město? … Tu a tam můžeme něco zaslechnout o Duši města … 
povětšinou si toho ale všímají literáti a ne urbanisté. Daniela Hodrová provedla 
v rozsáhlém souboru esejí rozbor Duše kavkovské Prahy [1], poněkud čtivěji se 
k Duši města v poslední době postavila Milena Holcová ve svých zápiscích 
z cest, kde se pokoušela zachytit Duši jí navštívených měst [2]. … Naproti tomu 
pokud se některý nemnohý urbanista či architekt pokouší zachytit něco 
z nehmatatelné substance města, hovoří o Geniu loci - Duchu místa … jenže! 
Genius loci se vztahuje k místu, ať už obydlenému či neobydlenému … Duch a 
Duše zjevně nejsou totéž ….  

Stojí před námi mnoho otázek: Jak moje individuální Duše ovlivňuje a je 
ovlivňována Duchem a Duší místa? A jaký má pak vztah k Duši národa, který 
místo obývá? A jak ovlivňuje Duch místa Duši národa? … asi se mi nepodaří na 
tyto otázky odpovědět, bude ale asi pro tuto chvíli docela stačit, když se nad 
nimi zamyslíte spolu se mnou. 
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Duše a duch 
Pokusme si něco říct o duši. … Náboženství na duši pohlížejí jako na vyšší 

součást individua, v níž se může vznítit božská jiskra. Filozofické směry, které 
připouštějí existenci duše, často rozlišují duši (člověka) od jeho ducha. Duše je 
považována za jakýsi životní princip a přisuzuje se všem živým jsoucnům, tj. 
rostlinám i zvířatům, ač v rozličné kvalitě či stupni (vegetativní duše, animální 
duše). Řada moderních psychologů, ale i filozofů cosi jako duši připouští, ale 
protože nechtějí pod náporem materialisticky-technicistního světového 
paradigmatu vědy tento termín používat (aby snad nebyli považováni za 
vědecky méněcenné nebo dokonce nevědecké) uchylují se k pojmu „vědomí“. 
Vědomí (od věděti) je pak charakterizováno jako základní atribut bdělého života 
člověka a v různé míře patrně i vyšších živočichů. Vědomí integruje rozmanité 
duševní či mentální činnosti (vnímání, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost 
atd.) a do jisté míry je řídí. Je zdrojem vůle a volních aktů, rozhodování a tudíž i 
jakýmsi ohniskem či středem lidské osoby. V moderním chápání téměř 
nahrazuje pojem duše [3] … ale protože vědomí zjevně není totéž co Duše, 
musejí si vědci pomáhat výrazy jako podvědomí a nevědomí, aby vyjádřili, že 
nás ovlivňuje i to „co nevíme“ ale jen cítíme… Sám Jung, poté co se dobral až 
k termínu kolektivní nevědomí vrátil se k Duši (moderního) člověka. [4] 

Duch (spiritus) pak má být podstatou svobodné vůle a abstraktního poznání. 
Encyklopedie ale také říká, že Duch je pojem který se ve filozofii, psychologii a 
teologii používá v řadě různých významů a kontextů. Může se vztahovat k 
vědomé a citové stránce lidského života, může znamenat duchovní stránku nebo 
podstatu nějakého jevu, může se vztahovat i na transcendentní, nadindividuální 
jevy. [5] Duch místa neboli Genius loci jistě takovým nadindividuálním jevem 
je. 

Duše národa 
Zastavme se ale ještě u Junga a jeho pojmu kolektivní nevědomí. „Kolektivní 

nevědomí je strukturální vrstva lidské psýché, která obsahuje kolektivní duševní 
obsahy - nepatří individuu, ale celému lidskému společenství či lidské rase 
obecně. Vědomá osobnost je pak více nebo méně svévolný výřez z kolektivního 
psýché. Je to suma psychických skutečností, které pociťujeme jako osobní. [6] 
… Jenže, pak zjevně existují i nesvévolné výřezy kolektivní povahy, kterým 
jsme se naučili říkat „národ“, „národní povaha“.  

„… Národní příslušnost mi byla přidělena spolu s příslušnou dimenzí mé 
identity, aniž jsem měl možnost volby, říká Fedor Gál. [7] a národní příslušnost, 
národní povaha zjevně formuluje Duši národa. 
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„Duše národa je něco, co se nesmírně dlouho v skrytu vytváří, ještě déle 
ustavuje a projevuje ve vrcholných dějinných krizích. Předvídat ji a její 
rozhodnutí je velmi nesnadné, ne-li nemožné: Je to hromadné svědomí 
nadosobní, které ve všem přesahá a převyšuje soukromé svědomí jedinečné. 

Každá národní duše má své ideály práva, lásky, zbožnosti - zdravého, 
pravého, čistého života… Tyto ideály vytvářely se staletí a tisíciletí tichou, 
jemnou, bolestnou prací pokolení a pokolení. V ně vtělily se jejich zkušenosti a 
mravní zážitky. [8] 

Evropu 20. století nejvíce ovlivnily dvě „národní“ Duše … Duše německého 
národa a Velká ruská duše. V závěru století pak ještě výrazně promluvila Duše 
Balkánu. Můžeme se v této souvislosti podívat, co o těchto národních Duších 
soudí publicisté. Schválně ponechávám následující úryvky bez svého osobního 
komentáře. 

Duše německého národa 
„Německo má jeden velký problém: Jeho tisíciletou historii i šedesátiletou 

demokratickou přítomnost cloní dvanáct let nacismu. Nic nedokáže změnit na 
tom, že ať se dnes chová jakkoli, mnozí Evropané si bezděky a podvědomě 
všechno německé profiltrovávají sítem historické paměti, v níž jeden z 
nejvzdělanějších a nejtvořivějších národů všech dob spáchal ty nejzvrhlejší 
krutosti, jaké kdy člověk vůči člověku dokázal vymyslet. Od nacismu jen těžko 
dokážeme oddělit Wagnera a Nietzscheho. Nad krásou, sublimností a 
oduševnělostí Goethea, Schillera, Beethovena či Schuberta nás zamrazí, když se 
přistihneme, jak je vnímáme v nepochopitelném kontrastu k těm hrůzám, které 
mnohým Evropanům v hloubi duše Německo stále vyvolává. Německá duše a 
kultura se nám mnohým jeví jako schizofrenní. Jako bychom si nikdy nebyli 
zcela jisti, kdy se německý Dr Jekyll opět promění v pana Hydea, náhle, 
nevysvětlitelně a bez varování.“ [9] 

Velká ruská duše 
„Ano, ruská kultura je fascinující, ruská inteligence si zaslouží obdiv i úctu, 

ruská duše je otevřená, široká, vlídná… Rusové rádi hovoří o své národní duši. 
Citlivá, trpící, imaginativní je prý ona velíkaja rúskaja dúša, do které pronikali 
klasici ruské literatury devatenáctého století. Zobrazením této duše jsou také 
pravoslavné ikony, zvláště ty, které až do 17. století unikaly západoevropským 
vlivům a jsou proto považovány za nejryzejší ruské umění.“ [10] 
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Duše Balkánu 
„Srbové jsou schopný a sebevědomý národ, okouzlující nejednoho 

návštěvníka hloubkou balkánské duše. Nicméně dějiny a kulturní vývoj 
srbského národa provází silné nacionální cítění (čas od času ventilované v 
nacionalistických postojích), které ve vypjatých momentech přechází v obraný 
reflex doprovázený násilím. Důkazem toho budiž bosenská válka a nechvalně 
známý masakr v Srebrenici. Násilí během bosenské války probíhalo na obou 
stranách. I když Bosna s Chorvatskem přilili mnoho oleje do ohně k pozdvižení 
vlny nacionalismu a vypuknutí války, tak srbská reakce byla natolik 
neadekvátní, že stačila k tomu, aby zdiskreditovala hlavně samotné Srby. Srbové 
tak získali image krvavých válečníků. Ačkoliv lze chápat některé srbské postoje 
k otázkám Kosova, s jejich občas extrémními postoji k této otázce lze obecně jen 
těžko souhlasit.“ [11] 

Pojďme se tady podívat na Duše těchto národů v konfrontaci s Duchem míst, 
které tyto národy obývají, pojďme se pokusit najít Duše měst, která představují 
domov pro velkou část z nich. 

Duch a Duše místa 
O existenci Genia loci – Ducha místa v zásadě nikdo nepochybuje, byť jen 

málo výkonných architektů a urbanistů v současnosti s tímto fenoménem pracuje 
a ještě méně o tom hovoří. Stejně tak, jako vědci bojí se hovořit o Duši, tak 
architekti vzdělávaní převážně jako „technici“ nemohou, nechtějí nebo bojí se 
hovořit o Geniu loci tedy o pojmu, který nemáme popsaný matematickou funkcí. 

Přitom je evidentní a je i v literatuře popsáno, že každé místo, město či 
vesnice, kraj či stát je jedinečný, neopakovatelný a nezaměnitelný a tuto 
jedinečnost spojenou s místem nazýváme pojmem genius loci neboli Duch 
místa. Pro to, abychom mohli místo poznat a prožít, případně se s místem 
identifikovat tj. považovat ho za svůj domov musíme místu porozumět. Toto 
porozumění se odehrává skrze dva klíčové faktory, a to skrze jeho význam / 
obsah, který je dán jeho vztahy k jiným objektům, to znamená, že spočívá v tom 
jaké významy místo shromažďuje a jak nám umožňuje se s ním identifikovat. 
Druhým prvkem je pak jeho struktura neboli forma, což jsou formální vlastnosti 
systému vztahů. [12]  

… a porozumět zase můžeme buď individuálně nebo kolektivně  
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Funkce myšlení (a tedy i porozumění –pozn. VŠ) může mít jako celek 
kolektivní kvalitu, jestliže se vyznačuje souhlasem se zákony logiky a rovněž je 
v souladu se všeobecně přijímanými zákony. Podobně funkce cítění jako celek 
může být kolektivní, je-li toto cítění identické s obecným cítěním a souhlasí se 
všeobecnými očekáváními, obecným morálním vědomím atd. Podobně vnímání 
a intuice jsou kolektivní, když jsou v daný čas charakteristické pro velkou 
skupinu lidí. [13] 

Z toho tedy jasně vyplývá, že kolektivním porozuměním a cítěním formuluje 
se i Duše místa / města jako průnik Ducha místa a Duše národa. Můžeme tedy 
mluvit o Duších měst francouzských, holandských, italských, polských, českých 
a mnoha jiných.  

Jako příklad si zvolím zase ty výše uvedené Duše a to Duši německých měst, 
Duši ruských měst  a či Duši měst Balkánských. 

Popsat duši města vůbec není jednoduché … zkusím to kombinací zápisků ze  
svých cest.  

Kolektivní duše německých měst 
Mezi Hamburkem a Hannoverem zůstalo jen máloco stát tak jak bývalo. 

Chtělo by se říct, že tu po válce nezůstal „kámen na kameni“, ale o žádné 
kameny tu nešlo. Šlo tu jen o trámy vyplněné hlínou, a tak je Celle jedním 
z mála zachovalých hrázděných městeček. Centrum je pěkně „vypulíren“, 
dláždění vypadá jako původní cihla, ale je z mnohem trvanlivějšího betonu. 
V oknech kvetou muškáty dodané a zalévané městskou správou. Na každém 
nároží historická kašna. Každý první obchod oblečení, každý druhý Konditorai. 
Mají tu WARG a „dettmer+müller“ mají trička v akci za 7, kdežto Modeatelier 
Torke má klobouček za 300. Heidebrot Buchstube nabízí belegte Brőtchen a 
rozhodně nemůže konkurovat protilehlé Kiros Konditorai. Sedí tu místní 
dětičky, matičky i babičky. Na nároží hraje ošuntělý harmonikář. Nikdo mu ale 
nic nehází – wir műssen sparen!  Dáme si radší grosse Becher italské zmrzliny a 
jen tak v klidu poklábosíme se známými. Idyla! 

Bože nedej, abych někdy byla Cellerem, tou bílou koulí bez chuti a bez 
zápachu! 
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Naproti tomu Výmar je něco jako perla německé kultury. Bach si tu zplodil, 
vychoval a pochoval tucet svých potomků a mezitím psal své fugy a koncerty 
pro varhany, violoncello a jiné hlukodělné nástroje. Dodnes ty varhany můžete 
vidět v kostele u sv. Petra a Pavla hned naproti oltářnímu obrazu od Lucase 
Cranacha. Duryňská knížata přála umění, a tak tu bydlel Schiller a i Goethův 
Faust tu opustil dírou ve stropě tento svět. Slušelo by se říci, že to bylo 
komínem, ale nebylo to komínem. To až později tu spousta Židů, Poláku a Rusů 
opustila tento svět komíny nedalekého lesního kempu v „Buchenwald“. Bylo to 
krátce potom, co město musel opustit slavný Bauhaus – univerzita moderního 
střihu spojující teorii a praxi ve svém výukovém procesu. Je to logické – teorie a 
praxe patřily být diskrétně odděleny ještě dalších 45 let potom, co hrstku 
zůstavcích Židů, Poláků a Rusů zachránila velká rudá horda. 

Duše rúskich garadov 
…„Čtož´razkazať o Moskvě, čto ana kak serebro, kak měď …“ mohu-li si na 

úvod dovolit parafrázovat Jurije Vizbora. Nebo, že je huge and overcrowded, jak 
říká můj moskevský kamarád a Praha jeví se vedle ní jako poklidné maloměsto. 
Z obyčejného života viděla jsem především metro. Metro je HUTNÉ, plné 
v jakoukoli dobu, hlučné, ale čisté. Pohyb v davu má ve srovnání s evropskými 
měřítky ještě své rezervy, třeba v tom, že by bylo naivní myslet si, že vás někdo 
pustí sednout, když jste starý a nemohoucí, byť k tomu správa metra každé dvě 
stanice vyzývá speciálním hlášením. 

… Z bulvárů, které jsem navštívila mi nevymizí z mysli bulvár Gogolevský, 
spojující stanice metra Arbatskuju a Kropotkinskuju. Možná se Vám zdá divné, 
proč by měl bulvár spojovat stanice metra. Jak jsem pochopila, poznala a bylo 
mi vysvětleno – metro resp. Metropolitěn imjeni V.I. Lenina – je jediná skutečně 
funkční síť, propojující toto megaměsto v jakž-takž souvisle obsloužitelný celek. 
Bulvár je pruh zeleně mezi dvěma částmi téže silnice. Zrovna obyvatelně tenhle 
popis nezní, ale nesmíme zapomínat, že tu panují jiná měřítka. Silnice je pravda 
čtyřproudá v každém svém směru, ale zeleň uprostřed taky není žádná chudinka 
a dobrých padesát metrů mít bude. Pískovaná promenáda, kovové budky na 
zavěšení děl pouličních malířů, cingrlátka všeho druhu: Pod korunami lip 
lavičky – teď v začínajícím jaru obsypané mládeží všeho věku. Přestože 
v Moskvě platí zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích, děngy už se 
nepropíjí v báre, ale právě tady na bulváre, ale protože se pomalu přechází z pití 
vodky na pití piva, tak to tak nevadí. Plechovky s pivem, jsou jen mírně 
maskovány a když tu svoji začnu hystericky uklízet vida milicioněra, jsem 
uklidněna, že on neví co by měl vidět!“, pokud nehlučím a nedělám jiný vyrvál. 

… A výsledný dojem? „Nechápu, jak se tak velká země jako je Rusko dokáže 
vtěsnat do tak malého města jako je Moskva.“ 
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Duše a těla Balkánu 
Už nehoří krovy, jen rozvaliny města stojí v jarním slunci a milosrdná zeleň 

obrůstá ohořelé kmeny ovocných stromů v bývalých zahradách. V zahradách 
z 15. století pod dvěma opuštěnými hrady mezi nimiž na úbočí nad Neretvou 
stálo starobylé městečko Počitelj. Zbyla tu mešita. No zbyla … byla nově 
postavena a stojí tu věž katolického kostela a dole pod úbočím pět kupolí. A 
v slunci se leskne Neretva i tepané měděné talířky z obchodu se suvenýry. A jen 
ty staré kmeny ovocných stromů dávají poučenému divákovi tušit, že to byl 
velký etnický nedopalek, co tu ten požár zapálil … a každý třetí dům je vyhořelý 
… bosňák – chorvat - srb … bosňák – chorvat - srb … 

Namísto závěru 
Není snadné popsat Duši, naopak je to nesnadné až tak, že je to skoro 

nemožné. Čím větší ta Duše je, tím je její popis složitější a čím je nám ta Duše 
bližší tím více se utápíme v detailech a pro stromy nevidíme les. Jistě i my Češi 
máme svoji národní Duši a i naše města mají svoje Duše. Prozkoumat je a 
popsat bude ale velmi, velmi těžké. Chceme-li ale, aby naše města svoji Duši 
neztratila, budeme se do toho muset pustit. 
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Abstract 
This contribution very briefly describes the role of transport and transport 

infrastructure in the development of settlements and regions. Article contains 
historical overview with new perspective of integrated transport systems, also 
describes the state of the railway and road transport infrastructure in the Czech 
Republic and the transport infrastructure in the context of the new building law 
and the strategic documents. 

 

Úvod 
Doprava je definována jako proces, který slouží k přemisťování osob, 

materiálů nebo ze širšího pohledu také energií a informací v čase a prostoru. 
Dělit ji můžeme podle nejrůznějších kritérií: 

• Podle přepravovaných jednotek 

→ osobní 

→ nákladní 

• Podle místa, kde se uskutečňuje 

→ městská 

→ příměstská 

→ dálková 

• Podle množství přepravovaných jednotek 

→ individuální 

→ hromadná 
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• Podle druhu prostředku, jímž je uskutečňována 

→ železniční 

→ silniční 

→ vodní 

→ letecká 

→ potrubní 

→ cyklistická 

→ pěší 

→ nekonvenční 

• Podle statiky či dynamiky pohybu 

→ doprava v pohybu 

→ doprava v klidu (parkování apod.) 

Krátký historický exkurs 
Doprava je proces, který je starý jako lidstvo samo. Nejdříve se samozřejmě 

rozvíjela doprava pěší, protože jiné formy dopravy člověk neznal. Později se 
začaly postupně rozvíjet různé další typy dopravy s tím, jak postupoval 
technologický a technický pokrok lidstva. 

V současnosti hraje doprava v lidské společnosti velmi důležitou úlohu, 
prakticky nezastupitelnou. A stejně důležitou úlohu hraje i v obsluze sídel a 
rozvoji celých regionů. 

Doprava a dopravní systémy mají také velice výrazný vliv na kompozici 
jednotlivých sídel. V historických dobách mnoho sídel vznikalo při 
nejrůznějších důležitých dopravních trasách a stezkách, které nezřídka spojovaly 
velmi vzdálené oblasti a rozvoj takových sídel byl mnohdy závislý na dalším 
rozvoji těchto obchodních stezek. 

V 16. století se mnohé vesnice rozrůstaly v souvislosti se splavňování velkých 
toků, především Vltavy a Labe, pro přepravu dřeva ke stavbě. Vesnice se dále 
rozrůstaly buď zaplněním neobydlených usedlostí nebo rozšiřováním výstavbou 
nových domů podél cest. Ovšem tento rozvoj v pozdějším období měl i 
negativní vliv, když roztahování vesnic podél silnic narušovalo původní „čistý“ 
tvar vesnice. [1] 
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V době osvícenství se začaly hojně stavět tzv. císařské silnice, které měly vliv 
na rozvoj pohostinských služeb, jež se podél nich rozvíjely. S jejich rozvojem 
také začalo přibývat také mostů a lávek, které nahrazovaly dosavadní brody. 

V 19. století se začalo s masivním budováním železnic a výstavbou silnic a 
cest, které měly na další rozvoj sídel značný vliv. Do vesnic se tak dostávají 
objekty pro hospodářský průmysl (mlékárny, cukrovary, pivovary apod.) a ty 
nabízejí nové pracovní příležitosti. Na počátku století dvacátého už byla sídla 
spojena hustou sítí železniční i silniční. 

Ve 20. století se dále rozvíjela jak železniční, tak silniční doprava, stavěly se 
nové dálnice, rozvoj zaznamenala i letecká doprava. Veškeré druhy dopravy 
mají však určitý negativní vliv na krajinu a na životní prostředí, některé více než 
jiné. V průběhu 20. století, jak význam dopravy narůstal, se při plánování 
dopravních tras v krajině objevilo několik různých pohledů.  

Zajímavý je například názor Španěla Antonia Soría y Maty, který je známý 
svým návrhem tzv. lineárního města, když tvrdil, že právě linie je 
nejdůležitějším prvkem města. Tyto své návrhy prezentoval už na počátku 20. 
století. 

 

 

Obr. 1: Lineární město, Arturo Soría y Mata 
(zdroj: en.wikipedia.org) 

V letech následujících po II. světové válce se objevilo několik extrémních 
návrhů na řešení dopravy. Takové bylo například řešení tzv. automobilového 
urbanismu, kdy se vše podřizuje právě automobilům. Toto řešení se objevovalo i 
v pracích amerického architekta F.L. Wrighta. Jiným extrémním návrhem bylo, 
že doprava by se měla řešit až dodatečně, po výstavbě samotného sídla.  

Nicméně běžná praxe naštěstí těmto extrémům nepřála. Většinou se doprava 
řešila už ve stádiu návrhu, což je v podstatě jediná možnost, jak dosáhnout 
uspokojivého řešení z různých pohledů. 
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V současné době se preferuje spíše veřejná hromadná doprava se zapojením 
veškerých možných jejích složek, tedy propojení železniční, resp. obecně 
kolejové dopravy s dopravou silniční. Výsledkem těchto snah jsou potom různé 
integrované dopravní systémy, které se začínají objevovat i v mnoha krajích 
v Česku. Jejich zavádění však vyžaduje velmi pečlivou koordinaci ze strany 
zřizovatele, a to nejen v rámci samotného integrovaného systému, ale také vně, 
jinak tyto systémy budou spíše na obtíž. 

 

 

Obr. 2: Schéma integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
(zdroj: www.kordis.cz) 
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Do budoucna bude v dopravě hrát hlavní roli především rychlost, produkce 
škodlivin, hluk a ekonomika provozu. Z toho důvodu je samozřejmě nutné 
investovat nejen do zkvalitnění dopravní infrastruktury, ale také do zkvalitnění 
dopravních prostředků a procesů obecně. 

Doprava a dopravní infrastruktura v ČR 
Česká republika má relativně hustou síť silnic i železnic, při porovnání 

s ostatními evropskými státy, nicméně problémem je stáří této infrastruktury a 
její stav. 

Hustota silnic v ČR je sice vysoká, ale jejich stav je mnohdy velmi špatný. 
Navíc jen velmi malé procento (necelé 1%) z těchto komunikací připadá na 
dálnice a rychlostní komunikace, které by zajistily rychlé a kvalitní spojení 
nejen mezi jednotlivými velkými městy republiky, ale také mezi Českem a 
ostatními státy Evropy. Investice do dálnic je v českých podmínkách značně 
poddimenzovaná, výstavba probíhá velmi pomalu a zdálo by se až 
nekoordinovaně, když jsou otevírány jen krátké úseky. Problémem je i značná 
cena stavby jednoho kilometru dálnice, i když podobné závěry lze činit pouze po 
podrobnějším prozkoumání ekonomických dat. 

 

 

Obr. 3: Schéma stávající a navrhované dálniční sítě na území ČR 
(zdroj: www.rsd.cz) 
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Stejně špatná situace je v oblasti železniční dopravy. Ačkoliv Česko má jednu 
z nejhustějších železničních sítí v Evropě, železniční infrastruktura je značně 
zastaralá a investice do oprav a rekonstrukcí nejsou vůbec dostatečné. Omezují 
se v největší míře pouze na modernizace hlavních, tzv. koridorových tratí a 
pouze v malé míře se soustředí na tratě lokální (regionální). Navíc se bohužel 
stále nedaří realizovat plány na výstavbu vysokorychlostních tratí, které by byly 
napojeny na západoevropské vysokorychlostní tratě. Přitom zkušenosti z těchto 
zemí, především Německa, Francie a Španělska jasně ukazují, že tyto tratě mají 
na rozvoj regionů velmi pozitivní vliv. 

 

Obr. 4: Schéma plánovaných vysokorychlostních tratí v ČR 
(zdroj: www.zelpage.cz) 

Ovšem špatná situace panuje i u dopravních prostředků, zde jmenovitě 
zejména v železniční dopravě. Ta byla za posledních 20 let značně 
podfinancována a na lepší časy se bohužel stále ještě neblýská. Česko tak patří 
k nejhorším evropským státům, co se týče průměrného stáří železničních vozů. 
To bohužel odrazuje potenciální zákazníky, jimž je jedno, jaká je táhne 
lokomotiva, zda mají vozy magnetické nebo dynamické brzdy, zajímá je ale 
pohodlí při cestě, reprezentované různými faktory (obsazenost vozu, čistota, 
nabízené služby, možnost práce při cestě apod.). A ačkoliv je počet 
přepravených osob po železnici v ČR na velice vysoké úrovni, jeho další vzestup 
je do značné míry závislý také právě na kvalitě dopravních prostředků.  
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Doprava a dopravní infrastruktura a nový stavební zákon 
Nový stavební zákon (č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním 

řádu) přinesl několik novinek v územním plánování, počínaje např. Politikou 
územního rozvoje. 

Politika územního rozvoje (PÚR) slovy zákona „určuje ve stanoveném 
období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný 
rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto 
úkolů.“ Součástí PÚR je i část Dopravy a dopravní infrastruktury. Protože PÚR 
se týká celého území České republiky s návazností na mezinárodní spolupráci, 
jsou zde definovány republikově a mezinárodně významné plochy, jejichž 
ochrana je pro budoucí rozvoj dopravy klíčová. Účelem je nutná koordinace 
umístění těchto ploch, jež přesahují význam krajů, v území s ohledem na 
ochranu a další rozvoj takového území. [2] 

 

 

Obr. 5: Schéma vedení transevropských multimodálních koridorů 
(zdroj: Politika územního rozvoje ČR) 
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Doprava a dopravní infrastruktura je však důležitým jevem i na krajské a 
místní úrovni. Podle nového stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. se 
pro vypracování územně analytických podkladů obcí sleduje celkem 119 jevů. 
Celkem 19 z nich se přímo týká dopravní infrastruktury. 

Strategické dokumenty v dopravě a dopravní infrastruktuře 
Česká republika má pochopitelně zpracovány i nejrůznější strategické 

dokumenty, které mají souvislost s dopravou a dopravní infrastrukturou. Mezi 
tyto strategické dokumenty se řadí akční plány, které se zpracovávají hlavně pro 
postupné snižování hlukové zátěže, způsobené dopravou, dále Dopravní politika 
České republiky pro léta 2005 – 2013, která se zaměřuje na zlepšení podmínek 
pro kvalitní obsluhu regionů i celého území ČR, s čímž samozřejmě souvisí 
jejich další rozvoj.  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy se týká tohoto specifického 
typu dopravy. Cyklistická doprava se v současné době velmi rozvíjí a její 
podpora by měla být jednou z priorit, protože je to doprava přívětivá jak 
k životnímu prostředí, tak ke zdraví obyvatel, není náročná na plochy a zábor 
půdy. Její další rozvoj bude však záviset na další podpoře ze strany příslušných 
orgánů. 

Důležitým strategickým dokumentem je Generální plán rozvoje dopravní 
infrastruktury (GEPARDI). Ten představuje strategický rámec, který má pomoci 
efektivně řídit rozvoj dopravní infrastruktury České republiky. 

Závěr 
Doprava do budoucna bude hrát v rozvoji nejen regionů, ale i celých států 

velmi důležitou roli. Proto je důležité, aby každý stát měl kvalitní dopravní 
infrastrukturu. Nicméně jen ta sama o sobě tento rozvoj nezaručí. Důležité je 
taktéž mít kvalitní a ekonomicky udržitelné přepravní procesy, které by 
k dalšímu rozvoji vedly. 

Česká republika je svojí polohou ve střední Evropě z hlediska dopravy velmi 
důležitá. Skrze naše území prochází několik důležitých panevropských 
dopravních koridorů. Bohužel však je naše dopravní infrastruktura zatím 
zastaralá a nekapacitní, v horším případě ani neexistuje (některé dálnice, 
vysokorychlostní železnice).  
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Ve sjednocující se Evropě, kde existuje volný pohyb zboží i osob, je nutné na 
kvalitní infrastrukturu dbát. Už dnes jsou na ni vynakládány nemalé finanční 
prostředky nejen z rozpočtů jednotlivých států, ale i z rozpočtu Evropské unie. 
Ovšem je také důležité, aby investice do dopravy byly nějakým způsobem 
koordinovány na mezinárodní úrovni. Bohužel tato koordinace je však ne vždy 
účinná. 
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[1] SÝKORA, J..: Územní plánování vesnic a krajiny Vydavatelství ČVUT, 

2002, strany 3 - 30 

[2] Politika územního rozvoje ČR 2006 inisterstvo pro místní rozvoj ČR a Ústav 
územního rozvoje 2006 strany 37 - 53 
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Abstrakt: 
Řešení aktuální problematiky brownfields – revitalizace devastovaných a 

nevyužívaných území a staveb – vyžaduje 

• existenci účinného strategického, právního, legislativního a 
programového rámce  

• inspirativní příklady urbanisticko architektonických studií, projektů i 
realizací revitalizovaných brownfields  

Obojí je součástí výzkumného okruhu WP1 Výstavba na brownfields v rámci 
řešení Výzkumného záměru VZ 04 MSM6840770005 „Udržitelná výstavba“. 

 

Teoretické nástroje a politiky 
Na úrovni České republiky jako celku existuje pět základních strategických a 

plánovacích dokumentů, které se mimo jiné zabývají také problematikou 
regenerací brownfieldů. 

 

Jedná se o následující dokumenty:  

• Strategie udržitelného rozvoje ČR; 

• Strategie hospodářského růstu ČR; 

• Strategie regionálního rozvoje ČR; 

• Politika územního rozvoje ČR; 

• Státní politika životního prostředí ČR. 
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Strategie udržitelného rozvoje 
Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena Usnesením 

vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1242. 

• strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie udržitelného rozvoje ČR jsou 
formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných 
vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem 
udržitelnosti 

• směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou 
generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích 
(s vědomím toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou 
být oproti našim odlišné) 

Brownfields a Státní politika životního prostředí 
Problematika brownfields je v aktualizované Státní politice životního 

prostředí (MŽP ČR) diskutovaná v rámci cíle “Environmentálně příznivé 
využívání krajiny“. 

Hlavním cílem je maximálně omezit zábory volné krajiny a upřednostnit 
znovuvyužití či rekultivaci již zastavěných pozemků. 

Mezi dílčí cíle a opatření týkající se problematiky brownfields patří obnovení 
funkce narušené krajiny – odstranění ekologických zátěží a znovuvyužití 
narušené krajiny – snížení záborů nenarušené krajiny pro nové aktivity a zvýšení 
efektivnosti využití zastavěných území. 

Znovuvyužítí brownfields odpovídá trendu trvale udržitelného rozvoje, kdy se 
s územím zachází jako s cenným zdrojem. 

Národní strategie regenerace brownfields 
Strategie regenerace brownfields si klade za cíl zajistit vhodné prostředí 

zajišťující rychlou a efektivní realizaci projektů a zabránit vzniku nových 
brownfields. Cíle, nástroje, veřejná podpora jsou předmětem Národní strategie 
regenerace brownfields, která byla zpracována v roce 2008. Gestor: Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Zpracovatel: CzechInvest.  

Tento v současné době nejaktuálnější program strategie regenerace 
brownfieldů je ve zkrácené formě obsažen v následujícím textu této kapitoly.  
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Důvody regenerace  
Vizí Národní strategie regenerace brownfieldů je celkové ozdravění území, 

rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech jeho 
složkách a dosažení efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na 
tvorbu kvalitní struktury osídlení a krajiny, při respektování kulturně-
historických, ekonomických, ekologických i sociálních hledisek.  

Brownfieldy způsobují vážné problémy: brzdí rozvoj území, zejména 
zastavěného, brání hospodářskému rozvoji, negativně působí na životní 
prostředí, mají negativní socioekonomické dopady a celkově přispívají ke 
špatnému obrazu celého územního celku. Vhodná regenerace nabízí nové 
příležitosti pro podnikatelské subjekty, a tím i nárůst ekonomické aktivity v 
regenerované oblasti spojené s tvorbou nových pracovních míst a odstraňování 
environmentálních zátěží.  

Brownfieldy jsou také urbanistickým problémem. Tato území blokují 
rozvojové rezervy, které by mohly být využity pro efektivní a rentabilní 
zástavbu. Jejich stav je mnohdy výraznou estetickou závadou ve struktuře 
osídlení a mají také dopad na jejich okolí. Přitom transformace těchto území by 
mohla ve svém důsledku znamenat výrazné úspory v nárocích na zastavění 
nových, dosud volných pozemků, což by přispělo k dosažení rovnoměrného a 
trvale udržitelného rozvoje.  

