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PŘEDMLUVA 

 

Vážení čtenáři, 

publikace, kterou držíte v ruce, sestává ze souboru vzájemně se doplňujících textů, 

které byly vybrány z příspěvků na již sedmý ročník konference „Člověk, stavba (a) územní 

plánování“ a uspořádány do tematických bloků. Konference byla pořádána Katedrou 

urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze dne 22. května 2013 a byla 

podpořena grantem SVK 05/13/F1. 

Konference je prostorem pro prezentaci a diskusi nad výzkumem v oblasti územního 

plánování, urbanismu, architektury, památkové péče, ochrany přírody a krajiny, mapování 

území a oblastí s těmito souvisejícími. Již tradičně se zde setkávají výzkumníci, doktorandi a 

akademičtí pracovníci z univerzit v Praze, Brně, Bratislavě a Ostravě. Máme zde ale 

i příspěvky z univerzit v Košicích, Českých Budějovicích a Nitry. Zastoupeny jsou především 

fakulty stavební, architektury, životního prostředí, geografie, a dále fakulty přírodovědecké a 

sociálních studií. Samotné konference se zpravidla kromě samotných přednášejících účastní 

také studenti zmíněných univerzit, ale též pracovníci krajských úřadů a městských částí, kteří 

se danou problematikou zabývají v praxi. 

 

Na obsah publikace lze pohlížet přinejmenším dvojím způsobem. Jednak, na úrovni 

jednotlivých kapitol, jde o publikaci dílčích výsledků výzkumu a o související diskusi. Druhý, 

obecnější pohled, který je artikulovaný na úrovni tematických okruhů, pak informuje 

o aktuálních směrech a oblastech bádání v oborech, na které se konference zaměřuje. Přestože 

lze jakékoliv řazení příspěvků do kategorií a tematických okruhů považovat za poměrně 

arbitrární, zrcadlící do značné míry pohled editora, přinejmenším dva tematické okruhy 

v počtu došlých příspěvků jednoznačně dominují – a to na téma konverzí, industriální 

architektury či brownfieldů a dále téma veřejných prostranství. Články v oddílech územní 

plánování, zeleň, krajina a památky jsou ve srovnání s oddíly industriál a veřejná prostranství 

mnohem různorodější a tedy i obtížněji kategorizovatelné. Specifickým samostatným oddílem 

je mapování, ohrožení území, který má, na rozdíl od většiny ostatních příspěvků, mnohem 

techničtější charakter a adresuje řadu oborově specifických problémů. 

Letmý pohled do publikací  vydávaných u příležitostí minulých ročníků konference 

nám ukáže, že témata industriálu a veřejných prostranství se jimi vinou jako červená nit. To 

lze interpetovat tak, že jde o témata, která jsou považována českými a slovenskými 

výzkumníky, školiteli a grantovými komisemi za významná a stále aktuální. Postupem času 

lze při tom pozorovat určitý posun: zatímco starší příspěvky na tato témata spíše upozorňují 

a mapují je (mluví se zejména o brownfieldech, suburbanizaci, problémech, obecných 

postupech řešení), tak poslední dobou přibývají příspěvky, které se zabývají konkrétními 

lokalitami a navrhují jejich řešení (projekty), přináší a diskutují příklady ze zahraničí 

a reflektují realizované projekty či působení konkrétní legislativy a institucí. To je jiště posun 

správným směrem a určitý doklad toho, že když se na určité problémy upozorňuje, postupně 

se začnou zkoumat a nakonec, díky soustředěnému úsilí jednotlivců, občanských organizací a 

institucí, i řešit.  

 

 

         Pavel Holubec 
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PREFACE  

 

Dear readers, 

the publication you have just opened consists of a collection of mutually 

complementing papers that were chosen from papers delivered at conference „Man, Building 

and Urban Planning 7“ - a seventh session of the conference held at Czech Technical 

University in Prague, at Faculty of Civil Engineering at May 22, 2013 and organized by the 

Department of Urban Design, Town and Regional Planning. The conference was supported by 

grant SVK 05/13/F1. 

Conference provides a space for presentation of research and discussion on it in the 

following fields: urban, town and regional planning, urbanism, architecture, monument 

preservation, conservation of nature, landscape design, mapping and related fields. 

Participanting researchers, graduate students and scholars are traditionally coming from 

universities in Prague, Brno, Bratislava and Ostrava but this session was attended also by 

researchers from Košice, České Budějovice and Nitra. Participants are predominantly from 

faculties of civil engineering, architecture, environment, geography, sciences and social 

sciences. The conference itself is usually attended also by students of above mentioned 

universities and by civil servants from regional authorities and city districts. 

 

There are at least two ways of looking at the content of this publication. First, on the 

level of papers, each paper presents partial results of the research or discussion on it. Second, 

a more general level, that is articulated in grouping of papers into thematic sections, can be 

interpreted as a partial information about actual direction or focus of research in above 

mentioned fields. Although every grouping into categories and themes can be treated as more 

or less arbitrary, reflecting to a great extent editor's perspective, at least two themes, based on 

a number of received papers, stand out: the theme that relates to industrial architecture, 

conversions and brownfields and public space. The papers collected in the sections on 

planning, landscape, vegetation and monuments are more diverse and therefore more difficult 

to categorize – at least in comparison with those in sections on industrial architecture and 

public spaces. The section of its own is territorial risk and mapping that is comparatively 

more technical and adresses a variety of field-specific issues. 

While glancing over the publications from previsous sessions of the conference, we 

can realize that the stream of research on industrial architecture and public spaces is there all 

the time. It can be interpreted that Czech and Slovak researchers, supervisors and grant 

committees consider these themes significant and actual. Comparing the titles and abstracts, 

we can see a slight shifting of emphasis: while the older papers are mostly raising and 

mapping these issues (there is an emphasis on brownfields, suburbanization, problems and 

general solutions), among the newer ones can be found a greater number of those that deals 

with concrete localities, buildings and projects, those that present and discuss examples from 

abroad or that reflect realised projects, legislation or practices on public bodies. This is 

certainly a shift in a proper direction and a testimony that the process of raising an issue, 

focusing research and collective, individual and institutional action finally leads to some 

tangible results.  

 

 

         Pavel Holubec 
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Význam a hodnota přírodního prostředí  
v čs. urbanismu a územním plánování (1948-1968) 
The Importance and the Value of the Natural Environment in 
Czechoslovak Urban and Regional Planning (1948-1968) 

Mgr. Jan Dostalík 
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií.  

Masarykova univerzita, Joštova 10, Brno, jan.dostalik@mail.muni.cz 

Abstract: 

Czechoslovak urban and regional planning (URP) started as the scientific discipline as well 

as the instrument of central economic planning at the end of the 1940s. In the following 20 

years were methods, objectives and steps in URP carefully considered and evaluated, but also 

"impromptu" put into practice (it was the time of many challenges – post-war reconstruction 

of Czechoslovakia, need for industrial development, permanent shortage of housing, etc.).  

Rather exceptional and less known are then ecological conceptions of regional planning, 

theoretical works advocating environmentally friendly attitudes, land cultivation and 

protection, and urban studies that chose "green" as their main principle. 

My contribution tries to present an overview of such ecological endeavors and discovers the 

values and the importance that was ascribed to the natural environment by urbanists and land 

use planners during the difficult period of the 1950s and the 1960s. The comparison with 

current (not exclusively "green") approaches allows for the focus on roots of the relationship 

of URP to the natural environment. 

Abstrakt: 

Na konci 40. let 20. století vzniká v Československu územní plánování jako vědecká 

disciplína i jako nástroj centrálního hospodářského plánování. Cíle, metody, kroky územního 

plánování byly v následujících 20-ti letech intenzivně promýšleny, hodnoceny, diskutovány, 

ale i "za běhu" praktikovány (poválečná obnova Československa, potřeba průmyslového 

rozvoje, řešení neustávající bytové krize atd.).  

Překvapivé a málo známé jsou z tohoto období ekologicky orientované územně plánovací 

koncepce, teoretické práce prosazující šetrný přístup ke krajině, její rekultivaci a ochranu 

nebo urbanistické práce, pro které se zeleň stala hlavním formujícím elementem.  

Příspěvek proto přináší základní přehled těchto ekologických snah a odhaluje významy a 

hodnoty, které přírodnímu prostředí přiřazovali urbanisté a územní plánovači ve složitém 

období 50. a 60. let 20. století. Zacílení na samotný základ vztahu urbanismu a územního 

plánování k přírodnímu prostředí pak umožní srovnání se současnými (nejen "zelenými") 

přístupy. 

Keywords: 

Natural environment; socialism; Czechoslovakia; urbanism; urban planning. 

Klíčová slova: 

Přírodní prostředí; socialismus; Československo; urbanismus; územní plánování. 
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1 Československo mezi západem a východem 

Urbanismus a nově vznikající územní plánování se staly po druhé světové válce v celé 

Evropě důležitými nástroji řešení palčivých poválečných témat i prostředkem naplňování 

ekonomický a politických cílů. V západním i východním bloku se přistoupilo k poválečné 

obnově, začaly se projektovat dostavby a přestavby měst, nové obytné komplexy, které měly 

vyřešit nekončící bytovou krizi, způsobenou jak válečným ničením, tak i neustálou migrací 

venkovského obyvatelstva do měst. Obnovoval a rozšiřoval se průmysl, rostla spotřeba 

energie. Všechny tyto potřeby měly být plánovány a co nejv(ý)hodněji lokalizovány. 

Pro východ i západ se po válce stalo typické zprůmyslnění stavebnictví, racionalizace 

architektury, industrializace a typizace. Důležité byly imperativy ekonomické, rychlostní a 

kvantitativní, což s sebou přinášelo stále výraznější negativní zásahy do prostředí jak 

přírodního tak i kulturního. Od konce 50. let se proto v západní Evropě a USA objevuje řada 

kritických hlasů proti následovníkům utopických vizí Ebenezera Howarda a jeho 

„zahradních měst“, stejně jako Le Corbusiera a jeho „radiálních měst“. Kritizováno bylo 

především přehlížení sociálních otázek, ignorování základních estetických a psychologických 

pravidel při plánování prostoru, nedostatečné zohledňování přírodního prostředí a 

ekologických souvislostí, ale také statičnost plánování. V 60. letech se proto na západě 

objevují například systémové nebo kybernetické přístupy, v rámci kterých bylo územní 

plánování vnímáno spíše jako proces a propojený systém, než jako navrhování konečných 

ideálních řešení [15]. K tomu lze od 50. let přičíst skandinávský tzv. přírodní urbanismus, 

v 60. letech pak v USA humanizaci architektury a urbanismu (např. Jane Jacobs, 

Christopher Alexander, Kevin Lynch) nebo ekologické krajinné plánování (Ian McHarg). 

Z východního bloku tak ostré kritiky zaznívat nemohly. V roce 1948 nastoupil 

v Československu „lidově-demokratický“ režim a vytyčil si za cíl zajistit vysokou životní 

úroveň mas a hospodářsky předstihnout západní svět. Stát se pod patronací SSSR orientoval 

na těžký průmysl a vymezil si základní priority rozvoje, mezi které patřila industrializace 

Slovenska, rozvoj hospodářsky slabých oblastí země, dosídlení pohraničí a rozvoj starých 

průmyslových center. Ihned po válce se sice architekti a urbanisté obraceli 

k funkcionalistickým poučkám, avšak po roce 1948 se rychle přešlo k monumentálnímu 

historismu. Tento tzv. socialistický realismus byl od roku 1954, kdy jej Nikita S. Chruščov 

odsoudil jako zbytečně zdobný, pomalu nahrazován stylem specificky navazujícím na 

předválečnou moderní architekturu. Velké urbanistické projekty měly ale delší setrvačnost a 

tak socialistický realismus v našem urbanismu vyprchal až na začátku 60. let. Pro 60. léta je 

pak charakteristické uvolňování poměrů a možnost seznámit se s zahraniční kritickou 

literaturou. V některých směrech dokonce země východního bloku svět dohnaly alespoň na 

teoretické úrovni. Důkazem toho jsou i některé ekologicky šetrné koncepty, které jsou 

zmíněny v tomto textu. Po uvolnění poměrů přišel v roce 1968 zlom, kdy bylo s přispěním 

sovětské vojenské síly nastolena tzv. „normalizace“. 

Klíčovou roli v socialistických ekonomikách hrálo od 2. poloviny 40. let centrální 

národohospodářské plánování, tedy vědomé usměrňování rozvoje národního hospodářství 

podle centrem předem připravených cílů. Rozhodovalo se o tom, jaká odvětví budou 

rozvíjena, do domény oblastního plánování pak patřilo rozhodování o tom, kde budou jaké 

výrobní jednotky lokalizovány. Územní plánování mělo nakonec za úkol vzájemně „sladit“ 

vývoj průmyslu a osídlení v daném území. V Československu byl do roku 1960 hospodářský 

rozvoj výrazně záležitostí národního plánu, po roce 1960 ale začal do centrální plánovací 

politiky pronikat i regionální rozměr a určitý typ „vlahé“ šetrnosti k přírodnímu prostředí. 
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2 Ekologicky šetrné přístupy  

2.1 1939-1949 

Poválečná obnova Československa, boom těžkého průmyslu, industrializace 

zemědělství, postupné scelování pozemků, řízená urbanizace Slovenska, atd. atd. To vše 

jakoby stálo proti přírodnímu prostředí, na ekologicky šetrné koncepty a udržitelné plány měst 

a krajin jakoby nezbýval čas a energie. Při podrobnějším studiu dobových materiálů, ale 

zjišťujeme, že tak jednoduché to nebylo. Mnozí architekti, biologové, techničtí i zemědělští 

inženýři představovali návrhy, jak plánovat prostředí s ohledem k tomu přírodnímu a nebáli se 

být i poměrně kritičtí k oficiálnímu směřování národního hospodářství a jeho konkrétním 

dopadům. 

V období přibližně mezi lety 1934 a 1938 je možné nalézt u československých 

architektů první, ještě nenápadná vyjádření ekologických přístupů a konceptů v rámci 

plánování prostředí, které lze spojit s tradicí ochrany domoviny (biologové a ochranáři se 

tomuto tématu samozřejmě věnovali mnohem déle). Druhá světová válka pak přinesla 

stavební klid, a proto se někteří architekti (ale i inženýři a přírodovědci) mohli věnovat 

pečlivému propracování k přírodě šetrných konceptů. Jejich snahy potom vyvrcholily ve 

studiích a knihách publikovaných mezi lety 1947 a 1949 [4]. 

Připomeňme jen, že mezi osobnosti, které od konce 30. let spojovaly urbanistické i 

regionální plánování s ochranou přírodního prostředí, patřili odborníci zastávající nejčastěji 

organický přístup. V přírodě viděli především společenství, jednotu, celek, ve kterém se 

spojují hodnoty účelové a psychicko-ozdravné s estetickými. Nejlepším příkladem takového 

přístupu je kniha Země krásná. Kniha o přírodě, civilisaci a plánování od Josefa Karla Říhy, 

která předznamenala krajinné plánování jako obor [10]. Podobně vnímali přírodu i 

přírodovědci. Ve 40. letech byl zřejmě nejaktivnějším školitelem architektů v oboru botaniky 

a přírodních systémů Jaroslav Klika, který navíc přičítal přírodnímu prostředí i důležitou 

hodnotu vědeckou, tedy poznávací [7]. 

Mladší a vyhraněnější obhájci přírodního prostředí z řad architektů pak došli k závěru, 

že řešením tehdejších krizí má být nová socialistická společnost, kde budou důležitější zájmy 

celku – společnosti – přírody než zájem kořistnického jedince. Nejznámějším socialisticky 

orientovaným zastáncem ekologicky šetrných přístupů byl Ladislav Žák, který představil již 

v první polovině 40. let svůj koncept „obytné krajiny“ [obr. 1]. Ta měla být skutečným 

obytným prostorem lidí všech společenských tříd [23]. Nejvyhraněněji však vystoupil v letech 

1948 a 1949 s filozofií pannaturalistického socialismu:  

„… bude nutno principy socialismu, zásady spravedlivého a souladného soužití 

rozšířiti na celou přírodu živočišnou, rostlinnou i nerostnou: jako nestačí v lidské společnosti 

pouhý sociální soucit a pouhá příležitostná dobročinnost, tak zcela podobně v poměru člověka 

a lidstva k ostatní přírodě rovněž nestačí pouhé dílčí dobročinné ochranářství, […]  nýbrž 

bude třeba celý poměr lidstva k přírodě od základu změniti, zrušiti institucionální 

vykořisťování přírody člověkem a dosavadní drobnou dobročinnost nahraditi skutečným 

přírodním socialismem.“ [22, s. 148]. 

Žákovy názory však byly příliš radikální a setkaly se tvrdým odporem budovatelsky 

laděných architektů a urbanistů. Žák se musel stáhnout do ústraní a publikační činnosti se 

mohl vrátit až na konci 50. let.  
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obr. 1 – Ladislav Žák: před (vlevo) a po (vpravo) renaturalizaci území (cca 1945), výřez, zdroj: [23]. 

 

2.2 1950-1959 

V červnu roku 1950 vešel v účinnost první zákon o územním plánování a výstavbě 

obcí (zákon č. 280/1949 Sb.). Oficiálně tak byl zaveden pojem územní plánování. Metodický 

význam ale zákon neměl a sloužil spíše k základní územní regulaci. Analytické a metodické 

podklady pro rozšířený druhý zákon (č. 84/1958, Sb.) začal okamžitě připravovat Výzkumný 

ústav výstavby a architektury (VÚVA)
1
 s přispěním odborníků z ČVUT a Vysoké školy 

stavitelství (dnes VUT). Z dlouhé řady studií, které byly zaměřeny na rozvoj průmyslu, 

dopravu, ekonomiku stavby měst či obecně metodiku plánování území, se část věnovala i 

přírodnímu prostředí. Hlavními tématy byla zeleň ve městech a v krajině, základní pravidla 

krajinného plánování, regenerace těžbou zasažených území, nutnost zachování biologické 

rovnováhy krajin, biologická pravidla při výstavbě komunikací a navrhování vodních toků 

apod. [14] [19] [20][20]. Autoři v různé míře přiznávali přístupy organické (je třeba zachovat 

biologickou rovnováhu, aby mohla lidská společnost dále zdravá a fungující) a přístup 

chránící domovinu. 

Na problémy přírodního prostředí se ale obecně v 50. letech zaměřovali spíše 

přírodovědci, kterým se dokonce v roce 1956 podařilo prosadit první zákon o ochraně přírody 

(zákon č. 40/1956 Sb.). Zároveň doba tzv. socialistického realismu otevřela cestu k zájmu o 

historii a ochranu památek, a tak mohl v roce 1958 vejít v platnost i první památkový zákon 

(zákon č. 22/1958 Sb.).
2
 Důležitou knihou, která předznamenala zmíněný zákon o ochraně 

přírody, byla obsáhlá dvousvazková Ochrana československé přírody a krajiny [21]. 

Zajímavostí je, že kapitolu věnovanou šetrnému územnímu plánování nesepsal žádný 

z architektů, ale zakladatel české inženýrské geologie Quido Záruba. Zastával přitom 

                                                 
1  Založen byl až v roce 1954 jako nástupce starších velice podobně zaměřených ústavů. Dnešní obdobou je 

Ústav územního rozvoje v Brně. 

2  Na tyto ochranářské zákony navazovala v 60. letech řada dalších, ty měly zajistit především ochranu zdrojů 

a zdraví lidu. Jako jeden z nejpřísnějších připomínám alespoň zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 
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typický přírodovědecký ekologický názor, že plánování má v první řadě respektovat 

biologickou rovnováhu krajiny. 

Ilustrativním příkladem architekta, který se i přes tlak oficiálních hospodářských a 

ideologických cílů snažil prosazovat k přírodě šetrné přístupy v urbanismu a územním 

plánování, je Emanuel Hruška. Hruška například v roce 1950 po svém chápal socialistický 

realismus, který zprvu vítal a spojoval se svým vlastním pojetím územního plánování. Podle 

J. V. Stalina a A. A. Ždanova totiž mělo být socialisticko-realistické dílo socialistické 

obsahem a národní svou formou. To pro Hrušku znamenalo, že dílo musí sloužit lidu a že 

musí být harmonizované se svým prostředím – hospodářským, sociálním, technickým, 

kulturním a hlavně prostředím přírodním [3].  

Za zmínku také stojí fakt, že i když byl menší zájem architektů o problémy přírodního 

prostředí než ve 40. letech, lze nalézt téměř ve všech učebnicích urbanismu a územního 

plánování z 50. let kapitoly, ve kterých jejich autoři vyzývají k respektu k přírodnímu 

prostředí a ochraně krajiny. Do praxe se však tyto poučky dostaly většinou až v 60. letech. 

 

2.3 1960-1968 

Českoslovenští architekti a urbanisté mohli v 60. letech svobodněji hodnotit uplynulá 

desetiletí a mohli rozvíjet myšlenky, které se alespoň v mezích režimu „zelenaly“. Inspirací se 

staly skandinávské a západní přístupy citlivější k přírodě i člověku. Architektura a urbanismus 

začaly být stále častěji chápány jako komplexní „tvorba životního prostředí“.  

Promyšlené ekologické úvahy, koncepce a projekty si však vyžadovaly zázemí 

odborných ústavů. Jedním z hlavních byl zmíněný VÚVA, který se v 60. letech postupně více 

věnoval i ekologickým tématům [8] [13]. Dalším byl Výzkumný ústav okrasného 

zahradnictví, který se od 60. let intenzivněji zaměřoval i na problematiku zeleně v sídlech a 

krajině a na širší vztahy sídlišť a krajiny. Rozvíjel se také zájem o obnovu a nové zakládání 

parků, revitalizaci okolí lázeňských měst a rekreačních středisek. Za zmínku stojí jména jako 

Jaroslav Horký, Dušan Riedl nebo Otakar Kuča. Podobně i ve Stavoprojektech rozesetých 

po celém území Československa pracovali krajinní inženýři (např. Edvard Galuszka 

v Ostravě), kteří spolupracovali na územně plánovací dokumentaci a snažili se informovat 

především architekty a politiky o nutnosti ochrany a obnovy přírodního prostředí [5].  

V roce 1954 založený Státní ústav pro rajónové plánování, později přejmenovaný na 

Státní ústav pro územní plánování (Terplan), začíná v 60. letech řešit také otázky ochrany a 

hodnocení přírodního prostředí. Nejvýraznějšími odborníky Terplanu byli racionálně založení 

a k přírodnímu prostředí citliví biologové Jan Štěpán nebo Stanislav Muranský [9] [12]. 

Podobně tomu bylo i v jeho slovenské obdobě původně pojmenované Štátny ústav pre 

rajónové plánovanie (URBION), který byl založený v roce 1956 a v 60. letech se také začal 

věnovat monitoringu a mapování přírodního prostředí (např.: Územný priemet zásad 

preventívnych opatrení ochrany a tvorby prírodného prostredia na Slovensku z roku 1964). 

Na Akademiích věd (v Praze i Bratislavě) byly založeny nové ústavy, jejichž odborníci 

výrazně ovlivnili formování ekologických přístupů v plánování měst a krajin. Patřil mezi ně 

například Kabinet teorie architektury a tvorby životního prostředí (ČSAV), Oddelenie 

biológie a tvorby krajiny Biologického ústavu a Ústav biológie krajiny (SAV).  

Druhá polovina 60. let byla velice plodná na teoretické spisy reflektující zahraniční 

trendy, studie i projekty ekologicky šetrných městských, rekreačních i krajinných celků. 

Pěkným příkladem je publikačně zřejmě nejaktivnější teoretik té doby Emanuel Hruška, 

který rozpracoval koncept tzv. organických regiónů. V nich už nemá jít o: „…určovanie 

zastaviteľných plôch, ale skôr o vymedzenie prírodných, nezastaviteľných oddychových 

priestorov; veď v rapídne rastúcich mestách tiež rapídne klesá ich obyvateľnosť; exhalácie, 
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vysoká hluková hladina, nedostatok oddychových priestorov stupňujú „hlad“ mestského 

obyvateľstva pro prírode.“ [6, s. 43]. 

V 60. letech začal být znovu aktivní i Ladislav Žák, který se věnoval zejména 

problémům rekreace, venkova a krajinným úpravám menších měst. Žákovy teoretické texty 

však zůstaly stále na úrovni utopických vizí a přání. 

Nejpropracovanější a nejrozsáhlejší k přírodě šetrnou urbanistickou studií byl 

nerealizovaný projekt města Etarea  pro 135 000 obyvatel [obr. 2]. Hlavní autor Gorazd 

Čelechovský, který byl nejvýraznějším československým zastáncem a popularizátorem 

systémového přístupu v urbanistickém a regionálním plánování, navrhnul se svým týmem
3
 

město, které mělo stát na promyšlených a harmonických vztazích mezi přírodním a člověkem 

budovaným prostředím [1]. Měly zde splynout zejména funkce bydlení a rekreace. Možnost 

rekreace totiž měla být v samé blízkosti obytných ploch (zachované původní lesy a louky, 

nová jezera, prostory pro golf, pěší a cyklistické stezky apod.). Architekt Čelechovský tak 

chtěl omezit „dvojí“ bydlení – výjezdy lidí na víkendové chaty a chalupy. Místo toho chtěl 

vytvořit město přívětivé, obyvatelné, rekreační, které lidé o víkendu nebudou chtít opouštět. 

Hlavními dopravními tepnami měly být pěší komunikace, kdežto rychlodráhy a automobily 

měly být kryty v dopravních kanálech. Doprava mezi Prahou a Etareou měla zajišťovat 

jednokolejná rychlodráha, ve městě měla fungovat potrubní pošta, projektován byl uzavřený 

cyklus vody o třech stupních: kvalitní pitná balená voda, standardní pitná voda a užitková 

voda. Voda měla být na místě čištěna a opět dávána do koloběhu. Projekt byl detailně 

propracovaný a obsahoval na svou dobu mnoho pozoruhodných technických 

vymožeností [2] [16]. 