Ve velké části případů regenerace brownfieldů spočívá v rekonstrukci 
nevyužívaného a zanedbaného objektu pro nové využití. Někdy ale technický 
stav objektů (spojený např. i s ekologickou zátěží) neumožňuje provedení 
rekonstrukce. V tom případě proces regenerace brownfieldů zahrnuje dvě 
základní fáze: fázi rekultivace (vyčištění území, obnovení stavu podobného 
greenfieldu) a fázi obnovy (uvedení lokality opět k efektivnímu využití). U 
větších areálů často dochází ke kombinaci obou typů regenerace (některé 
objekty se rekonstruují, v části proběhne rekultivace a obnova). Kvůli vysokým 
nákladům a rizikům, které jsou spojeny s těmito typy projektů, však soukromý 
sektor nemá o investování do regenerace brownfieldů zájem. Z tohoto důvodu je 
v případě potřeby vhodné, aby fáze rekultivace (případně celého procesu 
regenerace) podpořil veřejný sektor tak, aby byl projekt dále komerčně 
životaschopný. 
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Zahraniční přístupy k regeneraci  
V posledních dvaceti letech si stále více zemí uvědomilo potřebu revitalizace 

a regenerace území v minulosti využitých v průmyslové, komerční nebo jiné 
zástavbě. S tím, jak se toto téma dostalo do popředí zájmu místních, 
regionálních i národních politiků, mnoho zemí přistoupilo k vytváření 
podmínek, nástrojů a iniciativ, kterými se snaží tuto problematiku řešit. Inspirací 
pro ČR může být z evropských zemí především Velká Británie, která představila 
svou vlastní strategii státní podpory regenerace brownfieldů, dále pak Francie a 
Dánsko, z mimoevropských zemí především Spojené státy a Kanada. Tyto země 
zajišťují regeneraci brownfieldů pomocí centrální agentury, vedou databázi 
zachycující aktuální stav této problematiky na daném místě a využívají celou 
řadu programů a nástrojů podporujících realizaci těchto projektů. Mezi nástroji 
se objevují např. brownfieldové fondy, pozemkové banky, případně různé 
daňové nástroje. Jako důležitá se ukázala podpora pilotních projektů a řešení 
jednotlivých lokalit nikoli samostatně, ale v kontextu okolního území.  

Cíle Strategie  
Základním cílem Strategie je vytvoření vhodného prostředí pro rychlou a 

efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku nových 
brownfieldů.  

Střednědobé cíle (v horizontu do roku 2013) a způsob jejich dosažení:  

• Maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci 
brownfieldů v programovacím období 2007 – 2013.  

• Podpora přípravy projektů tak, aby bylo možné do roku 2013 využít 
maximum disponibilních prostředků z EU fondů. V rámci předkládaných 
projektů jednotlivých výzev konfrontovat informace o identifikovaných 
brownfieldech z databází a analyzovat, které potencionálně vhodné 
projekty by se mohly a měly připravovat na čerpání prostředků z EU 
fondů.  

• Zohlednění možnosti regenerace brownfieldů i pro jiné než průmyslové 
využití (např. smíšená městská funkce, občanská vybavenost, zemědělství, 
bydlení).  

• Přímá i nepřímá podpora smíšených projektů regenerace.  

• Rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace brownfieldů a 
zabezpečení profesionalizace veřejné správy v rámci této problematiky.  
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Příprava vzdělávacích projektů a školení v rámci institucí veřejné správy a v 
rámci vzdělávacích programů EU pro veřejnou správu i pro širokou veřejnost, 
kde mohou být využity prostředky operačních programů zaměřených na rozvoj 
lidských zdrojů (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Regionální operační programy) 
nebo případně technické asistence operačních programů. 

Dlouhodobé cíle (za horizont roku 2013):  

• Snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu 
v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

• Prevence vzniku brownfieldů. 

• Zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj 
postižených regionů.  

• Zlepšení kvality životního prostředí a odstraňování starých ekologických 
zátěží v brownfieldových lokalitách (tento cíl má jak střednědobý, tak 
dlouhodobý rozměr).  

• Cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace 
brownfieldů, kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný.  

• Zavedení a zajištění aplikace nejlepší praxe při realizaci projektů 
regenerace brownfieldů, podpora profesionálně řízené realizace 
regenerace. 

Zajištění cílů strategie  
Resortem odpovědným za řešení problematiky regenerací brownfieldů v ČR 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem financí. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude tuto 
činnost koordinovat s ostatními zainteresovanými ministerstvy pomoci 
meziresortní hodnotitelské komise. Vzhledem k počtu brownfieldů a 
specifickým podmínkám v jednotlivých regionech ČR je velmi důležitá také 
spolupráce na regionální a místní úrovni.  
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Obrázek 1: Platforma spolupráce 

Úloha meziresortní komise:  

• Hodnotí projekty;  

Úloha Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI)  

• Předkládá meziresortní komisi projekty;  

• Spravuje Národní databázi brownfieldů;  

• Konzultuje možnosti financování alternativními zdroji;  

• Vyhledává možné investory/partnery;  

• Administruje dotační programy podporující regeneraci brownfieldů;  

• Prezentuje dotační možnosti pro regeneraci brownfieldů;  

• Doporučuje potenciálním žadatelům vhodný operační program;  

Ekonomický rámec  
K financování regenerace brownfieldů pro období 2007 až 2013 lze využít 

několika základních zdrojů:  

• evropské fondy – zejména Operační program podnikání a inovace 
(především v rámci programu Nemovitosti), Operační program životní 
prostředí; Program rozvoje venkova, Operační program Praha 
Konkurenceschopnost, Regionální operační programy;  

• rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí;  
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• soukromé zdroje – investice developerů; partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;  

• dluhové financování – mezinárodní a české finanční instituce;  

Pro zabezpečení efektivního financování v oblasti podpory regenerace 
brownfieldů je navrženo následující schéma.  

 

Obrázek 2: Schéma financování regenerace brownfieldů 

Primárním zdrojem podpory bude využití dostupných EU fondů. CI bude 
systematicky sledovat aktuální možnosti (výzvy) a v konkrétních projektech 
bude asistovat při doporučení vhodného dotačního titulu.  

Část brownfieldů tvoří i projekty snadno ekonomicky realizovatelné, které 
jsou atraktivní pro soukromé developery a tudíž nevzniká potřeba je podporovat 
z veřejných zdrojů. Tyto projekty budou pouze zařazeny do veřejné databáze 
brownfieldů, kde budou nabízeny potenciálním investorům.  

Podnikatelské prostředí  
Důležitým základem konkurenceschopnosti kterékoli země je možnost 

okamžité realizace podnikatelských záměrů na jejím území. Je proto důležité 
soustředit brownfieldy v jednotné databázi, která umožní nalezení vhodné 
nemovitosti pro daný investiční záměr. Podstatné je, aby tato databáze byla 
aktuální a aby obsahovala maximum známých údajů důležitých pro okamžité 
rozhodnutí umístění investičního projektu.  
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Lokality brownfieldů byly v minulosti ve většině případů podstatnou součástí 
fungujícího prostředí obce, kde se nachází. Ztrátou jejich původní funkce pak 
utrpělo i okolí lokality. Vhodně provedená realizace regenerace zkvalitní a 
rozšíří podnikatelskou infrastrukturu, čímž celkově podpoří i okolní 
podnikatelské prostředí, nabídne volná pracovní místa a stane se impulsem pro 
další rozvoj obce/regionu.  

Dalším nástrojem, který oživí podnikatelské prostředí a který zatím není v ČR 
ve větší míře uplatňován, je podpora projektů regenerace v partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. 

Životní prostředí  
Regenerace brownfieldů má také příznivý vliv na zlepšování životního 

prostředí. Je důležitým nástrojem pro ochranu a posílení ekologických funkcí na 
segmentech narušené krajiny, pro zlepšení životního prostředí obyvatel lidských 
sídel a pro péči o krajinu a krajinný ráz. Při stávajících možnostech čerpání 
prostředků z Operačního programu Životní prostředí je třeba podporovat 
provedení průzkumných prací možného ekologického zatížení brownfieldů, což 
vede k omezení rizikovosti projektů regenerace a tedy k vytvoření příznivějších 
podmínek pro vstup investorů.  

Právní prostředí  
Po přijetí Strategie by bylo vhodné zpracování analýzy relevantních právních 

předpisů ve vztahu k zajištění účinné regenerace a navržení vhodných právních 
úprav, které by podpořily efektivní proces regenerace brownfieldů. 

Územní problematika brownfieldů, urbanismus  
Při analýze sídelní struktury se poukazuje na ekonomické strukturální změny, 

které způsobily v posledních desetiletích útlum výroby ve městech a vedly k 
opouštění některých areálů a vzniku brownfieldů. Tyto areály dnes brzdí rozvoj 
jednotlivých částí měst, někdy i měst samotných, zároveň však představují 
určitý rozvojový potenciál a prostor pro rozvoj podnikání. Přestože je 
identifikace území brownfieldů již obsažena v průzkumech a rozborech 
územních plánů jednotlivých obcí a je pro tato území navržené nové funkční 
využití, není zřejmé, že jde o brownfield. V průběhu řešení transformační 
problematiky zanedbaných území může vyplynout požadavek na jiné využití 
lokality, než jaké je dáno územně plánovací dokumentací. V mnohých případech 
je tato změna přijatelná a pro území i prospěšná, musí však projít standardní 
procedurou změny územního plánu, která může trvat i dva roky. Proto bude 
vhodné iniciovat změny územního plánování se zaměřením na vyznačení ploch 
brownfieldů v územních plánech (samostatná položka legendy) a možnost 
zjednodušeného procesu změny územně plánovací dokumentace.  
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Osvěta a vzdělávání 
Klíčovou a nezastupitelnou roli při sdílení informací mezi jednotlivými 

účastníky regeneračního procesu bude mít specializovaný brownfieldový portál, 
jehož nedílnou součástí bude i veřejná Národní databáze brownfieldů.  

Jednou ze základních podmínek řešení brownfieldové otázky je nutnost 
výrazného zvýšení úrovně vědomostí a dovedností. Následným úkolem bude ve 
spolupráci s experty a specializovanými vzdělávacími institucemi vytvořit 
ucelený vzdělávací systém přednášek, kurzů a seminářů.  

Očekávané dopady  
Mezi hlavní přínosy a očekávané dopady navrhovaného systémového řešení 

patří zejména:  

• zlepšení podnikatelského prostředí;  

• cílené a efektivní využití dostupných finančních prostředků;  

• mobilizace privátního kapitálu a dosažení multiplikačních efektů (každá 
koruna z veřejných zdrojů může přinést několikanásobek investovaných 
korun ze sektoru soukromého);  

• využití výhod plynoucích ze spolupráce v širších formách partnerství;  

• synergické efekty vyplývající z koordinace všech zainteresovaných stran;  

• rozšíření odborných znalostí, snazší sdílení mezinárodní praxe a podpora 
vzdělávání; 

Výše uvedené přínosy se následně projeví mimo jiné ve:  

• snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro stavby na 
„zelené louce“, což je jedním z cílů udržitelného rozvoje;  

• zhodnocení nemovitého majetku v oblasti brownfieldů a v nejbližším 
okolí;  

• zlepšení životního prostředí odstraňováním starých ekologických zátěží;  

• zvýšení atraktivity měst a nárůstu turistického ruchu;  

• vzniku nových pracovních míst;  

• vlivu na prevenci a snížení kriminality;  

• nárůstu ekonomické aktivity v regenerované oblasti – obchod a 
podnikání;  

• přílivu přímých zahraničních investic;  
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• zvyšování konkurenceschopnosti;  

• postupném snižování regionálních disparit;  

• růstu HDP v dlouhém období;  

• vylepšení image ČR.  

Závěr 
Problematika brownfields je natolik závažná a zároveň komplexní, že 

nejvhodnějším způsobem pro úpravu vztahů souvisejících s brownfíelds by byl 
zvláštní zákon. 

Účelem zákona o brownfíelds by mělo být především: efektivní vyhledávání a 
identifikace brownfields, úprava výkonu státní správy na úseku brownfíelds 
(ústřední a regionální orgány), úprava vzniku a správy databáze brownfields, 
úprava podmínek a nástrojů revitalizace brownfíelds (ekonomické a 
administrativně právní) a stanovení podmínek provádění auditu brownfields. 

V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří národní rámec pro 
urbanní politiku ČR. Základním cílem je polycentrický rozvoj sídelní struktury, 
kde města jsou považována za póly růstu a motory udržitelného rozvoje celého 
území. Aby město mohlo být skutečným pólem růstu, je nutné zvyšovat jeho 
atraktivitu: stimulováním hospodářského růstu, vyvoláním investic, rozvojem a 
aplikací vědy, výzkumu a inovací. Atraktivita města zároveň vychází ze zásad 
udržitelného rozvoje s ohledem nejen na hospodářský růst, ale i na kvalitní 
životní prostředí a na podporu sociální soudržnosti obyvatel. 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo „Metodický pokyn pro přípravu, 
hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města“, červen 2008 
s cílem implementovat další Evropské politiky týkající se rozvoje měst. 

Účinná legislativa a právní rámec pro problematiku revitalizace brownfields 
jsou zcela zásadní a nezbytné. Účinné využití již existujících i nově zaváděných 
administrativně právních nástrojů vyžaduje logickou návaznost, přehlednost a 
„jednoduchost“ těchto dokumentů. Dalším předpokladem je existence instituce, 
která by zajišťovala zpracování a koordinaci koncepčních materiálů, 
legislativních dokumentů, analytických prací (efektivní vyhledávání a 
identifikaci brownfields), zprávu databáze. V současné době tuto úlohu plní 
CzechInvest, který výše uvedené zpracoval ve spolupráci s odbornými 
institucemi a vysokými školami včetně FSv ČVUT v Praze. 

Příspěvek byl zpracován za podpory Výzkumného záměru VZ 04 CEZ MSM 
6840770005 Udržitelná výstavba. 
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STUDIE BROWNFIELDS NA ÚZEMÍ ORP DOBŘÍŠ 

Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D. 

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e-mail:z.kramarova@seznam.cz 

 

Abstrakt 
V průběhu roku 2007 proběhla na území ORP Dobříš lokalizace existujících 

brownfieldů. Výsledky lokalizace byly zpracovány do studie brownfields, kterou 
nyní používá ORP Dobříš jako katalog pro potenciální investory s nabídkami 
lokalit vhodnými pro další rozvoj a podnikání. 

 

1. Zhotovení studie  
Území ORP Dobříš se rozkládá jižním až jihozápadním směrem cca 40 km od 

Prahy. Jde o středně velké území s 24mi obcemi o celkové rozloze 31 838,96 ha. 
Toto území bylo v době socialismu využíváno zejména vojensky ( vojenské 
základny v Brdských lesích ), dále zemědělsky a v neposlední řadě rovněž jako 
rekreační oblast pro Prahu a okolí ( vodní nádrž Slapy ).  

Počet a rozložení brownfieldů v území se odvíjí především od jeho původní 
struktury využití v době před rokem 1989 a dále podle dalšího „porevolučního“ 
vývoje či stagnace. Na území ORP Dobříš lze proto předpokládat výskyt 
brownfieldů zejména po vojenské činnosti a dále po zemědělské výrobě. 

V průběhu měsíců srpen - listopad roku 2007 byla po dohodě s městem 
Dobříš vyhotovena Studie brownfields na území ORP Dobříš. Studie byla 
vyhotovena na základě podrobného terénního průzkumu celého řešeného území 
a konzultací jednotlivých identifikovaných lokalit s místními obyvateli, případně 
zastupiteli obcí, na jejichž území se brownfieldy nacházely. Celkově bylo ve 
studii zdokumentováno 91 brownfieldů v celkem 36-ti katastrálních územích. 

2. Struktura a obsah studie 
Vlastní studie byla rozdělena na dvě základní části, které se vzájemně 

doplňují, ale lze je užívat i samostatně.  

První z nich je „Celkový přehled Brownfieldů identifikovaných na území 
ORP Dobříš“ ( viz. obr. 1 ).  
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 obr. 1 - Celkový přehled Brownfieldů identifikovaných na území ORP Dobříš 

Je to přehledná mapa identifikovaných brownfieldů v měřítku 1 : 30 000. 
Podkladem pro ni jsou mapové listy rastrové základní mapy 1 : 10 000, což 
zajišťuje dostatečný zdroj informací. Na mapě je zachyceno nejen plošné 
rozložení lokalit nalezených brownfiueldů, ale zároveň jsou tyto lokality 
charakterizovány několika kategoriemi:  

• - jejich současným majetkoprávním vztahem 

• - stavebně technickým stavem 

• - typem areálu.  
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To vše brownfieldy z této studie dělí na kategorie uvedené v tab. 1 . 

 

dělení dle kategorie 

objekt s pozemkem 

komplex objektů 

 s pozemkem 

areál s objekty ty
p 

lo
ka

lit
y 

areál s minimem objektů 

stav 2 - dobrý 

stav 3 - běžný 

stav 4 - špatný 

stav 5 - velmi špatný 

st
av

eb
ně

-t
ec

hn
ic

ký
 

st
av

 

stav nezjištěn 

armádní 

bez identifikace 

kombinované 

převážně církevní 

převážně soukromé 

převážně veřejné 

soukromé 

vl
as

tn
ic

tv
í 

veřejné 

tab. 1 - Rozdělení brownfieldů do kategorií 
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Druhou částí je samostatně využitelný katalog jednotlivých lokalit. V něm 
jsou lokality řazeny dle příslušnosti k území obcí. Ke každé lokalitě brownfields 
byl vyhotoven tzv. „katalogový list“, který obsahuje: 

• vyznačení polohy lokality v širším území nad mapovým listem v měřítku 
1 : 10 000 ( viz. obr. 2 )  

• zákres lokality nad katastrální mapou s vyznačením hranice lokality ( viz. 
obr. 3 ) 

• zákres hranic lokality nad ortofotomapou 

• přehled základních informací o lokalitě ( viz. obr. 4 ) 

• ilustrační fotodokumentaci.  

 

Výše uvedené informace jsou vždy rozvrženy na 5 samostatných listů 
papíru = částí, které tvoří přehledný souhrn dostupných informací potřebných 
pro prvotní rozhodování potenciálního investora.  
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obr. 2 – První část katalogového listu – zákres lokality v širším území 
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obr. 3 – Druhá část katalogového listu – Zákres lokality nad katastrální mapou 
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obr. 4 – Čtvrtá část katalogového listu - přehled základních informací o lokalitě 
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Každá část katalogového listu je značena hlavičkou se základními údaji o 
lokalitě, jsou jimi: 

• - číslo lokality 

• - název brownfieldu ( odvíjí se z názvu katastrálního území a počtu 
brownfieldů v území ) 

• - kód lokality. 

Kód lokality sám o sobě je nositelem dalších informací a je univerzálně 
použitelný pro jakékoliv zpracovávané území ORP v české republice.  

Jedná se o sedm pozic rozdělených do čtyřech skupin ve tvaru  
AB-CD-E-00. Pozice AB značí zkratku určenou pro ORP, které bylo 
zpracováno ( např. ORP Dobříš: DB ). Druhá pozice CD je zkratka pro 
katastrální území na němž se lokalita nachází ( např. Borotice: BO ). Třetí 
pozice, pozice E vypovídá o typu brownfieldu. Zde je možné zatřiďovat do čtyř 
kategorií A, B, C a D – do kategorie A patří samostatně stojící objekt 
s pozemkem, v kategorii B jsou komplexy objektů s pozemky, kategorie C 
reprezentuje areály s objekty a v kategorii D jsou zatříděny pozemky 
s minimálním zastavěním. Poslední dvojpozice je číselná – 00 a prezentuje 
pořadové číslo brownfieldu ve studii. 

3. Využitelnost studie 
 Dokončená studie lokalizace brownfieldů slouží městu Dobříš a celému 

území, které spravuje jakožto pověřená obec s rozšířenou působností, jako jeden 
z nástrojů určených k minimalizaci záborů volné krajiny a zároveň podporuje a 
usnadňuje znovuvyužívání brownfield lokalit, tedy přispívá k realizaci zásad 
udržitelného rozvoje celého území v praxi. 

Studie byla zpracována v takovém rozsahu a kvalitě, že po roce jejího 
uplatňování v praktickém rozhodování, byla začleněna mezi nově zpracovávané 
územně analytické podklady města.  

 

Příspěvek byl zpracován za podpory Výzkumného záměru MSM 6840770005.  
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ZDRAVÉ MĚSTO DOBŘÍŠ 

Ing.Dagmar Smrčinová, Ph.D. 

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, e-mail:smrcinova@mestodobris.cz 

 

Abstrakt 
Město Dobříš je od roku 2008 členem Národní sítě zdravých měst (NSZM). 

Tímto krokem se oficiálně přihlásilo k aktivitám, jimž se již delší dobu přirozeně 
věnuje a které zároveň naplňují požadavky NSZM. K základním aktivitám patří 
kladný vztah k řešení problematiky udržitelného rozvoje, kultury života a 
spolupráce města s organizacemi  i jednotlivci. V rámci příspěvku se z této 
skupiny zaměřím především na využívání regionální studie brownfields, dále na 
projekty Zdravého města a v závěru na projekt rekonstrukce náměstí. 

 

Dobříš 
Město Dobříš se nachází uprostřed vrchovin Hřebeny, Brdy a Kozí hory, 

přibližně 35 km jižně od hlavního města. Dnes žije ve městě více než 8 500 
obyvatel a funguje zde několik významných firem. V celém regionu žije více 
než 24 000 obyvatel ve 24 samosprávných obcích. Z toho dvě obce mají status 
města, kromě Dobříše je to Nový Knín. Tato lokalita dlouhodobě nemá 
problémy s nezaměstnaností, spíše naopak. Většina kvalifikovaných lidí si hledá 
práci v hlavním městě, kde mají šanci dosáhnout vyšších výdělků. Blízkost 
Prahy je zde patrná i v oblasti malého a středního podnikání. Suburbánní 
výstavba však město nezasáhla tak významně jako jiné regiony ve Středních 
Čechách. 

 

1. Problematika brownfields na Dobříšsku. 

2. Proč je Dobříš Zdravé město? 

3. Rekonstrukce náměstí na Dobříši. 
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1. Problematika brownfields na Dobříšsku 
V roce 2007 využilo město Dobříš nabídky ČVUT a zadalo Ing. Zuzaně 

Kramářové, Ph.D. ke zpracování studii brownfields. 

Studie zahrnuje informace o brownfieldech nejen z Dobříše, ale také ze všech 
24 obcí spadajících do ORP Dobříš, čímž se studie stává nejen pro město, ale i 
pro celý region, plnohodnotným dokumentem. Studie Brownfields je 
významným dokumentem, který obcím umožňuje o problematice snáze jednat s 
případnými investory, krajským úřadem či organizací CzechInvest. Důležitá je 
také možnost využití této studie při získávání dotací či zpracovávání nových 
územních plánů a územně analytických podkladů. V současnosti se snažíme 
především o možnost zveřejnění tohoto dokumentu a všeobecné informování o 
jeho existenci a možnostech využití. 

Územní plán 

Město Dobříš využilo dokument již několikrát. Ve velké míře pomohl 
zpracovateli územního plánu a posléze stavební komisi města při tvorbě 
průzkumů a rozborů a následné přípravě zadání územního plánu. Město si díky 
tomuto dokumentu může lépe definovat podmínky využívání tzv. zelených luk. 
A může možné investory přehledně seznámit s nabídkou podvyužitých prostor 
typu brownfields, které jsou díky studii jednoznačně definovány. Kompletní a 
přehledný seznam ukázal také možné rezervy města a problémy, o kterých se 
dříve ani nemluvilo. Existence studie dopomohla k vyvolání diskuze o 
způsobech využití stávajících podvyužitých lokalit či případných rizikových 
lokalit. Výstupem se stal návrh na uvolnění či rozšíření možností navrhovaných, 
resp. stávajících, funkcí těchto lokalit v rámci územního plánu. A to především v 
zájmu co nejrychlejší a nejsnazší kvalitní regenerace místa a zamezení jeho 
možné či další devastace. 

Územně analytické podklady 

Všechny obce v regionu museli do konce roku 2008 mít zpracovány tzv. 
územně analytické podklady. Úkol ne úplně snadný, pro mnohé starosty 
zbytečná byrokracie, případně věc, kterou má řešit někdo jiný. V takovém 
případě je každá pomoc důležitá. V dostupných pokladech převzatých z 
„vyšších“ míst nesouhlasí celá řada klíčových údajů. Od umístění vodojemů až 
po existenci kanalizačních řadů. V takovém případě je každý aktuální a v terénu 
vytvořený podklad vzácností a cenným pomocníkem. V tomto případě se tím 
pomocníkem stala studie brownfields. 
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Jednání s investory 

Druhým významným pomocníkem je studie v okamžicích, kdy v současnosti, 
tedy před zpracováním nového územního plánu, přichází noví investoři. Vedení 
města dokument využívá k diskuzi s nimi a vyjednávání o možných rozvojových 
lokalitách. Díky existenci dokumentu může pružně a přehledně nabídnout 
možné využitelné lokality investorům, včetně základních informací a možnosti 
porovnání pozemků či budov. Tohoto dokumentu jsme tímto způsobem využili 
již nejméně 4x. Z toho jednou v případě tzv. „odrazení" investora, jehož činnost 
nebyla v zájmu rozvoje města. V současnosti můžeme kromě studií brownfields 
také oponovat stanoviskem, že investor směřuje proti zájmům strategického 
plánu města, který v prosinci 2008 schválilo zastupitelstvo. 

Zveřejnění a aktualizace 

V současnosti probíhá druhé mapování lokalit a kontaktování vlastníků 
brownfields uvedených ve studii, tak aby mohlo dojít k její aktualizaci a 
zveřejnění databáze na stránkách krajského úřadu a CzechInvestu, kteří mají 
zavedený systém nabídek investorům http://www.brownfieldy.cz. Zveřejnění 
prvních lokalit očekáváme každým dnem. Ke zveřejnění je vždy zapotřebí 
souhlas vlastníka, což se snažíme v současnosti zajistit. Databáze jsou určeny 
především investorům, kterým umožňují snadný přehled o nabízených lokalitách 
a jejích základních vlastnostech. Umístěním do databáze se snažíme pomoci 
majitelům najít vhodného investora a nejen jim, nýbrž i celému regionu pomoci 
snížením počtu nevyužívaných či podvyužívaných objektů, znehodnocených 
parcel jako jsou skládky či vojenské areály apod. a v ideálním případě tak 
podpořit malé a střední podnikání. 

 

Vzhledem ke komplexnosti zpracování studie je Dobříšsko, podle získaných 
informací, jedním z mála regionů České republiky, který má tuto problémovou 
oblast podrobně zachycenu a skutečně se snaží studii využít i v praxi. 

 

2. Proč je Dobříš Zdravé město? 
Snažíme se vytvořit prostředí příjemné pro život. Tedy kvalitní městské 

zázemí, příjemné a zdravé životní prostředí ve městě i v jeho okolí, nastavit 
možnost spolupráce a informovanosti na co nejvyšší úroveň. Věříme, že míra 
naplňování těchto oblastí je jedním z hlavních důvodů, proč můžeme město 
Dobříš nazvat zdravým městem. 
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obr. 1 - Jednání komise pro strategický rozvoj města 

Na začátku tohoto volebního období si vedení města spolu s koaličními 
partnery vytýčilo priority, jež byly posouzeny jako nejvýznamnější momenty 
důležité pro další rozvoj města. K prioritám patří například zpracování 
strategického plánu udržitelného rozvoje města, příprava rekonstrukce náměstí 
či zkvalitnění životního prostředí. Mezi ty nejzávažnější podmínky dalšího 
možného rozvoje města však patří intenzifikace a rozšíření stávající čističky 
odpadních vod a doplnění kanalizace města. Pro oba tyto projekty byla již 
předchozím vedením radnice zpracována projektová dokumentace a podána 
žádost o dotaci, ale vzhledem k nepříliš výhodným podmínkám financování a 
realizace projektů bylo od čerpání těchto prostředků upuštěno. 

V roce 2008 jsme však měli více štěstí a rozhodnutím MZe ČR ze dne 3. 12. 
2008 byla městu přiznána dotace na investiční akci „Doplnění kanalizace“. 
Investice se týká částí města, které ještě nikdy nebyly plně odkanalizovány a 
míst, kde je nutná kompletní rekonstrukce kanalizace i vodovodu. V některých 
lokalitách bude zároveň položena splašková i dešťová kanalizace. Celkové 
náklady této akce dosáhnou výše téměř 29 mil. Kč, k nimž přibudou náklady na 
výměnu přípojek. 
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Mnohem významnější akcí, na kterou se podařilo zajistit dotaci, je 
intenzifikace a rekonstrukce stávající čističky odpadních vod pro město Dobříš a 
obec Stará Huť. Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 
doporučil ke schválení 175 vodohospodářských projektů z celkového počtu více 
než 300, které se ucházely o podporu z prioritní osy 1 programu „Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní“, konkrétně v rámci 
oblastí podpory 1.1 Snížení znečištění vod. I přes obrovský zájem žadatelů, 
který je podmíněn zejména tlakem na města a obce nad 2000 obyvatel, kdy 
konec roku 2010 je posledním možným termínem, do kdy musí všechny tyto 
obce splnit povinnost národní legislativy, vyplývající z přístupové dohody ČR k 
EU. Jinak jim hrozí sankce. Město na ČOV získalo 80 % dotaci z celkových 
předpokládaných nákladů akce 100 mil.  

Tato část (doplnění kanalizace a ČOV) byla převzata a upravena [2] 

Mezi další konkrétní aktivity patří pravidelná setkání s veřejností „Pojďme 
tvořit společně“, která se opakovaně s aktuálním tématem pořádají a kde mají 
občané možnost diskutovat nejen se zástupci města, ale také vzájemně mezi 
sebou. Proběhla již setkání „Pojďme tvořit na hřiště“; strategický plán; náměstí; 
či diskuze na palčivá témata. V současnosti připravujeme akci, při níž starosta 
města s příslušným strážníkem navštíví každý jednotlivý okrsek Dobříše a setká 
se zde s občany. Od této formy setkání si slibujeme kvalitní diskuzi o 
problémech každého jednotlivého místa. Kromě těchto setkání se snažíme o 
pravidelná setkávání u tzv. kulatých stolů nebo na neformálních akcích, které 
využíváme ke sběru podnětů (plesy, koncerty, vernisáže, slavnosti). 

 

obr. 2 – Plakát k setkání s veřejností 
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V letech 2007, 2008 i 2009 proběhly ankety mezi občany, vždy na konkrétní 
téma (náměstí; strategický plán; bio odpad). Ankety z let 2007 a 2008 se 
zúčastnilo více než 10 % obyvatel a k tomu nemalé množství zúčastněných dětí 
a studentů, kteří se do průzkumu zapojují vždy jinou jim blízkou formou 
(mentální mapy náměstí, hodnocení stavu bezpečnosti města a dětských hřišť). 
Ve všech případech studenti samostatně pomáhali s vlastním průzkumem jeho 
vyhodnocováním, sběrem dat či vlastní přípravou. V minulém roce jsme poprvé 
využili možnosti hromadné zpětné vazby a do všech schránek v Dobříši jsme 
roznesli tzv. Dopis starosty, v němž obyvatelé našli odpovědi na jejich 
nejčastější dotazy. Vesměs pozitivní ohlas občanů byl zastíněn nevhodným 
termínem roznosu dopisu, který proběhl téměř dva měsíce před krajskými 
volbami, což část občanů považovala za předvolební tah. V letošním roce i v 
letech dalších se podobným nedorozuměním budeme snažit vyvarovat. 

Kromě anket či setkání s veřejností se v Dobříši koná celá řada akcí 
organizovaných především neziskovými organizacemi (například Afrika na 
Dobříši, Celé Česko čte dětem, Táta dneska frčí, Brdmann Cross, poutě, Májové 
slavnosti či Dobříšské záření). Letos k nim přidáváme také akce Národní sítě 
Zdravých měst jako je Den Země (22.4.), v rámci něhož proběhne čištění města 
a jeho okolí či Den bez úrazu (12.6.), kde na dětském hřišti představíme hlavně 
způsoby podání první pomoci. Více najdete v kalendáři aktivit na webových 
stránkách města Dobříše www.mestodobris.cz. 

Existuje také celá řada nápadů a projektů, které se snažíme postupně 
realizovat. Mezi tyto projekty patří zavedení a zejména prosazení využívání 
sáčků na psí exkrementy, dobrovolné zapojení občanů a NNO do veřejných akcí 
v Dobříši či rozbíhající se záměr spolupráce občan - město na obnově dílčích 
veřejných prostranství. Rádi bychom, aby občané při materiálním a odborným 
zajištěním měli možnost samostatně kultivovat okolí svého bydliště apod. 
Pozitivně se vyvíjí také spolupráce poradních komisí, které pomáhají radě a 
vedení města s odbornými záležitostmi jako jsou finance, stavebnictví či zeleň. 
Sociální oblast je podchycena v komunitním plánu sociálních služeb (KPSS), 
který je podrobně zpracován a aktivně využíván. Za jeho tvorbu v roce 2007 
jsme získali národní ocenění nejlepšího projektu KPSS v soutěži „O lidech s 
lidmi“ a druhého místo na mezinárodní fóru v konkurenci zemí V4. Celá řada 
projektů, na nichž s městem participují NNO, podnikatelé atd. nám přinesla za 
rok 2008 ocenění prvním místem v soutěži „Obec přátelská rodině“. Obou cen si 
nesmírně vážíme a jsme rádi, že jsme díky těmto aktivitám mohli postoupit 
během prvního roku působení v NSZM z kategorie „Z“ začátečník o jednu 
příčku výše do kategorie „D“. 

Konkrétní projekty a jejich průběh včetně doprovodných akcí najdete na 
www.mestodobris.cz v sekci rozvojové projekty, strategický plán či KPSS.  
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3. Rekonstrukce náměstí na Dobříši  
Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších připravovaných projektů hned po 

rekonstrukci kanalizace a ČOV. S plánovaným rozpočtem přesahujícím 100 
milionů korun. Tímto projektem se snažíme ozdravit současné centrum města, 
zvýšit jeho bezpečnost, lukrativitu pro návštěvníky i drobné podnikatele a 
zejména zvýšit pohodlí občanů města i regionu. 

 

Napsali o nás [1]:  

 

Zkušenosti z Dobříše 

„Osmitisícová Dobříš uspořádala architektonickou soutěž kvůli projektu 
revitalizace zdejšího náměstí. S velmi pozitivním výsledkem. Podle Jaroslava 
Melši, starosty Dobříše, začali dobříšští podobně jako na Zbraslavi. Nejprve se 
jim sešly na stole asi čtyři návrhy na novou podobu náměstí. Následovala zhruba 
půlroční diskuze, zda jeden z nich realizovat, nebo uspořádat novou soutěž. 
Nakonec se pro soutěž rozhodli, mimo jiné kvůli tomu, že autorita dobře 
připravené, otevřené soutěže výrazně pomáhá při následném shánění peněz na 
realizaci.  

Důležité je dobré zadání 

Začali tím, že se zeptali občanů, jaké funkce by podle nich náměstí mělo mít. 
Lidé rozhodovali, zda je pro ně na náměstí důležitější zeleň a lavičky, nebo 
autobusové nádraží, zda tu chtějí mít tržiště nebo větší plochy k parkování apod. 
Komunikace s veřejností a její zapojení do celého procesu byla a doposud je 
v Dobříši jednou z priorit. O tom, že se to zdejší samosprávě daří příkladně 
(nejen v souvislosti s architektonickou soutěží, ale třeba i s komunitním 
plánováním), svědčí i první cena pro město Dobříš v projektu O lidech s lidmi, 
který začátkem letošního roku hodnotil zapojování veřejnosti do rozhodovacích 
procesů na místní úrovni. 
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obr.3 – Diskuse nad podobou noveho namesti 

„Nebojte se být velkorysí,“ doporučil starosta Melša, který byl spolu 
s projektovou manažerkou dobříšské akce, Dagmar Smrčinovou, hostem na 
mimořádném zasedání zbraslavského zastupitelstva, kde se otázka „ano nebo 
ne“ architektonické soutěži řešila. „Buduje se náměstí třeba na dalších sto let,“ 
říká starosta Melša. Dobříšští mají se soutěží jednoznačně dobrou zkušenost. 
Svědčí o tom i fakt, že se v blízké době chystají uspořádat soutěž novou, 
tentokrát na budovu knihovny a komunitního centra.“ 

Domnívám se, že Paní Kůstková věcně a stručně popsala co předcházelo 
přípravě projektové dokumentace „Řešení Mírového náměstí a souvisejícího 
území“. V současnosti již máme dokumentaci hotovou, jsme připraveně žádat o 
stavební povolení a následně o dotaci z Programu ROP NUTS II Střední Čechy. 
Snad, po tak důkladné přípravě, nebude nic bránit připravovaným krokům. Jak 
více představit roční práci na projektu, kterou doprovázelo několik set jednáních 
na různých úrovních s různými partnery? 
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Je únor 2009 a dokumentace pro účely stavebního povolení je již hotova, 
město také získalo souhlasná vyjádření všech dotčených orgánů. Jsme rádi, že 
můžeme finální vzhled Mírového náměstí v Dobříši zveřejnit a že ve spolupráci 
s týmem FAM architektů máme na stole kvalitní projekt, který byl od počátku 
vytvářen na základě diskuzí a připomínek občanů a zároveň vyhověl nárokům 
všech ostatních uživatelů prostranství náměstí. Mezi největší problémy při 
projektování patřila nutnost zachovat průjezd komunikace II. třídy (Pražská), 
vyřešení rozsáhlé sítě autobusových linek a s tím souvisejícího pohybu osob a 
zároveň vytvořit projekt zaručující výrazné zvýšení bezpečnosti dětí, které přes 
náměstí i silnici II. třídy chodí do svých škol. Zároveň bylo naší snahou vytvořit 
příjemné prostředí centra města, maximálně odclonit komunikaci II. třídy 
vhodnou zelení pro kvalitnější možnost odpočinku, relaxace a příjemného 
nakupování. Největší střety a rozdílné požadavky se objevili pravděpodobně 
mezi zastánci zeleně a parkovacích stání. V konečném součtu dojde k 
výraznému navýšení počtu zeleně a snížení počtu parkovacích stání o cca 10 
přímo na ploše náměstí při navýšení cca 50ti nových stání u zámku cca 200m od 
centra. 
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obr. 4 – Nový vzhled Miroveho namesti v Dobrisi, FAM architekti 

Během přípravy projektu jsme narazili na celou řadu problémů počínajících 
od stáří inženýrských sítí, které pod náměstím vedou až po spory občanů jestli 
má na náměstí převažovat zeleň nebo parkovací stání. Bohužel nemůžeme 
vyhovět všem. Vždy musí jít o kompromis a jde o to, zda stav, ke kterému 
kompromisem směřujeme je o tolik lepší než současná situace, aby za to veškeré 
investice a snahy stály. My jsme o tom přesvědčeni. A snažíme se o důležitosti 
rekonstrukce současného neuspořádaného prostoru náměstí přesvědčit také 
Krajský úřad Středočeského kraje, který právě kvůli silnici II. třídy musí mít na 
rekonstrukci zájem také. Se zástupci kraje jednáme již téměř rok, vyjednávání se 
však zpozdila díky loňským krajským volbám.  
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Avšak na počátku února 2009 jsme došli ke společné shodě náměstků 
hejtmana pro dopravu a pro investice, kteří chtějí město podpořit a společně 
zažádat o stavební povolení na tento projekt. Věříme, že toto nebude konec 
nadějné a prozatím plodné spolupráce. 

V čem je projekt rekonstrukce náměstí inovativní? S čím novým či zajímavým 
přicházíme? 

Zapojení občanů do tvorby zadání projektu 

Celý projekt začal ihned po počátečním politickém zaštítění veřejnou anketou. 
Lidé tak dostali možnost vyjádřit se k funkcím, které dle nich náměstí v Dobříši 
má plnit či, které ze současných funkcí ubrat či posílit. Nečekaný zájem o anketu 
posílil jistotu zastupitelů v dalším aktivním konání a tak vyhlásilo otevřenou 
dvoukolovou urbanisticko - architektonickou soutěž o návrh respektující 
výstupy ankety. Ze soutěže vzešel vítězně návrh od týmu FAM architekti s.r.o. 

Spolupráce s krajským úřadem 

Město Dobříš od počátku přípravy projektové dokumentace úzce spolupracuje 
s krajským úřadem, který je majitelem téměř 1/3 pozemků řešeného území. 
Zejména komunikace II. třídy. Bez úzké spolupráce by rekonstrukce nebyla 
možná. Není jednoduché vytvořit projekt, který musí schvalovat dvě různé 
zastupitelstva či rady na různých úrovních. Situace se stává výrazně složitější, 
zasáhnuli do přípravy volební období.  

Připomínkování architektonické studie veřejností 

Po dalších 4 měsících spolupráce mnoha odborníků vytvořili FAM architekti 
s.r.o. architektonickou studii, kterou představili nejen zastupitelům města, ale 
také ji předložili k připomínkování široké veřejnosti. Dne 12. června 2008 měli 
lidé možnost hovořit s projektanty i zástupci města. Této možnosti využili a více 
než tříhodinová diskuze přinesla řadu podnětů, pochval i stížností, rovněž 
jistotu, že máme pokračovat v započaté práci. 

Po dalších dvou měsících byl projekt předložen na projednávání určeném 
majitelům nemovitostí na náměstí. Zde bylo slyšet výrazně více stížností než 
pozitiv. Jednání tak donutilo město i projektanty k podrobné analýze situace a 
dalším krokům směřujícím zejména k výraznějšímu umožnění zapojení se 
majitelů nemovitostí do přípravy projektu. 

Na doposud posledním představení projektu veřejnosti v rámci jiné akce v 
říjnu 2008 již k žádným převratným událostem nedošlo a projekt mohl být 
předán FAM architektům a jejich profesním kolegům k dopracování do fáze 
žádosti o stavební či územní povolení. 
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Vytvoření sítě oddílné kanalizace 

VHS Dobříš přišla s možností využít totální rekonstrukci náměstí k vytvoření 
oddělené kanalizace. Město proto připravilo projekt, který řešení nejen oddělení 
dešťové a splaškové kanalizace pod náměstím, ale také jeho efektivní odvedení z 
města. Pokud se projekt bude realizovat dojde tedy nejen k nahrazení 
současných historických stok pod náměstím, které jsou na pokraji životnosti, ale 
také k výraznějšímu odlehčení současné sítě. Nehledě na výrazné ekologické 
pozitivum celého záměru. 

Informativní panely pro občany 

Strategický plán města ukázal stále přetrvávající problém s informovaností 
veřejnosti, rozhodli jsme se proto využít nové autobusové zastávky doplněné o 
kvalitní a kapacitní přístřešky jako informační místo. Chceme zde vytvořit 
elektronickou nástěnku, která bude informovat o aktuálním dění ve městě na 
místě, kde se lidé přirozeně shromažďují. 

Informativní panely pro turisty 

Také turistické informace nejsou v Dobříši na nejlepší úrovni a tým pracující 
na vylepšení této situace počítá v rámci rekonstrukce náměstí k umístění 
informačních panelům právě pro cílovou skupinu turistů a návštěvníků města. 

V rámci náměstí vznikne také informační zastávka upozorňující na 
zajímavosti v okolí náměstí. 

Dětský mobiliář (snížené lavičky, zábavné prvky) 

Také Dobříš pocítila sílu babyboomu, zamyslela se nad tím, kdo je během 
pracovního dne hlavní kupní silou a uživatelem náměstí. Proto jsme se rozhodli 
vytvořit zákoutí a atraktivitu prostranství pro různé generace. FAM architekti 
navrhují snížené lavičky pro děti, plochy náměstí budou doplněny o drobný 
dětský mobiliář a zastávky autobusu chceme zase doplnit o prvky typu 
„Antivandal“, které na sebe přenesou pozornost dětí. Zajímavé prvky před 
školou nebo v městském parčíku u Husa přinesou zábavu i mladé generaci. 
Nebudeme tak vytvářet pouze diskusní zákoutí pro seniory, ale myslíme také na 
rodiny s dětmi či děti samotné. 
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Připojovací el. body v ploše náměstí 

Dobříšské náměstí je pravidelně hostitelem řady kulturních akcí či trhů. 
Město by rádo do budoucna zvýšilo jejich kvalitu, zvažuje například zavedení 
jednotného typu stánků či preferování místních prodejců, výrobců, řemeslníků či 
zemědělců. Zkvalitnění nabídky těchto služeb nepřinese pouze nové, vhodněji 
uzpůsobené prostředí náměstí, ale také vytvoření sítě přípojných míst elektrické 
energie přímo v ploše náměstí. Tím ubude kabelů či problémů s připojovacími 
místy. 

Dynamicky řízená hlavní křižovatka 

Projektanti přišli s moderním řešením hlavní křižovatky, která bude nově 
řešena dynamicky. Tedy systémem, který bude zohledňovat skutečný počet 
vozidel přijíždějících z různých stran a zamezí situacím, kdy některé vozy 
musejí čekat zbytečně. Systém pamatuje také na chodce, pro které by mělo být 
přejití křižovatky také pružněji řešeno. 

Zkvalitnění dopravního systému 

Přetížení centra těžkou dopravou, nebezpečná hlavní křižovatka či prostor 
autobusových stání – to byly nejčastější problémy občanů města. Ověřili jsme si, 
že není možné přesunout silnici II. třídy z centra města. Hledali jsme tedy řešení, 
jak snížit její zatížení či zvýšit bezpečnost občanů. Kromě stálé snahy o 
vytvoření obchvatu města nám rekonstrukce náměstí umožnila zažádat na 
ministerstvu dopravy o doplnění značení na rychlostní silnici. V kombinaci s 
vyjednáváním s hlavními dopravci zatěžujícími centrum města si slibujeme 
nasměrování těžkých aut i dalšího provozu k cílovým místům právě přes 
rychlostní komunikaci a nikoliv přes centrální náměstí. 

Projekt se podrobně zabývá řešením přirozeného zklidnění centra bez využití 
kruhových objezdů nebo tzv. příčných prahů, které nejsou pro centrum Dobříše 
vhodné. Hlavní silnice tak bude průjezdná pro všechny typy vozidel, avšak 
nebude jejich průjezd preferovat. 

Přesunutí autobusových stání na druhou stranu náměstí o cca 100 m sníží 
průjezdní dráhu autobusů, plochu pro jejich manipulaci a zvýší přehlednost 
stání. Ta budou nově doplněna o kryté přístřešky. V současnosti nejsou v 
projektu zahrnuty pouze autobusové přístřešky v té části náměstí, kde nemají 
zastání u majitelů sousedních nemovitostí. Věříme však, že je stále prostor pro 
hledání smírného řešení situace. 
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Výrazné zvýšení bezpečnosti autobusové dopravy a zastávek 

Přesun autobusových stání při zajištění stávajícího počtu linek i potřebných 
rezerv pro budoucnost umožnilo snížení průjezdní dráhy autobusů, zmenšení 
manipulační plochy přímo na ploše náměstí znemožňuje odstavování vozidel 
autobusů v centru města a zkracuje docházkovou vzdálenost dětí do škol. Celá 
polovina přepravy se tak bude odehrávat na stejné straně silnice II. třídy jako 
jsou Dobříšské školy což sníží počet dětí na přechodech. Systém byl několikrát 
konzultován a již schválen dopravci. 

Prvky pro nevidomé 

Na ploše náměstí budou prvky umožňující snazší pohyb a orientaci 
nevidomých osob. 

Halogenidové veřejné osvětlení 

Tento typ osvětlení by měl zvýšit osvit důležitých částí náměstí při úspoře 
energie i souvisejících nákladů na provoz světel. Model plošného i výškového 
rozmístění světel umožňuje městu kombinaci intimního i intenzivního osvětlení, 
umístění místního rozhlasu i vánoční výzdoby. 

 

Projekty a aktivity uvedené v příspěvku jsou prací několika týmů lidí z 
Dobříše a okolí. Jsou do nich zapojeni občané, úředníci i samotné vedení města. 
Všem za město i odbor místního rozvoje i touto cestou děkuji za spolupráci. 

D. Smrčinová 

 

Literatura: 
[1] KŮSTKOVÁ,Z.: Dobříš inspirací pro Zbraslav září 2008, Zbraslavské 

noviny 

[2] VACEK, S.: Nová čistička odpadních vod a kanalizace realitou Město 
Dobříš, leden 2009, Dobříšské listy 
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Tímto příspěvkem bych ráda navázala na článek kolegyně D. Smrčinové a 
představila konkrétní projekt, který řeší jeden z brownfieldů identifikovaných v 
území ORP Dobříš, resp. přímo ve městě Dobříši. Brownfieldem, ohniskem 
zájmu tohoto příspěvku, je objekt bývalého kina – v současné době nevyužitý a 
chátrající. Záměrem města Dobříše je tento brownfield transformovat a 
vybudovat vzdělávací komunitní centrum s knihovnou – tzv. Městský dům 
Dobříš. Cílem je  přispět ke zvýšení přitažlivosti a hodnoty lokality, zároveň 
naplnit potřeby obyvatel města/regionu a zvýšit kvalitu jejich života. Radnice 
zařadila tento záměr mezi priority rozvoje města již v roce 2007 a aktivně se jím 
zabývá. 

 

 

obr. 1 - Hlavní vstup do budovy  
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Umístění brownfieldu 
Pozemek určený pro Městský dům se nachází ve velmi atraktivní a zároveň 

klidné lokalitě v těsné blízkosti centrálního náměstí, které se bude v dohledné 
době revitalizovat. Z jedné strany se rozprostírá moderní dětské hřiště těšící se 
vysoké návštěvnosti a ze strany druhé mateřská škola. Navzdory chátrajícímu 
brownfieldu, z čehož vyplývá i výskyt sociálněpatologických jevů, mají 
obyvatelé tuto lokalitu spojenu s kulturními zážitky a bohatými volnočasovými 
aktivitami. Rádi bychom opět oživili toto místo, naplnili přání občanů a vdechli 
život společenskému a vzdělávacímu domu. Vzhledem k neexistenci takového 
multifunkčního centra v Dobříši či jeho okolí se bude jednat o velmi významnou 
budovu a místo vysoké koncentrace osob.  

 

 

obr. 2 - Čelní pohled (od dětského hřiště) na brownfield  
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Myšlenka Městského domu Dobříš založená na komunitním 
plánování 

Jak jsme záměr vzniku multifunkčního centra definovali, z čeho vyplývá a 
kým byl iniciován? Město Dobříš od roku 2007 zaznamenalo mnoho změn, 
troufám si říci změn pozitivních, které přispívají ke zvýšení kvality života 
obyvatel města i celého regionu. Jednou z nich je využití komunitního plánování 
v praxi a osvojení si této metody, jež podporuje demokratické procesy a zapojuje 
veřejnost (obyvatele, neziskové organizace, podnikatelské a další subjekty) do 
rozvoje města. Spolupráce s veřejností přinesla řadu cenných podnětů, k nimž se 
vyjadřuje kolegyně D. Smrčinová v předešlém příspěvku, a ukázala se jako 
nejvhodnější cesta k efektivním a dlouhodobým řešením respektujícím místní 
specifika, vytvářející území sdružující spokojené a zároveň spolupracující 
občany s úzkou vazbou k místu, kde žijí.  

 

 

obr. 3 - Boční pohled na brownfield  



MĚSTSKÝ DŮM DOBŘÍŠ 

 - 60 -

Dobříš jako přirozené spádové místo a srdce regionu respektuje názor občanů 
nejen města samého, nýbrž i širší spádové oblasti a v souladu s jejich požadavky 
a přáními si stanovilo několik významných cílů, mezi něž patří právě i 
vybudování Městského domu Dobříš. V průběhu několika setkání zástupců 
města, městské knihovny, neziskových organizací a na základě zjištěných potřeb 
byla definována vize centra, které bude sdružovat více druhů aktivit. Cílem je 
přesunout knihovnu, která je v současné době v nevyhovujících prostorách 
(nedostatečné velikosti prostor, situování relativně daleko od centra města a v 
nevhodném prostředí) a vytvořit multifunkční dům celoživotního vzdělávání a 
získávání informací, příjemné místo k setkávání pro všechny věkové skupiny, 
místo rozličných, avšak vhodně se doplňujících typů služeb. Aktivity by měly 
být v synergickém vztahu, měly by se vzájemně prolínat a podporovat. Městský 
dům by se měl stát součástí života občanů Dobříše a dobříšského regionu a 
zároveň vyhledávanou atraktivitou návštěvníků z jiných oblastí. Příchozí by zde 
měli pocítit příjemnou atmosféru reflektující přátelské a otevřené jednání při 
jeho samotném vzniku a samozřejmě vlastním provozu. Vzhledem k trendům, 
kterým již neodpovídá velikost ani vybavení současné knihovny, je přáním a 
zároveň nezbytností vybudovat knihovnu 21. století, jíž budou lidé vyhledávat 
nejen za účelem setkání s knihou, časopisem či denním tiskem, nýbrž také pro 
příjemné setkávání s přáteli, známými nebo rodinou či pro virtuální spojení s 
celým světem. Technický návrh, jak by měla taková moderní knihovna vypadat, 
sestavila ředitelka městské knihovny na základě doporučení a bohatých 
životních zkušeností vzhledem k dlouholeté praxi v tomto oboru. Kromě 
základních funkcí by tento prostor měl být centrem trávení volného času pro 
celou rodinu nabízející související aktivity jako např. besedy, předčítání, 
promítání filmového klubu, amatérské divadlo apod. Dům by měl kromě jiného 
vzdělávat osoby jakéhokoliv věku, a to nejen prostřednictvím základních funkcí 
knihovny, ale rovněž díky rozličný kurzům – např. PC pro seniory či ženy na 
mateřské dovolené, rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané, výuka 
cizích jazyků interaktivní formou za použití moderní audiovizuální techniky atd. 
Rádi bychom zde realizovali rozličná školení a besedy na různá témata. 
Návštěvníci by zde měli najít důležité aktuální informace, jízdní řády apod. a 
dozvědět se něco více o městě a jeho okolí. Rodiče s malými dětmi budou mít 
možnost „ponechat“ své ratolesti v dětském koutku i využít profesionálního 
hlídání dětí v době konání kurzů, besed apod. Příjemným doplňkem bude 
přátelská kavárna – chráněné pracoviště a místo sociální komunikace. Našim 
dílčím cílem je zapojit zdravotně postižené osoby do obsluhy a údržby 
knihovny. Je nezbytné dokonale funkčně sladit veškeré aktivity, ať už se jedná o 
zamezení duplicity prostor vhodných pro různorodé aktivity, efektivního a 
užitečného propojení místností vzhledem k otevírací době a možného 
společného či doplňujícího užívání. Samozřejmě vítáme ekologické řešení 
budovy.  
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Přáli bychom si, aby Městský dům Dobříš občané města i regionu 
navštěvovali s láskou, těšili se na konané akce a variabilní program, v němž 
najdou zalíbení všechny věkové skupiny. Těšíme se na přátelskou atmosféru, na 
spolupráci městské knihovny s neziskovými organizacemi, které zde budou 
působit, na nové aktivity a zejména usměvavé a spokojené návštěvníky, kteří se 
zde budou cítit dobře a budou se vracet s radostí a nadšením. Cílem je  
revitalizovat lokalitu, v níž se nachází brownfield, zkvalitnit životní prostředí a 
vytvořit příjemný veřejný prostor – symbol společenských, kulturních a 
architektonických hodnot! 

 

 

obr.4 - Zadní pohled na brownfield 
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Architektonická soutěž o návrh na Městský dům Dobříš 
Budoucí podoba Městského domu vzejde z architektonické soutěže o návrh 

(po dobré praxi se soutěží na rekonstrukci náměstí), kterou jsme vypsali 18. září 
2008 jako otevřenou ideovou architektonickou a urbanistickou dvoukolovou 
anonymní soutěž. Soutěžní porota je složená z odborníků z oblasti architektury, 
jimiž jsou věhlasné autority – Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Josef 
Pleskot, JUDr. PhDr. Jiří Plos, dále pak MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil. Soutěžní 
porota je dále vhodně obsazena politiky – starostou města Mgr. Jaroslavem 
Melšou a členem zastupitelstva PhDr. Janem Burešem, budoucí uživatelé domu 
jsou reprezentováni zástupci knihovny, mateřského centra a Místní akční 
skupiny Brdy-Vltava.  

Na začátku ledna tohoto roku proběhlo první kolo architektonické soutěže s 
cílem vybrat optimální návrhy do druhého kola. Zájem o soutěž ze strany 
architektů byl opravdu značný, neboť porota posuzovala 63 návrhů. Do druhého 
kola bylo vybráno 7 návrhů, které včetně jejich autorů zveřejníme po skončení 
soutěže (vzhledem k anonymnosti soutěže). Soutěžní porota vybere tři vítězné 
projekty, z nichž jeden bude porotou doporučen k realizaci. Závěrečné  
rozhodnutí je ovšem na zastupitelích města, kteří z těchto vítězných návrhů 
vyberou dle nejlepšího mínění ten nejvhodnější. Celkové predikované náklady 
na realizaci Městského domu Dobříš činí 50-60 milionů Kč, přičemž směřujeme 
k žádosti o podporu ze Strukturálních fondů EU.  

Se všemi projekty, které byly do soutěže přihlášeny, se veřejnost bude moci 
po skončení soutěže seznámit. Na pátek 10. dubna 2009 plánujeme výstavu 
návrhů Městského domu, samozřejmě včetně vítězného, a to přímo v místě, jímž 
se návrhy zabývají, tedy v budově bývalého kina. Srdečně zváni jste i vy!  

Zajímá-li vás, zda budovu kina zachováme a proběhne rekonstrukce nebo 
zvolíme cestu částečné či úplné demolice a následné nové výstavby, přijďte se 
podívat na vernisáž zmíněné výstavy, příp. od poloviny dubna 2009 navštivte 
internetové stránky města Dobříše www.mestodobris.cz.  
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VNITŘNÍ VÝZNAMY DROBNÝCH PAMÁTEK – 
TEORIE UNIVERZÁLNOSTI 
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Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební ČVUT 
v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, A631, e-
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Abstrakt 
V nebývalém rozsahu jsou v současné době obnovovány a rekonstruovány 

objekty drobných památek v krajině českého venkova. Hluboký význam křížků, 
kapliček a božích muk bývá však někdy nedoceněn. Fyzickou opravou je učiněn 
pouze první krok ke komplexní obnově osobního vztahu člověka s drobnou 
památkou a skrze ní i s krajinou. Na příkladech tří projektů (zabývajících se jak 
obnovou stávajících - historických, tak tvorbou nových objektů drobného 
charakteru) je poukázáno na množství významových rovin a jejich 
společenského přesahu. Významnost drobných památek není obsažena jen v 
jejich historické a umělecké hodnotě, ale především ve schopnosti tlumočit 
mravní a duchovní sdělení do jazyka tichého pochopení. 

1 Vnitřní významy drobných památek – teorie univerzálnosti 
Množství pořádaných konferencí a seminářů, desítky ročně vydávaných 

odborných publikací i laických pojednání, zakládání občanských sdružení, 
cílené zaměření podpůrných grantových programů – tato usilovná činnost 
provází v posledních deseti letech téma drobných sakrálních památek v kontextu 
krajinného prostoru. Hmatatelným výsledkem jsou opravené kapličky, křížky, 
sochy a další historické religiozní artefakty. Zvýšilo se i obecné povědomí o 
významu a úloze drobných sakrálních památek a výletníci si již zvykli před 
návštěvou vinného sklípku absolvovat prohlídku místní křížové cesty, aby nasáli 
genia loci. Znamená to tedy, že základní otázka točící se okolo těchto objektů již 
nezní, zda je potřeba tyto objekty zachraňovat a kdo na tom má zájem – obecně 
je přijímaným axiomem, že kulturně historické objekty je potřeba alespoň 
chránit, pokud jsou prostředky tak i opravovat (pak se může dále usilovně 
diskutovat o významu a náplni – nad hromádkou suti v polích se dá jen plakat) a 
zároveň je všem jaksi podvědomě jasné, že je to zájem nás všech (v duchu a 
v zájmu národních tradic je zachraňováno kulturní dědictví – tak vyznívá většina 
proklamativních textů žádostí o grantovou podporu).  
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Významně se tak zlepšila situace z minulých desetiletí, kdy drobné sakrální 
památky byly spíše opomíjeny a s nelibostí trpěny v zarostlém křoví jako 
přežitek historických dogmat.  

Nová, bělostí zářící omítka opravených božích muk však vyvolává zamyšlení 
nad skutečnou náplní, nad hlubším významem drobných památek. Dokud 
poslední zbytky omítky visely z polorozbořeného zdiva kapličky jako cáry mlhy 
na podzimním poli, tehdy byl okolojdoucí svědek takového zmaru vystaven 
palčivé vyzývavosti, která vedla k touze napravit mnohaletou nevšímavost, 
k touze po obnově zapomenuté vazby člověka s krajinou – vazby symbolizované 
malebností kapličky u cesty. První krok byl na mnoha místech učiněn, krajina se 
bohulibě rozsvěcuje opravenými objekty a nebýt rušivých developerských 
rozmachů po okolních údolích, obraz návratu k tradicím předků by byl 
dokonalý. Na jevišti krajiny však namalováním kulis divadlo nevzniká. Vztah 
k drobné památce a skrze ní k obecným hodnotám krajiny se rodí naplněním 
významové podstaty drobné památky. Tato významová podstata je však tím, co 
lze dnes jen velmi těžko definovat, je-li vůbec vhodné ji definovat (každý nechť 
vkládá do drobné památky vlastní významy a není omezován oficiálními 
teoretickými výklady). Mnohovýznamovost a univerzální kladnost drobných 
památek je asi nejrozšířenějším názorem na problematiku toho jak vykládat 
drobnou památku. Religiozitou jsou naplněny historicky, současnost je pojímá  
kulturně, sociálně a krajinně. Sečteno, podtrženo - drobné památky v krajině 
českého venkova jsou  uvedeny zpět do společnosti, která je chápe opět jako 
součást svých kulturně historických tradic. Je to však jen část významového 
obsahu, kterým drobné památky disponují bez ohledu na to, jak jsou pojímány 
současnou společností (neboť průměrná drobná sakrální památka zažila několik 
generací současných společností). Není omezení se na definici „kulturně 
historických tradic“, bez dalších významových rovin, degradací drobné památky 
do úlohy romantizujícího plagiátu? Vymezením některých dalších možných 
významových rovin nechť není definováno co drobná památka je či není. Spíše 
je tato úvaha koncipována jako  povzbuzení zájmu o vnitřní dimenze drobných 
památek, kde cílem je již samotná cesta přemýšlení o nich. 

Pro začátek vyjděme z nejzřetelnějších obsahových rovin drobných sakrálních 
památek ve dvou časových a kulturně-historických etapách tak, aby bylo patrné, 
které významové roviny byly v drobných sakrálních památkách spatřovány 
Transparentně lze toto schéma číst na etapě vrcholného baroka a na současnosti. 
Na první pohled nesrovnatelné etapy jsou při hlubším zamyšlení velmi podobné, 
přinejmenším ve smyslu rozvíjení zájmu společnosti o drobné objekty v krajině. 
Co je pro tyto etapy společné a co je od sebe odlišuje ve smyslu obsahových 
náplní promítaných do drobných památek? 
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Významové rozdíly: 

 

kategorie barok současnost 

duchoví pojetí religiozita, 

náboženská linie 

obecná duchovní 

rovina 

vnímání přírody kultovně racionálně 

vztah k půdě "otcovská hrouda" bez hlubšího 

vztahu 

frekvence setkávání denně potkávané výjimečná setkání 

vnímání časovosti současný dotýkaný 

předmět 

starožitnost, 

relikvie 

vkladatel významů vesničan, zakladatel městský teoretik 

návštěvnost místní komunita turisté, lidé zvenčí 
 (jednotlivé kategorie jsou vždy vztaženy na specifickou úlohu drobné památky) 

Významové podobnosti (paralely): 

• výtvarně-estetická funkce 

• promítání do širších společenských rovin – politických, sociálních, 
národních 

• neodmyslitelný vztah s krajinou 

• obecně kladná až ochranitelská funkce drobné památky 

• fenomén domova (pro ČR jsou drobné památky jakýmsi dobrým duchem 
domova – dříve se toto vztahovalo na konkrétní jednotlivou drobnou 
památku, dnes chápáno spíše obecně). 

 

Ptáme-li se podobně po impulzech zakládání a oprav drobných památek, pak 
lze vysledovat desítky shodných i rozdílných kategorií. Není účelné jmenovat 
jednotlivé záminky k postavení kapličky v době baroka a podněty k její 
současné opravě. Je mnohem zajímavější srovnat vztah obecného impulzu 
založení a výše definovaných významových náplní drobné sakrální památky.  
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V baroku se vlivem všeobjímající religiozity dynamicky prolínal impulz 
založení a pozdějšího významového naplnění. Dnes stojí impulz založení či 
opravy s dodatečně vkládaným významem jaksi vedle sebe, jednotlivé 
významové roviny se sice mnohdy dotýkají, ale nejsou ve vzájemném propojení. 
Je to možná dáno vžitým presumptivním ateismem. O to zajímavější je hledat 
dnes „myšlenkový tmel“ přijatelný pro celou společnost.  Ukazuje se, že tímto 
tmelem by mohla být sama podstata drobných památek – tichá, nevtíravá stálost. 
Stálost jak hmotná, tak symbolická. Okolo božích muk se točí doba, lidé na ně 
zapomínají, objevují je, ničí a posléze opravují, vysvětlují je, přisuzují jim různé 
významy, nebo jim je zpětně odebírají. A ony stojí a prostě jsou. Toto prosté 
jsoucno je zřejmě to nejvíce fascinující na drobných památkách.  

Důležitá je také okolnost, kdo vkládá do drobných památek významy, kdo 
tyto myšlené obsahy promítá na krajinu, kdo investuje do oprav. V některých 
případech jsou to jednotlivci žijící v okolí té které památky, ale ve většině 
případů jsou to organizace (občanská sdružení, sdružení obcí, atd.), které opraví 
paušálně větší množství památek, aniž by měli sami hluboký osobní vztah ke 
všem jednotlivým místům, kde památky stojí (toto platí však téměř vždy jen pro 
volnou krajinu, nikoli pro prostor vesnice, či nejbližšího okolí - mnoho obcí a 
jejich komunit již skrze drobné památky vnímá svou identitu a historickou 
kontinuitu a stará se o ně). Je to změna od doby kdy se zakladatel či jeho 
potomci starali o jeden svůj „osobní“ drobný objekt, ale je nutno říci, že tato 
změna není negativní. Zmíněné organizace (jmenovitě například Collegium pro 
arte antiqua, občanské sdružení Drobné památky Severních Čech, a mnohé 
další), totiž pořádají i akce rázu vzdělávacího, kulturního, obecně duchovního 
atd., do nichž se snaží  zapojit místní komunitu a tím je obrazně přivede za ruku 
k opravené kapličce. Proběhne obřad svěcení, výklad o památce a krajině, o 
historii a o duchovním poselství. Pak už záleží jen na místních obyvatelích, zda 
památku přijmou za svou a vloží do ní své významy. Existuje však reálné 
nebezpečí, že si „městský teoretik“ splní svou romantizující představu o ideálu 
venkovské krajiny, drobná památka je opravena, ale nikdo z místních  ji 
„neadoptuje“, nechápe, nechce a ona zůstává v poli sama stejně jako dříve.  

Opravená drobná památka má totiž být spíše vnějším znakem a výslednicí 
aktivního přístupu obyvatel z jejího okolí k obecné společensko-kulturní 
potažmo krajinné problematice, nikoli samoúčelným proklamováním zájmu o 
drobné památky. 