 

 

obr. 2 – Gorazd Čelechovský a kol.: model města Etarea (1967), zdroj: [2]. 

Projekt Etarea patřil mezi experimentální projekty 2. poloviny 60. let, které se snažily 

přírodní prostředí respektovat. Do této skupiny lze zařadit např.: studie nového způsobu 

zástavby pro Prahu-Lysolaje (Gorazd Čelechovský a kol., 1967-68); krajinářský projekt 

sídliště Šanov a relaxačních lázní pro Teplice (Miroslav Masák a kol., 1964-68); realizované 

sídliště Lesná v Brně (František Zounek, Viktor Rudiš a kol., 1961-73) [11] [17]. 

                                                 
3  V týmu bylo několik architektů, stavebních inženýrů, lékařů, ale také hygienik, ekonom, sociolog, geolog, 

odborník na sport, dva kriminalisté a řada dalších. 
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Pro teoretiky urbanismu a územního plánování se význam přírodního prostředí 

v 60. letech tedy opět změnil. Ideologicky zabarvený přístup (víra v lepší socialistické a 

následně komunistické k přírodě citlivé zítřky) již neměl naivní nádech z 30. a 40. let, ani 

budovatelský z  50 let. V 60. letech byly zřetelnější pocity zklamání, obavy, naléhavost a 

nutnost změn, kdy šetrnost k přírodnímu prostředí byla mnohými vnímána jako sebezáchovná 

činnost. 

3 Význam a hodnota přírodní prostředí  

A proč tedy podle tehdejších územních plánovačů chránit prostředí? Za touto otázkou 

se skrývají významy a hodnoty, které přírodnímu prostředí přiřazovali. Z archivních materiálů 

můžeme buď přímo, nebo mezi řádky, vyčíst, že pro většinu bylo přírodní prostředí částí 

životního prostředí člověka, tedy prostorem ne-stavěným, které člověku slouží jako zdroj. 

Plochy rezervy po výstavbu (zdroj prostoru), plochy zemědělské (zdroj potravin), plochy pro 

těžbu a výrobu (zdroje energie, materiálů a výrobků).  

V územním plánování pak bylo přírodní prostředí velice často vymezováno pro účely 

rekreace. Ve shodě s funkcionalistickým dělením zón města (i regionu), přírodní prostředí 

(zelené plochy) byly řazeny do rekreačních zón po bok pracovních (výrobních) zón, obytných 

zón a zón dopravních. Přírodní prostředí tak mělo sloužit člověku jako jeden ze dvou typů 

rekreačních prostorů (kulturní a přírodní) a pomoci mu nabrat síly do další pracovní činnosti.  

Neustále zmiňovaná a naznačovaná byla další hodnota přírody a krajiny: krása. 

S rozšiřováním měst, výrobních areálů i těžebních území ve 20. století a s tím souvisejícím 

úbytku přírodních krás se mělo zamezit i územním plánováním. Pohled na krásu měl sloužit 

jako určitý typ psychické rekreace. 

Ústava Československé socialistické republiky z roku 1960 tyto první tři hodnoty 

ilustrativně shrnuje v čl. 15, odst. 2: „Stát pečuje o zvelebování a všestrannou ochranu 

přírody a o zachování krajinných krás vlasti, aby tím vytvářel stále bohatší zdroje blahobytu 

lidu a vhodné prostředí, které by prospívalo zdraví pracujících a umožňovalo jejich 

zotavení.“ [18] 

Blízko k rekreační hodnotě, měla hodnota obytná. Přírodní prostředí nemá sloužit 

pouze pro rekreační účely, ale má také plnit funkci obytnou, má být příjemné k bydlení, 

k pobytu. Rekreace a bydlení by tak měly splynout v jedno. 

Dále se v různým obměnách prosazoval organický přístup, který předpokládal, že 

příroda je organismus. Tento přístup se různě vyvíjel a měl pestré variace. S jistou dávkou 

zjednodušení lze tvrdit, že tento „organismus“ byl vnímám a) metaforicky, spíše šlo o vnější 

prostředí člověka, které musí dobře fungovat, aby fungovala i lidská společnost. 

V sofistikované formě se tento přístup vyvinul v systémové, či kybernetické pojetí, které se na 

základě matematických modelů snaží vypracovat různé dílčí systémy, které by navazovaly na 

metasystém přírodního prostředí; b) „organismus“ mohl být ale vnímám také doslovně, tedy 

že příroda (krajina, planeta) je opravdu živý organismus, živá entita. Tento přístup se 

v textech urbanistů přímo neobjevuje, i když náznaky lze postřehnout (např. u Ladislava 

Žáka). 

Další přístup, který má dlouhou tradici, je vnímání přírody a krajiny (ve spojení 

s kulturním dědictvím) jako domoviny. Toto pojetí rozvinuté německými romantiky umožnil 

zájem o významné přírodní a krajinné prvky, o ochranu rozsáhlých zahrad, parků, 

historických objektů. Krajina (spojení kulturního a přírodního prostředí) byla vnímána jako 

odkaz předků, který je třeba chránit a který je potřeba předat potomkům. 

Poslední přístupem, který zazníval spíše z řad přírodovědně zaměřených odborníků je 

typicky vědecké stanovisko – důležitou hodnotou přírodního prostředí je možnost poznání 

světa, které lze uskutečnit zkoumáním přírody. 
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Tyto významy a hodnoty přírodního prostředí lze shrnout do základních přístupů, které 

se samozřejmě často překrývají a prolínají: 

 antropocentrický 

 neekologický: pragmatický, uživatelský 

 ekologicky orientovaný:  

 systémový, estetický, rekreační a ozdravný, obytný, vědecký (poznávací) přístup  

 biocentrický: vyskytoval se výjimečně u některých biologů a ochranářů 

 ekocentrický: tou nejdůležitější hodnotou je příroda  

 příroda jako neživý metasystém 

 příroda jako živá entita 

4 Doba plná paradoxů 

Zacílení tohoto textu na období 1948 až 1968 nebylo náhodné. Bylo to doba plná 

paradoxů a právě ve vztahu k přírodnímu prostředí to lze dobře ilustrovat. Řada odborníků 

z různých oborů předkládala návrhy, jak chránit přírodu, jak fungovat v udržitelných cyklech, 

jak řešit problémy v dlouhodobých perspektivách. Na druhou stranu vítězily ekonomické a 

mocenské cíle a přístupy (nejčastěji společensky odůvodňované), které preferovaly rychlé 

využívání přírodních zdrojů, směřovaly rozvoj směrem ke stále lepší budoucnosti a řešily 

problémy v krátkodobých perspektivách. Na ekologicky šetrných konceptech je také zajímavé 

to, že od doby, kdy se poprvé objevily ve větší míře (obecně od 19. století s rozšířením 

průmyslové revoluce), si udržely konzistenci navzdory střídání režimů i ekonomických 

směrů. 

Ve stati jsem se zaměřil na dvě témata, která podle mne většinou stojí stranou 

dnešních debat o urbanismu a územního plánování. Prvním tématem je hlubší znalost historie 

prostorového plánování (teoretického i praktického) a druhým je orientace v základních 

východiscích k přírodě šetrných přístupů, které jsou dnes tolik diskutované.  

 

Text byl zpracován za podpory grantového projektu specifického výzkumu 

MUNI/A/0764/2012 „Ekologicky příznivé varianty životního způsobu: kořeny a současnost“ 

řešeného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Literatura: 

[1] ČELECHOVSKÝ, G. – ŠIPLER, V. Města jako systémy. Praha: Academia, 1983. 

[2] ČELECHOVSKÝ, G. et al. Etarea: studie životního prostředí města. 1. a 2. díl. Praha: 

PPÚ, 1967. 

[3] DOSTALÍK, J. Biologický universalismu Emanuela Hrušky. Architektúra a 

urbanizmus. 2013, roč. 47, č. 1-2. s. ?? V tisku. 

[4] DOSTALÍK, J. Environmentální myšlenky v počátcích českého územního plánování. 

Lidé města. 2011, roč. 13, č. 1, s. 87-104. 

[5] GALUSZKA, E. Zeleň ve výstavbě Ostravska. Ostrava: Krajské nakladatelství, 1963. 

[6] HRUŠKA, E. – ALEXY, T. – TRNKUS, F.: Úvahy o územnom rozvoji hospodársko 

– spoločenského a kultúrneho centra Stredného Slovenska. In: KOLEKTIV: Súmestie 

Banská Bystrica - Zvolen. Zvolen: ONV a MsNV, 1969. 

[7] KLIKA, J. Plánujeme s přírodou. Metodika biologického průzkumu při plánování. 

Praha: Brázda, 1948. 

[8] KUČA, O. Krajina a přírodní prvky v životním prostředí. Praha: VÚVA, 1964. 

[9] MURANSKÝ, S. Životní prostředí při výstavbě. Praha: SNTL, 1962 

[10] ŘÍHA, J. K. Země krásná. Kniha o přírodě, civilisaci a plánování. Třebechovice pod 

Orebem: A. Dědourek, 1948. 



- 23 - 

 

[11] ŠEVČÍK, O. – BENEŠ, O. Architektura 60.let.“Zlatá šedesátá léta” v české 

architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing, 2009. 

[12] ŠTĚPÁN, J. Poznámky k perspektivě ochrany a tvorby krajiny a životního prostředí. 

Územní plánování, 3, 1969, s. 17-19. 

[13] ŠTVÁN, J. – POŘÍSKA, O. – VIKLICKÝ, A.: Pravidla plánování a stavby sídlišť. 

Praha: VÚVA, 1966;  

[14] ŠTVÁN, J. Asanace, ochrana a výstavba krajiny. Urbanistický přehled. Brno: ÚAÚP, 

1951. 

[15] TAYLOR, N. Urban planning theory since 1945. London: SAGE Publications, 1998. 

[16] UHRINOVÁ, M. Etarea – studie moderního bydlení (rozhovor). Československý 

architekt, 1967, roč. 13, č. 7, s. 1-3. 

[17] URLICH, P. et al. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: ČVUT, 2006. 

[18] Ústava Československé socialistické republiky, Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. 

[19] VANÍČEK, V. Silnice a krajina. Biologické úpravy komunikací. Praha: SNTL, 1956. 

[20] VESELÝ,  I. Zeleň v krajině a v sídlišti. Díl I./ II. Zeleň v krajině / v sídlišti. Brno: 

VÚVA, 1953. 

[21] VESELÝ,  J. (ed.). Ochrana československé přírody a krajiny (1. a 2. díl). Praha: 

ČSAV, 1954. 

[22] ŽÁK, L. Česká krajina po roce 1945. Architekt, 1948, roč. 46, s. 147-155. 

[23] ŽÁK, L. Obytná krajina. Praha: S.V.U. Mánes, 1947. 



- 24 - 

 

Vplyv funkčnej skladby na kvalitu bývania na sídlisku 
How Living Quality is Linked with Proper Mix of Uses 
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Abstract: 

As a result of prefabricated mass housing construction during the 40 years of socialism in 

former Czechoslovakia, flats in panel blocks of flats represent 1/3 of all the flats with 

approximately 2 million people of 5.5 million Slovak population who still live in. Original 

ideas of operational self-sufficiency and so called “complete housing construction” (meaning 

supply by basic and higher facilities like shops, schools, health and social care services, 

cultural and office buildings, etc.) has never been built as planned and housing construction 

was finally reduced only to apartment blocks, infrastructure and elementary facilities.  

Despite of the past 20 years of professional discussions and studies, quality of life in mass 

housing estates till nowadays hasn´t changed much. Basic question what and how to do in 

order to change “sleeping” areas into qualitative urban environment still remains. 

The paper analyses integrated facilities and their transformation during different time periods 

in mass housing estate Bratislava – Dúbravka. The aim of study is to understand close link 

between mix of uses and housing qualities affected by changes in residents’ requirements. 

Subsequently the paper proposes some tools for support of mixed use in order to eliminate 

one of the negative aspects of mass housing environment. 

Abstrakt: 

Ako dôsledok prefabrikovanej hromadnej bytovej výstavby počas 40-tich rokov 

socialistického režimu v bývalom Československu, byty v panelových domov tvoria asi 1/3 

všetkých bytov, ktoré obývajú zhruba 2 mil. z celkového počtu 5,5 mil. obyvateľov 

Slovenska. Pôvodné idey prevádzkovej nezávislosti a tzv. komplexnej bytovej výstavby 

(ktorá mala zabezpečiť vybavenie sídlisk základnou aj vyššou občianskou vybavenosťou ako 

sú obchody, školy, zdravotnícke zariadenia, objekty sociálnych služieb, kultúry, 

administratívy, atď.) sa v plánovanej miere nikdy neuskutočnili a výstavba sídlisk bola 

nakoniec redukovaná iba na stavbu obytných domov, infraštruktúry a najzákladnejšieho 

vybavenia. 