 

Ukažme si na příkladech 3 odlišných projektů zabývajících se plánovitě 
drobnými památkami, jaké významové náplně, s krajinnými, historickými a 
sociálními souvislostmi jsou dnes využívány. 
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Zapomenuté dědictví 
Velmi rozsáhlý projekt řešil pod dobu 4 let (2000 – 20004) obnovou 

drobných, zejména sakrálních (částečně však také profánních) památek 
v centrální části Šumavy. Bylo zrekonstruováno či znovu postaveno na 285 
křížků, božích muk, kapliček, pomníků a hraničních kamenů. Základní koncepcí 
byla záchrana přeživších artefaktů připomínajících kdysi hustě osídlené území, 
které bylo po 700 let denně „dotýkané“. Obecně známé události odvíjející se od 
roku 1918 vrcholící rokem 1945 a doznívající rokem 1989 zanechaly 
nesmazatelné stopy jak na vnější tváři krajiny Sudet tak na jejích duchovních 
kořenech. Drobné kamenné památky, které často jako jediné hmatatelné objekty 
připomínají zaniklou existenci okolních sídel, jsou těmito událostmi prodchnuty. 
V podivuhodně sladko-trpké symbióze v sobě obsahují jak obrazy původního 
duchovního odkazu zakladatelů, jejich vztahu k půdě a k domovu, tak obrazy 
bezpráví, nesmyslné nenávisti, odplaty a zmaru. Kolik významových úrovní, 
kolik výkladů nese jeden jediný křížek čnící ze šumavské louky. A poselství, 
které v sobě nese ona mnohost jedinečných, solitérních objektů propojených 
myšlenkou návratu k zapomenutým a vyvráceným kořenům, toto poselství se 
rozprostírá nad krajinou a spojuje se v jednotu mnohostí, v jedno memento. 
Původní, odvržená a zapomenutá religiózní náplň těchto drobných sakrálních 
památek se skrze toto poselství vrací ve svých nejhlubších sděleních – v pokání 
a v odpuštění. Takto fascinujícím způsobem může působit drobná památka, jejíž 
mnohovýznamovost se stává nástrojem  obnovy vztahů dvou národů. Je dobré si 
povšimnout, že projekt nebyl koncipován jako atrakce pro výletníky – je to dáno 
již samotnou územní rozsáhlostí i tím, že opravené památky nesouvisí s polohou 
vůči turisticky frekventovaným trasám a areálům. 

 

Obr.1: Zapomenuté dědictví – vzpomínka na soužití  [1] 
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Příběh naděje a utrpení člověka 
V sousedství s barokními krajinnými kompozicemi fantastického Kuksu 

vznikal od roku 2004 soubor patnácti kamenných soch (každá od jiného autora), 
vytvářející novodobou křížovou cestu. Její hlavní obsahovou linií je 
převyprávění novozákonního příběhu převzetím části základních 
ikonografických témat ve spojení s tématy současnými. Tím se v jednotlivých 
skulpturách i v celém souboru snoubí nadčasovost s aktuálností. Dynamicky se 
zde prolíná tradiční křesťanská religiozita s obecnými duchovními principy a 
odkaz na barokní tradici (a to nejen polohou blízkou Braunovu betlému) 
s novodobými formami. Samotný název souboru je shrnutím koncepce, která 
abstrahuje základní myšlenku příběhu křížové cesty – tuto pak vykládá jako 
obecně (tedy nikoli jen nábožensky) platnou a univerzální pro život člověka – 
věřícího či ateistu. Utrpením a nadějí je během života v různém rozsahu a 
podobě „obdarován“ každý. V tomto ohledu význam křížové cesty navazuje 
mimoděk na význam prve popisovaného projektu. Zapomenuté dědictví i Příběh 
naděje a utrpení člověka totiž smiřují. Katolická církev jako instituce velice 
často v historii zapomínala na odkaz, který měla nést a často jej velmi hrubě 
porušovala. Tím zkompromitovala sebe i samotnou víru, ze které se pro mnoho 
lidí vytratila původní nadčasovost a univerzálnost. Stejným způsobem lze chápat 
i návaznost na barokní epochu, neboť tato doba nebyla jen dobou přehnaných 
náboženských vznětů (jak ji vykládal střízlivý racionalismus 19. a 20. století), 
ale byla spíše jedním z vrcholných okamžiků duchovního života Evropy. Proto 
chápu novou křížovou cestu u Kuksu jako pokus o návrat k původnímu smyslu 
křesťanského příběhu oproštěného od zatěžujících předsudků či dogmat a jako 
smiřující gesto vážící se k těm světlejším okamžikům naší kulturní a duchovní 
historie. 

 

Obr.2:Příběh naděje a utrpení člověka – návrat k základům  [2] 
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Kaple smíření 
U čerpací stanice, v blízkosti dálnice D5 nedaleko Plzně, ve směru na 

Rozvadov byla postavena architektonicky čistá, technicistní stavba z betonu, 
oceli a skla. První dálniční kaple v České republice nese ve své konstrukci 
znamení kříže. Tento objekt splňuje termín „drobná památka“ jen částečně, 
neboť památkou ve smyslu kunst-historickém není (zpřístupněna a vysvěcena 
3.září 2008) a drobná také tak úplně není (výška 12m, půdorys 4 x 6m) – je však 
srovnatelná s barokními venkovskými kaplemi (myšleno kaplemi v krajině, 
nikoli v sídlech), které stojí na hranici mezi drobnými památkami a sakrálními 
stavbami velkých kaplí a kostelů. Dovolím si ji tedy uvádět v souvislosti 
s tématikou drobných památek. Filozofický koncept kaple je mnohovrstevný, 
objekt překypuje významy, obsahové roviny se protínají a doplňují. Pokusím se 
naznačit alespoň některé z nich.  

Kaple je zejména interpretována ve smyslu národního smíření. Nasvědčuje 
tomu její umístění u jedné z hlavních tras k hranicím s německými sousedy a 
architektonické tvarosloví, asociující tvar brány. Občanské sdružení Via 
Carolina (označení od středověku využívané cesty mezi Čechami a Německem).  

Dalším významem, kterým kaple disponuje je paralela s venkovskými 
kapličkami u polních cest (architekt Jan Soukup kapli označuje za novodobá 
boží muka). V souvislosti s tím, že se stavba nachází v těsné blízkosti dálnice, je 
zde nastíněn obraz stále probíhající proměny krajiny. Ty polní cesty, které 
přežily kolektivní zemědělství či nebyly přeměněny v asfaltové silnice, tyto 
nitky propojující českou krajinu jsou opuštěné, prázdné, nevyužívané, nové 
nikdo nevyšlapává. A křížky, které je lemují, jsou zapomenuté a osamělé. Na 
opačném pólu využívanosti jsou rychlostní komunikace. Tyto dopravní tepny, 
zajišťující ekonomickou základnu státu jsou přeplněny, nadvyužívány a tak se 
budují stále nové úseky a komunikační síť houstne. Život krajiny tedy již 
nepulsuje poklidným tepem kráčejícího člověka, ale víří neustálým pohybem 
aut, v nichž jsou jako v obývacím pokoji zavřeni řidiči, pozorující krajinu spíše 
jako plynoucí televizní inscenaci, než jako reálný, stabilní prostor. Zatímco však 
při chůzi polní cestou existuje téměř absolutní jistota setkání se s drobnou 
památkou, při jízdě po rychlostní komunikaci existuje téměř absolutní jistota, že 
se tak nestane. V tomto kontextu lze poznamenat, že kaple u dálnice symbolizuje 
jednak onu krajinu s polními cestičkami a křížky, schovanou za pás křovin 
lemující „řečiště“ aut, jednak onu zmiňovanou dobu změny měřítek a hodnot. 
Jedná se tedy i o snahu smířit současnou pomíjivost a prchlivost s minulostí, kdy 
bývalo zvykem zakládat věci stálé a vnitřně pevné. 
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Na dálniční kapli je umístěna pamětní deska věnovaná obětem dopravních 
nehod. Zde je zřetelně navázáno na tradici spjatou s drobnými sakrálními 
památkami - ty byly často budovány na místě lidských neštěstí a osobních 
tragédií jako připomínka, jako symbol usmíření a jako mlčenlivý ochránce 
živých, kteří kolem procházejí.  

 

 

Obr.3: Kaple smíření – dálniční „boží muka“  [3] 

 

Na příkladech „Zapomenutého dědictví“, „Příběhu utrpení a naděje člověka“ 
a „Dálniční kaple“ se ukazují základní významové linie, promítané na objekty 
drobných památek. Jedná se zejména o celospolečensky přijatelná a univerzální 
témata smíření a kontinuity s duchovními a kulturními tradicemi. Tyto jakkoli 
zobecněné theze jsou zastupovány konkrétním, jasně proklamovaným symbolem 
kříže. Ten přestává být ztotožňován s křesťanstvím jako s náboženstvím, ale jen 
s jeho základními mravními a duchovními principy. Drobné sakrální památky 
tak už nejsou vnímány pouze jako zhmotnění religozního cítění, ale jsou chápány 
v širokém spektru souvislostí a jsou tak pozitivně přijímány i převážně 
ateistickou společností. Skrze tiché a prosté jsoucno kamenných křížků a božích 
muk jsou obnovována pozapomenutá pouta ke krajině, k domovu.  
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Abstrakt 
Regionální politika a finanční podpora z fondů Evropské unie výrazně 

ovlivňuje vnější podobu a fungování obcí České republiky. Získání finančních 
prostředků z Evropské unie není pro malé obce snadný úkol, zejména proto, že 
Evropská unie vždy vyžaduje dofinancování projektů z místních zdrojů, jimiž 
malé obce nedisponují. Tento nedostatek částečně řeší zákon „O podpoře 
regionálního rozvoje“ (zákon č. 248/2000 Sb.), který umožňuje obcím sdružovat 
své prostředky. Vznikající územní a administrativní celky - mikroregiony - sice 
pomáhají prosazovat společné zájmy a jejich financování z fondů Evropské unie, 
ale zakládání svazků obcí je často nekoordinované a jednoúčelové. Potenciál, 
který mají mikroregiony k dispozici není vždy zcela využit, je omezován jen na 
regionální politiku a nezohledňuje zásady regionalismu, které jsou směrodatné 
pro vytvoření kladného vztahu společnosti k hodnotám kulturním, přírodním, 
sociálním a ekonomickým a pro jejich udržitelný rozvoj. 

 

1. Úvod 
V poslední době se velice často (ať už v médiích či v praxi) setkáváme u 

menších sídel venkovského typu s činností tzv. dobrovolných svazků obcí, 
sdružení obcí či mikroregionů. Nejčastěji je toto setkání spojeno se slavnostním 
zahájením provozu nové čistírny odpadních vod, dopravní komunikace, 
cyklostezky nebo s odhalením místní zrekonstruované kulturní památky. Většina 
těchto projektů  může být zrealizována jen díky finančním prostředkům, které 
sdružení obcí získala z fondů podporovaných Evropskou unií (strukturální fondy 
a Fond soudržnosti). Přestože Evropská unie vždy požaduje dofinancování 
projektů z místních zdrojů, je objem nabízených financí pro žadatele velkou 
příležitostí. Není však snadné uspět jak v administrativně náročném procesu, tak 
v rozhodujícím  konkurenčním boji mezi jednotlivými uchazeči.  
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Důvodem vzniku zmiňovaných mikroregionů je většinou ona 
konkurenceschopnost obcí v získávání finančních prostředků ze zdrojů Evropské 
unie. Mezi samostatně vystupujícími obcemi to není rovnocenné utkání, protože 
skladba a podoba administrativně nejnižších jednotek České republiky je velice 
rozdílná (viz. Tab. 1). 

 

Počet obcí ČR 6249 

Obce se statutem města 559 

Městské obyvatelstvo (%) 70,3 

Obce venkovského typu (%) 89,7 

Obce ve velikostní skupině (%) 

do 499 obyvatel

 

57,8 

500 – 1 999 obyvatel 31,9 

2 000 – 9 999 obyvatel 8,2 

nad 10 000 obyvatel 2,1 

Obyvatelé ve velikostní skupině obcí (%)

do 499 obyvatel

 

8,3 

500 – 1 999 obyvatel 18,1 

2 000 – 9 999 obyvatel 20,2 

nad 10 000 obyvatel 53,4 
Tab. 1: Vybrané ukazatele k obcím ČR (k 31. 12. 2006) dle ČSÚ [1]. 

Tento text by měl přiblížit jakou strukturu mají a jakou činnost vykonávají ve 
vztahu k regionální politice a k regionalismu dobrovolné svazky obcí na území 
České republiky. Práce by měla identifikovat případné nedostatky a následně 
ilustrovat působnost těchto územních uspořádání, tak aby jejich zřizování nebylo 
jednoúčelové. 

2. Základní pojmy 
Pro účelnost tohoto textu je vhodné specifikovat několik pojmů, o kterých 

bude pojednáváno a jejichž definice se velice často v různých pojetích a vědních 
disciplínách liší. 
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2.1.  Regionální politika 
Obecně – souhrn strategických postupů pro rozvoj positivních potenciálů a 

pro řešení nedostatků ve vymezeném území. 

V pojetí  Evropské unie - nazývaná též politika hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy 
bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita 
života obyvatel celé Evropské unie [6]. 

2.2. Regionální politika v České republice 

2.2.1. Legislativní sféra 
Cílem regionální politiky je snaha o snižování meziregionálních rozdílů a o 

rovnocenné poměry mezi individuálními oblastmi v rámci určitého území. 
Nejpodstatnějším legislativním dokumentem upravujícím regionální politiku 
České republiky je zákon č. 248/2000 Sb., O podpoře regionálního rozvoje, 
který stanovuje podmínky pro poskytování podpory regionálnímu rozvoji 
s cílem vyváženého rozvoje státu nebo územního obvodu kraje, s tím související 
působnost správních úřadů, krajů a obcí a vytváří podmínky pro koordinaci a 
realizaci hospodářské a sociální soudržnosti [9]. 

Na utváření regionální politiky se podílely také další legislativní dokumenty 
(a některé z nich se stále podílejí) jako např. Ústava ČR;  ústavní zákon  
č.347/1997 Sb., o  vytvoření  vyšších  územních samosprávných celků a o 
změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky. Dále vládní usnesení  zejména Zásady regionální politiky ČR 
(usnesení č. 235/1998) a Strategie regionálního rozvoje ČR (usnesení č. 
682/2000) a poslední skupinou dokumentů jsou tzv. programové dokumenty, 
především Národní rozvojový plán, Společný regionální operační program a 
Jednotný programový dokument [8]. 

2.2.2. Roviny regionální politiky v rámci České republiky 
Z úrovně Evropské unie je regionální politika uplatňována vůči vybraným 

regionům NUTS II, což jsou Regiony soudržnosti. 

Z úrovně České republiky je regionální politika vykonávána vůči státem 
(Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními dotčenými 
ústředními správními úřady a kraji) navrženým  regionům (dle §4 zákon 
248/2000 Sb.) a z úrovně krajů je aplikována vůči nižším územním celkům, 
jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje. 
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Garantem za regionální politiku  České republiky je Ministerstvo pro místní 
rozvoj, jehož nejdůležitějším úkolem od počátku bylo  rozvíjet spolupráci 
s Evropským společenstvím  v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. 

2.2.3. Finanční nástroje Evropské unie 
Regionální politiku a politiku hospodářské a sociální soudržnosti je možné 

uskutečňovat pomocí řady evropských fondů. V současné době se finanční 
nástroje EU dají rozdělit na strukturální fondy a Fond soudržnosti. 

Strukturální fondy existují dva. První, Evropský fond regionálního rozvoje - 
European Regional Development Fund (ERDF), spolufinancuje investiční 
projekty jako např. odstraňování ekologických zátěží, výstavba místních 
komunikací, podpora začínajícím podnikatelům nebo rekonstrukce kulturních 
památek. Druhý, Evropský sociální fond - European Social Fund (ESF), je 
spravován v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti (European 
Employment Strategy EES) a zaměřuje se na zvyšování hospodářské 
adaptability, zaměstnanosti, na podporu rovných příležitostí na trhu práce a na 
sociální zařazování, např. reintegraci dlouhodobě nezaměstnaných a jejich 
rekvalifikaci, rozvoj vzdělávacích programů atd. 

Fond soudržnosti - Cohesion Fund se soustředí na ochranu životního prostředí 
a na Transevropské dopravní sítě - Trans-European Networks.  

U informací o regionální politice podporované Evropskou unií by neměly 
chybět částky, které byly a budou pro Českou republiku k dispozici. Pro finanční 
období 2004-2006 měla ČR v rámci všech strukturálních operací k dispozici 
2 630,5 mil. EUR a v následujícím finančním období 2007-2013 by to měla být 
částka 26,69 mld. EUR [6]. 

2.2.4. NUTS 
Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace 

v regionech Evropské unie byla v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura 
územních statistických jednotek - NUTS.  Statistické jednotky jsou rozděleny 
dle počtu obyvatel do 3 hlavních úrovní regionálního členění (NUTS I až III). 
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Úroveň  Název Počet jednotek 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76+15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6249 
Tab. 2 Členění území ČR v rámci EU [6]. 

2.3. Regionalismus 
Regionalismus - jako společenská praxe, která se zabývá nejen fyzickým 

prostorem, ale také sociálními vztahy, které v onom prostoru vznikají, je v této 
práci chápán ve svém užším pojetí, tedy jako snaha o zachování tradičních 
hodnot (sociální, kulturní, přírodní, ekonomické) daného prostoru. 

2.4. Region 
V pojetí regionalismu – geograficky lokalizovaná jednotka s určitými 

typickými vlastnostmi, které jsou určovány nejrůznějšími společenskými 
schématy (historie, kultura, ekonomie, přírodní reálie atd.) 

V pojetí Evropské unie – region je definován jako území s víceméně danými 
hranicemi a je velice často administrativní jednotkou v úrovni státního útvaru. 
Každý region má identitu, která je tvořena specifickými rysy jakými jsou 
krajina, klima, jazyk, etnický původ obyvatel nebo společná historie.  

Evropská unie - Administrativní pojetí – region je pokus o seskupení 
obyvatelstva nebo sídel se společným zájmem uzavřít „logickou jednotku“ za 
správními účely. Je skutečností, že území s rozdílnými vlastnostmi vyžadují 
příslušnou administrativní strukturu. V tomto kontextu je myšleno 
administrativní strukturou to, že správní úřad má pravomoc převzít správní, 
rozpočtová nebo politická rozhodnutí území uvnitř zákonného a institučního 
systému země [3]. 

V pojetí regionální politiky ČR (dle zákona 248/2000 Sb.) – regionem se 
rozumí celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí 
nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován dle zákona 248/2000 Sb. [9]. 



Ing. Miroslava Watzko 

 - 77 -

3. Vztah regionální politiky a regionalismu k sdruženým územním 
celkům 

3.1. Forma, struktura regionů 
Z pohledu regionalismu lze geografická území klasifikovat podle různorodých 

exaktních hledisek, která určuje obor pozorovatele. Velikostní kategorie teritorií 
specifikovaných na základě typických vlastností je téměř neomezená, opět závisí 
na badateli. Například pro botanika se některé druhy rostlin vyskytují pouze na 
území o několika kilometrech čtverečních, ale je obecně známo, že Evropa je 
rozdělena do tří podnebných pásů s typickými vegetačními pásmy jejichž 
rozloha se počítá v milionech kilometrech čtverečních. 

Hranice mezi jednotlivými oblastmi s příznačnými vlastnostmi je ve většině 
případů obtížně rozpoznatelná a ještě hůře definovatelná. Přechod mezi regiony 
je pozvolný, hranice jsou ve svém průběhu „měkké“ a míra jejich rozlišení je 
nerovná. Je možné konstatovat, že regionalismus nevnímá hranici mezi 
typickými oblastmi jako linku, ale jako pruh, zónu s postupně se proměňujícími 
atributy regionu. 

Naopak politika (mezinárodní, vládní, správní, regionální … ) člení území na 
administrativní jednotky s pevně přidělenou, ostrou hranicí. Vztah mezi regiony 
je smluvně daný a vznik ostrého ohraničení území nemusí být vnímán místními 
obyvateli pozitivně. Z historie lze uvést příklad z období vzniku 
československého státu, kdy se upravovala podoba státní hranice budoucí 
Republiky československé. Do rozpadu Rakousko-Uherska existovalo dnešní 
území České republiky jako součást rozlehlé monarchie, jejíž vnitřní hranice 
mezi jednotlivými zeměmi byly chápány spíše symbolicky než striktně. Po 
zániku Rakousko-Uherské monarchie se podkladem pro podobu státních hranic 
staly staré zemské hranice Čech, Moravy, Českého Slezska a Území bývalých 
Horních Uher. Toto nově vzniklé uspořádání ale kontrastovalo se zájmy a 
národnostním cítěním Sudetských Němců žijících v pohraničních oblastech 
nového státu. (V meziválečném období měla zmiňovaná území národnostní 
skladbu tvořenou převážně Němci). Svůj odpor vyjádřili na podzim roku 1918 
vznikem provincií Deutschböhmen, Sudetenland, Böhmerwaldgau a 
Deutschsüdmähren, které měly být součástí rakouského státu Deutsch 
Österreich. Jejich pokus o odtržení se od Československa se nezdařil a 
definitivně byl ukončen saint-germainskou mírovou smlouvou z roku 1919. 

Posun připomínané hranice se v dějinách uskutečnil ještě jednou a to po 
mnichovském diktátu, kdy byl přibližně stejný prostor připojen k Velkoněmecké 
říši. 
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Obr. 1 Vývoj Československých státních hranic v letech 1918-1924 [2]. 

Současná mezinárodní regionální politika také pracuje (cíleně či mimoděk) 
s měkkostí hranic a opět v souvislosti s výše uváděným územím – s českým 
pohraničím. Státní hranice je „rozostřena“ do pásů tzv. Euroregionů, které byly 
zřízeny pro přeshraniční spolupráci dotčených států. Jejich dnešním cílem je 
mimo jiné sblížení (po kulturní, sociální, ekonomické stránce) sousedících 
regionů. 

 

Obr. 2 Euroregiony s německou, českou, polskou, rakouskou a slovenskou účastí [1]. 
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V případě Euroregionů se jedná z pohledu regionalismu o záměrné nadřazení 
oné měkké hranice mezi dvěma regiony (státy) s typickými vlastnostmi 
(národnosti, historie, zvyky atd.) a o snahu regionální politiky o přirozené 
začlenění problémových oblastí do sobě vlastního teritoria. Euroregiony vlastně 
tvoří zónu měkké hranice mezi dvěma státy. 

3.2. Obce jako součást sdružených územních celků 
V regionální politice na nižší úrovni si lze jen těžko představit, že by sdružené 

územní celky jakými jsou dobrovolné svazky obcí byly navrhovány výlučně jen 
s ohledem na měkkost hranic, ale určité zásady regionalismu by měly být při 
jejich vzniku zohledňovány. 

Dobrovolné svazky obcí či sdružení obcí náleží do nejnižší velikostní 
kategorie regionální struktury. Tato kategorie se označuje jako mikroregiony. 
Jednotná klasifikace regionů podle plošné velikosti není zavedena. O 
dobrovolných svazcích obcí lze říci, že náleží do nejnižší velikostní kategorie 
regionální struktury, protože se jedná o spojení nejnižších jednotek  struktury 
administrativní – obcí. 

3.3. Srovnání obcí ČR se státy Evropské unie 
Jak již byla naznačeno v úvodu skladba a podoba obcí České republiky je 

velice rozmanitá. Z tabulky č. 1 vyplývá, že v ČR existuje 6249 obcí.  Z tohoto 
počtu pouhých 10% obcí spadá do sídel městské typu (sídla s počtem obyvatel 
nad 2000), v těchto 10% obcí žije více než 70% obyvatel České republiky tedy 
většina. Téměř 90% obcí jsou sídla venkovského typu a žije v nich jen 30% 
obyvatel z celkového počtu. V naší republice tedy existuje velké množství obcí s 
nízkým počtem obyvatel (nejmenší obce mají cca 30 obyvatel ). 

Obec jako základní administrativní jednotka správního členění odpovídá v 
jednotné nomenklatuře územních statistických jednotek – NUTS do nejnižší 
kategorie místních jednotek LAU II. Pokud srovnáme počet místních jednotek 
LAU II České republiky s vybranými státy Evropské unie, dojdeme k dalšímu 
zjištění, které bude charakterizovat strukturu obcí v České zemi. 
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Stát LAU II - počet Rozloha 
(km2) 

Česká 

republika 

Obce - 6249  79 000 

Maďarsko Települések - 3152  93 000 

Rakousko Gemeinden - 2357  83 858 

Portugalsko Freguesias - 4260  92 072 

Irsko Electoral Districts - 3441  70 000 

Řecko  Demotico diamerisma/ 

Koinotiko diamerisma - 6130 

 

131 957 
Tab. 3 Státy EU rozlohou blížící se ČR a jejich počet jednotek LAU II [4,5]. 

V tabulce č. 3 jsou vybrány státy Evropské unie, které mají svou rozlohou 
nejblíže k ČR. Při srovnání jejich počtu místních jednotek LAU II zjistíme, že 
ačkoliv mají ve většině případů o něco málo větší rozlohu, počet jejich LAU II 
je oproti nám téměř poloviční.  

S počtem místních jednotek LAU II je České republice nejblíže Řecko (6130 
Demotico diamerisma / Koinotiko diamerisma), které má ale plošnou rozlohu o 
více než třetinu větší. 

Z celkového počtu 27 států Evropské unie jsme v počtu místních jednotek 
LAU II na 6. místě. Před Českou republikou stojí státy jako Francie (36 683 
Communes), Německo (12 379 Gemeinden), Anglie (10 664 Wards), Španělsko 
(8 111 Municipios) a Itálie (8 101 Comuni) [5]. 

Na základě všech výše uvedených informací je možné říci, že České republika 
má své území „rozdrobeno“ na značné množství plošně nevelkých a také co do 
počtu obyvatel malých správních jednotek, jejichž konkurenceschopnost 
v mezinárodním, ale také v místním měřítku je těmito vlastnostmi velice 
oslabena. Nejen že se tyto samosprávy potýkají s nízkými rozpočty, které jsou 
důsledkem nedostatků v naší legislativě (systém financování obcí zvýhodňuje 
sídla s vyšším počtem trvale žijícíci obyvatel), ale také nemají zdroje na úhradu 
nezbytné finanční spoluúčasti pro realizaci projektů podporovaných Evrospkou 
unií. Menší obce jsou tak omezovány v oblasti regionálního rozvoje a 
v možnosti čerpat finance z fondů EU. 
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Tento rozpor částečně řeší zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, který umožňuje obcím sdružovat své prostředky za účelem zajišťování 
rozvojových programů společných více obcím. Možnost spojit své finanční 
nástroje z důvodu získání peněžní podpory se stala základním kamenem pro 
vznik dobrovolných svazků obcí, jejichž působnost by se neměla omezovat 
pouze na jednoúčelové projekty, nýbrž také na zachování tradičních hodnot a 
potenciálů typických pro daný mikroregion. 

3.4. Forma a činnost sdružených územních celků  
  na příkladu Jihočeského kraje 

Regionální politika ČR tedy vnímá sdružení obcí jako prostředek pro 
překonání rozdílů mezi obcemi venkovského a městského typu v soutěži o 
finance, které mohou být podstatné pro budoucí rozvoj sídla. Svazky obcí se 
staly nutnou součástí existence obcí vesměs venkovského typu. Jak vypadá 
situace s dobrovolnými svazky obcí na území České republiky bych ráda 
ilustrovala na příkladu z Jihočeského kraje. 

 

Počet obcí Jihočeský kraj 623 

Obce se statutem města 52 

Počet dobrovolných svazků obcí 51 
Tab. 4 Vybrané ukazatele k obcím Jihočeského kraje [1]. 

Součástí Jihočeského kraje je celkem 623 obcí, které mezi sebou uzavřely 51 
platných úmluv o dobrovolné vzájemné spolupráci a podpoře (informace je 
získána z Registru dobrovolných svazků obcí v Jihočeském kraji, říjen 2008). 
Celkový počet obcí, které jsou členy sdružených obcí je 796. Z toho vyplývá, že 
některé obce jsou součástí několika svazků najednou. Uvažujeme-li, že každá 
obec je součástí některého mikroregionu, není četnost obcí, které jsou součástí 
několika svazků najednou, tak závratná. Skutečnost je však jiná. Zejména větší 
sídla, zpravidla městského typu, nejsou v žádném ze sdružených územních 
celků. Z registru lze vyčíst, že většina menších sídel je součástí hned několika 
mikroregionů najednou (dvou až pěti). Zájmy a cíle sdružených obcí se mohou 
navzájem střetávat. Pozoruhodné je také zjištění, že některé obce jsou součástí 
dvou na sobě nezávislých svazků obcí se shodným účelem (konkrétně: výroba a 
dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod).  
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Popisovaná situace s dobrovolnými svazky v Jihočeském kraji je víceméně 
platná pro celé území České republiky. Jednoúčelové zakládání sdružení obcí 
má za následek nekoordinovanost a překrývání se nově vznikajících 
mikroregionů a jejich zájmů. Mnoho dobrovolných svazků obcí je pouze 
výsledkem čistě finančně orientované regionální politiky, která neuplatňuje 
potenciální mnohostranný význam sdružených územních celků. 

 

4. Závěr 
Potenciálním mnohostranným významem je myšleno prohloubení účelu 

mikroregionů do širších sfér společenského uplatnění a to sloučením regionální 
politiky s atributy regionalismu. To se již v některých sdružených územních 
celcích děje. Jedná se o dobrovolné svazky obcí, jejichž působnost se netýká 
pouze investičních projektů, ale ony sami se svou činností zapojují do všech 
oblastí života regionu. Tyto svazky obcí již při svém vzniku respektují 
charakteristické vlastnosti území a do svých aktivit zahrnují nejen jednoúčelové 
projekty (vodovodní řad), ale také vztah obyvatel k místním kulturním, 
přírodním a sociálním hodnotám, které jsou tak důležité pro udržitelný rozvoj 
společnosti.  
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Abstrakt 
Příspěvek se zaobírá skutečnostmi, které se skrývají za pojmem globalizace, a 

hledá vhodný přístup k tomuto fenoménu v oblasti územního rozvoje sídel. Jde o 
stručné shrnutí různých způsobů teoretického uchopení tématu v dostupné 
literatuře, čili o průzkum tematických souvislostí, který poslouží jako základ pro 
další práci. 

 

1. Motivace 
Co je to globalizace? Co se skrývá za touto metaforou, do které jedni vkládají 

velké naděje a prosazují ji téměř jako zaručený prostředek lidské spásy, zatímco 
druzí ji vnímají jako jeden ze symptomů obecného společenského úpadku? Jak 
globalizace souvisí s územním rozvojem, s tím co, kde a proč se staví? Tato 
otázka je sice motivací celého příspěvku, ale nežli se na závěr dostaneme 
alespoň k náznaku odpovědi, budeme se zabývat především jejím zarámováním, 
tj. kontextem v němž je možno ji položit a smysluplně na ni začít odpovídat. 
Článek tak představuje především souhrn teorií a přístupů, které mají co říci ke 
vztahu globalizace a územního rozvoje. 

2. Od urbanizace ke globalizaci 

2.1. Stav měst a jejich obyvatelstva na přelomu tisíciletí 
Nedávno světem proběhla zpráva oznamující, že poprvé v historii lidstva 

přesáhl globální počet obyvatel měst celkové množství lidí žijících na venkově 
[1]. Ve zkratce to ukazuje několik věcí o globalizovaném urbanismu: prvně, 
samotná zpráva OSN říká, že do roku 2050 bude zhruba 70% obyvatel země žít 
ve městech, čímž bude téměř dovršen proces urbanizace, který nabral obrátky 
před pár stovkami let současně s industrializací.  
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Za druhé, zpráva vypovídá mnohé o současné době, ať už rychlostí svého 
šíření a zastarání (v řádu dnů a týdnů proběhlo obojí), tím, že jako „zpráva“ je 
podávána jakási statisticky měřitelná veličina, která pravděpodobně dosáhla 
„kulaté“ a „přelomové“ hodnoty, ale i faktem, že vůbec existuje organizace, 
která takováto data globálně sbírá a vydáváním podobných zpráv se snaží 
upozornit na agendu, kterou je dle jejího mínění třeba naléhavě řešit. 

V návaznosti na tuto zprávu je třeba vyjasnit několik běžných omylů [2]: 
k růstu městské populace ve většině rozvojových zemí dochází zejména 
přirozeným přísrůstkem – podíl migrace z venkova do měst je méně významný; 
nejvýznamnější migrační toky jsou z měst do měst a vesnic do vesnic; k 
nejvýznamnějšímu populačnímu růstu dochází ve městech do 500,000 obyvatel, 
v nichž v současnosti žije zhruba polovina městského obyvatelstva [3]; většina 
chudých obyvatel žije na venkově, ale chudých nejvíce přibývá právě ve 
městech; většina světového populační růstu do roku 2050 se má odehrát 
v urbánních oblastech rozvojových zemí, na čemž se má z 80% podílet Asie a 
Afrika; růst venkovského obyvatelstva se zpomalil a od roku 2018 se 
předpokládá jeho pokles, v roce 2007 žilo 50% venkovského obyvatelstva 
v Asii, především v Číně, Indii a Indonésii. 

Problematice vypovídací schopnosti výše uvedených demografických údajů, 
metody jejich měření a dostupnosti dat se raději vyhneme a místo toho se 
zaměříme na problematiku geograficko-urbanistickou, která však 
s demografickými údaji úzce souvisí: totiž na binární rozlišení venkov-město. 
Užitečnost tohoto rozlišení klesá především v rozvinutých zemích, kde podle 
standardních demografických metod, založených na počtu obyvatel 
administrativních jednotek, žije cca 80% obyvatel ve městech [4], ale způsob 
života je téměř 100% městský a i rozdíl mezi městem a vesnicí v krajině se 
rozostřil: města jsou méně kompaktní, ale o to více přibývá sídelní kaše (urban 
sprawl).  