Hoci sídliská sú už viac ako 20 rokov predmetom odborných diskusií a štúdií, kvalita ich 

obytného prostredia sa dodnes nijako výrazne nezmenila. Zásadná otázka, čo a ako treba 

urobiť, aby sa „nocľahárne“ zmenili na kvalitné mestské prostredie, zostáva stále 

nezodpovedaná. 

Na príklade sídliska Dúbravka v Bratislave príspevok skúma zmeny vo funkčnej skladbe od 

začiatku výstavby až po súčasnosť. Cieľom je analýza vplyvu skladby integrovaných funkcií 

na kvalitu bývania, zohľadňujúca meniace sa potreby jeho obyvateľov. Zámerom je 

formulácia odporúčaní pre podporu polyfunkčnosti v snahe eliminovať jeden z negatívnych 

aspektov obytného prostredia sídlisk. 

Keywords: 

prefabricated housing developments; complex housing; polyfunctionality. 

Kľúčové slová: 

Panelové sídliská, komplexná bytová výstavba, polyfunkčnosť. 
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1  Úvod 

Negatívne vedľajšie efekty rozvoja priemyslu a nárastu dopravy si v priebehu 1.pol. 

20.stor. vynútili postupné odčlenenie výroby od bývania. Počiatočná opodstatnenosť funkčnej 

segregácie v snahe vytvoriť kvalitné obytné prostredie prerástla v povojnovom období do 

monofunkčnej hromadnej bytovej výstavby na okraji pôvodnej štruktúry miest, ktorá mala 

vyriešiť akútny nedostatok bytov. Kým v krajinách západnej Európy sa od výstavby tohto 

typu obytných súborov postupne upustilo, v bývalom Československu výstavba sídlisk 

pokračovala až do pol. 90. rokov, takže byty v nich predstavujú podstatnú časť bytového 

fondu. Monofunkčnosť sídlisk spolu s radikálnym nárastom automobilovej dopravy 

spôsobujú v rámci fungovania súčasných miest nemalé problémy, ktoré by mohli byť 

čiastočne vyriešené ich dostavbou do pôvodne plánovanej funkčnej komplexnosti.  

2  Pôvodné príčiny funkčnej segregácie  

Séria vedecko-technických objavov, ktorá urýchlila rozvoj priemyslu a dopravy v 18. 

a 19. stor. s výrazným dopadom na zlepšenie štandardu a kvality života, bola paradoxne aj 

„začiatkom konca“ tradičnej polyfunkčnej mestskej štruktúry. Kým v pôvodných mestách 

založených v stredoveku predstavoval dom prirodzené prepojenie bývania, práce a obchodu, 

zmena charakteru a rozsahu výroby si postupne vynútila vznik samostatných výrobných 

objektov. Spriemyselnenie výroby a súvisiaci rozvoj nových druhov dopravy zároveň priniesli 

do miest množstvo nových problémov (prašnosť, hlučnosť, exhaláty, kolízie a i.), ktoré bolo 

treba naliehavo riešiť. Súčasne s rozvojom priemyslu prebiehala intenzívna migrácia 

obyvateľov z vidieka za prácou do miest, ktorá viedla k vzniku robotníckych kolónií 

s vysokou hustotou zástavby a mizernými hygienickými a životnými podmienkami. Názory 

ako „nič sa pre kapitalistu nevypláca lepšie ako zdravé bývanie robotníkov“ [1, str.60] boli 

iba svetlou výnimkou.  

Vzniknuté problémy vo fungovaní mestskej štruktúry vyústili do úvah vtedajších 

architektov a urbanistov o možnostiach „ozdravenia“ miest. Ako hnutie záhradných miest, 

ktoré propaguje „zdravé“ bývanie v zeleni s obytnými objektmi dostatočne preslnenými, 

optimálnou hustotou a odstupmi zástavby, tak i koncept pásmového mesta od N.A.Miljutina 

a ďalšie sú založené na princípe oddeľovania jednotlivých funkcií, predovšetkým v súvislosti 

s vytvorením kvalitných podmienok na bývanie. „Funkčné mesto“ sa stalo hlavnou témou 4. 

kongresu CIAM v roku 1933, ktorého závery boli neskôr publikované ako známa „Aténska 

charta“. Účastníci na základe analýzy 33 vybraných miest definovali zásady pre tvorbu 

základných funkčných zložiek mesta – bývania, práce, rekreácie a dopravy ako prepájajúceho 

prvku. „Uplatňovanie aténskej charty a jej neskoršia kritika vychádza zo zjednodušeného 

chápania separácie 4 základných funkčných elementov – dopravy, práce, bývania a rekreácie. 

V skutočnosti takúto jednostrannú zásadu v Charte nenájdeme a naopak, už v holandskom 

komentári z roku 1935 je zdôrazňovaná nevyhnutnosť riešenia vzájomného vzťahu funkcií 

a vytvárania organického celku mesta.“ [2, str.11] 

Až 2. svetová vojna s následnou potrebou obnovy miest a výstavby nových bytov 

priniesla praktické využitie funkcionalistických princípov a moderných urbanistických zásad 

Charty v praxi. Široké uplatnenie našli predovšetkým idey kolektívneho bývania a využitie 

techniky pri spriemyselnení stavebníctva. V rámci celej Európy sa postupne rozšírila 

hromadná bytová výstavba, realizovaná systémom panelovej prefabrikácie, ktorá bola 

rýchlym, relatívne lacným a podľa niektorých odborníkom zároveň jediným možným 

riešením vzniknutej situácie s akútnym nedostatkom bytov.  
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3 Koncept komplexnej bytovej výstavby – idea verzus realita 

3.1  Komplexná bytová výstavba v Československu 

 „Hoci panelové domy sú si veľmi podobné, tieto technológie boli uplatňované 

v rôznych ekonomických podmienkach a rozmanitých kultúrnych kontextoch. Preto vnímanie 

hromadnej bytovej výstavby, jej význam, kritika a hľadanie alternatív sa v jednotlivých 

krajinách líši“. [3, str.195] Hromadná bytová výstavba v bývalom Československu, rovnako 

ako v iných európskych krajinách, primárne riešila nedostatok bytov, spôsobený intenzívnou 

industrializáciou po roku 1948 a súvisiacim nárastom počtu mestského obyvateľstva. Napriek 

tomu bola situácia v krajine v niekoľkých aspektoch odlišná: 

 homogénny charakter bytovej zástavby vyhovoval socialistickej doktríne o sociálnej 

rovnosti občanov [4] – na sídliská sa sťahovali obyvatelia s rôznym vzdelaním 

a spoločenským postavením, preto sa, na rozdiel od krajín západnej Európy, 

vyznačujú sociálnou rôznorodosťou; 

 pre väčšinu mladých ľudí predstavoval byt v paneláku jedinú možnosť riešenia 

bytovej otázky, čo spôsobilo relatívne homogénnu demografickú skladbu obyvateľov; 

 neexistovalo súkromné vlastníctvo nehnuteľností ani pozemkov, čo zjednodušovalo 

asanácie a umožňovalo rozsiahlu výstavbu na voľných plochách; 

 snaha o stieranie rozdielov medzi dedinou a mestom zapríčinila výstavbu sídlisk aj na 

vidieku; 

 systém, v ktorom „stavebníkom, staviteľom i architektom bol štát, resp. jeho štátne 

organizácie“, prinášal rad negatívnych dôsledkov. [5, str. 8] 

Pre nové obytné súbory sa ustálilo pomenovanie „sídliská“ a pre panelové bytové 

domy „paneláky“. Autori Atlasu sídlisk definujú sídlisko ako „funkčne a územne nezávislý 

obytný celok, postavený v rovnakom čase, najčastejšie na voľnej ploche na okraji vnútorného 

mesta. Svojím vyčlenením z historickej štruktúry mesta, striktnou funkčnou segregáciou 

a urbanistickou štruktúrou solitérov je sídlisko charakteristickým produktom uplatňovania 

princípov deklarovaných v Aténskej charte.“ [5, str.24] Počet bytov na sídlisku sa pohyboval 

od min. 300 až po niekoľko tisíc. Nezávislosť sídlisk od jadrového mesta a ich prevádzkovú 

sebestačnosť vyjadroval pojem „komplexná bytová výstavba“. [5] Komplexnosť mali 

zabezpečiť zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti (t.j. dennej a občasnej, resp. 

príležitostnej potreby) ako obchod, služby, školské a zdravotnícke zariadenia, kultúrne 

strediská, administratíva a tiež rekreačná zeleň, ihriská a športoviská.  Rozhodujúci vplyv na 

veľkosť a ráz sídliska mali tzv. „technicko-hospodárske ukazovatele“, ktoré definovali 

veľkosť bytov, výšku zástavby, druh, množstvo a plochy občianskej vybavenosti. [5] 

Pôvodným zámerom bolo vytvoriť polyfunkčné obytné prostredie optimálnych funkčných 

a ekonomických parametrov, čo sa však reálne veľmi nedarilo. 

Už v 60. rokoch sa čoraz viac ozýva kritika tohto spôsobu bytovej výstavby 

a v zahraničí sa od nej v priebehu 70. rokov postupne upúšťa. Prvé kritické názory na 

sídliskovú výstavbu v Československu sa objavujú už po prvej vlne stavby sídlisk v 50. 

rokoch a silnejú s rozmachom sídliskovej výstavby. Ozývajú sa jednak z radov odborníkov 

[6] ale aj samotných obyvateľov [7, 8]. Z hľadiska funkčnej skladby bolo najviac kritizované 

zaostávanie výstavby vybavenosti sídliska, nedostatok pracovných príležitostí a s ňou 

súvisiaca zvýšená mobilita a nedokončené úpravy exteriérových plôch (ihriská, športoviská 

a i.), ktoré limitovali možnosti trávenia voľného času. Práve monofunkčnosť sa stala 

dôvodom vnímania sídlisk ako „nocľahární“. Ekonomická kríza v 70. rokoch sa prejavila aj 

redukciou nákladov na sídliskovú výstavbu a spôsobila, že mnohé plánované objekty a úpravy 

sa buď nerealizovali vôbec alebo len vo veľmi obmedzenom rozsahu. V tomto duchu 

výstavba pokračovala až do  konca 80. rokov. 



- 27 - 

 

Výsledkom je zarážajúca štatistika. V rámci sídliskovej výstavby sa postavilo zhruba 

1,2 mil. bytov, v ktorých býva viac ako polovica obyvateľov Slovenska. Najviac sídlisk (21) 

vzniklo v Bratislave, ktoré doteraz obýva až 70% obyvateľov mesta. [5] Podobná situácia je 

v Čechách. Tu bolo celkovo postavených zhruba 62 tis. panelových domov, v ktorých sa 

nachádza 1,1 mil. bytov a býva v nich viac ako 3 mil. obyvateľov (cca. 30%). Podiel 

obyvateľov bývajúcich na sídliskách vo väčších mestách sa pohybuje od 40 až do 70%. [9] 

3.2  Funkčná skladba sídliska Dúbravka v Bratislave 

Do obdobia najsilnejšej etapy sídliskovej výstavby v Bratislave, kedy vzniklo 

najväčšie slovenské sídlisko Petržalka, spadá aj realizácia sídliska Dúbravka. Vedľa pôvodne 

samostatnej poľnohospodárskej obce s 1.500 obyvateľmi, situovanej severozápadne od 

celomestského centra, bolo v rokoch 1965-85 postavené na ploche cca. 180 ha panelové 

sídlisko pre takmer 40.000 obyvateľov. Autormi pôvodného konceptu sú architekti F.Konček, 

I.Skoček a Ľ.Titl, neskôr projektové práce viedol architekt I.Ehrenberger.  

Hlavnou kompozičnou osou sídliska je štvorprúdová komunikácia uprostred 

s električkou traťou, na ktorú sa viazal lineárny pás občianskej vybavenosti. Zariadenia 

vybavenosti dennej potreby sa sústreďovali okolo zastávok MHD, od ktorých boli priečne na 

dopravnú komunikáciu vedené hlavné pešie trasy na obe strany smerom dovnútra sídliska, 

kde boli v kľudnejšom prostredí situované školské stavby. Tento princíp bol založený na 

dominantnom využívaní hromadnej dopravy a pešieho pohybu so základnou obsluhou na trase 

byt – zastávka MHD. Centrá sú hierarchizované od lokálnych so základnou vybavenosťou 

dennej potreby cez okrskové s väčšou ponukou zariadení obchodu a služieb, situované na 

začiatku a na konci sídliska (Dom služieb a OD Saratov) až po hlavné - obvodové, 

lokalizované v priestore kríženia ulíc Saratovská a Janka Alexyho, ktoré však nikdy nebolo 

zrealizované v plánovanom rozsahu. Až donedávna tu stál iba objekt pošty, administratívna 

budova okresného súdu a Dom kultúry.  

Na obytnú zónu sídliska nadväzovali monofunkčné zóny rekreácie a športu (v lokalite 

Krčace medzi sídliskami Dúbravka a Karlova Ves) a práce (areál Potravinoprojektu a pekárne 

Dúbravanka v lokalite Polianky, zóna administratívnych budov v lokalite Záluhy II. 

a výrobný areál Technického skla za sídliskom v smere na Devínsku Novú Ves), ktoré mali 

generovať pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov. 

 

 

obr. 1 – Novostavba sídliska s vyznačením polohy hlavného centra [14] 

V tejto podobe realizované sídlisko bolo typickým príkladom nekompletnej 

„komplexnej bytovej výstavby“ s charakteristickými problémami ako chýbajúca vybavenosť, 

nedostatočné pracovné príležitosti a zvýšené nároky na MHD pri preprave za prácou a do 

škôl. 
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4 Zmeny vo funkčnej skladbe sídlisk po 1989 a ich vplyv na kvalitu bývania 

4.1  Charakteristika zmien vo funkčnej skladbe sídlisk a ich dopady 

Hromadná bytová výstavba sa po roku 1989 takmer okamžite zastavila, postupne sa 

dokončovali už len rozostavané sídliská. Naplno však prepukla ich masová kritika. „V pol. 90. 

rokov sa pocity frustrácie z neschopnosti uchopiť komplexnú problematiku panelových 

sídlisk v kombinácii s naivnou túžbou po radikálnom riešení dokonca premietli do výziev na 

ich búranie.“ [5, str.52] V 90. rokoch sa objavujú snahy o riešenie negatívnych javov 

sídliskovej výstavby prostredníctvom ich humanizácie, pričom sa ojedinele ozývajú hlasy 

pôvodných autorov, aby ich nerealizované koncepty boli dostavané do pôvodne plánovanej 

podoby. „Ignorovanie skutočnosti, že ide o zložitý interdisciplinárny problém, viedlo 

k neúspechu týchto „humanizačných“ zámerov a zapríčinilo stagnáciu a neskoršiu živelnosť 

premeny sídlisk.“ [10, str.13] Ďalší vývoj sídlisk ovplyvnilo niekoľko faktorov: 

 návrat súkromného vlastníctva (odkupovanie bytov a pozemkov, privatizácia zariadení 

vybavenosti), čo umožňuje majiteľom rozhodovať o ich úpravách; 

 vývoj situácie na trhu s bytmi (najskôr nedostatok nových bytov, neskôr vysoké ceny 

bytov v novostavbách a ich otázna kvalita) spôsobil, že panelákový byt predstavuje 

relatívne kvalitné bývanie za primeranú cenu – táto skutočnosť, v kombinácii 

s heterogénnou sociálnou skladbou zamedzuje vyľudňovaniu sídlisk a ich degradácii; 

 nárast motorizácie a sním súvisiacej mobility (predovšetkým automobilovej dopravy 

a nárokov na počet parkovacích miest); 

 postupná heterogenizácia demografickej skladby; 

 stav určitej „vyzretosti“ sídliskovej štruktúry (ukončená výstavba, realizované úpravy 

verejných priestorov, vzrastlá zeleň, atď.). 

Po neúspešných snahách o humanizáciu sídlisk nastúpila vlna funkčnej transformácie 

(v prípade nerentabilnej, resp. nevyužívanej vybavenosti) a dostavieb, predovšetkým na 

plochách nerealizovaných objektov, ktoré predstavujú disponibilný priestor pre zahusťovanie. 

Zmeny funkčného využitia aj nová výstavba sú realizované na základe komerčných princípov, 

čo nepriamo ovplyvňuje kvalitu bývania na sídliskách. Napriek už vyše 20. rokom odborných 

diskusií a rôznych praktických zásahov do štruktúry sídlisk, zásadné problémy, ako 

nekomplexnosť vybavenosti, nedostatok pracovných príležitostí, a zvýšené nároky na dopravu 

stále pretrvávajú.  

4.2 Premeny sídliska Dúbravka  

Analýza zmien vo funkčnej skladbe je prezentovaná na konkrétnom príklade sídliska 

Dúbravka, ktorého premeny po roku 1989 majú niekoľko charakteristických znakov: 

 v rámci novostavieb prevažujú bytové domy, čo spôsobuje neustály nárast počtu 

obyvateľov sídliska; pozitívnym javom je integrácia vybavenosti do parteru bytových 

domov, hoci zatiaľ len v obmedzenom rozsahu (napr. Koprivnica, Karpatia a i.); 

 výstavba predajní veľkých obchodných reťazcov (Lidl, Billa) zlepšila rozmanitosť 

predajného sortimentu a vďaka rozšíreným otváracím hodinám aj dostupnosť 

obchodných služieb, zároveň však spôsobila krach menších obchodných prevádzok, 

ktoré zabezpečovali uspokojovanie dennej potreby obyvateľov v dochádzkovej 

vzdialenosti od miesta bydliska (obr. 2,3); 

 nové obchodné prevádzky sú situované v zmysle komerčných princípov v lokalitách 

s dobrým dopravným napojením a dostatkom parkovacích miest, čo znevýhodňuje pri 

ich využívaní obyvateľov bez auta (napr. hypermarket Tesco); 

 v súvislosti s nárastom využívania automobilovej dopravy koncept situovania 

vybavenosti na trase byt – zastávka MHD stráca opodstatnenie, obyvatelia 

zabezpečujú svoje denné potreby v okolí pracoviska alebo kdekoľvek na trase byt – 

škola – práca; 
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 špecializácia školských zariadení a vznik súkromných škôl limitujú možnosti návštevy 

školy situovanej v pešej dostupnosti od miesta bydliska; 

 nevyužívané predškolské zariadenia (dôsledkom pôvodne homogénnej demografickej 

štruktúry) sú postupne transformované na iné funkčné využitia, najčastejšie 

administratívu alebo kultúrne a voľnočasové zariadenia (napr. Miestny úrad, Bytové 

družstvo, klub dôchodcov, rodinné centrum, knižnica a pod.); 

 nové ekonomické pomery spôsobili úbytok pracovných príležitostí (zrušenie 

Technického skla, krach Potravinoprojektu, zbúranie pekárne Dúbravanka a i.), nová 

výstavba a funkčné transformácie na túto skutočnosť nereagujú a prinášajú len 

zanedbateľný počet nových pracovných príležitostí; 

 komercionalizácia priestorov Domu kultúry, ktorý sa snaží získať finančné prostriedky 

na svoju prevádzku (jeho priestory ako napr. kino sú zastarané a nedokážu konkurovať 

moderným zariadeniam); 

 v súčasnosti na sídlisku relatívne dobre prosperujú najmä funkcie pre trávenie voľného 

času, služby a šport (zimný štadión, tenisové centrum, reštaurácie a pod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2,3 – Pokrytie sídliska Dúbravka obchodmi potravín v optimálnej pešej dostupnosti od bydliska 

pred a po roku 1989 

Najvýraznejšou zmenou prešli od roku 1989 plochy nezrealizovaného centra. V roku 

2002 tu bola ukončená výstavba kostola sv. Ducha, ktorý sa stal výraznou dominantou 

Dúbravky. Kým o lokalizácii kostola v centrálnej časti sídliska niet pochýb, poloha ďalších 

stavieb vyvoláva polemiku. V roku 2005 bola zrealizovaná predajňa Lidl a neskôr v roku 

2008 predajňa Billa ako samostatné prízemné objekty, ktoré zhruba 2/3 pozemku využívajú 

ako parkovisko. Okrem toho, že sa jedná o čisto monofunkčné stavby, ktorých prevádzky by 

mohli byť integrované do polyfunkčných objektov, diskutabilná je predovšetkým intenzita 

využitia územia vzhľadom na potenciál centrálne situovanej lokality. Opačným extrémom je 

stavba polyfunkčného objektu Rustica (2006-2008), ktorý zastaval viac ako 70% parcely 

v maximálnom možnom objeme, pričom plocha vstavanej vybavenosti v parteri je vzhľadom 

na celkovú plochu funkcie bývania zanedbateľná. Paradoxom a zároveň najintenzívnejšie 

žijúcim priestorom je “trhovisko“ situované na okraji centra. V priestore parkoviska, kde 

v minulosti voľne stáli trhové stánky, boli postavané prízemné objekty so šikmou strechou, 

pôvodne zamýšľané ako tržnica, v súčasnosti využívané pre stravovacie služby. V centre sú 

plánované ďalšie dva projekty – polyfunkčný objekt na mieste bývalej pošty, ktorý okrem 

bývania integruje obchod, služby a administratívu a polyfunkčný areál Dúbravka – centrum, 
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na nezastavanom pozemku medzi Domom kultúry a Rusticou, kde je okrem bytov plánovaná 

obchodná galéria. Oba navrhované objekty, zatiaľ v štádiu schvaľovacieho konania, prinášajú 

polyfunkčné využitie s prevahou bývania (plánovaných 300-420 a 200 bytov) a zároveň 

maximalizujú mieru intenzity využitia pozemku, pričom prekračujú platné regulatívy [12,13]. 

 

obr. 4,5,6 – Navrhovaný, pôvodný a súčasný stav centra Dúbravky [11] 

Z premeny sídliska po roku 1989 je zrejmé, že v Dúbravke jednoznačne absentuje 

koncepčnosť transformácií funkčného využitia aj novej výstavby, predovšetkým z hľadiska 

systémového riešenia nedostatku pracovných miest a súvisiacej zvýšenej mobility. Dopady 

trhovej ekonomiky aj zmeny v nákupných zvyklostiach sa negatívne odzrkadlili na pokrytí 

sídliska vybavenosťou dennej potreby v pešej dostupnosti od miesta bydliska, čím trpia najmä 

starší obyvatelia bez áut. 

5 Legislatívna „podpora“ polyfunkčnosti 

Aktuálny územný plán (ďalej ÚP) Bratislavy, schválený až v roku 2007, v zásade 

„zmeškal“ hlavný developerský boom. Nová výstavba sa riadila regulatívmi schválenými 

v aktualizáciách posledného socialistického ÚP v rokov 1992 a 1993, ktoré na zmenené 

ekonomické podmienky nedokázali dostatočne flexibilne zareagovať. Lokality ako centrum 

Dúbravky doplatili a doplácajú aj na chýbajúce územné plány zón. Ich spracovanie je 

v zásade nevynútiteľné a ich absencia nie je zákonnou prekážkou povoľovania výstavby, hoci 

bez ich existencie sa pri využití územia len ťažko napĺňa pôvodný zmysel ÚP – chrániť 

dlhodobý verejný záujem. 

Presadzovanie polyfunkčnosti zatiaľ nemá v systéme územného plánovania veľkú 

podporu. Naša metodika je primárne založená na regulácii funkčných plôch tzv. rozvojových 

území určením ich prevládajúcej funkcie. Tento spôsob je pre vytváranie polyfunkčného 

prostredia problematický, keďže neumožňuje vrstvenie funkcií na seba. Územný plán teda 

definuje „monofunkčné“ plochy a v rámci nich typologické druhy vhodné, prípustné 

a nevhodné. Za „polyfunkčné“ možno považovať len 2 typy funkčne zmiešaných plôch a to 

iba v kombináciách bývanie + OV a OV + výroba. Regulácia územia cez funkčné plochy, bez 

definovania jasných parametrov hmotovo-priestorovej štruktúry, je paradoxom vzhľadom na 

fakt, že kým funkčné využitie sa môže relatívne často a jednoducho meniť, fyzická štruktúra 

zostáva stabilná aj niekoľko desiatok rokov. Ešte problematickejšia je regulácia výstavby 

v tzv. stabilizovanom území, čo je aj prípad sídlisk. V tomto smere by mohli byť príkladom 

zahraničné systémy, ktoré definujú funkčné využitie okrem funkčnej skladby aj pomerom, t.j. 

limitmi % zastúpenia integrovaných funkcií a cez tzv. „detailed development plans“ zase 

parametre fyzickej štruktúry a jej osadenia v území. 
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6 Záver 

Panelové sídliská, ktoré vznikali v 2.pol. 20.stor., predstavovali rýchle a relatívne lacné 

riešenie nedostatku bytov. Pôvodný koncept „komplexnej bytovej výstavby“, ktorý mal 

zabezpečiť vybavenie sídlisk základnou a vyššou vybavenosťou a tak zabezpečiť ich funkčnú 

nezávislosť od jadrového mesta, nebol nikdy dôsledne dokončený. Sídliská boli zrealizované 

ako monofunkčné „nocľahárne“ s chýbajúcou vybavenosťou, nedostatkom pracovných 

príležitosti a zvýšenými nárokmi na dopravu. Napriek všeobecne známym výhodám 

polyfunkčného prostredia sa zatiaľ nedarí sídliská dobudovať do pôvodne plánovanej 

funkčnej komplexnosti. Komerčné princípy, ktoré ovplyvňujú životné návyky obyvateľov 

a nedostatočná podpora v legislatíve tvoria prekážku podpory polyfunkčnosti pri 

transformácii sídlisk na kvalitné životné prostredie.  