Diferencovanější přístupy k typologii osídlení shrnuje např. Anthony 
Champion. Odkazuje jednak na klasifikaci ESPON 1.1.2 [5], kde je na základě 
kombinace dvou veličin (stupeň urbánního vlivu a stupeň lidského zásahu) 
rozlišeno 6 typů osídlení (na úrovni NUTS3). Urbánní vliv je rozlišen na vysoký 
a nízký, přičemž vysoký je v těch regionech, kde je buď evropsky nadprůměrná 
hustota obyvatel (více než 107 obyv./km2), a/nebo jde o Evropskou metropolitní 
růstovou oblast (města uváděná v ESPON zkratkou MEGA). Stupeň lidského 
zásahu je určen relativním podílem tří typů zemského pokryvu: zastavěné 
plochy, zemědělské oblasti a zbylá půda (lesy, vodní plochy a horské oblasti 
s malým až  žádným podílem vegetace), čímž vznikne rozdělení na regiony a 
vysokým, středním a nízkým stupněm lidského zásahu [6]. Podle umístění 
oblastí s vysokým vlivem a současně s vysokým lidským zásahem lze snadno 
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rozlišit jádrové a periferní oblasti Evropy. Jádro tvoří souvislá oblast pokrývající 
Anglii, Benelux a značnou část Německa, na kterou je napojen pás jdoucí 
severem ČR a jihem Polska přes Slezko a Moravu na jižní Slovensko a 
Maďarsko, do jádra se počítá i severní Itálie. V ostatních částech Evropy jsou 
v této kategorii pouze ostrůvky národních metropolí společně s několika dalšími 
dynamicky se rozvíjejícím regiony. Tato klasifikace nahradila dříve používanou 
typologii vytvořenou Moriconi-Ébrardem a Eurostatem, která identifikovala 
následujících 6 hlavních typů osídlení: regiony s rozsáhlou dominantní 
metropolí, polycentrické regiony s velkou městskou i venkovskou hustotou, 
polycentrické regiony s velkou městskou hustotou, venkovské oblasti pod 
vlivem metropole, venkovské oblasti s malými a středně velkými městy a 
odlehlé venkovské oblasti [7]. 

Champion dále podotýká, že širší klasifikaci osídlení, která by zachytila jak 
typ osídlení, tak širší regionální kontext, prosazoval John Grauman již v roce 
1969. Rozdělil tak osídlení do 4 typů: na městské a venkovské, které se dále dělí 
na podle toho, zda je či není součástí dominantních metropolitních regionů. 
V reflexi nad těmito klasifikacemi Champion problematizuje zejména způsob 
vymezení klasifikačních jednotek, který je obvykle dán administrativně či 
správně, ale minimálně odráží skutečné funkční regiony, které jsou dané 
především dojížkou za prací.  

Na tento problém upozornil též Aprodicio Laquian [8] v souvislosti s  
Asijskými mega-urbánními regiony, které rozlišuje na 3 typy: urbánní koridory, 
regiony s dominantním mega-městem  a velkoměstské clustery. Problém je ten, 
že zatímco ve statistikách je obyvatelstvo uváděno dle administrativních 
jednotek, rozdíl v počtu obyvatel celých funkčních regionů se liší až o desítky 
milionů (viz. tab. 1). Odkazuje též na McGeeho termín desacota (desa = vesnice 
+ cota = město), který vhodně popisuje smíšený charakter takovéhoto osídlení, 
jež obvykle sahá až 75-100 km od jader aglomerace a tvoří jeden funkční, 
ekonomicky integrovaný, mega-urbánní region.  
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mega-urbánní region / obyvatelstvo v [milionech] stát R  J  

Peking-Tianjin-Tangshan-Qinhuangdao  Čína 56,4 11,1 

Tokio-Jokohama-Nagoya-Osaka-Kobe-Kjóto Japonsko 60,6 35,7 

Šanghaj-Nanjing-Suzhou-Changzhou-Zhenjiang-
Nantong-Yangzhou-Wuxi 

Čína 72,7 15,0 

Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong-Macao-Zhuhai Čína 40 8,8 

Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi Indonésie 26 9,1 

Bangkok - Metropolitní oblast Thajsko 17 8,5 
Tab. 1: Obyvatelstvo asijských mega-urbánních regionů (R) [8] ve srovnání 
s obyvatelstvem jejich jádrových velkoměst (uvedeno kurzívou) (J) [9] 

Ačkoli výše zmiňované přístupy k osídlení umožňují lepší popis současných 
velkoměst i změn v krajině a lze předpokládat jejich aplikovatelnost v zemích 
tzv. rozvojových i rozvinutých, problémy, se kterými se osídlení a jeho 
plánování potýká v obou typech zemí, jsou značně odlišné. Zatímco diskusím 
v rozvinutých zemích dominují problémy se stárnutím populace, 
konkurenceschopností, závislostí na automobilové dopravě, či integrace 
migrantů, v rozvojových zemích jde především o zvládnutí živelného a 
nezadržitelného růstu metropolí a aglomerací, přičemž značnou překážku 
představuje organizační a administrativní roztříštěnost; častý je i sklon 
národních vlád k podpoře velkých infrastrukturních projektů, prospěšných 
především pro vyšší a střední vrstvy, ačkoli značná část městské populace se 
potýká s chudobou [10]. Velkým problémem současnosti je i environmentální 
degradace – téma s velkým množstvím literatury, které zde však nebudeme dále 
rozvíjet. 

2.2. Hierarchie světových velkoměst a stav světosystému 
Pokud předchozí kapitola v hrubých obrysech nastínila rozsah světové 

urbanizace a s ní souvisejících konceptů a problémů, nyní přikročíme k načrtnutí 
obrysů globalizace. Zde nehraje počet obyvatel až tak zásadní roli, neboť na 
významu nabývají především mocensko-ekonomické vztahy, ideologie, vědecké 
a diskurzivní praktiky. Zatímco OSN sestavuje tabulky velkoměst podle 
velikosti populace a jejího předpokládaného nárůstu (úměrné tomuto nárůstu 
bývají i předpovědi budoucích problémů), politici a ekonomové se zajímají 
především o tabulky, které řadí města podle výše HDP a jeho růstu (čemuž jsou 
tentokrát úměrné spekulativní tlaky a očekávání investorů i migrantů).  



VLIV GLOBALIZACE NA ÚZEMNÍ ROZVOJ:  
ZHODNOCENÍ TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ 

 - 88 -

Vedle těchto dvou „standartních“ indikátorů a jejich variací se sestavují i 
tabulky hierarcie měst, v nichž se již poněkud explicitněji vyskytuje i mocenský 
aspekt.  

Peter Hall [11] prezentuje určitý přehled těchto přístupů a jejich proměn. 
Začíná s Christallerovou teorií  centrálních míst (z r. 1933), kde jsou města 
hierarchicky rozdělena dle populace a předpokládaného tržního rádiusu. Teorie 
je založena na poznatku, že čím větší město, tím větší nabídka zboží a služeb a 
tím větší je i tržní rádius – oblast, jíž město slouží jako centrum, tj. kde se dají 
koupit čím dál více specializované produkty. Na nejnižší příčce v hierarchii je 
Marktort s populací 1000 obyvatel a populací v tržím rádiusu 3,500 obyv., 
struktura má celkem sedm úrovní a na nejvyšší je Landstadt s 500,000 obyv. a 
3,500,000 v tržím rádiu. Tato teorie byla podle Halla  vytvořena pro jinou dobu 
a dnes již příliš neodpovídá skutečnosti.  

Hall pokračuje vlastním přístupem z r. 1966 a zavádí pojem světová 
velkoměsta [12], která definuje jako města, která vykonávají velké množství 
rolí: jsou to centra politické moci; centra národního a mezinárodního obchodu, 
častou sloužící jako vstupní brány do země; centra bankovnictví a 
pojišťovnictví; centra rozličných profesionálních aktivit – zejm. v oblasti 
medicíny, práva, vzdělání, aplikované vědy a technologie; centra masmédií, 
sběru a produkce informací; centra prodeje luxusního zboží; centra umění, 
kultury a zábavy; samozřejmá je i řada doprovodných  a podpůrných aktivit ke 
všemu výše uvedenému. Přístup ke globálním velkoměstům se postupně vyvíjel: 
John Friedmann tuto analýzu rozšířil o poznatek, že globalizační procesy vedly 
k nové hierarchii velkoměst, přičemž Londýn, New, York a Tokio jsou globální 
finační artikulace, zatímco Miami, Los Angeles, Frankfurt, Amsterdam a 
Singapur jsou multinárodní artikulace a Paříž, Curych, Madrid, Mexico City, 
Sao Paulo, Soul a Sydney jsou významné národní artikulace a všechna tato 
města tvoří síť. Saskia Sassen k tomu později dodala, že se čím dál více odděluje 
umístění produkce jako takové od produkčních služeb. Výroba se tak rozptyluje 
po celém světě, zatímco výrobní služby se koncentrují do několika málo 
obchodních měst – tedy Hallem zmíněných globálních a méně významných sub-
globálních měst [13].  
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Studie z 90. let 20. stol ke klíčovým servisním aktivitám, jenž definují 
světová velkoměsta řadí: finanční a podnikatelské služby (bankovnictví, 
pojišťovnictví, právo, účetnictví, reklama, styk s veřejností, design, architektura, 
pozemní stavitelství, průmyslový design a móda), mocenské a vlivové 
organizace (národní vlády, nadnárodní organizace typu UNESCO či OECD, 
sídla významných organizací a nadnárodních korporací), kreativní a kulturní 
průmysl (muzea, koncerty, opery, divadla, galerie, výstavy, tisk, elektronická 
média) a cestovní ruch (obchodní i rekreační turistika, zahrnující hotely, 
restaurace, bary, zábava, dopravní služby). Celý tento průmysl služeb  spojuje 
do jedné kategorie proces tvorby, zpracování a konzumace informací, obvykle 
prováděný úzce specializovanými profesionály. Společné jsou i velké požadavky 
na rychlost zpracování a velká potřeba osobních setkání (obchodní jednání, 
práce se zástupci veřejnosti, služby a představení s nezbytnou osobní účastí). Ve 
většině těchto činností se uplatňují synergie a úspory nákladů a času v 
případě jejich shlukování (velké organizace často jednají s jinými velkými 
organizacemi, či se státem; konferenční turistiku lze dobře kombinovat 
s turistikou rekreační; zázemí pro návštěvníky v podobě hotelů, restaurací a 
zábavních center jsou použitelné pro různé účely návštěv). Na základě analýzy 
podobného typu dat vznikla na Loughboroughské univerzitě tabulka hierarchie 
světových měst, kterou dále podpořila studie konektivity letišť. „Světovost“ 
jednotlivých velkoměst byla ohodnocena 1-12 body. Světová velkoměsta byla 
rozdělena do tří tříd (viz. tab. 2), ve čtvrté (níže neuvedené) třídě jsou pak města, 
která vykazují alespoň některé atributy „světovosti“ (1-3 body).  

V následné diskusi nad kombinací Christallerových centrálních míst a 
hierarchie světových měst Hall konstatuje, že v současné Evropě ztratily nejnižší 
2 až 3 Christallerovy kategorie měst většinu funkcí centrálních míst. Minimálně 
významná města tak začínají zhruba při velikosti 10,000 obyv., kde se již 
nachází např. supermarkety a několik poboček národních distibučních řetezců. 
Oproti původní kategorizaci však přibyly další úrovně: Sub-globální (tj. 
velkoměsta třídy gama a beta) a globální (alfa velkoměsta), přičemž jako 
speciální kategorie mohou být uvažována hlavní města států. Největších změn 
však patrně doznaly města uprostřed hierarchie, tj. velikosti 30,000 až 100,000 
obyvatel, které obvykle představují největší běžně dostupná centrální místa pro 
velké venkovské oblasti, odkud se do nich postupně přestěhovala značná část 
obyvatel. Jsou-li navíc poblíž velkoměst s kvalitní dopravní infrastrukturou, 
fungují tato města i jako magnety, přitahující odliv obyvatel z velkoměstských 
center.  
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12 Londýn, Paříž, New York, Tokio Alfa  

10 Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Milán, Singapur 

9 San Francisco, Sydney, Toronto, Zürich 

8 Brusel, Madrid, Mexico City, Säo Paulo 

Beta  

7 Moskva, Soul 

6 Amsterdam, Boston, Caracas, Dallas, Düsseldorf, Ženeva, 
Houston, Jakarta, Johannesburg, Melbourne, Osaka, Praha, 
Santiago, Taipei, Washington 

5 Bangkok, Paking, Řím, Stockholm, Varšava 

Gama  

4 Atlanta, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Budapešť, Kodaň, 
Hamburg, Istanbul, Kuala Lumpur. Manila, Miami, 
Minneapolis, Montreal, München, Šanghaj 

Tab. 2: Světová vělkoměsta dle skupiny z Univerzity v Loughborough [14] 

Jiný metodologický přístup prosazuje Immanuel Wallerstein. Jeho teorie 
světosystémů, vzniklá spojením marxistického pojetí kapitalismu a fenoménu 
dlouhého trvání (la longue durée) Fernanda Braudela [15],  je založena na 
následující sérii tvrzení: „Moderní světosystémem je kapitalistická 
světoekonomika, což znamená, že mu vládne tendence k nekonečné akumulaci 
kapitálu. Tento světosystém se zrodil v 16. stol. a oblast jeho původní dělby 
práce zahrnovala velkou část Evropy a části obou Amerik. Světosystém během 
staletí expandoval a úspěšně do své dělby práce zahrnul i ostatní části světa. 
Kapitalistický světosystém je založen na světoekonomice, které dominují vztahy 
mezi jádrem a periferií (semi-periferie je na pomezí) a na politické struktuře,  
sestávající ze suverénních států v rámci mezistátního systému. Principiální 
rozpory kapitalistického systému jsou vyjádřeny v systémovém procesu 
skládajícím se ze série cyklických rytmů, sloužících k potlačení systémových 
rozporů. Dva nejdůležitejšími rytmy jsou 50/60-leté Kondratěvovy cykly, během 
nichž se základní zdroje zisku přesouvají mezi sférou výroby a finančnictví, a 
100/150-leté hegemonické cykly, sestávající z růstu a úpadku postupných 
garantů globálního řádu, přičemž každý má svůj specifický vzorec ovládání. 
Cyklické rytmy vyústily v pomalý, ale významný geografický posun center 
akumulace kapitálu a moci, ovšem beze změny principiální systémové 
nerovnosti.“ [16] Současný stav světosystému je zhruba takový, že pomalu 
končí hegemonický cyklus, kterému dominovaly USA, a Kondratěvův cyklus je 
ve fázi úpadku, kdy nejziskovější je oblast finančních spekulací.  
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Wallerstein dále tvrdí, že k nastartování nového cyklu růstu a k prosazení 
nového hegemona nemusí v důsledků systémové krize kapitalistického 
světosystému vůbec dojít. Příčin strukturální krize několik: s pokročilým 
stupněm světové urbanizace postupně mizí zdroje laciné práce, což znesnadňuje 
akumulaci kapitálu. Pokročilá ekologická krize bude tlačit vlády buď k přesunu 
zdrojů (např. sociálních výdajů) k záchraně ekologických funkcí, anebo 
k internalizaci těchto nákladů v rámci firem. První varianta by v důsledku 
nespokojenosti mas vedla ke snížení legitimity státu, druhá by omezila 
akumulaci kapitálu a obě tím pádem podkopávají základy kapitalitického 
světosystému. V důsledku demokratizace též nelze čekat snížení poptávky po 
službách státu (zejm. zdravotnictví, vzdělání), a to i přes tendence k jeho 
oslabení a zprivatizování. Uvedené systémové rozpory se tedy mají nadále 
vyostřovat a pravděpodobně způsobit zánik tohoto světosystému – a ustavení 
nového. Jaký však očekávaný nový světosystém, či světosystémy budou, nelze 
principiálně předpovědět. Podle teorie chaosu [17] totiž vývoj komplexního 
systému v období nestability (kterým lidská společnost nepochybně je) výrazně 
ovliňují i ty nejmenší veličiny. 

2.3. Modernita, globalizace a jejich sociální důsledky 
Zatímco výše zmíněné teorie a fakta studují a popisují svět na makroúrovni (a 

lze diskutovat nakolik je tento přístup vlastní přírodním vědám), řada sociologů 
či filosofů naopak vychází ze studia lidského jedince, z pojetí člověka a jeho 
každodennosti. Humanitní obory si také mnohem častěji uvědomují, že jejich 
teorie jsou „pouze teorie“, tedy zjednodušené popisy skutečnosti a nikoli 
skutečnost sama. Napomáhá tomu ostatně i jejich předmět studia: zatímco 
přírodní vědy zkoumají „přírodu“, tedy „skutečnost samu,“ humanitní vědy 
studují tzv. sociální realitu, o níž se explicitněji předpokládá, že ji vytváří 
člověk. Jakýkoli vědec by si tedy měl uvědomovat, že vytváří především více či 
méně pravdivé či použitelné teorie a popisy skutečnosti. Smysluplnost odlišení 
přírodních od humanitních věd je přesto užitečná, např. za předpokladu, že 
zatímco „přírodu“ nelze změnit, tak sociální realitu ano. Humanitní vědy se tak 
téměř vždy zabývají nejen tím „jaký svět je“, ale i tím „jaký by měl být“, a proto 
kladou důraz na normativní požadavky, etiku a morálku. 

Vymezením sociálna své úvahy o moderní společnosti začíná Jan Keller. 
V jeho pojetí má sociálno dva významy – širší a užší. Výraz „sociální“ v širším 
smyslu znamená totéž co celospolečenský. „V tomto smyslu hovoříme o 
moderním sociálním systému (o moderní společnosti), o funkční diferenciaci 
sociálního (společenského) systému, či právě o modernizaci společnosti. Termín 
„sociální“ zde označuje vše, co drží pohromadě celou společnost. (…) Ve 
druhém, užším vymezení znamená „sociálno“ nejrůznější vazby vzájené pomoci 
a ochrany v kritických situacích.  
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Patří sem vzorce jednání a instituce, které zajišťují jednotlivce či celé skupiny 
v případech, kdy oni sami nejsou schopni čelit určitým životním rizikům.“ [18] 
Keller dále tvrdí, že před zrodem modernity společnost v dnešním (tj. tom 
širším) smyslu neexistovala. V předmoderních, tradičních společnostech totiž 
byly obě formy sociálna integrovány a teprve s jejich moderním oddělením lze 
hovořit o společnosti.  

Dále Keller vychází z J. Habermase a dělí integraci společnosti na primární 
(skrze žitý svět) a sekundární (skrze abstraktní systém): „Proto se postupně 
z této zárodečné jednoty sociálna vynořují obrysy neosobního systému, který 
stojí vně rutinních výměn probíhajících v rámci žitého světa a klene se kdesi 
vysoko nad nimi. Při genezi tohoto zobecnělého systému sehrály důležitou 
úlohu dvě inovace, s jejich pomocí bylo možno řídit vztahy přesahující rozměr 
malých lokálních pospolitostí. Těmito revolučními inovacemi se staly moc a 
peníze. Umožnily zprostředkovávat kontakty mezi jednotlivci a skupinami 
v mnohem širším prostoru a v delším čase, než to bylo možné dříve. Umožnily 
také chod mnohem početnějších sociálních útvarů, než jaké existovaly dosud.“ 
[19] Keller na tomto půdorysu rozlišuje dvě vlny modernity, které spojuje 
s vývojem vztahů ochrany. Na základě prací dalších autorů konstatuje obecný 
trend ke zvyšující se abstrakci obou forem sociálna. První vlna modernity začala 
s oddělením obou forem sociálna a postupným přechodem od primárních 
k sekundárním vztahům ochrany. Jinak řečeno, zajištění ochrany postupně 
přešlo z  kmene, místní pospolitosti, či rodiny na firmy, stát či bankovní životní 
pojištění. Zároveň došlo k erozi primární sociability, kterou stále abstraktnější 
společenský systém použil jako jeden ze svých zdrojů. Druhá vlna modernity 
přišla ve chvíli, kdy už společensko-ekonomický systém nemohl kvůli svému 
růstu drancovat zdroje spojené s primární sociabilitou, a tak začal drancovat 
systém sekundární sociability, který byl ve své nejrozvinutější formě 
představován sociálním státem.  

„Osamostatnění ekonomiky a její postupná kolonizace zbytku společnosti 
nejsou náhodným jevem. Peníze, stejně jako moc, čerpaly ve svém vítězném 
postupu moderní společností svojí legitimitu z toho, že dokáží zprostředkovat 
ochranu lidí před nejrůznějšími riziky a hrozbami mnohem účinněji, než to kdy 
dokázaly předmoderní formy ochrany. Média moci a peněz učinila zastaralými 
dosavadní formy ochrany jak mezi rovnými tak mezi nerovnými, rozbila 
pospolitostní svazky obou typů a na jejich místo dosadila dualitu systému 
abstraktní společnosti a jednotlivců pohybujících se spolu s druhými v rámci 
každodennosti svých životů.  
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Postupující ekonomizace modernity probíhá souběžně v obou oblastech, tedy 
jak směrem od systému jakožto diferencovaného celku, tak ve směru od 
individuí coby racionálně jednajících bytostí.“[20] Keller nakonec mluví o 
možnosti vzniku barbarizované modernity, kdy systémy abstraktní ochrany 
přestávají fungovat a lidé se uchylují pod ochranu mocných jednotlivců či 
skupin, což však vede k rozpadu moderní svobodné společnosti, onoho 
nejvýznamnějšího výdobytku modernity. 

Od takovéhoto značně zobecněného popisu současnosti lze přikročit k dílu 
Zygmunta Baumana, který se zabývá podrobnějším studiem individualizované 
společnosti a jejích konkrétních projevů. Společně s dalšími autory 
charakterizuje současnou společnost nárůstem nejistoty, která je spojena 
s rozpadem řádu a ztrátou jistot. „Můžeme dodat, že v našich moderních časech 
byl řád z praktických důvodů a pro praktické účely ztotožněn s kontrolou a 
správou, které následně začaly znamenat ustavený kód praxe a schopnost vynutit 
si poslušnost vůči tomuto kódu. Jinak řečeno, představa řádu neodkazovala ani 
tak k věcem samým, ale spíše ke způsobům, jak je ovládat: ke schopnosti 
uspořádávat spíše než k nějaké imanentní kvalitě daného stavu věcí.“ [21]  

V souvislosti s úpadkem řádu Bauman promýšlí pojem násilí a klade ho do 
souvislosti s legitimitou. Násilí tak definuje „jako nátlak, kterému byla upřena 
legitimita. Jestliže nátlakové jednání, jímž někdo nutí lidi jednat proti jejich vůli 
nebo jim bere možnost volby, nazvete ´násilným činem´, pak tím nepřidáváte 
žádnou novou informaci o tomto činu, ale oznamujete své rozhodnutí 
zpochybnit právo toho, kdo takto jedná, vyvíjet nátlak. A také mu upíráte právo, 
aby sám svůj čin popsal. V mocenském boji je násilí zároveň prostředek i cíl.“ 
[22] Existují dva typy nátlaku: legitimní, který provozuje např. státní moc, a 
nelegitimní, který tato moc označuje jako násilí. Podstatou veškeré moci je tak 
právo autoritativně definovat. Jakmile se běžný nátlak začíná vnímat jako násilí, 
poukazuje to na vratkou legitimitu stávajícího společenského řádu. 

Komplexnější a metodičtější výklad současnosti nabízí Paul James v knize 
Globalismus, nacionalismus, tribalismus, která se snaží integrovat řadů dílčích 
přístupů, studií a pojmů do jednoho výkladového rámce. Mimo jiné tak 
umožňuje teoretizovat o jiných teoriích a tyto teorie navzájem porovnávat a 
kritizovat v případě, že přesáhly své „pole použitelnosti“. Sám autor tvrdí, že 
kniha je určena k tomu „aby poskytla alternativní rámec pro vysvětlení 
současného napětí mezi politickým řádem (polity) a společenstvím 
(community), nacionalismem a globalismem. Základem celého přístupu je 
předpoklad, že adekvátní teorie tribalismu, formování národů a globalizace 
vyžaduje obecnou teorii měnících se sociálních vztahů. Jinými slovy, fenomény 
typu globalizace nebo nacionalismu nemohou být vysvětleny samy ze sebe.“[23]  
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Ačkoli kniha nabízí řadu užitečných vhledů, další postup bude směřovat 
především k vyjasnění fenoménu globalizace. 

Základem je opět konstatování, že pokud se v nesmírné komplexitě sociálního 
života zaměříme pouze na převažující vzorce sociálních změn, lze v historii 
vysledovat zvyšující se abstrakci v pojetí času, prostoru a ztělesnění, přičemž 
abstraktní vrstvy překrývají a pozměňují dřívější formy bytí. Není to tedy tak, že 
např. modernizace nahrazuje tradiční společnost či národní státy. Praktiky 
spojované s modernitou však postupně převažují nad praktikami původnějšími, 
přičemž některé z těch starších zaniknou, jiné doznají změn, zatímco další 
vytrvají beze změn. Síla Jamesova přístupu je tak zejména v tom, že složité jevy 
vysvětluje z těch jednodušsích, aniž je však na ně redukuje. Masové rozšíření 
určitých praktik tak mění společenské formace (což je pojem nahrazující pojem 
společnost – ukazuje totiž na dynamiku a proces sebeutváření), struktura 
společenských formací však zpětně ovlivňuje možnosti šíření určitých praktik.  

O globalizaci James hovoří v sérii tvrzení, které následně komentuje a 
problematizuje na konkrétních příkladech. Zde jsou stručně uvedena pouze jeho 
tvrzení [24]: 

1. Globalizace zahrnuje rozšíření sociálních vztahů do světoprostoru, přičemž 
světoprostor definuje historicky proměnlivými způsoby, které jsou či byly 
praktikovány a sociálně pochopeny skrze proměnlivé pojetí světového času.  

2. Forma globalizace byla a je historicky proměnlivá. Čemuž je třeba rozumět 
tak, že globalizace nabývala různých forem jak v průběhu historie, tak i jednom 
historickém momentu.  

3. Rozhodujícími strukturními činiteli současné globalizace jsou: 
kapitalismus, masmediálně šířený obraz reality a techno-scientismus. Současná 
globalizace se dostala do své současné podoby díky průniku všech těchto praktik 
(modes of practice): produkce, směna, komunikace, organizace a poznání. 

4. Globalizace je uspořádána pomocí mocenských vztahů. Lze argumentovat, 
že odtělesněná moc, která se rodí na základě rozličných praktik, má největší 
schopnost přivodit změnu na dálku. Přesněji řečeno, převažující forma současné 
globalizace je uspořádána pomocí odtělesněných (abstraktních) mocenských 
vztahů, jejichž nositeli jsou však konkrétní lidé a jež působí se vzrůstající 
intenzitou a systematičností. 

5. Rozhodující ideologickou silou současné globalizace je sporná filosofie 
neoliberalismu. Globalizaci podporuje řada nezpochybňovaných předpokladů 
doby: Ideologie ekonomické globalizace, kam spadá jak idea volného trhu tak 
„světa bez hranic“, postupně učinila z techniky a z technologií s globálním 
rozsahem „přirozené“ výsledky materiálního pokroku. 
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6. Není to tak, že by globalizace nevyhnutelně vymazala vše, co bylo před ní. 
Vše, co bylo pevné, takové i zůstává. Globalizační procesy například do jisté 
míry podkopaly suverenitu národních států, což však neznamená, že by to byl 
nevyhnutelný důsledek globalizace, a to jak teoreticky, tak prakticky. 

7. Dominance a podrobení fungují různě v různých geografických měřítkách 
– lokálně, regionálně, státně a globálně – a na různých úrovních sociální 
integrace – od zosobněné (konkrétní) po abstaktní. V průběhu posledních 
několika desetiletí se vynořila struktura globálních vazeb, která je převažujícím 
způsobem mocenské kontroly.  

8. Se zvětšujícími se rozpory mezi globalizací a lokalizací nabyly kritické 
reakce na intenzitě a vnesly symbolické i konkrétní odezvy do veřejného 
prostoru. Jakmile globalizační praktiky zakořenily po celém světě, protestní akce 
se přestaly zaměřovat na abstraktní procesy globální směny, nýbrž se soustředily 
na viditelné reprezentanty ducha kapitalistické globalizace, jako jsou např. 
pobočky nadnárodních korporací a konference Světové obchodní organizace. 

9. Měnící se struktura kapitalismu, spolu s globalizací a zvýšenou důležitostí 
místa a identity, proměnila (ačkoli nikoli nutně nahradila) význam starých 
imperiálních vazeb. Podřízení už není založeno na starých způsobech 
imperiálního vykořisťování a nadvlády. Je to globální odosobněný kapitalismus, 
který nyní formuje rozličné formy závislostí a nadvlády (což ale neznamená, že 
kolonialismus a imperialismus byl zapomenut). 

10. Proces podrobení (subjection) není, navzdory obvyklému mínění, pasivní.  
Je třeba ho chápát ve dvojím významu: jednak v obvyklém politickém smyslu 
podrobení se někomu či něčemu (ať už je to stát, korporace, mírová mise, či 
světová ekonomika), totiž jako opak nezávislosti. Druhý význam souvisí 
s pojetím člověka jakožto aktivního strůjce svého osudu – ovšem nikoli za 
podmínek, které by si sám mohl vybrat.  

11. Rozličné formy podrobení jsou formovány praktikami, vládnoucími na 
příslušných úrovních společenské a prostorové struktury. I přes neuvěřitelný 
rozsah oblastí, které byly zasaženy kapitalismem, však přesto nedošlo k úplné 
homogenizaci kultur a ekonomik, což jen potvrzuje tezi o překrývání/vrstvení 
různých typů praktik, kde vládnoucí praktiky formují podmínky pro ty 
podřízené. 
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12. Podrobení, definované jako vládnoucí vzorec sociálních praktik a 
institucí, má i ontologickou dimenzi. Zasahuje totiž i ty nejhlubší oblasti 
lidského bytí. 

13. Globalizace (podobně jako stát či proces formování národa) je vždy eticky 
mnohoznačná. Čili vždy může být současně dobrá i špatná. Úkol, jemuž jsme 
nuceni čelit tak neznamená pouze porozumnění jejím slibným vyhlídkám a 
odstrašující realitě, ale též objevení udržitelných principů a praktik, jak tento 
proces kompletně proměnit. 

2.4. Východiska z krize, aneb bude třeba svět nově založit? 
Paul James v závěru své knihy jako určité východisko ze současného 

neutěšeného stavu světa požaduje návrat etiky zpět do středu politiky, což 
znamená především diskusi o principech, které zásadním způsobem formují 
způsob lidského soužití [25]. Jinak řečeno, skutečná politika se odvíjí od 
způsobu, jímž je území spravováno a jak lidé žijí. A to i přes veškeré 
technologie, které umožňují překonávat prostor i čas. Člověk nemůže žít ve 
vzduchoprázdnu a vždy bude mít potřebu konkrétních a zosobněných vztahů 
k druhým lidem. James dále argumentuje, že ačkoli je současná společnost 
založena na čím dál abstraktnějších principech, je třeba nalézt způsoby, jak 
oživit důležitost zosobněných a trvalých vztahů vzájemnosti a kooperace. 
Procesy abstrakce nejsou špatné samy o sobě, je však třeba zmírnit mnohé 
excesy, které globalizující se společnost vytváří. Sociální život je třeba 
reflexivně proměnit, etiku založenou na právech, tedy na univerzálních 
principech a procedurách, je třeba reflexivně prohloubit, a to až na ekologicko-
ontologickou úroveň diskuse o základu vztahů k ostatním lidem, k zemi, přírodě, 
kultuře či konečnosti života. Takovýto přístup je už o krok dál oproti úvahám 
(jakkoli chvályhodným) o ekologických limitech biosféry a souvisejícímu 
propočítávání nákladů a ztrát.  

Filosofem, který jde až k základu pobytu současného člověka na světě a 
přitom se dotýká i úlohy měst, je Karel Kosík: „Epocha, která nemá smysl pro 
vznešené, ztratila také přístup k nekonečnu a tuto ztrátu maskuje tím, že na 
místo nekonečna nastoluje nepřetržitou a nepřehlednou řadu konečností, 
konečných účelů a cílů, konečných předmětů a artefaktů, konečných informací a 
příběhů (…) moderní doba je epochou záměny: ne-pravda se v ní prosazuje jako 
záměna. Místo vznešenosti, pro kterou člověk ztratil ve 20. století smysl, 
nastupuje povznesenost a zpupnost.“[26]  
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„Zakládání města jako slavnostní akt, v němž se obnovuje a potvrzuje 
architektonika světa, je událost. Jestliže se dnes města již nezakládají, ale pouze 
rozšiřují, rozrůstají a bují, svědčí to o tom, že událost byla ze světa vyřazena 
jako nepotřebná záležitost, a architektonika v této skutečnosti již nemá místo, 
byla svého místa zbavena. Město je místo, kde se děje událost. Město jako místo 
je událost.“[27] Architektonika v tomto pojetí znamená rozvržení skutečnosti, 
oddělení důležitého od podružného a artikulace těchto vztahů – ať už 
v literatuře, umění, či rozvržení měst. Moderní člověk se potřebuje zbavit 
uspěchanosti, do níž ho abstraktní systém tlačí a v níž je zavalen nekonečnou 
řadou konečností, a opět se naučit prodlévat, žít poeticky, protože jedině tak lze 
obnovit vztah k místu, obývat město. „Člověk proto musí osvobodit svoji paměť 
od nánosů věcí nepodstatných, musí se upamatovat, kdo vlastně jako člověk je, a  
tomto upamatování, v tomto probuzení paměti si uvědomí, že prvním krokem 
k záchraně či zakládání měst je obnovení architektoniky světa.“[28] 

3. Závěr 
Příspěvek prezentoval řadu fakt, koncepcí a autorů, které byly shledány 

použitelné alespoň jako výchozí bod pro další úvahy na téma globalizované 
urbanity. Šlo především o ujasnění kontextu, do něhož je třeba jakékoli další 
úvahy zasadit. Další práce počítá i s podrobnějším promyšlením tohoto 
kontextu, a proto je následují závěry nutno brát spíše jako provizorní. 