 

Príspevok vznikol s podporou grantu STU „Program na podporu mladých výskumníkov“ na 

tému „Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk.“ 
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Abstract: 

The present paper deals with the question of residential areas development in different city 

districts with the account of city population. In this work the city territory that have occurred 

the greatest changes in residential areas were allocated and analyzed. It was determined at 

the expense of which land there was the development of residential areas of the city. The land 

use intensity indicator is calculated to measure the efficiency of land use. The vector Land 

Use Plan of the City of Prague as well as statistical data about population are used in the 

work. The analysis was performed in ArcGIS 10.0 software. 

Abstrakt: 

Tento článek se zabývá otázkou vývoje obytných ploch v jednotlivých městských částech 

Prahy s ohledem na vývoj počtu obyvatel. V práci byly vyčleněny a proanalyzovány oblastí 

města které zaznamenaly největší změny obytných ploch. Byla definována území, na jejichž 

úkor došlo k rozvoji obytných ploch města. Pro měření účinnosti využívání půdy byl 

vypočítán ukazatel intenzity využití území. V práci byly použity vektorové územní plány 

sídelního útvaru hl. m. Prahy, a také statistické údaje o vývoji počtu obyvatelstva. Analýza 

byla provedena v prostředí ArcGIS 10.0. 

Keywords: 

Residental areas; development; district; overlay analysis; number of people; intesity of use. 

Klíčová slova: 

Obytné plochy; vývoj; městská část; overlay analýza; počet obyvatel; intenzita využití území. 

1 Úvod  

Hlavním principem udržitelného rozvoje města nebo regionu je zajištění stabilního 

socioekonomického růstu, a také pevná přírodní a ekologická bezpečnost. Základní cíl trvale 

udržitelného rozvoje předpokládá rozumné využití sociálního, přírodního a ekonomického 

potenciálu území a také rovnováha mezi využitím životního prostředí a růstem obyvatelstva. 

Teritoriální rozšíření měst vede k nárůstu příměstských oblastí na úkor neurbanizovaných 

ploch a zejména oblastí krajinné zeleně. V mnoha evropských městech vedla společensko-

ekonomická transformace minulého století k opouštění využitých a kontaminovaných území. 

Udržitelné využívání území znamená efektivní užívání funkčních ploch ve městě 

prostřednictvím cíleného rozvoje města, s minimalizací záboru u dosud neurbanizovaných 

ploch - zemědělské a nedotčené půdy (zelené louky) a zvyšováním podílu rozvinutých oblastí 

území pomocí obnovy a rekonverze [1]. S vývojem počtu obyvatel musí být přiměřený rozvoj 

obytných ploch města a to znamená zmenšit využívání oblastí zemědělských či přírodních 

ploch pro zástavbu. V této práci byla provedena analýza vývoje ploch bydlení v jednotlivých 
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městských částech Prahy v období mezi roky 1986 a 2012. Byly vyhodnoceny změny 

v časoprostorovém vývoji obytných ploch s ohledem na vývoj počtu obyvatel jednotlivých 

částí Prahy. 

2 Charakteristika města 

Hlavní město Praha je největším městem České republiky se správním územím 

o rozloze 496,1 km
2
 a s počtem obyvatel 1 246 780 (stav ke dni 31.12.2012). Praha 

představuje unikátní sídelní celek více než tisíciletého souvislého urbanistického vývoje. 

Praha je jedním z mála velkých měst v Evropě, kde se zachovala původní středověká 

urbanistická struktura v tak velkém a souvislém komplexu, jakým je historické centrum Prahy 

[2]. V současné době je v platnosti souběžně několik různých způsobů členění města: 

katastrální, státně územní, samosprávné a několik úrovní a druhů členění správního. 

Katastrálnímu území se v zastavěné části Prahy říká zpravidla čtvrť, avšak ne každá 

čtvrť je samostatným katastrálním územím. Katastrální území může zasahovat do více 

pražských obvodů nebo do více městských částí, což je z důvodů historického vývoje zcela 

běžné. Praha je dnes složena z celkem 112 katastrálních území. 

Členění Prahy do pražských obvodů sahá do roku 1923, kdy se Velká Praha rozdělila 

na 19 obvodů označených římskými čísly. Toto uspořádání platilo do roku 1947. V příštích 

dvou letech byl připojen XX. obvod, ale už v roce 1949 došlo k dalším změnám. Počet 

obvodů se snížil z 20 na 16 a pro označovaní se začaly používat arabské číslice. Zákonem 

o územním členění státu z roku 1960 byl počet obvodů zredukován na deset, a to s názvy 

Praha 1 až Praha 10. V roce 2002 byl definován pojem městská část. Městská část je základní 

jednotkou samosprávy i státní správy, tedy nemůže být dále rozdělena do více územních 

obvodů. V současné době je Praha členěna na 22 správních obvodů, z hlediska 

samosprávného ji tvoří 57 autonomních městských částí s vlastními volenými orgány. 

3 Použitá data a metody 

 Analýza vývoje obytných ploch byla provedena v prostředí ArcGIS 10.0. Jako 

podklady byly používány vektorový mapy územních plánů sídelního útvaru hl. m. Prahy 

z roku: 1986, 1994, 1999, 2012. Mapy byly poskytnuty Útvarem rozvoje hl. m. Prahy ve 

vektorové podobě, v měřítku 1:10 000. Tyto mapy obsahují informace o využití území města, 

která je představena ve formě polygonových objektů. Každý z techto polygonů představuje 

určitou třídu využití území a obsahuje vlastnosty které popisují její barvu, druh, název, 

rozlohu a tak dále. Data o počtu obyvatel jednotlivých městských částí Prahy byla získána 

z webových stránek Českého statistického úřadu. 

Pro analýzu zastoupení funkčních tříd využití území byl používán nástroj "overlay" 

panele ArcToolbox ArcGIS 10.0. Overlay analýza patří k jedním ze základních analytických 

metod používaných v prostředí GIS, a umožňuje kombinovat atributová data s prostorovými 

informacemi. Na základě této operace můžeme analyzovat data z různých vrstev z hlediska 

jejich vzájemné polohy. Ze dvou vrstev – zdroje a masky je vytvořena vrstva třetí, ve které 

jsou zkombinovány polygony z obou vrstev. Overlay analýza umožňuje identifikovat územi 

na jejichž úkor byl rozvoj obytných ploch. 

4 Vývoj počtu obyvatel Prahy od roku 1986 

V hlavním meste Praze v současné době žije 1 246 780 obyvatel, z nichž 90 % tvorí 

obcané Ceské republiky. Vývoj počtu obyvatel Prahy je zobrazen na obr. 1. 

Z časového hlediska se objevuje v počtu obyvatel rovnoměrný přírůstek do roku 1993, 

což bylo ovlivňováno přílivem přistehovalých z celého Československa. Avšak od roku 1993 

do 2001 se objevuje klesající trend. Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001, počet obyvatel 

Prahy byl nižší i než počet v roce 1980, což bylo způsobeno přirozeným pohybem. V těchto 
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letech již nedocházelo k dostavbám rozsáhlých sídlišť v Praze. Počty vystěhovalých osob 

z Prahy převýšily počet přistěhovalých, což pravděpodobně souvisí se suburbanizačními 

tendencemi v Praze a jejím okolí. Teprve od roku 2002 dochází opet k růstu počtu obyvatel, 

především díky kladnému migračnímu saldu osob ze zahraničí. 

 

obr. 1 – Vývoj počtu obyvatel Prahy mezi roky 1986–2012 

Vývoj počtu obyvatel vzhledem k jednotlivým městským částem nebyl proporcionální 

(obr. 2). Od roku 1992 byl zaznamenán pokles počtu trvale bydlících obyvatel centrální části 

města (Praha 1 a 2), a také některých městských částí řazených k vnitřnímu městu (Praha 3, 4, 

6, 7, 8, 9, 10). Zároveň, v tomto období byl zaznamenán růst počtu obyvatel na periferii města 

anebo ve městských části vnějšího pásma. To lze vysvětlit začátkem procesů suburbanizace 

uvnitř města a také kvůli dostavbě sídlištních částí. 

 

obr. 2 – Vývoj počtu obyvatel Prahy podle městských části 
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K relativnímu nárůstu mezi lety 1992 a 2001 došlo v periferních městských částech 

Vinoř, Újezd, Přední Kopanina, Kunratice, Nebušice, Koloděje, Benice a v sídlištních částech 

vnějšího města v Praze 13 a 14. K intenzivnějšímu nárůstu počtu obyvatel v periferních 

částech pak docházelo zejména po roce 2000, kdy se naplno rozšířil trh s hypotékami [3]. 

V periodě mezi roky 2001-2011 pokračoval trend úbytku počtu obyvatel v úplně zastavěných 

centrálních částech města, tj. městského centra a téměř všech městských částí vnitřního města 

(mimo Prahu 5 a Troju). V některých částech vnějšího pásma města (Praha 13 a 14) v tento 

period také docházelo ke zpomalení růstu počtu obyvatel. Ovšem největší růst počtu obyvatel 

zaznamenáli periferní městské částí (Kolovraty, Běchovice, Křeslice, Satalice, Přední 

Kopanina a Šeberov). 

Největší vliv na odlišnou dynamiku růstu, resp. úbytku počtu obyvatel mělo stěhování. 

Obecně se lidé stěhují do periferních částí Prahy nebo až za její hranice (suburbanizace) nebo 

se stěhují do těch městských částí, ve kterých dochází k masovější výstavbě bytových domů 

[3]. 

5 Analýza vývoje obytných ploch 

  Obytné plochy činí největší podíl zastavěného území Prahy. Z toho nejvíce ploch pro 

bydlení bylo v 90. letech 20. století koncentrováno v kompaktním městě, jehož součástí jsou 

i rozsáhlá sídliště, tvořící velkou část Severního, Jižního a Jihozápadního Města. Po roce 1989 

došlo k některým vývojovým proměnám. Byly nastartovány procesy obnovy historického 

centra i dalších částí města, začátek privatizace a vývoj komerční výstavby, všechny tyto 

faktory vyvolaly stavební boom. A proto se celkový přírůstek obytných ploch v období mezi 

roky 1986 a 1994 skláda 1612 ha (tab. 1). Na počátku 90. let nabízeli velký rozsah 

zastavitelných ploch lokality přírodního či zemědělského charakteru, zejména území vnějšího 

pásma, ležící mezi hranicí kompaktního města a hranicí hl. m. Prahy. Což nadále umožnilo 

rozvoj jednotlivých, dříve samostatných obcí a proto v 90. letech začalo postupné narůstání 

těchto původních malých sídel. Vývoj obytných ploch byl především na úkor zemědělské 

půdy. 

 

Rok Obytné plochy, ha % od roku 1986 

1986 11468 100% 

1994 13080 +12 

1999 13152 +13 

2012 13660 +16 

tab. 1 – Vývoj rozlohy obytných ploch Prahy v období 1986–2012 

 Kompaktní město mimo historické jádro: v 90. letech minulého století nabízely velký 

potenciál v tomto pásmu plochy přestavby, a také strukturální transformace území, zejména 

původních průmyslových areálů. Například transformace výrobních ploch závodu Tatra 

Smíchov, kde postupně vznikla nová městská čtvrť. Transformaci zaznamenala také území 

Libně a Dolních Holešovic. V pásmu vnějšího kompaktního města měly vývojový potenciál 

plochy neukončené výstavby a také rozvojové obytné a smíšený plochy, včetně transformací 

území, a to v městských částech Praha 8, 9, 15, sídliště Letňany, Horní Měcholupy, Řepy a 

Zličín. 

Mezi roky 1994 a 1999 se rozvinuly suburbanizační procesy a došlo poklesu počtu 

obyvatel Prahy. A proto se celkový přírůstek obytných ploch snížil pouze na 72 ha (tab. 1). 

Od roku 2002, kdy opět začal počet obyvatel města růst, byl zaznamenán také 

přírůstek ploch bydlení, celkem 508 ha. Podle městských části byl největší vývoj v Praze 20, 

na území které stále převažuje zemědělská půda, celkový přírustek 72 h; Praha Újezd 43 ha; 

Praha Březiněves celkem 30 ha. 



- 36 - 

 

Nové lokality bydlení byly často realizovány při okrajích kompaktního města a 

jednotlivých sídel, na rozvojových plochách, ale i v prolukách stávající zástavby, případně 

transformací zahrádkových osad [4].  Plochy bydlení představují cca 3 381 ha a tvoří 10,4 % 

celkové plochy vnějšího pásma. Celkem bylo ve vnějším pásmu v období 2001-2012 

dokončeno cca 17 400 nových bytů [5]. Jako negativný důsledky vývoje obytných ploch 

v tomto pásmu lze považovat vysokou hustotu využití území, často monofunkční, bez 

občanského vybavení a také nárůst dopravy s negativními důsledky na životní prostředí. 

Vývoj obytných ploch podle městských části je zobrazen na obr. 3. 

 

 

obr. 3 – Vývoj obytných ploch Prahy podle městských částí 

6 Intenzita využití území 

 Území představuje jedinečný fenomén a zdroj, umožňující realizaci potřeb společnosti 

v prostoru a čase. Je to zdroj omezený a nenahraditelný, je proto důležité stanovení 

optimálního stupně využití území, jako základního indikátoru ovlivňujícího celkovou 

efektivitu fungování území. Intenzita využití území (zatížení území funkčním využitím) je 

velmi citlivý faktor, který na jedné straně umožňuje efektivní využití potenciálu území, ale 

může také při nadměrné nebo neúměrné exploataci území a jeho potenciálu vyvolat narušení 

nebo devastaci přírodního prostředí [4]. Pro měření účinnosti využívání půdy byl vypočítán 

ukazatel intenzity využívání půdy. Ukazatel je definován jako počet obyvatel na jeden hektar 

urbanizovaného území, resp. obytných ploch, a je jedním z rozhodujících kritérií pro 

posouzení územního rozvoje. 
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Rok Počet obyvatel Prahy Rozloha obytných ploch 

[ha] 

Intenzita využití 

území 

1986 1 194 562 11468 104 

1994 1 216 568 13080 93 

1999 1 189 981 13152 90 

2012 1 246 780 13660 91 

tab. 2 – Intenzita využití území Prahy v období 1986–2012 

 Křivka intenzity využití území je zobrazena na obr. 4. 

 

 

obr. 4 – Intenzíta výužití území hl. m. Prahy 

 Změna intenzity využití území, třeba větší intenzita, může znamenat zahuštění 

zástavby, přístavbu, nástavbu, ale zároveň může vyvolat negativní důsledky. Pro centrální 

oblasti města to především znamena zvětšení hustoty zástavby, na okraji města to vede ke 

srůstání některých obytných území obcí, přičemž tento růst zpravidla není doprovázen 

výstavbou ani základní občanské vybavenosti a dochází tak k přetěžování vybavenosti a k 

nárůstu dopravy s negativními důsledky na životní prostředí. Křivka intenzity využití území v 

podstatě odpovídá do roku 1999 poklesu, ačkoliv rozloha obytných ploch za cele sledované 

období od roku 1986 zvětšovala. Mezi roky 1994 a 1999 dochází k poklesu počtu obyvatel, a tím 

i přes zvětšení obytných ploch klesá křivka využití. 

7 Závěr 

Analýza provedená v této práci umožnila odhalit dynamiku časových změn ve vývojí 

obytných ploch v Praze a její městských části. Největší nárůst ploch bydlení byl zaznamenán 

mezi roky 1986–1994 a 1999–2012, v období růstu počtu obyvatel města. Léta 1994-1999 

byla obdobím suburbanizačních procesů, poklesu počtu obyvatel a omezeného růstu ploch 

bydlení. Byla odhalena struktura vývoje obytných ploch podle jednotlivých městských části 

Prahy. Provedení overlay analýzy mezi vektorovými plány umožnilo zjistit strukturu 

zastoupení ploch. Vývoj obytných ploch byl většinou na úkor zemědělské půdy. Od roku 

1986 došlo k redukci zemědělské půdy na necelých 1000 ha z celkové rozlohy. 
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Legislativní nástroje územního plánování k regulaci 
suburbanizace 
The Legislative Spatial Planning Tools to Regulate Suburbanisation 
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Abstract: 

This article attempts to identify the main spatial planning tools introduced by the Building 

Act, which entered into force in 2007. At the same time, the author attempts to identify 

legislative changes for individual instruments, brought about by an amendment to the 

Building Act. 

Abstrakt: 

Tento článek se pokouší identifikovat hlavní nástroje územního plánování k regulaci 

suburbanizace zavedené stavebním zákonem, který vstoupil v platnost v roce 2007. Zároveň 

se autor pokouší identifikovat legislativní změny u jednotlivých nástrojů, které s sebou 

přinesla novela stavebního zákona. 

Keywords: 

Building Law; Planning; Suburbanization 

Klíčová slova: 

stavební zákon; územní plánování; suburbanizace 

1.  Úvod a cíl 

Problematice suburbanizace se v současné době v českých zemích věnuje značná 

pozornost. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších procesů, který má významný vliv na rozvoj 

území, ať už z pozitivního nebo negativního hlediska. K tématu suburbanizace bylo napsáno 

velké množství odborných publikací, byla prováděna řada rozsáhlých výzkumů a veřejných 

diskuzí, suburbanizace se také objevuje v denním tisku a v některých obcích se stala 

prvořadým tématem v komunálních volbách. Vznikly také i speciální internetové stránky 

(www.suburbanizace.cz). Cílem příspěvku je pokusit se identifikovat nástroje, zejména 

legislativní, nejen v oblasti stavebního zákona, které mohou být při důsledném uplatňování 

zákonů v praxi, účinným nástrojem k regulaci negativních dopadů suburbanizace. Hlavním 

zdrojem je především Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon,  

Zák. č. 183/2006 Sb.) a jeho novela Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon, Zák. č. 350/2012 Sb.), která vstoupila v platnost od 1. ledna 2013. Autor také 

porovnává, jaké změny s sebou přinesla novela stavebního zákona u jednotlivých nástrojů, 

které byly identifikovány podle stavebního zákona (Zák. č. 183/2006 Sb.). 

2  Legislativní nástroje územního plánování 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

upravuje cíle a úkoly ve věcech územního plánování, dále upravuje soustavu orgánů, nástroje 

územního plánování, rovněž stanovuje podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu 

veřejné infrastruktury. Zákon také upravuje podmínky ve věcech stavebního řádu, jako je 
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např. povolování staveb a jejich změn, terénní úpravy, dohled stavebních úřadů až po 

povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Stavební zákon byl naposledy novelizován Zák. č. 350/2012 Sb. ze dne 19. září 2012, 

jeho znění je účinné od 1. ledna 2013. Novela zákona nemění základní koncepci platného 

stavebního zákona. Jak vyplývá z důvodové zprávy, cílem je zpřesnit úpravu jednotlivých 

postupů a institutů, zjednodušit některé postupy na úseku územního plánování, novela 

zpřesňuje texty některých ustanovení a provádí legislativně technické úpravy. Úprava  

a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by měla přispět ke snížení 

administrativní náročností postupů na úseků územního plánování. 

Příspěvek se zabývá uchopitelnými nástroji nejen stavebního zákona k ochraně území, 

které lze využít v souvislosti se suburbanizací. Autor vychází z článku (Janatka, 2011), který 

se pokusil vyhledat části zákona, které mohou přispět k zastavení, popř. zmírnění procesu 

suburbanizace. Příspěvek se snaží doplnit části zákona, které vychází z novely  

Zák. č. 183/2006 Sb., popřípadě doplnit další nástroje, které mohou být využity v ochraně 

území v souvislosti se suburbanizací. 

 

2.1 Obecná ochrana nezastavěného území 

§ 18 Zák. č. 183/2006 Sb., formuluje obecné cíle a úkoly územního plánování pro 

výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, chrání krajinu jako podstatnou složku života obyvatel a také zajišťuje ochranu 

nezastavěného území. §18 odst. 4 říká: „ Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na 

potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.“ Každá nová navrhovaná 

zastavitelná plocha musí být posouzena a zdůvodněna hospodárným využitím stávajícího 

zastavěného území. § 18 v novele Zák. č. 183/2006 Sb. žádné výrazné změny nepřináší. 

Pouze doplňuje jednou větou odstavec 5, který říká, že v nezastavěném území podle jeho 

charakteru lze umisťovat stavby v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 

nevylučuje. 

 

2.2 Rozlišování ploch místního a nadmístního významu 

Jeden z významných problémů suburbanizace je např. přetížení veřejné infrastruktury 

v okolí. Veřejnou infrastrukturou se rozumí dopravní a technická infrastruktura, občanské 

vybavení a veřejné prostranství. Typickými problémy v suburbiích ve spojitosti s veřejnou 

infrastrukturou jsou např. nedostatečná dopravní obslužnost, dopravní zácpy, přetížené 

komunikace, nedostatečné kapacity mateřských a základních škol, popřípadě zdravotnických 

zařízení. Tyto negativní projevy už nejsou pouze lokálními problémy, naopak nabývají 

charakter nadmístního měřítka, protože se mohou projevovat i v sídlech mimo suburbia, 

přestože počátek vzniku problémů je právě spjat s výstavbou suburbánních ploch. 

V Zák. č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 1 pís. h se rozumí plochou nadmístního významu, 

popřípadě republikového významu plocha, který svým významem, rozsahem nebo využitím 

ovlivní území více obcí. Nástroj, který by zabránil nekoordinovanému šíření suburbií, je  

v § 36 odst. 1 a 2 Zák. č. 183/2006 Sb.  

§ 36 odst. 1 mluví o územně plánovací dokumentaci, konkrétně o Zásadách územního 

rozvoje, které se vytváří pro celé území kraje. Zásady územního rozvoje stanovují základní 

požadavky na účelné a hospodárné využití území kraje, vymezuje plochy nadmístního 

významu a stanovuje požadavky na jejich využití, zejména plochy pro veřejně prospěšné 

stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách či 

změnách v jejich využití. 

Novela pouze doplňuje a zpřesňuje pouze záležitosti týkající se rozvoje území státu, 

které nejsou obsaženy v Politice územního rozvoje a mohou být součástí Zásad územního 
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rozvoje a zpřesňuje pojem „územní rezerva“. Pojem územní rezerva se zpřesňuje, aby bylo 

zřejmé, že se po jejím vymezení prověřuje i potřeba účelu, pro který byla vymezena. 

Prověření může nastat i v případě, že územní rezerva nebude aktualizací Zásad územního 

rozvoje převedena do zastavitelných ploch (Důvodová zpráva k novele Zák. č. 183/2006). 

Obce tak nemohu ve svých územních plánech povolit masovou suburbánní výstavbu, pro jejíž 

fungování nemají vytvořené podmínky v rámci svého území a musí být v koordinaci 

s požadavky vyššího stupně územně plánovací dokumentace. 

Zásady územního rozvoje mohou také ve vybraných plochách uložit prověření změn 

územní studií nebo uložit pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínku pro 

rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch. Novela zákona zachovává možnost 

uložit ve vybraných plochách územní studii. Vzhledem k tomu, že územní studie uložená 

v Zásadách územního rozvoje zpravidla řeší rozsáhlé území více obcí, není umožněno, aby 

bez její existence nebylo možné vydat rozhodnutí. Uvedená možnost se ve vazbě na územní 

studii zachovává jen u územního plánu, kde územní studie výrazně prověřuje menší 

zastavitelné plochy a navrhuje jejich řešení. 

 

2.3 Posouzení návrhů územního plánování a koordinace dopadů na širší území 

V souvislosti s nutností koordinace dopadů záměrů na širší území je nutné posoudit 

návrh územního plánu Krajským úřadem (§ 51 odst. 2 Zák. č. 183/2006 Sb.). Krajský úřad 

posuzuje návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší 

územní vztahy. Krajský úřad má možnost v tomto stanovisku upozornit na nedostatky  

a zamezit vydání takového územního plánu, ve kterém nejsou dopady na okolí koordinovány. 

Krajský úřad rovněž posuzuje návrh z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje  

a územně plánovací dokumentací kraje.  

Důvodová zpráva dodává, že novela stavebního zákona obsahuje jen legislativně 

technické změny ve vztahu k jiným měněným částem zákona. Původní § 50 a 51 se sloučil do 

jednoho paragrafu, § 50 Návrh územního plánu. Novela říká, že pořizovatel pořídí pro obec 

zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se 

zpracovává, který původně nebyl součástí návrhu územního plánu, pokud bylo součástí 

konceptu, nebo zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování. Návrh územního 

plánování spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, 

se předává Krajskému úřadu k posouzení. Důvodem upřesnění jsou pochybnosti původní 

úpravy, která pojednávala o projednání návrhu územního plánu, aniž by vysloveně stanovila, 

zda se jím myslí návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

nebo pouze vlastní návrh územního plánu (Důvodová zpráva k novele Zák. 183/2006).  

Odst. 7 § 50 novely Zákona pak říká, že Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu 

územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 

vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací kraje. 

Je proto nezbytné nepřijímat cíle a úkoly územního plánování zcela pasivně, ale řádně 

využívat legislativní nástroje ze zákona při posuzování návrhu územního plánování a jeho 

dopadů na širší území. 

 

2.4 Veřejná infrastruktura 

Dalším nástrojem, který významně souvisí s vymezováním nadmístních ploch, je 

veřejná infrastruktura, která je definována v § 2 písm. k Zák. č. 183/2006 Sb. Územní plán 

podle § 43 odst. 1 stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, mimo jiné stanovuje  

i koncepci veřejné infrastruktury. Podle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, si může obec stanovit požadavky na využívání území při vymezování ploch. 

Tak jak definuje stavební zákon veřejnou infrastrukturu, jedná se o plochy občanského 
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vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy dopravní infrastruktury a plochy technické 

infrastruktury. Uvedené plochy jsou podrobněji popsány ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území. Tyto body zůstávají stejné i po vydání vyhlášky 

č. 431/2012 Sb., kterým se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., která vyšla v souvislosti s novelou 

stavebního zákona.  