1. Globalizace a urbanizace jsou zřejmě různými aspekty jediného procesu, 
takže jejich oddělování je spíše na škodu. 

2. Myšlenka „překrývání vrstev“, kde dominantní sociální formace 
představují pouze podmínky, na něž další sociální formace reagují a jimž se 
přizpůsobují, je slibná a patrně i analyticky uchopitelná. V podobném duchu lze 
patrně uvažovat i o roli velkoměst v systému osídlení. 

3. Většina autorů více či méně explicitně očekává, že následující období bude 
ve znamení změny, možná dokonce „historického“ zlomu. Proto je třeba 
stávající teorie i fakta důkladně promyslet a připravit se na veřejnou diskusi a 
reflexivní změnu některých východisek. 

4. Přestože se zdá, že současně probíhající ekonomická krize potvrzuje 
některé teorie, je třeba je brát s nadhledem a nesnažit se vyzrát na budoucnost. 
Mějme na mysli, že krize otevírá možnost zásadní proměny, ale zda půjde o 
změnu k dobrému či zlému, to nelze předvídat. Lepší porozumění současnosti by 
však mělo usnadnit předpokládaná rozhodnutí, které patrně bude nutno učinit. 
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Abstrakt 
Nový stavební zákon přinesl novinky nejen v územně plánovacím procesu, ale 

i v nástrojích územního plánování a vnesl do rozhodování o rozvoji sídel i 
posouzení z hlediska udržitelného rozvoje. Zcela nově přichází do praxe po 
zpracování územně plánovacích dokumentací i zpracování a případně 
aktualizace územně analytických podkladů, které budou každé dva roky 
pořizovat úřady územního plánování (tedy na ORP). Součástí ÚAP je i „rozbor 
udržitelného rozvoje území“ tj. vyhodnocování udržitelného využití území a 
v něm i zahrnuté krajiny.  

Na konci roku 2008 proběhla první vlna pořizování dokumentací ÚAP a při 
neexistenci jednotné metodiky bylo ponecháno na zpracovateli (za podpory 
České komory architektů), jakým způsobem k vyhodnocení udržitelnosti území 
přistoupí. Do budoucna lze předpokládat, že se zřejmě vytvoří větší počet 
metodik nebo kompatibilních způsobů zpracování analyzovaných podkladů (je to 
i podporováno Českou komorou architektů), kterými se bude k vyhodnocování 
udržitelného využití území přistupovat.  

Velmi důležité pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území je, aby byly 
stanoveny odpovídající Indikátory udržitelného rozvoje pro jednotlivé pilíře 
udržitelnosti v rámci studie – rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ). 
Indikátory jako takové, budou díky různosti prací i pohledu autorů obsahovat 
zřejmě jen některé práce a metodiky spjaté s ÚAP, což omezí vypovídací 
schopnost materiálů o skutečném udržitelném rozvoji území. 

Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) 
Jak bylo řečeno, rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) je součástí 

zpracování územně analytických podkladů a stanovuje pro obce s rozšířenou 
působností, případně pro krajské samosprávy povinnost sledovat kromě celé 
řady technických dat i ukazatele, které odrážejí udržitelné využívaní území, 
mimo jiné i území mimo sídla. RURÚ vychází z dat sebraných v rámci přípravy 
územně analytických podkladů, což představuje pro krajskou úroveň (ZÚR – 
zásady územního rozvoje) 37 sledovaných jevů (hladin datového modelu) a cca 
119 položek na úrovni obcí s rozšířenou působností (ÚAP ORP). 
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Základem pro rozbory udržitelného využití území jsou SWOT analýzy neboli 
analýzy slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Vyhláška MMR č. 
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti stanovuje ke 
zpracování SWOT analýzy v tematickém členění:  

horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, 
ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění 
funkcí lesa, veřejná doprava, technická infrastruktura, sociodemografické 
podmínky, bydlení, rekreace a hospodářské podmínky. 

SWOT analýza jako součást nutná pro hodnocení udržitelného rozvoje volné 
krajiny mimo sídla zde ovšem chybí. Z analýzy udržitelnosti nám tak vypadává 
segment hodnocení ekologické stability, hodnocení krajinného rázu a rozložení 
přírodních a antropogenních prvků v krajinném prostoru (oblasti) v působnosti 
ORP. To je ovšem škoda protože v předepsané analýze nechybí hodnocení 
ochrany přírody a krajiny, ani geologických podmínek, případně stavu pozemků 
PUPFL. 

Komplexní expertní SWOT analýza jako náhrada  
Zmiňovanou tematickou SWOT analýzu lze v expertním vyhodnocení 

udržitelnosti doplnit o expertní analýzu po pilířích udržitelného rozvoje.  

V praxi jde o to, že zpracovatel RURÚ vytvoří mikrotým experů ve složení 
profesí alespoň : environmentalista (ekolog), sociální geograf, (územní) ekonom, 
územní plánovač (urbanista) a znalec místního prostředí. Každý těchto expertů 
vytvoří vlastní SWOT analýzu z úhlu pohledů své profese. Vznikne tak 
v podstatě pět oborových SWOT analýz, které jsou dále shlukovou analýzou 
agregovány - jsou sloučeny do analýzy jedné, kde se vyhodnotí četnost témat tj. 
kolikrát se to, které téma v analýzách opakovalo a jakou váhu v rámci 
hodnoceného území zaujímá.  

Uvedené hodnocení expertů má zásadní výhodu v tom, že zde několikrát 
může být téma kvality krajiny a prostředí mimo sídla silně akcentováno a 
skutečná pozitiva i negativa pak mohou vyplout na povrch, zejména při agregaci 
výsledků analýzy – stanovení hlavních tématických oblastí. 

Pro vyhodnocení celkové SWOT analýzy jsou dále rozpracovány 
předpokládané vlivy jednotlivých vybraných témat na udržitelný rozvoj, a to 
nejen v rámci posouzení po jednotlivých pilířích ale i prostřednictvím interakcí 
mezi jednotlivými pilíři. Jako myšlenkového základu pro danou metodiku bylo 
použito metodiky DHV SAM upravené a doplněné pro oblast územního 
plánování.  
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Metodika DHV SAM byla vyvinutá pro oblast strategického plánování a v 
ČR použitá např. pro vyhodnocení udržitelnosti Strategie pro město Brno – 
strategického plánu města Brna. Aplikací této metody pak lze ze SWOT analýzy 
vzít jednotlivé okruhy a zařadit je do oblastí interakcí mezi pilíři UR následovně 
: 

• Environmentálním x sociálním (Env x S); 

• Environmentálním x ekonomickým (Env x Ek); 

• Sociálním x environmentálním (S x Ek). 

Kromě zařazení okruhů (otázek) SWOT analýzy do interakčních souvislostí 
mezi pilíři (které oblasti jsou navzájem ovlivněny), je dále posouzena míra 
ovlivnění v rámci tohoto hodnocení. S ohledem na složitost posuzování území 
v rámci RURÚ je vhodné uplatnit pětitistupňovou škálu -2 až 2, tedy vč. 
negativní škály. Stanovení interakčních souvislostí mezi pilíři UR a hodnocení 
významu okruhu na UR by mělo být opět provedeno expertní metodou po 
jednotlivých pilířích udržitelnosti a pak dále agregováno. 

 

Tab. Ukázka pracovní verze komplexní SWOT analýzy – expertní hodnocení interakcí mezi 
pilíři udržitelného rozvoje 

Zdroj: RURÚ pro ORP Polička 
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Takto posouzené interakční vazby jednotlivých témat SWOT analýzy mezi 
jednotlivými pilíři udržitelného rozvoje jsou pak zpracovány do komplexní 
SWOT analýzy s celkovým vyhodnocením interakcí a závažnosti dopadů 
jednotlivých témat v území – viz příklad v následující ukázce v tab.  
 

Zdroj: RURÚ pro ORP Polička 

Témata ze SWOT analýzy, která se opakovala více než dvakrát, byla dále 
zpracována do tzv. komplexního souboru hlavních-klíčových témat regionu 
neboli jsou tímto způsobem „určeny problémy k řešení“ v území daného ORP.  

Pro ORP Polička to např. bylo následujících 11 hlavních témat: 

1. Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou v 
oblasti vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na 
ČOV; 

2. Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací;  

3. Disparita v dostupnosti území hromadnou dopravou; 

4. Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny obyvatele regionu; 

5. Zachovalost krajinného rázu; 

6. Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí v 
regionu vč. vývoje mezd; 

7. Gradient rozvoje turistického  ruchu (rozvoj ekoturistiky, agroturistiky 
apod.); 

8. Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura; 
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9. Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání finančních zdrojů pro 
rozvoj obcí; 

10. Existence a další vznik brownfields; 

11. Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi. 

 

Na základě vyhodnocení komplexní SWOT analýzy a hlavních témat regionu 
lze pak vytvořit celkovou hodnotící tabulku, která shrnuje výsledky interakcí 
mezi jednotlivými pilíři a sděluje míru „udržitelnosti“ jak v rámci jednotlivých 
pilířů, tak s ohledem na jejich interakce. 

 

Tab.  Matice vyhodnocení interakci mezi jednotlivými pilíři UR 
Zdroj: vlastní konstrukce 

Hlavní témata regionu ORP jsou pak opět vyhodnocena vazbami mezi 
jednotlivými pilíři udržitelnosti a je stanoven jejich aktuální stav v regionu ORP 
v odvozené škále: 

• Výrazně udržitelné 

• Udržitelné 

• Neudržitelné 

• Výrazně neudržitelné 



Mgr. Michael Pondělíček 

 - 105 -

Tab. Vyhodnocení hlavních témat regionu z pohledu udržitelnosti 
Zdroj: RURÚ pro ORP Polička 

Výše uvedeným způsobem pak lze výsledky hodnocení jednotlivých hlavních 
témat regionu opět agregovat (shlukovat) a stanovit tak hlavní klíčové body pro 
celkový stav území z pohledu udržitelného rozvoje, kde samozřejmě není 
vynechán ani akcent na udržitelný rozvoj krajiny.  

V této souvislosti je na druhou stranu třeba mít na zřeteli, že principem 
konceptu trvale udržitelného rozvoje je zejména vyváženost! rozvoje mezi 
jednotlivými pilíři, a tak pouhé zakonzervování přírodních hodnot v území ideu 
udržitelnosti nemůže samo o sobě naplnit. 

Indikátory udržitelného rozvoje území 
Dalším významným prvkem, který musí vyhodnocení udržitelnosti využití 

území obsahovat je odvození systému indikátorů udržitelného rozvoje a 
neudržitelnosti (mezních limitů) pro rozvoj území ORP, popis souhrnu 
indikátorů udržitelnosti, vymezení limitů udržitelnosti s doporučením ke 
sledování dalších dat a parametrů rozvoje území. 

Proto, aby bylo možné vyhodnocovat nejen dynamiku rozvoje území K nebo 
OD udržitelnosti, ale aby bylo možné vyhodnocovat i dopady plánovacích 
postupů a dalších opatření veřejné správy a samosprávy v území, slouží v praxi 
indikátory (ukazatele) udržitelného rozvoje resp. udržitelnosti. K vybraným 
„hlavním-klíčovým tématům regionu“ je tedy třeba stanovit ukazatele 
(indikátory), kterými se budou v daném území do budoucna vyhodnocovat 
dopady konkrétních záměrů přenesených do územního plánování na udržitelný 
rozvoj i vývoj území mimo sídla jako takový. 
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Ke každému indikátoru musí být stanovena reálná měrná jednotka, zdroj 
odkud lze sledovaný údaj získat a frekvence s jakou by měl být údaj sledován. 
Při stanovování indikátorů je vhodné vycházet zejména z existujících datových 
zdrojů např. Český statistický úřad, ČHMI, CENIA, ČGS. Tam, kde neexistuje 
adekvátní veřejný zdroj informací, jsou navrhovány indikátory sledované přímo 
úřadem územního plánování. Frekvence měření je logicky orientována 
k dvouletému intervalu – ve vazbě na aktualizace územně analytických 
podkladů a vyhodnocování rozboru udržitelného rozvoje území. Indikátory 
parametrů volné krajiny mohou být vyhodnocovány i častěji, ale to je nakonec 
dáno přesností a frekvencí údajů o krajině. 

Vzhledem k tomu, že smyslem indikátorů udržitelného rozvoje je sledování 
vývoje území v čase. Dále je třeba založit novou časovou řadu indikátorové sady 
ukazatelů a v pravidelných časových intervalech je měřit a vyhodnocovat. Jen na 
základě reálných dat o území a sledování jejich vývoje bude možné navrhovat 
reálné a realistické územně plánovací dokumentace, strategické a další plány a 
koordinovat činnosti v území a jeho využití ve smyslu udržitelného rozvoje tak, 
jak to ukládá Stavební zákon. 

Indikátory udržitelnosti pro volnou krajinu 
Pro volnou krajinu v rámci sledovaného území ORP, tedy mimo sídla máme 

dostupných indikátorů udržitelnosti jen velmi málo. Jde hlavně o výstupy 
získatelné na katastrálním úřadě a případně na stavebních úřadech. Jako základní 
pro volnou krajinu se jeví : 

Velikost pozemků určených k plnění funkcí lesa - PUPFL, velikost trvalých 
travních porostů – TTP (případně rozloha luk a pastvin) a rozhloha orné půdy. 
Největší vypovídací schopnost pak má Koeficient ekologické stability vytvořený 
z daných uvedených údajů (Terplan 1987), který přímo vypovídá o kvalitě ploch 
zeleně v krajině. 

Z vedlejších údajů jsou zjistitelné – počty nových staveb, gradient zastavěné 
plochy, gradient změny plochy zeleně, dostupnost zeleně, aj. 

Koeficienty – v případě nutnosti srovnání částí území a zajištění 
porovnatelnosti a přehlednosti údajů o území můžeme zvolit některý 
z koeficientů, které si sami stanovíme. Vysokou vypovídací schopnost mají 
rozlohy lesů a ploch zeleně na osobu, případně vodních ploch. 
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Naproti tomu, nelze za dostatečný indikátor kvality volné krajiny považovat 
pouhou přítomnost zvláště chráněných území a ploch Natura 2000 ve volné 
krajině, mimo jiné, protože je jejich existence a zejména distribuce jednak 
zatížena abiotickými faktory a také značnou lidskou chybou (koncentrace osob 
podmiňuje koncentraci chráněné přírody i její intenzitu – viz příklad přebujelého 
systému ZCHÚ v Praze). 

Samozřejmě kvalitu krajiny určují nejen pozitivní poměry v ní, ale i výskyt 
negativních prvků a krajinných dominant, které je také nutno sledovat a 
evidovat, stejně jako harmonické a přírodní scenérie a údolí. 

 

Závěr 
Vyhodnocování udržitelného využívání území čeká nejen v České republice 

další dlouhý vývoj, kde jsme na začátku. Vyhodnocování udržitelnosti rozvoje 
ve volné krajině je na tom podobně, případně hůře – zabývá se jím v rámci UAP 
jen málokdo. Praktických zkušeností je dosud relativně málo. Velký význam 
mají metodické návody, doporučení a zpřesnění, neboť na nich závisí jak se 
principy udržitelného rozvoje v územně plánovací praxi skutečně uplatní a jaká 
krajina bude pro další generace nakonec zachována. Jako příspěvek k dlouhé a 
složité cestě, která je před námi, vznikl také tento článek. 
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Abstrakt 
Kulturní krajina je všeobecně chápána a přijímána jako nedílná součást 

kulturního dědictví, kulturní kapitál národa a významný nástroj k upevnění 
národní a evropské identity. Naše legislativa, ač roztříštěná do několika resortů, 
nabízí řadu nástrojů k její ochraně, přičemž se ovšem často jedná pouze o 
ochranu nejcennějších segmentů a prvků. Důležitým nástrojem zohledňujícím 
ochranu charakteru krajiny celého státu a umožňujícím implementaci Evropské 
úmluvy o krajině, ke které se naše republika přihlásila, je institut krajinného 
rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., vycházející z myšlenky, že existuje zájem na 
celoplošné ochraně charakteru krajiny jako součásti kulturního dědictví 
minulosti a příznivého životního prostředí budoucích generací. 

 

 

Obr. 1: Moravský kras. Naše krajina v sobě nese výrazné stopy – znaky kulturního a 
historického vývoje, které výrazně spoluvytvářejí krajinný ráz, jedinečnost a nezaměnitelnost 

krajinných obrazů. (Foto: Jiří Kupka) 



OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY FORMOU OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 - 110 -

Historická krajina, součást kulturní krajiny, tj. krajiny přetvořené činností 
člověka, jakožto krajina reflektující a uchovávající prvky a struktury vzniklé 
během staletého procesu jejího osidlování a kultivace, je všeobecně považována 
za nedílnou součást kulturního dědictví. Výbor pro světové kulturní dědictví 
definuje kulturní krajiny jako kombinovaná díla přírody a člověka, která jsou 
dokladem vývoje lidské společnosti a sídel v průběhu historie pod vlivem 
fyzikálních omezení anebo příležitostí daných jejich přírodním prostředím a 
vlivem postupných společenských, ekonomických a kulturních vlivů, jak 
vnitřních, tak vnějších. [1] Tím se jasně přihlašuje k myšlence, že kulturní 
krajina je stejnou součástí světového kulturního bohatství jako jiná lidská díla.  

K tomuto základnímu rámci přistupuje Evropská úmluva o krajině, [2] která 
směřuje zejména k zachování a udržení význačných nebo charakteristických 
rysů krajiny, odůvodněných její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní 
konfigurace nebo z lidské činnosti. Ve své preambuli výslovně hovoří o krajině 
jako základní součásti evropského přírodního a kulturního dědictví 
přispívajícího k upevnění evropské identity. Množství dokumentů, konferencí a 
literatury dokládá zájem o kulturní krajinu z mnoha hledisek, neboť péče o 
krajinu a její kulturně historické hodnoty je důležitým veřejným zájmem, 
kterému je potřeba věnovat odpovídající pozornost.  

 

 

Obr. 2: Pohled na Mšec v přírodním parku Džbán. Historické krajinářské úpravy (rybníky), 
dochované stavby, kulturní památky, dominanty či specifické vizuální působení sídla 
v krajinném rámci, to vše jsou znaky dotvářející kulturní a historickou charakteristiku 

krajinného rázu. (Foto: Jiří Kupka) 

Ochrana kulturní historické krajiny, která představuje kulturní kapitál národa, 
však v současné praxi leckdy nedokáže odolat ekonomickým a leckdy i 
„ekologickým“ tlakům. Naše legislativa na ochranu krajiny a jejích hodnot není 
zanedbatelná, ale je roztříštěná do několika právních předpisů a několika resortů 
(kultury, ochrany přírody a krajiny, územního plánování, zemědělství). [3]  
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V následujícím textu se zaměříme na dva hlavní, státní památkovou péči a 
ochranu přírody a krajiny, a to zejména na institut krajinného rázu, jakožto 
univerzální nástroj ochrany charakteru krajiny. 

Dosud platný Památkový zákon [4] nabízí k ochraně celků historické kulturní 
krajiny několik možností. Segmenty krajiny (aleje, obory, vodohospodářské 
úpravy, zahrady a parky) mohou být samy o sobě chráněné jako kulturní 
nemovité památky, případně jako národní kulturní památky (Rožmberská 
rybniční soustava). Významně se v historické krajině může odrazit ochrana sídel 
formou městských či vesnických památkových rezervací a zón, či prohlášení 
archeologických památkových rezervací. Krajinné celky přiléhající k památkově 
chráněným objektům či areálům mohou být zahrnuty do ochranného pásma 
těchto památek (ochranné pásmo národní kulturní památky Říp) či památkově 
chráněných území (zón či rezervací). Specifickým nástrojem ochrany historické 
krajiny je pak vyhlášení krajinné památkové zóny dle §6 jakožto více či méně 
rozsáhlého území dochované kulturní krajiny zahrnujícího sídelní útvary a 
ucelené krajinné celky, jejichž dnešní podoba byla podstatnou měrou 
kultivována a formována historickou činností člověka. 

 

Obr. 3: Krajinná památková zóna Čimelice-Rakovice. Romantická lovecká krajina 
s rybníky u dvora Bissingrov. KPZ jsou jedním z nástrojů státní památkové péče k ochraně 

stop historické kulturní krajiny. (Foto: Jiří Kupka) 

Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu [5] opět zdůrazňuje, že 
významným segmentem hmotného kulturního dědictví je památkový fond, jehož 
součástí jsou i krajinářské kompozice jako součást kulturní krajiny. O krajině a 
přírodně krajinářských celcích se v tomto návrhu výslovně hovoří častěji než ve 
stávajícím zákoně a to v kategorii národních kulturních památek – v případě 
krajiny památek, které představují celostátně významné, mezinárodně známé a 
uznávané krajinářské kompozice – památkových zón – jako území se soubory 
nemovitých věcí včetně krajinářských úprav nebo jako topografické oblasti 
včetně území s archeologickými nálezy, která mají z hlediska své architektury, 
urbanismu, krajinářské tvorby, jednotnosti prostorových nebo stavebních vztahů 
či integrace do krajiny zvláštní význam historický, urbanistický, umělecký nebo 
vědecký – a památkových rezervací.  



OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY FORMOU OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 - 112 -

Přesto se ochrana historické krajiny formou nástrojů státní památkové péče 
jeví jako nedostatečná, neboť se zabývá pouze velmi omezenými segmenty 
krajiny a jednotlivými prvky. Z desítek navržených krajinných památkových zón 
bylo dosud po dlouhém procesu prohlášeno pouhých devatenáct, což představuje 
naprostý zlomek území historické kulturní krajiny, ač jedinečný. Lednicko-
valtický areál, prohlášený za krajinnou památkovou zónu již v roce 1992, je 
dokonce zařazen na prestižní Seznam památek světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO. Na ploše 185 km2 se nachází kulturní krajina, 
která je kvalitou, rozsahem a měřítkem nejvýznamnějším krajinářským dílem 
České republiky a je ojedinělá i ve světovém měřítku. [6]  

Nacházíme však řadu cenných celků historické krajiny, například unikátně 
dochované plužiny různých typů na Prachaticku, které žádnou – nebo alespoň ne 
účinnou – ochranu ze strany památkové péče nepožívají. Je tedy zřejmé, že péče 
o historickou krajinu se nevyčerpává na poli státní památkové péče. Jedná se o 
disciplínu mezirezortní, což vyjadřuje i memorandum sympózia Architektonické 
dědictví krajiny, [7] které deklaruje, že péče o kulturní krajinu se týká stejně 
ochrany přírody jako památkové péče. Je proto žádoucí, aby oba obory při péči o 
krajinu úzce spolupracovaly. Zároveň je třeba, pokračuje memorandum, zapojit i 
další obory a rezorty. 

 

 

Obr. 4: Ropická plošina na Třinecku (pohled z vrchu Godula) je příkladem intenzivně 
osídlené kulturní krajiny se specifickou historicky podmíněnou sídelní strukturou, která 

nepostrádá jistou působivost. (Foto: Jiří Kupka) 
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Krajinou celého území se zabývá, jak již napovídá jeho název, zákon o 
ochraně přírody a krajiny. [8] Krajinou podle tohoto zákona se rozumí část 
zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně 
propojených ekosystémů a civilizačními prvky. Je jí tedy i krajina urbanizovaná 
či industrializovaná. Tento zákon, ač v gesci ministerstva životního prostředí, 
zavádí další účinné nástroje, které lze s výhodou využít k ochraně historické 
kulturní krajiny, ať v rámci zvláštní, tak obecné ochrany přírody a krajiny.  

V rámci zvláštní ochrany (třetí část zákona) je účinným nástrojem ochrana 
kulturní krajiny v rámci chráněných krajinných oblastí. Dle zákona jsou 
chráněnými krajinnými oblastmi rozsáhlá území s harmonicky utvářenou 
krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených 
ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, 
popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Dle této definice je 
zřejmé, že nejsou chráněny pouze přírodní prvky, ale i celkový ráz harmonicky 
utvářené kulturní krajiny včetně památek historického osídlení. Příkladem může 
být znění Výnosu o zřízení CHKO Kokořínsko [9], kde se říká, že posláním 
oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků 
i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým 
znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a 
ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a 
využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a 
urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového 
rázu.  

 

 

Obr. 5: Harmonická kulturní krajina krajinné památkové zóny Chudenicko v Plzeňském 
kraji (pohled z Bolfánku). (Foto: Jiří Kupka) 
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Ze zkušenosti lze dokonce říci, že řada správ chráněných krajinných oblastí je 
aktivnějším a důslednějších ochráncem dochovaných stop historické kultivace 
krajiny (lidová architektura, struktura osídlení, urbanistická struktura, 
dochované plužiny) než orgány státní památkové péče. Dnešních dvacet pět 
chráněných krajinných oblastí přitom zaujímá nezanedbatelných 13.77% území 
České republiky, [10] což mnohonásobně převyšuje plochu krajinných 
památkových zón.  

Nejdůležitější nástroje k ochraně kulturní krajiny však tento zákon stanoví ve 
své druhé části, zabývající se obecnou ochranou přírody a krajiny, neboť tato se 
dotýká celého území státu. Může zde tedy být postižena ochrana hodnot také té 
kulturní krajiny, která jinak institucionálně chráněna není. 

Jestliže registrace významných krajinných prvků, kterými mohou být i cenné 
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků je v praxi 
spíše okrajovou záležitostí (formou významného krajinného prvku mohou být 
chráněny dochované plužiny, remízy, meze, aleje, sady), uplatňování ochrany 
krajinného rázu podle §12 se stalo užívaným nástrojem ochrany kulturní krajiny. 
Ustanovení zákona vychází z celoevropsky přijatého standardu, že existuje 
zájem na celoplošné ochraně krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví 
minulosti a příznivého životního prostředí budoucích generací. Zákon vyjadřuje 
záměr, aby orgány ochrany přírody chránily nejen zvláště chráněná území a 
vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně přispívaly k péči o celé 
území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti 
krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot.  

Vyhláška k novému stavebnímu zákonu [11] dokonce stanoví jako součást 
územně analytických podkladů vymezení oblasti krajinného rázu a její 
charakteristiku (řádek 17) a vymezení místa krajinného rázu a jeho 
charakteristiku (řádek 18). Institut krajinného rázu se tedy stává náležitostí 
územního plánování a nejen územního plánování (posuzování EIA, SEA a 
další). [12] 
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Obr. 6: Krajina pod Bezdězem. Struktura základních krajinných složek jakou je rozložení 
lesů, polí, luk, pastvin a nelesní zeleně je důležitým znakem kulturní a historické 

charakteristiky krajinného rázu. (Foto: Jiří Kupka) 

Krajinným rázem dle zákona se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností 
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Pojetí krajinného 
rázu je tedy podle zákona o ochraně přírody a krajiny značně široké, neboť 
zahrnuje nejenom vizuální aspekty krajinné scény projevující se navenek 
estetickou atraktivností, ale také ochranu přírodních a kulturně-historických 
hodnot spoluvytvářejících specifický ráz krajiny. Vzniká tak velmi komplexní 
nástroj ochrany rázu, charakteru a kulturní identity krajiny, přičemž tento 
způsob ochrany není multiplikací jiných způsobů ochrany, protože ochrana 
krajinného rázu se nezabývá podstatou ochrany dle jiných zákonů, ale tuto 
ochranu vnímá na základě znaků rázu a identity krajiny. Zákonný pojem 
„kulturní a historická charakteristika“ má zjevně přímou vazbu na ochranu 
historické krajiny či jejích znaků a hodnot, podobně jako ohled na zachování 
„kulturních dominant krajiny, harmonického měřítko a vztahů v krajině“.  
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Obr. 7: Pohled na ves Kraselov v jižních Čechách. Řada lokalit v České republice si 
zachovala tradiční ráz zemědělské kulturní krajiny se znaky harmonie měřítka a vztahů. 

(Foto: Jiří Kupka) 

Ke specifické ochraně krajinného rázu navíc zavádí §12 institut přírodního 
parku, který je vyhlašován k ochraně krajinného rázu s významnými 
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Je zřizován krajským 
úřadem obecně závazným předpisem, který stanoví omezení takového využití 
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 
Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které byly zřizované 
pro omezení negativních vlivů na rekreační využívání těchto oblastí. Z 
klidových oblastí se podle uvedeného zákona staly přírodní parky.  

Je možno shrnout, že krajina v sobě nese hodnoty přírodní, kulturní, 
historické, estetické, významové a symbolické. Řada z těchto hodnot je dnes a v 
minulosti také byla chráněna státní ochranou přírody a státní památkovou péčí. 
V obraze krajiny jsou tak ochráněny významné architektonické objekty jako 
kulturní památky, segmenty historické krajiny jako krajinné památkové zóny, 
cenná území přírodních hodnot jako velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná 
území a podobně. Jsou to však pouze nejcennější prvky krajiny a dílčí území. 
Kulturní krajina jako celek s místy více či méně soustřeďujícími přírodní, 
estetické a kulturně-historické hodnoty však vyžaduje rovněž systematickou péči 
a ochranu. Právě uplatňování §12 může být stěžejním nástrojem ochrany krajiny 
a to na celém území. 
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Poznámky: 
[1] Cultural landscapes represent the combined works of nature and of man. 

They are illustrative of the evolution of human society and settlement over 
time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities 
presented by their natural environment and of successive social, economic 
and cultural forces, both external and internal. The term "cultural 
landscape" embraces a diversity of manifestations of the interaction 
between humankind and its natural environment. (Report of the Expert 
Group on Cultural Landscapes, La Petite Pierre (France) 24-26. October 
1992 (http://whc.unesco.org/archive/pierre92.htm) 

[2] Evropská úmluva o krajině (European Landscape Convention) byla přijata 
ve Florencii 20. října 2000, jménem České republiky byla podepsána ve 
Štrasburku 28. listopadu 2002, v platnost vstoupila 1. března 2004 a pro 
Českou republiku 1. října 2004 pod číslem 13/2005 Sb. m. s. 
(http://www.ochranaprirody.cz/res/data/067/009785.pdf) 

[3] O problematice více: KUČOVÁ, V.: Historická kulturní krajina v kontextu 
památek světového dědictví. In: Zahrada – park – krajina 1/2007, s. 6-10; 
KUČOVÁ, V.: Možnosti ochrany kulturní krajiny v České republice - 
Současná právní úprava na úseku památkové péče, ochrany přírody, 
stavebního zákona a územního plánování. In: Veřejná správa 48/2006. 

[4] Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. (ve znění zákona 
ČNR č. 425/1990 Sb.) 

[5] Věcný záměr zákona o památkovém fondu, stav k lednu 2009, MK ČR 
(http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatky/vecny-zamer-zakona-o-
pamatkovem-fondu-7308) 

[6] Vyhláška MK ČR 484/1992 Sb., o prohlášení lednicko-valtického areálu na 
jižní Moravě za památkovou zónu. (http://monumnet.npu.cz) 

[7] Memorandum sympózia Architektonické dědictví krajiny. (Cheb, 21.-
23.9.2006), publikováno např. In: Zahrada – park – krajina 3/2006, s. 1 

[8] Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

[9] Výnos MK ČSR čj. 6070/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti 
„Kokořínsko“, rozprostírající se ve Středočeském kraji na území okresu 
Mělník a v Severočeském kraji na území okresů Česká Lípa a Litoměřice. 
(SCHKO Kokořínsko, http://www.kokorinsko.ochranaprirody.cz/) 

[10] Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR (http://drusop.nature.cz/) 
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[11] Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

 [12] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
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Abstrakt 
Hodnocení krajinného rázu na území hlavního města Prahy je z hlediska 

jejích charakteristik velice zásadní, konfliktní a komplikovaná záležitost, proto 
jsou zpracovány různé analýzy, koncepce a strategie, na jejichž podkladě a 
podkladě nástrojů územního plánování probíhá posuzování záměrů.  

 

1. Úvod 
Krajina hraje významnou úlohu z hlediska veřejného zájmu, je základní 

součástí evropského přírodního a kulturního dědictví, protože přispívá k blahu 
lidstva a upevnění evropské identity.  

1.1. Krajinný ráz 
Krajinný ráz je jediným legislativním nástrojem, jehož funkcí je zamezit 

realizaci staveb, které sice nepoškozují území z hlediska zájmů zvláštní ochrany 
přírody, ale poškozují estetiku krajiny a její kulturní, přírodní a historické  
hodnoty. Institut krajinného rázu odráží snahu zákonodárce chránit ráz krajiny 
jako přírodní, kulturní a historické bohatství. Smyslem posuzování záměrů v 
krajině je tedy zkoumat zda zamýšlená činnost ovlivní výše uvedené bohatství. 

Hodnocení krajinného rázu je legislativně ošetřeno zákonem č. 114 / 1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dale jen zákon)  
v ust. § 12. Z hlediska práva v rámci Evropské unie je zásadní Evropská úmluva 
o krajině z Florencie (r. 2000). 
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1.2. Územní plánování  
Územní plánování je legislativně ošetřeno zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dale jen 
stavební zákon). Urbanismus a územní plánování zajišťuje předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území (spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích) 
soustavným a komplexním řešením využití a prostorového uspořádání území 
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území.  

2. Hlavní město Praha  

 

Praha leží ve středu evropského kontinentu, je politicko-hospodářským a 
společenským centrem státu, který se rozkládá pouze na 0,6 % (496 km2) území 
republiky, ale počtem obyvatel (1 212 097 - stav k 31.12.2007) představuje 12 
% obyvatelstva státu. Podle zákona č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, v platném 
znění je Praha hlavním městem České republiky, jedním ze čtrnácti krajů a 
současně obcí. Z hlediska Klasifikace územních statistických jednotek je 
zařazena jednak jako NUTS 2 a zároveň NUTS 3. 

Administrativní dělení: od 1.7.2001: 22 správních obvodů, 57 městských částí 
(jejich postavení a působnost je stanovena jednak zákonem o hl.m.Praze a 
jednak obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy č. 55/2000, kterou se vydává 
Statut hl.m.Prahy), 112 katastrálních území, 15 statistických jednotek NUTS 4.   

2.1. Strategie, koncepce a nástroje územního plánování  
  hl.m. Prahy  

Politika územního rozvoje České republiky 

Politika územního rozvoje ČR je celostátní nástroj územního plánování, který 
slouží pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci 
územně plánovací činnosti krajů a současně jako zdroj důležitých argumentů při 
prosazování zájmů ČR v rámci územního rozvoje Evropské unie.    
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V současné době platí Politika územního rozvoje České republiky 2006. Za 
pořízení tohoto dokumentu zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj na základě 
usnesení vlády č. 321 ze dne 7. 4. 2004. Na základě §186 stavebního zákona a 
v souladu s usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 17. května 2006 měl být 
v termínu do 31. prosince 2008 předložen vládě ČR ke schválení návrh Politiky 
územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008) a současně s ní i Zpráva o 
uplatňování PÚR ČR 2006. Součástí návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 
je i vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území.  

Zásady územního rozvoje  

Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního plánu MHMP. 
Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
Povinnost pořízení zásad územního rozvoje vyplývá z ustanovení § 187 odst. (3) 
stavebního zákona. 

Návrh ZÚR hl. m. Prahy je zpracován podle zadání pro Zásady územního 
rozvoje hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007 a vychází ze závěrů Územně analytických 
podkladů hlavního města Prahy zpracovaných na úrovni kraje.  

Územně analytické podklady 

Pořizovatelem ÚAP hl.m.Prahy je Odbor územního plánu MHMP. 
Zpracovatelem – projektantem ÚAP hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 
ÚAP představují územně plánovací podklady, zjišťující stav a vývoj území 
hl.m.Prahy ve dvou úrovních zpracování – obecním a krajském.  

Povinnost pořízení územně analytických podkladů vyplývá z ustanovení § 
183 odst. (3) stavebního zákona. Odbor územního plánu MHMP pořizuje ÚAP 
hl. m. Prahy pro území hl.m.Prahy v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 
pořízení Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (krajská úroveň) a Územního plánu 
hl.m.Prahy (obecní úroveň). Výstupem první úrovně jsou Územně analytické 
podklady hl. m. Prahy - kraj, které byly zpracovávány v období březen - říjen 
2007. Ve druhé fázi jsou pořizovány podrobné podklady pro úroveň obce. V 
rámci dalších aktualizačních cyklů budou zpracovávány Územně analytické 
podklady jednotně pro obě úrovně. 
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Územní plán 

Pořizovatelem ÚP hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Zpracovatelem 
ÚP hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Územní plán hl. m. Prahy 
schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, 
který nabyl účinnosti 1. 1. 2000, je všestranným, komplexním a závazným 
materiálem poskytujícím informace o předpokládaném rozvoji hl. m. Prahy do 
roku 2010. Byl pořízen  postupem stanoveným zákonem 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu . V současné době na základě rozsudku 
Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008 o zrušení 
Opatřením obecné povahy č.1/2008 Změna Z 1000/00, platí územní plán v 
podobě před revizí.   

Regulační plány 

Regulační plán Vinohrady: Pořizovatelem - Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
pořizování podkladů a dokumentací. Zhotovitel: Atelier AUREA s.r.o., Špitálská 
2a, 190 00  Praha 9. Části území Vinohrad byla vyhlášena za památkovou zónu 
města. Regulační plán systematicky a dlouhodobě řeší zásadní negativní jevy - 
vysoká dopravní zátěž, přeměna bytového fondu na nebytový a malé množství 
zeleně ve vnitroblocích.  

Regulační plán Anenská: Závazné regulativy prostorového uspořádání území. 
Hlavním cílem je stanovení podmínek ochrany hmotného a  kulturního 
charakteru území.  

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze 

Pořizovatelem ÚP hl.m.Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Zhotovitel: U-24, 
s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování, Praha 2007. Koncepce je 
schválená Radou hl.m.Prahy Usnesením č. 1767 ze dne 02.12.2008  

Koncepce ochrany přírody a krajiny je specifickým dokumentem, který má 
přispět k významnému zlepšení stavu přírody a krajiny na území hl.m. Prahy. 
Koncepce ochrany přírody a krajiny je určena orgánům ochrany přírody a 
krajiny, samosprávě a občanům jako strategický podklad k rozhodování i řešení 
problematiky ochrany přírody a krajiny. 

Koncepce zeleného pásu kolem Prahy  

Schváleno Radou hl.m.Prahy Usnesením č. 1524 ze dne 04.11.2008. 
Rozvíjení Zeleného pásu v příměstské krajině hlavního města navrhuje 
tangenciální vztahy, radiální vazby a to včetně pro Prahu významných průniků 
vegetačních pásu hluboko do nitra města i přesahů do okolního regionu. Zásadní 
pro realizaci Zeleného pásu jsou majetkové poměry.  
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2.2. Základní charakteristiky hl.m. Prahy  
Geomorfologie a pedologie:  

Pro reliéf na území Prahy je typický nápadný rozdíl mezi dvěma základními 
soubory povrchových tvarů - vysoko položenými plošinami (zarovnanými 
povrchy) a poměrně hluboce zaříznutými údolími vodních toků. Geologický 
vývoj v oblasti hl. m. Prahy probíhá již téměř tři čtvrtě miliardy let, od starohor 
až po současnost, a tomu odpovídá i pestrost horninového podloží. Různorodé 
geologické stavbě odpovídá i mozaika různých půdních typů - černozemě 
(sever), hnědozemě a kambizemě (jižně).  

Hydrologie:  

Hydrologickou osou hl. m. Prahy je Vltava, do jejího povodí patří většina 
území. Pouze severovýchod je odvodňován menšími potoky do Labe (Vinořský 
a Mratínský potok). V dotčené oblasti přibírá Vltava jako svůj levostranný 
přítok Berounku (s přítokem Radotínského potoka). Jinak se do Vltavy vlévají 
pouze drobné potoky: levostranné přítoky (Dalejský, Motolský a Šárecký a 
Únětický potok) a pravostranné přítoky (Botič, Rokytka, Pitkovický potok - 
Ríčanka, Břežanský, Libušský a Kunratický potok).  

Klima: 

Základní klimatologické charakteristiky (směr, rychlost proudění vzduchu, 
sluneční záření, množství srážek a teplota), jsou na území města ovlivňovány 
zejména celkovou konfigurací terénu a konfigurací zástavby. Současná 
průměrná roční teplota 8,6°C a průměrný roční úhrn srážek 498,5 mm.  

Fauna a flora: 

Praha se nachází ve střední Evropě, která je ovlivňována počasím oceánským 
i kontinentálním, a leží na rozhraní termofytika a mezofytika. To spolu s 
geologickou pestrostí, členitým reliéfem, půdami různých trofických i 
hydrických poměrů vytvořilo podmínky pro vznik bohaté škály různorodých 
ekosystému s velkým počtem rostlinných a živočišných druhů, přestože je území 
vzhledem ke své hustotě osídlení dosti silně postiženo lidskou činností. Cenná 
společenstva jsou vázána na příměstské lesní celky s přírodě blízkou druhovou 
skladbou, ale i na extrémně svažitá stanoviště a skalní výchozy. Vzhledem k 
procesu synantropizace (přizpůsobení životu v bezprostředním okolí člověka) 
zde nacházejí útočiště i organismy, v jiných částech republiky již vzácné, které 
osídlují náhradní stanoviště vytvořená člověkem. 
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3. Ochrana krajinného rázu v podmínkách hl.m.Prahy 
Úkolem institutu krajinného rázu je ochrana území z hlediska zachování 

bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot – v 
souladu s tím je třeba podporovat zachování charakteru městské a příměstské 
krajiny, zajištit volné krajinné prostory, zvyšovat diverzitu krajinných struktur 
na úrovni ekosystémů, zvýšit prostupnosti krajiny a podporovat obnovu 
historických krajinných struktur přírodního charakteru a kulturního charakteru.  

3.1. Typické znaky a charakter pražského urbanizovaného  
  regionu  

Charakteristickým znakem pražské urbanizované krajiny jsou zelené svahy. 
Původ i charakter tohoto vizuálního vjemu je rozmanitý (historické zahrady, 
parky, zahrádkové kolonie, zahrady vilových čtvrtí). V kontrastu k nim je 
typickým znakem osídlení zastavěných návrší (historické dominanty se 
zástavbou, která neruší – Strahov, Bohdalec a na druhé straně sídliště z 80. let - 
obestavěná hrana nad Vltavou - Bohnice). 

Vzhledem ke svému historickému vývoji zahrnuje Praha poměrně rozlehlé 
oblasti zastavěných ploch a zároveň vysoký podíl orné pudy. Nezůstala zde 
zachována žádná rozsáhlá území přírodních, resp. přírodě blízkých ekosystému, 
která by byla zařazena do velkoplošných zvláště chráněných území (s výjimkou 
části začleněné do CHKO Český kras). Oproti tomu, především díky pestrým 
geologickým a geomorfologickým podmínkám, vznikla v Praze řada cenných 
lokalit vyhlášených za maloplošná ZCHÚ.  

3.2. Přírodní parky zřizované pro ochranu krajinného rázu  
 

   Název Zřizovací předpisy  Rozloha [ha] 

1.  Botič - Milíčov  vyhl. č. 3/1984 Sb. NVP  824,00  

2.  Říčanka  vyhl. č. 3/1984 Sb. NVP  407,70  

3.  Radotínsko - Chuchelský háj  vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP  1 392,40  

4.  Šárka - Lysolaje  vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP  1 005,00  

5.  Drahaň - Troja  vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP  578,80  

6.  Hostivař - Záběhlice  vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP  423,10  

7.  Rokytka  vyhl. č. 8/1990 Sb. NVP  136,50  

8.  Modřanská rokle - Cholupice  vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP  1 707,50  
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9.  Košíře - Motol  vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP  354,40  

10.  Klánovice - Čihadla  vyhl. č. 3/1991 Sb. HMP  2 222,80  

11.  Prokopské a Dalejské údolí  vyhl. č. 7/1993 Sb. HMP  652,50  

Seznam přírodních parků na území hl.m.Prahy 

Přírodní parky je možno chápat jako možnost velkoplošného typu ochrany 
přírody a krajiny, zřizují se k ochraně krajinného rázu v místech s významnými 
estetickými a přírodními hodnotami. Jsou nositeli historického vývoje území 
spolu s přírodními hodnotami. U pražských přírodních parků se jedná o typy 
parků s harmonickou kulturní krajinou. Účel ochrany je u většiny parků 
konzervační a sanační. Na jejich území působí negativně tři zásadní vlivy: tlak 
na výstavbu, nadměrná návštěvnost a realizace dopravních staveb.  

Vyjma Říčanky a Prokopského a Dalejského údolí jsou zpracovány pro 
všechny přírodní parky odborné podklady „Vyhodnocení krajinného rázu a 
návrh regulativů“ (Löw&spol.,s.r.o.). Jedná se o vyhodnocení krajinného rázu a 
návrh regulativů nezbytných pro ochranu krajinného rázu ve smyslu §12 odst. 
(2) a (3) zákona, které slouží jako metodická pomůcka při výkonu státní správy 
na úseku ochrany přírody. V posudcích jsou pro jednotlivé přírodní parky 
vymezeny typy krajinného rázu, vyhodnocena míra dochovanosti krajinného 
rázu, jsou navrženy způsoby a míra ochrany krajinných celků a stanoven 
podrobný návrh regulativů. Regulace se týkají např. zákazu výsadby 
geograficky nepůvodních dřevin, zákazu změny kultur mimo převodu na les, 
zákazu změn reliéfu, zákazu kácení břehových porostů a solitérních stromů. 
Zástavby se většinou týkají zákaz výstavby mimo stávající dvorce, zákaz 
výstavby v 1/4 délky parcely od hranice zastavěného území s otevřenou 
krajinou, zákaz výstavby více než dvoupodlažních objektů, nové objekty na 
okrajích zastavitelného území z tradičních materiálů, se sedlovou střechou 
klasických sklonů a okapovou orientací.  

4. Přírodní park Šárka Lysolaje  
Oblast Šárky a Lysolají se vyznačuje mimořádnými hodnotami přírodními a 

výraznými hodnotami estetickými, spojenými zejména s úlohou morfologie 
terénu a vegetačního krytu v krajinné scéně. Vývoj struktury zástavby a 
hospodářské kultivace území přinesl do krajiny výrazné a jedinečné stopy v 
dochované struktuře zástavby a v dochovaných formách a architektonickém 
výrazu jednotlivých staveb. Území přírodního parku vyniká neobyčejnou 
výrazností a neopakovatelností krajinné scény s četnými estetickými hodnotami, 
které lze rozdělit do tří skupin.  
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Předně jsou to neopakovatelné krajinné scenerie, druhou skupinu hodnot 
představuje přítomnost výrazných přírodních a přírodě blízkých scenerií 
(dramatické skalní scenerie, výrazné a neobvyklé porosty skalních stepí, lesní 
porosity) a třetí skupinou hodnot jsou hodnoty zástavby (urbanistické struktury, 
charakter zástavby). V dynamickém terénu se objevují čitelné akcenty 
prostorové scény - soliterní usedlosti s tradičními formami, zarostlé v zeleni 
zaniklých sadů a uprostřed lesních porostů. Harmonie  staveb a přírodního 
rámce a neopakovatelnost scenerie  spoluvytvářejí nesporné estetické hodnoty.  

4.1. Zásady ochrany krajinného rázu v přírodním parku  
  Šárka Lysolaje  

„Zásady ochrany krajinného rázu v přírodním parku Šárka – Lysolaje“, 
(zpracované Doc.Ing.arch.Ivanem Vorlem, CSc., Praha, říjen 2002).  

Cílem studie je zpracování odborného podkladu věnovaného kulturní a 
historické charakteristice krajinného rázu území přírodního parku a estetickým 
hodnotám krajiny. Materiál poskytuje  informaci o významu a hodnotách 
zástavby v  rázu krajiny a poskytuje odborný názor na zásady ochrany těch rysů 
a hodnot krajinného rázu, které spočívají právě ve struktuře a v charakteru 
zástavby. Je využíván ke koncepční práci v péči o krajinný ráz, k informování 
projektantů a investorů o prioritách  ochrany krajinného rázu na území 
přírodního parku a jako jeden z podkladů  při rozhodování dle § 12 zákona.  

 

 kostel Sv. Matěje 

Příklad regulativů:  

OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY - Ochránit strukturu historického jádra 
obce. Zachovat formy a charakter zástavby včetně architektonického tvarosloví. 
Architektonické novotvary jsou nepřípustné, nová výstavba v tradičních 
formách pouze na historických stopách zástavby. 
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ZÁSADY OCHRANY V PŘÍSLUŠNÉ ZÓNĚ ODSTUPŇOVANÉ 
OCHRANY 

Zóna velmi přísné ochrany - budou vyloučeny zásahy, které mohou 
představovat silný vliv na pozitivní hodnoty a důležité rysy charakteristik 
krajinného rázu. Budou vyloučeny zásahy, jejichž míra je hodnocena na 
hranicích přijatelnosti. Budou vyloučeny takové zásahy, jejichž přijatelnost by 
byla možná pouze za určitých podmínek. Budou vyloučeny zásahy, které jsou 
v zásadním rozporu se zásadami ochrany hodnot zástavby a přírodního rámce. 
Nová výstavba je přípustná pouze v souladu se zásadami ochrany hodnot 
zástavby a výjimky nejsou přípustné. Není možno rozšiřovat hranici 
zastavěného území. 

ZÁSADY OCHRANY HODNOT ZÁSTAVBY  A PŘÍRODNÍHO RÁMCE 

Ochrana struktury zástavby jakožto rysu rázu a identity krajiny - není možno 
rozšiřovat hranici zastavěného území. Bude respektována struktura zástavby 
(rozptýlená, volná nebo kompaktní).  

Ochrana charakteru zástavby a architektonického výrazu staveb jakožto  rysu 
rázu a identity krajiny - bude chráněn charakter zástavby při využití tradičních 
architektonických forem, prvků a materiálů, nová výstavba bude podřizena 
formám a výrazu objektů (půdorysný tvar, výška, materiály a barevnost). 

 

 Oblast horní Šárky 

4.2. Vyhodnocení krajinného rázu a návrh regulativů  
  pro přírodní park Šárka Lysolaje  

„Vyhodnocení krajinného rázu a návrh regulativů pro přírodní park Šárka – 
Lysolaje“, (zpracované Doc. Ing.arch. Jiřím Löwem a Ing. Samuelem Burianem, 
fa Löw & spol.,s.r.o. prosinec 2000). 
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Jedná se o odborný posudek vyhodnocení krajinného rázu a návrh regulativů 
nezbytných pro ochranu krajinného rázu ve smyslu  § 12 odst. (2) a (3) zákona a 
slouží při výkonu státní správy na úseku ochrany přírody. Posudek je vyhotoven 
se zvláštním zřetelem na ekologické principy ochrany krajinného rázu v rámci 
využívání území.  

Příklad regulativů: 

Zóna B – Nezastavěná niva Šáreckého a Nebušického potoka: je významným 
segmentem přírodního parku se zachovanými fragmenty nivních porostů a luk. 
Zákaz výstavby nových nadzemních objektů mimo zařízení nutných  pro 
stávající prvovýrobní využití, stavby jsou pouze přízemní, bez zvýšeného 
suterénu. Střechy  jsou symetrické sedlové, polovalbové a valbové, se sklonem  
35o až 45o, barevnost musí respektovat škálu od bílé přes žlutou, okrovou po 
červenou, hnědou, typickými materiály jsou střechy z pálené krytiny a cihelné 
zdivo s hladkými omítkami. Výsadba výhradně geograficky původních 
listnatých dřevin, ochrana břehových porostů a zákaz rušení rozptýlené dřevinné 
vegetace. 

5. Závěr 
Hodnocení krajinného rázu na území hlavního města Prahy je z hlediska jejích 

charakteristik velice zásadní, konfliktní a komplikovaná záležitost. Ze všech 
uvedených analýz je zřejmé, že část Prahy je velmi silně urbanizovaná plocha a 
druhá část je plochou přírodě blízkou (přírodní parky, lesní komplexy, vodní 
plochy a toky). Hodnocení zásahu záměru do jednotlivých znaků a hodnot 
krajinného rázu se na území hlavního města Prahy vydávají (v souladu se 
správním řádem) závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
(§149 správního řádu definuje náležitosti závazného stanoviska). Závaznému 
stanovisku (u staveb definovaných zákonem č. 100/2000 Sb.) předchází 
stanovisko k oznámení podle zákona 100/2001 Sb., v kterém se řeší jako jeden 
z možných dopadů na životní prostředí i dopad na krajinu a krajinný ráz. Na 
základě výše uvedené analýzy zabývající se množstvím podkladů, koncepcí a 
strategií lze konstatovat, že hlavní město Praha má velké množství výchozích 
dokumentů (jejichž odborná kvalita je poměrně vysoká), na základě nichž má 
příslušný orgán v dané věci (o záměru) rozhodovat (vydat závazné stanovisko).  
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RÁZU V ČESKÉ REPUBLICE - PREZENTACE 

VÝSLEDKŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Ing. Adam Záruba 

Český svaz ochránců přírody - základní organizace "Orlice", Lhotecká 179/3, 
500 09 Hradec Králové 9, e-mail: adam.zaruba@krnovice.cz 

 

Abstrakt 
Krajinný ráz je jednou z důležitých složek našeho životního prostředí a jako 

řada dalších podléhá zákonné ochraně. Při praktickém uplatňování této ochrany 
se však v ČR vyskytuje celá řada problémů, které mají různé příčiny. 
Zkoumáním těchto problémů a jejich příčin i návrhem možných opatření se 
zabývá disertace autora tohoto článku na téma “Problémy současné ochrany 
krajinného rázu v České republice”. Tento článek je stručným shrnutím 
předložené disertační práce. 

 

1. Úvod 
Problematika ochrany krajiny a krajinného rázu, která je pevně zakotvena v 

právním řádu České republiky i v mezinárodních právních dokumentech, se 
stává v posledních letech častým námětem diskusí v řadě odvětví lidské činnosti 
– od oborů humanitních (filozofie, estetika, sociologie ad.) a uměleckých 
(výtvarné umění, literatura), přes přírodovědné (zejm. geografie) až po obory 
technické (krajinné inženýrství, stavebnictví, architektura, urbanizmus aj.). 
Pohled každého z těchto oborů na krajinu a krajinný ráz se přirozeně liší. V 
oborech technických je však na krajinný ráz často pohlíženo pouze jako na 
určitou nadstavbu, jejíž hodnotu lze těžko popsat a objektivně posoudit a jejíž 
ochrana nesmí omezovat ty cíle a aktivity, jež jsou považovány za prvořadé – tj. 
zejm. ekonomické využívání krajiny a umísťování staveb všeho druhu. 
Výsledkem jsou nejen konfliktní situace, které velmi často plní stránky tisku či 
vysílací čas zpravodajských relací v televizi, ale bohužel často také 
neodčinitelné škody na přírodním a kulturním dědictví i estetických hodnotách, 
které vytvářejí jedinečnost každé krajiny. 
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Téma ochrany krajinného rázu, které je třeba považovat za mimořádně 
aktuální, a jež se dotýká bezprostředně i oboru územního plánování, nebylo 
doposud předmětem žádné disertační práce na Stavební fakultě ČVUT. Příčina 
tkví pravděpodobně v tom, že se jedná o téma v některých ohledech obtížně 
uchopitelné a značně multidisciplinární – přesahy do ostatních výše uvedených 
oborů jsou velké. Krajinný ráz není natolik exaktní veličinou, aby ho bylo 
možné vyjádřit snadno a přesně ve fyzikálních či ekonomických jednotkách a 
vykázat pomocí tabulek a grafů. Při posuzování krajinného rázu a zásahů do 
krajiny se přirozeně uplatňuje i subjektivní složka uvažování, vkus a cit 
posuzovatele. Tyto veličiny jsou na technické vysoké škole do značné míry tabu, 
i když objektivně se jedná o velmi důležitý faktor, se kterým je nutné počítat, 
nechceme-li se dostat při přípravě jakéhokoliv záměru do nesnází.  

Právě širší estetické a krajinářské aspekty staveb i rozvoje sídel a celých 
regionů jsou v našich podmínkách stále ještě většinou opomíjeny, o čemž se 
můžeme přesvědčit při cestách českou krajinou velmi často. V souvislosti s dnes 
frekventovanou ideou trvale udržitelného stavění se mluví nejčastěji o 
energetické úspornosti staveb, jejich ekologické a zdravotní nezávadnosti, 
recyklovatelnosti stavebních materiálů, o využívání obnovitelných zdrojů 
energie a surovin a podobných záležitostech. Vztah staveb ke svému okolí, tedy 
ke krajině, do níž mají být tyto stavby zasazeny, zůstává stále prakticky neřešen. 
Příkladem opomíjení této důležité věci mohou být i mnohé práce a publikace 
týkající se udržitelného stavění, jež vznikají na Stavební fakultě ČVUT. Co nám 
je však platné, že stavba je energeticky téměř dokonalá, zdravotně nezávadná a 
postavená z obnovitelných či plně recyklovatelných materiálů, když jejím 
nevhodným umístěním došlo k nenapravitelným škodám na krajině, jejím 
vzhledu či přírodních a kulturních hodnotách! Právě vztah stavby ke krajině je 
ve vyspělém zahraničí (např. ve Velké Británii) jednou z vůbec nejdůležitějších 
otázek týkajících se environmentálně šetrného navrhování staveb.  

2. Cíle disertace 
Cílem předložené disertační práce je podrobné zmapování současného stavu 

ochrany krajinného rázu v České republice, identifikace hlavních problémů v 
této oblasti a návrh opatření, která by zlepšila účinnost systému, jímž je krajinný 
ráz u nás chráněn. Cílem práce nebylo navrhovat nové metodiky pro hodnocení 
krajinného rázu a zásahů do něj, ani se podrobně zabývat teoretickými a 
filozofickými aspekty jeho ochrany či historickým vývojem a typologií krajin. 
Všechny tyto oblasti jsou velmi podrobně zpracovány v existující literatuře a 
disertační práce na toto téma by patrně nepřinesla mnoho nového.  
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3. Metodika zpracování disertační práce 
Problematika krajinného rázu je velmi rozsáhlá, s celou řadou aspektů a 

souvislostí. Z tohoto důvodu byla disertační práce rozčleněna na 10 hlavních 
částí, kde 7 částí představuje vlastní výzkum a 3 části jsou spíše formálního rázu 
(úvodní stať – I., formulace cílů – II. a shrnutí výsledků – X.). 

Část III. obsahuje přehled současného stavu problematiky krajinného rázu na 
teoretické úrovni. Tento přehled byl proveden formou literární rešerše 
dostupných podkladů (jak českých, tak zahraničních). Důraz je kladen na 
problematiku estetického hodnocení krajiny a jeho objektivizace. V případě 
estetických aspektů jsem místy využil vlastní interpretace, za účelem 
srozumitelnějšího podání této komplikované problematiky. 

V části IV. byly zmapovány současné hlavní faktory ovlivňující krajinný ráz 
v České republice. Na základě studia existující literatury, vlastních 
několikaletých pozorování přímo v krajině i na základě průzkumu dalších 
pramenů (zpráv ve sdělovacích prostředcích, konkrétních projektů či mnohých 
konzultací se zainteresovanými osobami z řad odborné i širší veřejnosti) vznikl 
ucelený přehled, ve kterém byly faktory ovlivňující krajinný ráz rozděleny podle 
svého charakteru do celkem 9 skupin (tyto skupiny se však mohou i prolínat):  

 

Skupina Charakteristika skupiny faktorů 

1. Změny sídelní struktury (zahrnující suburbanizaci, přestavby a 
změny existujících sídel a zánik sídel). 

2. Výstavba hospodářských staveb a zón (zahrnující výstavbu pro 
účely průmyslu, zemědělství, skladování, komerčních aktivit 
apod.). 

3. Výstavba dopravní infrastruktury (zejm. pozemních komunikací a 
staveb pro další typy dopravy). 

4. Těžba nerostných surovin (zahrnující i fenomén rekultivací). 

5. Výstavba technické infrastruktury. 

6. Výstavba sportovních a rekreačních zařízení. 

7. Likvidace původních krajinných prvků dotvářejících ráz krajiny 
(zde se jedná jak o prvky přírodní – např. zeleň, terénní útvary 
apod., tak o prvky kulturní – drobné stavby a další artefakty v 
krajině). 
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8. Změny hospodaření v krajině (zejména v zemědělském a lesním 
obhospodařování krajiny). 

9. Ostatní zásahy do krajiny (zahrnující např. oplocování pozemků, 
nepořádek v krajině, vegetační úpravy nesouvisející s předchozími 
faktory, vnášení různých drobných staveb do krajiny apod.). 

 

Pro každý z uvedených typů zásahů byly uvedeny ilustrativní příklady 
(fotodokumentace, odkazy na podklady ke konkrétním příkladům apod. a v 
jednom případě byla zpracována i podrobnější případová studie). Naznačeny 
byly i vhodné prostředky k regulaci uvedených typů zásahů. 

Část V. zahrnuje podrobný rozbor současné české legislativy ve vztahu 
k ochraně krajinného rázu. Důraz byl kladen na Evropskou úmluvu a krajině, 
zákon o ochraně přírody a krajiny i na další předpisy (stavební zákon, zákon o 
posuzování vlivů na ŽP a zákony památkový, lesní, vodní, zemědělský, horní a 
zákon o pozemkových úpravách). Na základě identifikovaných nedostatků byla 
v závěru části V. formulována doporučení k úpravám a doplnění jednotlivých 
právních předpisů směrem k lepšímu zajištění ochrany krajinného rázu.  

Práce na části VI., věnované zhodnocení hlavních metodik pro preventivní i 
případové hodnocení krajinného rázu používaných v ČR zahrnovala 
shromáždění všech klíčových a řady dalších, méně významných, metodik, jejich 
rozbor, porovnání, zhodnocení a formulaci doporučení k opatřením v metodické 
oblasti ochrany krajinného rázu. 

Jádrem disertace je část VII., kde byla předmětem výzkumu současná praxe a 
přístupy k ochraně krajinného rázu v ČR. Zkoumána byla ochrana krajinného 
rázu prostřednictvím: 

1. nástrojů územního plánování (Byl proveden podrobný rozbor návrhu 
Politiky územního rozvoje ČR 2008, dále 4 vybraných zásad územního rozvoje 
krajů, které byly buď ve fázi návrhů nebo už vstoupily v platnost a dále 6 
vybraných územních plánů obcí z obvodu ORP Hradec Králové, které byly v 
dané době v přípravě nebo v platnosti. Ve všech případech se jednalo výhradně 
o dokumenty zpracovávané podle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). 
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2. procesů hodnocení vlivů na životní prostředí (V oblasti procesů EIA 
byla provedena podrobná analýza 20 případů hodnocení vlivů záměrů na ŽP. 
Pro potřeby této analýzy byly vybírány záměry s očekávaným významnějším 
vlivem na krajinu, které je možné zařadit mezi typické současné faktory 
ovlivňující krajinný ráz, jež byly popsány v části IV. – viz výše. Pro potřeby 
analýzy procesů SEA byly vybrány 4 příklady hodnocení vlivů koncepcí na ŽP 
(nejednalo se o koncepce z oblasti územního plánování). Nižší počet u koncepcí 
byl zvolen z toho důvodu, že se jedná zpravidla o velmi obecné dokumenty a je 
zde reálný předpoklad, že i průběh procesu hodnocení bude mít, na rozdíl od 
procesů EIA, srovnatelný průběh. To se také analýzou plně potvrdilo.). 

3. správního rozhodování orgánů ochrany přírody a krajiny (Zde 
spočívala zvolená metoda v osobních konzultacích problematiky s pracovníky 
vybraných správních orgánů, do jejichž pravomoci spadá problematika ochrany 
krajinného rázu. K zajištění jednotné úrovně konzultací a k získávání 
srovnatelných informací byl předem připraven záznamový list, kam byly získané 
informace zapisovány. Pro účely průzkumu byly vybrány 2 odbory životního 
prostředí obecních úřadů ORP, 2 správy CHKO a odbor životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako zástupce odvolacího 
orgánu. Získané údaje byly porovnány a na jejich základě bylo možné 
formulovat závěry o současných hlavních problémech, které se v této oblasti 
vyskytují. 

Vedle výše uvedených 3 hlavních nástrojů ochrany krajinného rázu byly 
zkoumány také přípravné práce na úpravách legislativy v této oblasti a na 
implementaci Evropské úmluvy o krajině do naší legislativy a praxe. Tento 
výzkum zahrnoval kombinaci studia dostupných podkladů a konzultace 
s pracovníky ústředí AOPK ČR a příslušných odborů MŽP. 

Část VIII. je věnována fenoménu účasti občanů v ochraně přírodních a 
kulturních hodnot krajiny i životního prostředí obecně. Jedná se o věc, která 
s ochranou krajinného rázu bezprostředně souvisí, nicméně v současné době je 
zcela nedostatečně prozkoumaná a váže se k ní celá řada mýtů a předsudků 
zakořeněných i v odborné veřejnosti. Metodou studia relevantních literárních a 
dalších pramenů v kombinaci s dlouhodobým vlastním sledováním problematiky 
byl vytvořen ucelený přehled, který zahrnuje teoretická východiska a přehled 
názorů na účast občanů v rozhodovacích procesech, základní legislativní 
zakotvení účasti občanů, vyskytující se problémy, kategorizaci veřejnosti dle 
působnosti a motivace. Součástí je i případová studie založená na statistickém 
zpracování údajů o účasti občanských sdružení ve správních řízeních v Hradci 
Králové v roce 2007 poskytnutých Magistrátem města Hradec Králové. 
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Důležitým krokem bylo také mezinárodní porovnání ochrany krajinného rázu 
v ČR s jeho ochranou ve vyspělých zemích. Za tímto účelem bylo provedeno 
v části IX. porovnání britských a českých přístupů k této ochraně. Na základě 
shromážděných literárních a dalších podkladů byl proveden přehled britské 
legislativy v oblasti ochrany krajiny, institucionálního zajištění, ochrany 
významných krajinných celků (formou soustavy chráněných území), způsobů 
ochrany v rámci územního a dopravního plánování. Velký důraz je kladen na 
metodiky hodnocení krajinného rázu a jejich využití. Dále je krátce zpracováno 
téma implementace Evropské úmluvy o krajině a je zde představen informační 
systém o krajinném rázu – tzv. síť krajinného rázu „Landscape Character 
Network“ (LCN). Část IX. rovněž slouží částečně k ověření vhodnosti některých 
opatření navržených v předchozích částech. 

V závěru každé z uvedených částí předložené disertační práce je uveden 
přehled doporučení pro úpravu současného systému ochrany krajinného rázu 
v ČR. Tato doporučení přímo reagují na zjištěné problémy a nedostatky, resp. 
v případě části IX. přebírají i některé přístupy z Velké Británie, které byly 
vyhodnoceny jako aplikovatelné v podmínkách ČR.  

4. Výsledky disertační práce 
Identifikované problémy ochrany krajinného rázu lze v zásadě rozdělit do 

následujících 5 hlavních skupin: 

I. Problémy společenské spočívající zejména nedostatečném širším 
povědomí o významu krajiny a jejího rázu. Společenské aspekty a problémy 
krajinného rázu a jeho ochrany však nebyly hlavním tématem předkládané 
disertační práce a proto jsou zmíněny pouze v jejím úvodu a závěru. 

II. Problémy teoretické se týkají zejména otázek možnosti objektivizace 
hodnocení krajinného rázu či estetického hodnocení krajiny. Tyto problémy jsou 
řešeny v odborné literatuře, ale zpravidla jsou podány jen obtížně srozumitelným 
způsobem, který je příčinou špatné využitelnosti existujících literárních 
podkladů v praktické ochraně krajinného rázu či v osvětě směrem k širší 
veřejnosti.  

III. Problémy legislativní jsou spojeny zejména s tím, jak je v současné době 
ochrana krajinného rázu právně zakotvena v naší legislativě. Klíčovým 
legislativním problémem je nedokonalá a neúplná právní úprava ochrany 
krajinného rázu v zákoně o ochraně přírody a krajiny a nedostatečné zohlednění 
ochrany krajinného rázu v dalších právních předpisech, které krajinu rovněž 
bezprostředně ovlivňují.  
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IV. Problémy metodické souvisejí s různými přístupy k hodnocení 
krajinného rázu a zásahů do něho. Tyto problémy jsou do určité míry spojeny s 
problémy teoretickými.  

V. Problémy praktické jsou výslednicí působení problémů legislativních, 
metodických i filozofických a společenských. Tyto problémy byly 
identifikovány zejména v hlavních nástrojích ochrany krajinného rázu – 
územním plánování, posuzování vlivů na životní prostředí a správní agendě 
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

K řešení výše vyjmenovaných problémů (s výjimkou problémů 
společenského rázu) byl navržen následující komplex opatření: 

 
A. V oblasti teoretické  

Opatření Popis opatření 

A.1 Zaměřit se na vytvoření všeobecně srozumitelných výstupů využitelných 
v praxi – zejm. v rozhodovací praxi, ve výuce (hlavně na vysokých školách 
technického zaměření) a osvětě (odborné a široké veřejnosti). Při tom je 
třeba se soustředit zejména na problematiku objektivizace hodnocení 
krajinného rázu a estetického hodnocení krajiny, kde se vyskytují největší 
problémy. 

 
B. V oblasti legislativy a implementace Evropské úmluvy o krajině  

Opatření 

Podopatře
ní 

Popis opatření 

B.1  Upřesnit ochranu krajinného rázu vydáním obecně závazného právního 
předpisu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se kterým 
počítá §12 odst. 2 a jež by měl řešit podrobnosti ochrany krajinného rázu. 
Nutnost upravení samotného §12, minimálně přesným definováním pojmů, 
jež tento §12 uvádí (zejm. „harmonické měřítko a vztahy v krajině“ apod.). 

B.2  Sledovat účinnost §12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. a na základě 
výsledků rozhodnout o ponechání, případné úpravě nebo i zrušení tohoto 
ustanovení, které se zatím jeví jako nepříliš funkční a šťastné. 

B.3  Řešit přesahy ochrany krajinného rázu do dalších předpisů – zejména do 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – např. 
provázáním zákonů o ochraně přírody a krajiny a o posuzování vlivů na ŽP 
po vzoru úpravy v současném zákoně č. 114/1992 Sb., týkající se 
hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti (§45h a 45i). 
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B.4  Zavedení institutu krajinného plánování. 

 B.4.1 Krajinné plánování je třeba pojmout skutečně komplexně – ze všech 
podstatných hledisek (ochrana přírodních a kulturních hodnot včetně 
krajinného rázu, problematika hospodaření v krajině, řešení zeleně a ÚSES, 
revitalizace, ochrana půdy, urbanistická stránka krajiny, rozvoj sídel a 
výstavba v krajině, sociální problematika apod.). Krajinný plán by měl být 
postaven na týmové spolupráci odborníků z různých oborů a na spolupráci 
odborné a širší veřejnosti (zapojení občanů, aktivní spolupráce s NNO a 
uživateli krajiny). 

 B.4.2 Postupy zpracování a projednávání krajinného plánu (metodiku) je třeba 
podrobně a jednoznačně upravit v právních předpisech – nejlépe v 
samostatné vyhlášce k zákonu (podobně, jako tomu je u zákona 
stavebního), aby nedocházelo k nejasnostem a rozporům při plánovací 
praxi a aby byl zajištěn srovnatelný standard u všech krajinných plánů. 

 B.4.3 Vyřešit vztah krajinného a územního plánování – nejproblematičtější 
situace bude v tomto směru patrně na úrovni krajů, neboť krajinný plán na 
krajské úrovni (formou krajské koncepce ochrany přírody a krajiny) se 
může do značné míry krýt s náplní zásad územního rozvoje, které řeší 
vymezení cílových charakteristik krajiny a jejich ochranu. 

 B.4.4 Krajinný plán (který má mít strategický charakter) by měl být ustanoven 
zákonem jako závazný podklad pro územní plány obcí a za určitých 
podmínek by popřípadě mohl i zcela nahradit koncepci uspořádání krajiny 
zpracovávanou v rámci územního plánu. 

 B.4.5 Na obecní úrovni by mělo být preferováno zpracování krajinných plánů 
spíše formou krajinných plánů mikroregionů (svazků obcí) než 
jednotlivých obcí. Je třeba zdůraznit také nezbytnost koordinace a sladění 
krajinných plánů sousedních územních celků (obcí a svazků obcí). 

 B.4.6 Do tvorby krajinného plánu je třeba zapojit kromě odborníků, rezortních 
institucí, majitelů pozemků a širší veřejnosti užívající krajinu také sousední 
obce či svazky obcí. Smyslem je jednak koordinace jednotlivých 
krajinných plánů a sladění představ obcí, ale také podnícení zájmu o 
krajinné plánování mezi obcemi a jejich svazky. 

 B.4.7 Rozhodně doporučuji, aby krajinný plán byl zakotven jako dobrovolný 
dokument, a to alespoň do doby, než dojde k ustálení praxe krajinného 
plánování a kladnému přijetí krajinného plánování obcemi a občany. Zájem 
o zpracování krajinných plánů je třeba podnítit pomocí vhodně a účinně 
nastavených motivačních opatření. 

 B.4.8  Nutné je zapracování krajinného plánování, resp. jeho přesahů, do 
dalších zákonů a jimi upravovaných oblastí – zejména památkového, 
stavebního, lesního a vodního zákona, zákonů o ochraně ZPF, o 
zemědělství apod. 
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B.5   Vést diskusi o zvažovaném ustanovení odpovědnosti autorizovaných 
osob činných ve výstavbě za to, že jejich činnost a tvorba je v souladu se 
zájmy ochrany krajinného rázu a o uvažovaném zavedení autorizace osob 
provádějících hodnocení krajinného rázu. 

B.6  Doporučuji, aby forma nového památkového zákona byla inspirována 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (který je všeobecně 
považován za velmi kvalitní), včetně účasti veřejnosti na ochraně 
památkového fondu. 

B.7  Zapracovat povinnost ochrany krajiny a jejího rázu (v souladu s 
Evropskou úmluvou o krajině) alespoň formou deklaratorních ustanovení 
do dalších zákonů, které krajinu ovlivňují (lesního, vodního, horního 
apod.). Vzorem mohou být některé historické právní předpisy. 

 
C. V oblasti metodické  

Opatření Popis opatření 

C.1 Zachovat možnost výběru metodiky pro jednotlivé zpracovatele 
hodnocení krajinného rázu v upravené legislativě. 

C.2 Nemá význam připravovat další zcela nové metodiky obecného 
hodnocení krajinného rázu, neboť by se jednalo pravděpodobně pouze o 
postupy odvozené z postupů stávajících. Pozornost je vhodné zaměřit spíše 
na zdokonalování a aktualizaci stávajících metodických postupů. Existuje 
však prostor pro vývoj nových typů metodik pro specifické případy 
hodnocení – zejména pro hodnocení krajinného rázu v urbanizovaném 
prostředí vč. velkých měst či pro významné historické krajiny (po vzoru 
Velké Británie). 

C.3 Publikovat jednotlivé metodické postupy pro případové i preventivní 
hodnocení v ucelené podobě formou samostatné recenzované publikace v 
tištěném i elektronickém provedení (pro zvýšení dostupnosti a publicity 
hodnocení krajinného rázu). 

C.4 Implementovat osvědčené postupy z vyspělých zahraničních metodik 
(např. z britského procesu „Landscape Character Assessment“). 

C.5 Zapracovat metody zapojování širší veřejnosti do postupů preventivního 
hodnocení krajinného rázu, které se mají stát závazným podkladem pro další 
rozhodování v území (zpravidla jako podklad pro tvorbu územně plánovací 
dokumentace či přímo pro správní rozhodování). 

C.6 Preventivní hodnocení krajinného rázu širších území zpracovávat 
zásadně formou týmové spolupráce odborníků různých oborů. 

C.7 Při hodnocení krajinného rázu více zohledňovat význam uměleckých děl 
(výtvarných, literárních, hudebních aj.) vztahujících se k dané krajině či 
souvislostí s významnými osobnostmi, událostmi apod. spjatými s danou 
krajinou. 
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D. V oblasti územního plánování 

Opatření Popis opatření 

D.1 Provést úpravu Politiky územního rozvoje ČR směrem k větší ochraně 
krajinných hodnot, včas a správně reagovat na v PÚR předpokládané střety 
s ochranou krajinného rázu. 

D.2 Provádět preventivní hodnocení krajinného rázu v krajích v rámci zásad 
územního rozvoje krajů, vč. mezikrajské koordinace těchto hodnocení. V 
ZÚR podrobně řešit specifické problémy krajinného rázu (např. těžbu 
nerostných surovin, suburbanizaci, lokalizaci větrných elektráren apod.). 

D.3 Stanovovat v ZÚR krajů jednoznačné požadavky na úroveň zpracování 
územních plánů obcí ve vztahu k ochraně krajinného rázu a povinnost 
pořizovatelů a zpracovatelů územních plánů respektovat výsledky 
preventivních hodnocení zpracovaných v rámci ZÚR. Využívat aktivně 
možnosti uložit v ZÚR k řešení specifických problémů a lokalit zpracování 
územních studií a regulačních plánů. 

D.4 U vymezovaných koridorů dopravní a technické infrastruktury klást 
podstatně větší důraz na ochranu krajinných hodnot a krajinného rázu. 

D.5 Využívat aktivně možnost zahrnutí některých opatření k ochraně 
krajinného rázu či obnově některých jeho prvků mezi veřejně prospěšná 
opatření či veřejně prospěšné stavby (např. obnovu krajinných prvků a 
kultur, odstraňování ekologických a krajinářských zátěží, revitalizační 
opatření, rekonstrukce staveb mimořádné kulturní a krajinářské hodnoty 
apod.). 

D.6 Jako závazný podklad pro tvorbu územních plánů obcí zákonem stanovit 
krajinné plány (krajinné plánování viz opatření B.4). 

 
E. V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 

Opatření Popis opatření 

E.1 Výslovně uvést hodnocení vlivů na krajinný ráz mezi náležitostmi 
dokumentace a vyhodnocení koncepce – doplnění příloh č. 4 a 9 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

E.2 Stanovení jasných pravidel pro hodnocení vlivů na krajinný ráz v rámci 
procesů EIA a SEA. Tuto úpravu je vhodné provázat s úpravou podrobností 
o ochraně krajinného rázu podle zákona o ochraně přírody a krajiny (viz 
opatření B.3). Ustanovení povinného hodnocení vlivů na krajinný ráz 
(včetně jeho náležitostí) v rámci procesů EIA na vybrané záměry s 
potenciálním vlivem na tuto složku životního prostředí (větrné elektrárny, 
liniové dopravní stavby, těžba surovin, vodohospodářské stavby a úpravy, 
vybrané typy staveb a činností ve velkoplošných ZCHÚ a přírodních 
parcích apod.). 
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E.3 Zajištění systematického vzdělávání v oblasti ochrany krajinného rázu a 
posuzování vlivů na krajinný ráz u pracovníků posuzujících úřadů i 
zpracovatelů hodnocení vlivů na životní prostředí (jako podmínka 
autorizace). 

E.4 Vzhledem ke specifičnosti hodnocení vlivů koncepcí na krajinný ráz lze 
doporučit vypracování metodického postupu pro hodnocení koncepcí. 

 
F. V oblasti správního rozhodování podle §12 zákona č. 114/1992 Sb. 

Opatření Popis opatření 

F.1 Vytvoření centrálního informačního nástroje formou internetového 
portálu, který by poskytoval metodickou a praktickou podporu orgánům 
ochrany přírody i informace pro nejširší okruh dalších zájemců z řad 
odborné i občanské veřejnosti. Po vzoru britské sítě „Landscape Character 
Network“. 

F.2 Zajišťování systematického vzdělávání v oblasti ochrany krajinného rázu 
pro pracovníky orgánů ochrany přírody a krajiny, případně i pro pracovníky 
stavebních (a jiných podobných, zejm. vodoprávních, báňských aj.) úřadů. 
Důraz klást na řešení konkrétních příkladů v rámci těchto vzdělávacích 
programů. 

F.3 Zpracovávání dostupných podpůrných podkladů pro rozhodování o 
specifických typech záměrů, kde se vyskytují nejčastější problémy (např. 
větrné elektrárny, průmyslové a logistické areály apod.). 

F.4 Zavedení důsledné povinné výuky k problematice krajinného rázu na 
vysokých školách z oborů stavebnictví, architektury, zemědělství apod.. 
Jedním z klíčových zjištěných problémů je zcela nedostatečné povědomí 
projektantů. 

F.5 Osvěta v oblasti krajinného rázu a jeho ochrany zaměřená na nejširší 
veřejnost, s důrazem na investory a zástupce samosprávy. 

 
G. V oblasti účasti veřejnosti – uvedena jen klíčová opatření 

Opatření Popis opatření 

G.1 Vytvoření příznivějších podmínek pro využití institutu zástupce 
veřejnosti v územním plánování. 

G.2 Zavedení plnohodnotné účasti občanů do ochrany kulturních a 
památkových hodnot formou ustanovení v památkovém zákoně 
analogického s §70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

G.3 Obnovení plnohodnotné účasti veřejnosti ve stavebním řízení (s 
možnými omezeními eliminujícími možnost zneužití této účasti). 
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G.4 Zrušení limitu padesátiprocentní účasti voličů pro platnost výsledku 
místního referenda v zákoně o místním referendu. Tento padesátiprocentní 
limit ve většině případů představuje nepřekonatelnou překážku a 
znehodnocení často velmi těžkého a dlouhodobého občanského úsilí. 
Uzákonění referenda na úrovni krajů (i úrovni celostátní) po vzoru místního 
referenda. 

G.5 Sjednocení podmínek pro informování a účast občanských sdružení ve 
správních řízeních podle různých zákonů. 

G.6 Úprava petičního zákona tak, aby petice získaly větší váhu a zároveň 
bylo alespoň částečně zabráněno jejich zneužívání a dalším problémům. 

G.7 Využití dalších mechanizmů zapojování veřejnosti do rozhodovacích 
procesů, tak jak je to běžné ve vyspělém zahraničí. Mezi tyto přístupy patří i 
zapojení veřejnosti do procesů hodnocení krajinného rázu. 

G.8 Zajistit řádnou informovanost studentů vysokých škol, kteří se po 
dokončení studia objevují na místech investorů, projektantů, pracovníků 
veřejné správy i politiků, ale například i v pozici aktivních občanů. Vysoká 
škola nemá být místem, kde se předávají předsudky z generace na generaci. 

G.9 Dále byla formulována doporučení pro aktivní veřejnost na straně jedné a 
představitele politické reprezentace, veřejné správy, investorů a odborné 
veřejnosti na straně druhé k předcházení problémů a konfliktních situací. 

 
H. Doporučení po vzoru Velké Británie (nezapracovaná výše) 

Opatření Popis opatření 

H.1 Vést diskusi o rozšíření smluvní ochrany i do oblasti ochrany krajinného 
rázu. 

H.2 Klást větší důraz na pozitivní motivaci vlastníků a uživatelů krajiny k její 
ochraně – formou legislativního zakotvení finančních kompenzací, grantů, 
dotací a půjček na provádění žádoucích opatření, formou bezplatného 
odborného poradenství ze strany státních orgánů apod.. 

H.3 Zohledňovat zájmy ochrany krajinného rázu při poskytování dotací na 
lesnickou či zemědělskou činnost (zejm. v krajinářsky cenných oblastech). 

H.4 Důsledně zakotvit ochranu vzhledu a estetických hodnot území formou 
omezení reklamy a jednoznačným stanovením povinností řádné údržby 
pozemků či památkového fondu, vč. řádné vymahatelnosti těchto 
povinností. 

H.5 Aktivně a přímo zapojit odborné agentury (AOPK ČR, NPÚ), které 
disponují širokým spektrem odborníků, do územního plánování (včetně 
přímého zapojení do tvorby územně plán. podkladů a ÚPD), koncepcí 
regionálního rozvoje či významných strategických dokumentů např. v 
oblasti dopravy, cestovního ruchu, vodního hospodářství apod.. 
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H.6 Vést diskusi o větší míře propojení (či sloučení) ochrany přírody a 
krajiny s památkovou péčí v ČR (model spojené ochrany přírody a 
památkové péče funguje v Severním Irsku). 

H.7 Pokračovat ve vyhlašování cenných krajinných celků v nejvyšších 
kategoriích územní ochrany. Tato ochrana by výhledově mohla zahrnovat 
cca 20% území ČR. Zatímco chráněné krajiny (NP+CHKO) nyní zabírají 
15,4% z celkového území ČR, ve Skotsku tento podíl činí rovných 20% a v 
Anglii dokonce 23%. 

H.8 Zahájit experimentální ověřování nových nástrojů a technik, jako jsou 
např. Quality of Life Assessment či Village Design Statements v 
podmínkách České republiky. Výsledky těchto procesů se mohou stát 
plnohodnotným podkladem pro přípravu územních plánů měst a obcí a 
mohou se stát výrazným přínosem pro kultivaci veřejné správy, 
samosprávných orgánů i občanské společnosti a rovněž pro zvýšení zájmu 
veřejnosti o veřejné dění a zejména územní plánování. 

5. Závěr 
Předkládaná disertační práce si klade za cíl být jedním z příspěvků do široké 

diskuse o budoucí podobě ochrany krajinného rázu v České republice. Základní 
snahou bylo provést co nejpodrobnější zpracování této problematiky, včetně 
některých důležitých souvisejících aspektů (účast veřejnosti, mezinárodní 
porovnání) a na základě toho předložit návrhy a doporučení k úpravám 
dosavadní legislativy a praxe v oblasti ochrany krajinného rázu. Poměrně 
mimořádný rozsah předložené disertační práce odpovídá plně složitosti a 
závažnosti tématu, jakož i množství a komplikovanosti problémů, které se v 
současné ochraně krajinného rázu vyskytují. I přes tuto snahu však nebylo 
možné provést zhodnocení dané problematiky na 100%. Další výzkum bude 
třeba zaměřit zejména na pokračující sledování ochrany krajinného rázu v rámci 
územního plánování. V případě předložené disertace se totiž jedná o první, spíše 
předběžné výsledky, neboť současný zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu platí příliš krátkou dobu a územně plánovací praxe 
zatím není dostatečně zavedena. Neřešeny zůstaly také aspekty ochrany 
krajinného rázu v rámci komplexních pozemkových úprav a dotačních politik v 
zemědělství, lesnictví apod. (tedy otázky, nakolik jsou v rámci těchto programů 
zohledňovány potřeby zachování a zlepšování rázu krajiny) či dopady 
současných koncepcí ochrany přírody a krajiny zpracovávaných jednotlivými 
kraji. Toto vše jsou rovněž důležitá témata pro další výzkum. Příležitosti budou i 
v další komparaci legislativy a praxe v ČR s legislativou a praxí v jiných 
vyspělých zemích. 
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Pro zlepšování situace na poli ochrany krajinného rázu je však prvořadým 
úkolem zajištění odpovídající úrovně výuky v této problematice na vysokých 
školách technického zaměření, neboť právě absolventi technických oborů, 
zejména z oblasti stavebnictví, architektury, urbanizmu, krajinného inženýrství 
aj. mají velkou schopnost a příležitost ovlivňovat krajinu a její charakter (v 
pozitivním i negativním smyslu). Právě nedostatečné povědomí o ochraně 
krajiny a jejího charakteru u uvedených profesí je jedním z klíčových problémů 
současné doby. Problematika ochrany krajinného rázu by proto měla být 
obsažena jak ve výuce předmětů z oblasti ochrany a tvorby krajiny, tak z 
oblasti územního plánování.  

 

Literatura: 
[1] ZÁRUBA, A.: Problémy současné ochrany krajinného rázu v České 

republice, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008, 380 s. 
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HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU                         
CHKO ČESKÝ KRAS) 

Ing. Kateřina Hronovská 

doktorand Ústav urbanismu ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Thákurova 
7, 166 34, Praha 6, e-mail: katerina.hronovska@gmail.com 

 

Abstrakt 
Vesnická sídla jsou vedle volné krajiny nedílnou součástí chráněných 

krajinných oblastí. Lidé je budují po staletí a tak vznikají různé typy sídel - od 
řízených až po shlukové s nepravidelnou zástavbou. 

Jejich urbanistická struktura, to jakým způsobem jsou utvářeny a jak jsou 
usazeny v krajině, závisí na různých faktorech. Jeslti obec leží ve svažité poloze, 
v sevřeném údolí nebo je v rovinaté krajině, protéká-li jí potok nebo je situována 
na břehu řeky, to vše spolu s navazujícími poli, loukami, lesy a vodními 
plochami vytváří harmonickou krajinu. Ve snaze po modernosti a přiblížení 
vesnice k městu bylo znehodnoceno případně zbouráno mnoho krásných a 
cenných budov a byla postavena řada staveb, které výrazně narušily ráz obcí i 
krajiny. Nebezpečí poškozování tradičních hodnot venkovského prostředí trvá 
dones.  
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Na území chráněných krajinných oblastí je velmi často orgány ochrany 
přírody posuzován vliv navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Za vhodný 
materiál pro jejich rozhodování a za podklad pro územní plánování lze 
považovat preventivní hodnocení krajinného rázu. Protože se jedná o rozlehlá 
území, je plošná regulace výstavby v celé CHKO značně problematická a leckdy 
zbytečně přísná.  

 

Na příkladu Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Český kras 
(Atelier V, 2008) je ukázána možnost rozlišeného přístupu k regulaci stavební 
činnosti na základě prostorové a charakterové diferenciace území, kdy jsou 
ochranná opatření stanovena ve třech úrovních, pro krajinné celky, pro místa 
krajinného rázu a konečně pro jednotlivá sídla. Tento přístup zohledňuje 
různorodost území a stanoví ochranná opatření skutečně identifikovaných 
hodnot. 

Na území chráněných krajinných oblastí se nachází segmenty zemědělské 
krajiny s venkovskou zástavbou, někdy dokonce, a to zejména v okrajových 
částech těchto území, segmenty krajiny urbanizované či industrializované. Zde 
by zástavba v úvahu přijít mohla a také k ním dochází. Její určitá regulace 
z hlediska krajinného rázu je zde proto nutná. Ovšem i tato území bývají značně 
různorodá. Jsou zde sídla s dochovanou tradiční architektonickou formou, 
hmotou, měřítkem a výrazem objektů, sídla s dochovanou urbanistickou 
strukturou, s dochovanou strukturou osídlení a strukturou krajiny (cestní síť, 
plužina...). Nacházejí se zde objekty lidové architektury i objekty zapsané dle 
zákona 20/1987 o státní památkové péči mezi kulturní nemovité památky či 
národní kulturní památky (někdy ovšem v dezolátním stavu). Některé z těchto 
sídel či segmentů kulturní krajiny mohou být prohlášeny podle téhož zákona za 
památkové zóny nebo dokonce za památkové rezervace. 

Vedle toho se však na území chráněných krajinných oblastí nachází i lokality 
s architekturou novodobou, nehodnotnou, neodpovídající tradičním regionálním 
znakům, četné přestavby, dostavby, přístavby, provizorní objekty, opuštěné 
zemědělské, technologické a vojenské areály, devastované vsi a chatové osady. 
V řadě takových území se navíc objevují i sídla zaniklá nebo částečně zaniklá, 
torza původní zástavby pozůstatky již neexistujících krajinných struktur.  

Z této různorodosti vyplývá požadavek na diferencovanou ochranu a regulaci 
budoucí zástavby. Nelze stejně přísně regulovat ve zcela rozdílně hodnotných 
sídlech, ač v rámci jedné CHKO. V osadách, kde se žádné tradiční znaky 
architektury či urbanistické struktury nedochovaly, nebo kde se zástavba 
v krajinném rázu vizuálně neuplatňuje, jsou striktní vzhledové konvence 
zbytečně omezující, neboť chrání neexistující hodnoty. 
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Pokus o diferencovaný přístup k usměrnění budoucí zástavby na základě 
evaluace znaků kulturní a historické charakteristiky byl učiněn v preventivním 
vyhodnocení krajinného rázu CHKO Český kras (Atelier V, 2008). 

 
Specifické rysy charakteru krajiny Českého krasu 

Území CHKO Český kras je oproti jiným CHKO specifické tím, že zahrnuje 
jak krajinu s významným přírodními hodnotami, tak i území se značným 
podílem ekonomicky aktivního obyvatelstva a silnou funkcí individuální 
rekreace. Blízkost těsně při okraji Prahy v tradiční rekreační oblasti údolí 
Berounky a jejích přítoků (Kačák) vyvolává silné tlaky na rozvoj trvalého 
bydlení a na rekreaci (zejména tradiční chatové oblasti u Berounky) a cestovní 
ruch. Tyto tendence se soustřeďují především podél krajinné osy Berounky, 
která je současně dopravní osou. Je to železniční trať s charakterem příměstské 
rychlodráhy, která při neexistenci radiálního silničního tahu na Prahu zajišťuje 
dopravu za zaměstnáním a za vybaveností do Prahy. V porovnání se sídly při 
železniční trati, jsou sídla ležící mimo blízkost koridoru Berounky poměrně 
málo atraktivní. Jedná se především o jihozápadní okraj Českého krasu směrem 
k Hostomické kotlině, kde je přístup od silnice I/4 poměrně problematický, 
zatímco sídla ležící blíže k okraji Prahy (okolí Radotína), okraji Berouna (Tetín) 
a k dálnici D5 (Bubovice, Janská) jsou (a v budoucnu budou) pro investory 
mnohem atraktivnější. 

Vývoj území v blízkosti Prahy přinesl na jedné straně rozvoj příměstských 
vilových (za první republiky - Černošice, Všenory, Dobřichovice) a chatových 
lokalit (první republika i 50. a 60. léta) v koridoru Berounky a na druhé straně 
přinesl stagnaci tradičních zemědělských sídel  v severovýchodní i jihovýchodní 
části CHKO v náhorních zvlněných polohách nad oběma břehy Berounky. Tento 
vývoj se projevil i v malé dochovanosti urbanistické struktury venkovských 
sídel a dochovanosti menšího množství cenných objektů a souborů lidové 
architektury v porovnání s jinými CHKO. Novodobá výstavba a přestavby 
tradičních objektů přinesly výrazné proměny charakteru obcí, přičemž 
samostatnou kapitolou je výstavba chatových kolonií v poměrně cenných 
polohách nivy Berounky a v zaříznutých údolí jejích přítoků. 

Navzdory silně přeměněné struktuře zástavby (a do značné míry i struktuře 
osídlení) vyniká ráz krajiny Českého krasu častou harmonií zástavby a 
krajinného rámce, mimořádně působivým zasazením obcí do krajiny (Karlštejn, 
Hostím, Sv. Jan pod Skalou) a přítomností cenných objektů lidové architektury a 
dalších staveb (statky, zámečky, kostely, klášter). Charakter krajiny 
s mimořádnými kulturními a historickými hodnotami spoluvytváří hrad 
Karlštejn a hradiště Tetín. 
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Tři úrovně ochrany krajinného rázu  
Ochrana krajinného rázu na území CHKO s hustou sídelní strukturou nebo se 

zemědělskou krajinou je členěna do tří úrovní: 

1/Krajinné celky (KC) mají identifikované hlavní znaky spoluvytvářející 
krajinný ráz a stanoveny základní cíle a podmínky ochrany identifikovaných 
znaků. 

2/Krajinné prostory (KP) jsou dle soustředěnosti, cennosti a významu znaků 
a hodnot krajinného rázu rozděleny do „pásem odstupňované ochrany“ podle 
nutnosti různé přísnosti ochrany jednotlivých znaků při hodnocení vlivů 
navrhovaného záměru. 

Pásmo A – Území s nejvyšším stupněm ochrany krajinného rázu 

Pásmo B – Území s vysokým stupněm ochrany krajinného rázu  

Pásmo C – Území se zvýšeným stupněm ochrany krajinného rázu 

Změny ve využití území a stavební akce budou směřovány v naprosté většině 
mimo lesní porosty do enkláv bezlesí, do existujících sídel a do jejich okolí. 
Proto musí být ochrana krajinného rázu směřována především do těchto území a 
je třeba se vyjádřit obecně k usměrnění takových záměrů. Vzhledem k tomu, že 
obecnou podmínkou ochrany je zákaz výstavby ve volné krajině a nutnost nové 
výstavby (v obcích k tomu vymezených) v kontaktu se zastavěným územím 
sídel, event. v kontaktu s rozptýlenou strukturou zástavby, je třeba pozornost 
věnovat otevřeným segmentům krajiny, ve kterých se vyskytuje zástavba sídel 
nebo prvky osídlení (samoty, rozptýlená zástavba).  

Na území Českého krasu byla proto vymezena dílčí území ležící mimo 
souvislé lesní porosty a zahrnující kulturní krajinu, drobné lesní porosty a 
rozptýlenou zeleň a v každém případě sídla nebo prvky osídlení. Jedná se o tzv.  

3/„lokality se zástavbou (LOsZ)“.  

Lokality se zástavbou a sídla v nich ležící – zpravidla vizuálně otevřené 
segmenty krajiny se zástavbou sídla nebo s prvky osídlení (LOsZ) – ve kterých 
se zástavba výrazně uplatňuje v krajinné scéně a ovlivňuje ráz krajiny, které jsou 
vymezené v rámci jednotlivých krajinných prostorů (KP) jsou rozděleny do čtyř 
kategorií v závislosti na dochovanosti urbanistické struktury a možností změn 
v této struktuře, dochovanosti architektonických hodnot a typického 
charakteru zástavby. 
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LOsZ I. kategorie (LOsZ-I)  
(vybraná ukázka stanovených regulativů z preventivního hodnocení) 

Charakteristika 

Venkovské sídlo a lokalita se zástavbou – zpravidla vizuálně otevřený 
segment krajiny v jehož obraze se sídlo projevuje – zahrnuje území, ve kterých 
má zástavba mimořádně silný vliv na vznik výrazného rázu krajiny a kde 
přírodní rámec (morfologie terénu a vegetační kryt) dotváří estetické hodnoty a 
harmonii krajiny. Jedná se zejména o území se zástavbou, která mají dochované 
tradiční formy, zřetelný architektonický výraz, architektonické a památkové 
hodnoty. Jedná se též o krajinné segmenty, kde výrazně dochovaná historická 
struktura zástavby je zcela typická, dokládá způsob osídlení území, 
obhospodařování zemědělských ploch a spoluvytváří typickou krajinnou scénu. 

Jedná se o sídlo s některými z následujících znaků krajinného rázu 

• sídlo (nebo ucelená část sídla) jehož charakter urbanistické struktury, 
charakter zástavby a architektonický výraz staveb zásadním způsobem 
spoluvytvářejí ráz krajiny 

• sídlo (nebo ucelená část sídla) s výrazně dochovanou historickou 
urbanistickou strukturou a s dochovanými stavbami lidové architektury 

• sídlo se zřetelnými stopami členění historické plužiny 

 

Podmínky ochrany krajinného rázu (regulativy) 

K účelu ochrany struktury zástavby byly definovány následující podmínky: 

Bude zachována historická struktura zástavby s výrazně omezenou možností 
jejího rozšíření (rozvoj obce je ukončen a bude dále směřovat k přestavbě a 
obnově existujících objektů, nová výstavba je možná pouze výjimečně)  

Bude chráněna dochovaná silueta sídla a jeho vizuální projev v krajině (je 
třeba vyloučit stavby, které by měřítkem, formou, materiálem nebo barevností 
vytvářely nový znak vizuálního projevu sídla v krajině) 

K účelu ochrany charakteru zástavby byly definovány následující podmínky: 

Při přestavbách, obnově nebo nové výstavbě bude chráněn charakter zástavby 
při využití tradičních architektonických forem, prvků a materiálů (zejména 
v kontextu s objekty a soubory se zřetelnými architektonickými hodnotami a s 
kulturními památkami), nová výstavba se bude podřizovat formám a výrazu 
tradičních objektů - půdorysný tvar, výška, tvar střechy, materiály a barevnost. 
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Obr. : Schéma obcí a LOsZ I., II., III., a IV. kategorie. (Atelier V) 

 

Obr. : Schéma LOsZ na území CHKO - ortofotomapa.)(Atelier V) 
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