Novela zákona zachovává § 43 odst. 1 v nezměněné podobě, pouze odstavec doplňuje 

o větu, že záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 

rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to Krajský úřad ve stanovisku podle § 50 

odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce nevyloučí. 

Zároveň územní plán může ve vybraných plochách uložit prověření změn jejich 

využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování  

o změnách v území (§ 43 odst. 2), stanoví podmínky pro jeho pořízení a jeho vydání, která 

jsou zadáním regulačního plánu. Novela zákona říká, že lze v územním plánu vymezit plochu, 

v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků  

a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas 

s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací, 

zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. Podle důvodové zprávy 

podmínky vydání regulačního plánu z podnětu pozbývá platnosti marným uplynutím uvedené 

lhůty. Podmínka pak blokuje využití území obdobně jako stavební uzávěra, proto je nezbytné 

stanovit lhůtu, do kdy musí být regulační plán z podnětu vydán. Naopak podmínka o vydání 

regulačního plánu na žádost pozbývá platnosti, pokud k vydání nedojde do 1 roku (podle 

stavebního zákona 183/2006 Sb. se jednalo o 2 roky) od podání úplné žádosti v souladu se 

zadáním regulačního plánu. Zkrácení lhůty odpovídá skutečné lhůtě potřebné pro vydání 

regulačního plánu. Mohlo by dojít k situaci, že žadatel splní všechny zákonem stanovené 

požadavky a zastupitelstvo obce (v samostatné působnosti) přesto nerozhodlo o vydání 

regulačního plánu. V tom případě se ze zákona po uplynutí lhůty 1 roku ruší podmínka vydání 

regulačního plánu na žádost a žadateli je umožněno požádat o vydání územního rozhodnutí. 

Obci je sice zachováno postavení účastníka v územním řízení, kdy může hájit svá práva, ale 

už o nich (na rozdíl od vydání regulačního plánu) nerozhoduje. 

 

2.5 Plochy přestavby 

V územním plánu je možné vymezit tzv. plochy přestavby (§ 43 odst. 1). Jedná se  

o důležitý nástroj v územích, kde je potřebné měnit funkční využití, strukturu uspořádání 

krajiny, zástavby a zvyšovat intenzitu využití území. Jedná se o nástroj při rozvoji sídel  

a hledání rezerv uvnitř kompaktního zastavěného území. V souvislosti s požadavkem zákona 

o ochraně krajiny a nezastavěných ploch je třeba tento nástroj využívat přednostně před 

vytvářením nových zastavitelných ploch. Novela zákona ustanovení § 43 odst. 1 zachovává  

a pouze ji doplňuje o větu, která říká, že pokud záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

řešeny v Zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 

úřad z důvodů významných negativních vlivů přesahujících hranici obce nevyloučí. 

 

2.6 Územní studie 

Územní plán může ve vybraných plochách uložit prověření změn jejich využití 

pořízením regulačního plánu nebo územní studií jako podmínku pro rozhodování o změnách 

v území (§ 43 odst. 2). Jedná se o nový druh územně plánovacího podkladu, na základě 

kterého může pořizovatel územně plánovací dokumentace prověřovat způsoby a možnosti 

využití území. Územní studií lze řešit jakékoliv problémy související s urbanismem  

a územním plánováním. Novela odst. 2 říká: „V územním plánu lze vymezit plochu nebo 

koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků 
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a staveb, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas 

s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací, 

zpracováním územní studie nebo vydání regulačního plánu.“ V případě podmínění 

rozhodování územní studií jsou součástí územního plánu podmínky pro její pořízení  

a přiměřená lhůta pro vložení dat územní studii do evidence územně plánovací činnosti (§ 30 

odst. 4). Uplynutím lhůty omezení změn v území zaniká. 

 

2.7 Regulační plán 

Regulační plán není ve stavebním právu novinkou, spíše se změnil jeho obsah  

a význam. Regulační plán v řešené ploše stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, 

umístění a uspořádání staveb, ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého 

životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, 

pro umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných staveb (§ 61 

odst. 1 Zák. č. 183/2006 Sb.). Územní plán má tedy možnost regulovat výstavbu ve 

vybraných plochách. Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření 

obecné povahy podle správního řádu. 

Novela zákona se týká odstavců 2 až 4. Odst. 2 novely Zákona se od dosavadní právní 

úpravy liší tím, že regulační plán může (dosud podle většiny výkladů musel) nahradit některá 

nebo i všechna územní rozhodnutí. Odst. 3 a 4 stávající právní úpravy (§ 61) stanovuje pro 

některé případy regulačních plánů zvláštní postup, při kterém se slučuje pořizování 

regulačního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na ŽP podle zvláštního předpisu. Tím se 

zvyšovaly varianty postupu pořízení regulačního plánu a docházelo k tříštění právní úpravy, 

která zvyšovala její nepřehlednost. Díky tomu se navrhla nová právní úprava pořizování 

regulačního plánu, která zahrnuje i postupy a požadavky na posouzení vlivů regulačního 

plánu na ŽP v souladu s příslušnými předpisy práva EU.  

Nově navrhované znění upravuje vztah k zákonu o posuzování vlivů na ŽP. Regulační 

plány jsou posuzovány postupem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud 

nahrazují územní rozhodnutí pro umístění povinně posuzovaného záměru (příloha č. 1 

kategorie II zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), záměru, pro který je příslušný 

úřad MŽP, nebo záměru s předpokládaným příhraničním vlivem na ŽP.  

Pro záměry, u kterých je příslušným úřadem krajský úřad a u kterých není sloučení 

postupů vyloučeno v závěru zjišťovacího řízení, se při postupu podle zákona o posuzování 

vlivů na ŽP použijí zvláštní ustanovení stavebního zákona o posuzování vlivů regulačního 

plánu na ŽP. Tato ustanovení se použijí pouze v případě, kdy regulační plán nahrazuje územní 

rozhodnutí pro záměr, o kterém zákon o posuzování vlivů na ŽP nebo závěr zjišťovacího 

řízení stanoví, že má být posuzován.  

Novela zákona je doplněna odstavcem, který říká, že pokud regulační plán 

nenahrazuje územní rozhodnutí pro záměr (odst. 3), zvláštní ustanovení zákona upravující 

posuzování vlivů regulačního plánu na ŽP se nepoužijí. 

 

2.8 Plánovací smlouva 

V souvislosti s vydáním regulačního plánu na žádost je stavebním zákona zmíněna 

plánovací smlouva. Jedná se o nový právní rámec zavedený Zák. č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu. Jde o smlouvu spoluúčasti žadatele na vybudování 

nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury. Obec nebo kraj může podmínit vydání 

regulačního plánu uzavřením smlouvy. V souvislosti s residenční suburbanizací to znamená, 

že v případě rozsáhlejších území výstavby (investorem je požadována změna funkčního 

využití na plochy bydlení), může obec nebo kraj ve své územně plánovací dokumentaci 

stanovit pro danou plochu podmínku prověření jejího uspořádání pomocí regulačního plánu 
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na žádost a následně při projednávání žádosti o vydání regulačního plánu, může obec nebo 

kraj stanovit další podmínky (např. zlepšení veřejné infrastruktury) pomocí plánovací 

smlouvy. 

Zákon (§ 66 odst. 3) definuje, co všechno musí žadatel k žádosti připojit. Novela 

zákona jenom upravuje bod g) návrh plánovací smlouvy. Jedná se o úpravu, která upravuje 

možnost zjednodušeného postupu přípravy záměru, kdy dosud měla být vždy vyžadována 

plánovací smlouva. Podle novely nebude nutné uzavírat smlouvu, pokud žadatel doloží 

zajištění veřejné dopravní a technické infrastruktury smlouvami s jejími vlastníky. Smlouva 

s obcí by pak byla uzavírána jen ve vztahu k veřejným prostranstvím.  

Plánovací smlouva uzavíraná mezi obcí nebo krajem a žadatelem má charakter 

veřejnoprávní smlouvy opravené obecně podle § 159 až § 169 správního řádu. 

 

2.9 Vyhodnocení územního plánu a jeho změny 

Vyhodnocování územního plánu je upraveno v § 55 stavebního zákona. Zejména odst. 

3 uvádí, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 

prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch. Bohužel zákon dále nestanovuje, jaké jsou náležitosti zmiňovaného 

prokázání. Lze dovodit, že je v plně v kompetenci obce, resp. jejich orgánů, aby zamezila 

rozrůstání zástavby v případech, kdy lze potřeby obce vyřešit v rámci stávajících 

zastavitelných ploch. 

 

2.10 Posuzování záměru žadatele 

Dalším nástrojem vycházející ze stavebního zákona je § 90 Posuzování záměru 

žadatele. Hlavní aktér, Stavební úřad, posuzuje v územním řízení, zda záměr žadatele je 

souladu s řadou bodů, kdy jeden z nich je soulad s požadavky na veřejnou dopravní  

a technickou infrastrukturu. Přičemž jednou ze stěžejních součástí je prověření souladu 

záměru s územním plánem obce. Tato část zákona zůstala nezměněna i v novele Zákona.  

 

2.11 Ochrana zemědělského půdního fondu a životního prostředí 

Dalším legislativním nástrojem, který není součástí Stavebního zákona, je Zákon  

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Klíčovou roli zde hraje odbor 

životního prostředí příslušného krajského úřadu. Ten může limitovat rozsah rozvojových 

ploch právě s ohledem na ochranu ZPF. Legislativa v oblasti ZPF je velmi problematická. 

Rozvoj by neměl probíhat v žádném případě na půdách s bonitou 1 a 2, ale v některých 

případech jiný rozvoj není možný (např. Pardubicko). Legislativa tak nerespektuje 

různorodost přírodních podmínek metropolí v ČR. Navíc legislativa o ZPF je velmi zastaralá 

(1992) oproti stavebnímu zákonu, na nový zákon (novelu) se čeká dlouhou dobu. Řada aktérů 

také poukazuje na problém neprovázanosti stavebního zákona a Zákona o ochraně ZPF. Zábor 

půd tak probíhá běžně ve sledovaných lokalitách (Špačková, Feřtová, Ouředníček, 2012). 

 

2.12 Další 

Dalším možným legislativním nástrojem (z obecného hlediska) je zákon č. 129/2000 

Sb. Zákon o krajích. Krajský úřad (KÚ) podle Zákona kontroluje Stavební úřady v přenesené 

působnosti státní správy a dohlíží tak na dodržování stavebního zákona. Příslušný odbor KÚ 

provádí kontrolní činnost vzorku rozhodnutí Stavebního úřadu podle stavebního řádu 

v přezkumném a odvolacích řízení, avšak kontrolní aktivity se vztahují v zásadě pouze na 

kontrolu postupů Stavebního úřadu a formálních náležitostí. V případě, že KÚ shledá některé 

z rozhodnutí Stavebního úřadu jako nezákonné, podává výzvu Stavebnímu úřadu, aby své 
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rozhodnutí zrušil/opravil. Jedině Stavební úřad může své rozhodnutí zrušit. Namátkové 

kontroly KÚ jsou nedostatečné z důvodu nedostatečného personálního obsazení a KÚ řeší 

zejména případy odvolání vůči rozhodnutí Stavebního úřadu. Kompetentní krajští úředníci 

upozorňují na různé právní výklady stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Fakticky se 

dozor KÚ nad Stavebními úřady týká jen formálních postupů a nikoliv kontroly věcné 

správnosti rozhodnutí Stavebních úřadu. 

 

3.  Závěr 

Česká legislativa zná dostatečné legislativní nástroje v ochraně území, které jsou 

zakotveny v platném stavebním zákonu. Druhá strana mince je pak důsledné využívání platné 

legislativy a jejího uplatnění v praxi. Vše závisí na odpovědném přístupu jednotlivých aktérů 

a přijmutí zodpovědnosti za své rozhodnutí. Tento problém pak velmi úzce souvisí s kvalitou 

státní správy a samosprávy, nedostatečnými kompetencemi některých aktérů v území  

a především systém jejich kontroly.  

 

Tímto bych chtěl poděkovat Bc. Tomáši TROJANOVI za obsahovou korekturu článku. 

 

Literatura: 

[1] Česká republika. Vyhláška č. 500 ze dne 28. listopadu 2006 o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 163, s. 6911 – 6952. 

Dostupně z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=500/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy.  

[2] Česká republika. Vyhláška č. 501 ze dne 28. listopadu 2006 o obecných požadavcích 

na využívání území. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 163, s. 6953 – 

6960. 

Dostupně z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=500/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy.  

[3] Česká republika. Vyhláška č. 458, kterou se mění vyhláška č. 500/2006Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 171, s. 6042 – 

6060.  

Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=458/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy. 

[4] Česká republika. Vyhláška č. 431, kterou se mění vyhláška č. 501/2006Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2012, částka 157, s. 5501.  

Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=431/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy. 

[5] Česká republika. Zákon č. 183 ze dne 11. května 2006 o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 63, 

s. 2226 - 2290. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy.  



- 46 - 

 

[6] Česká republika. Zákon č. 350, kterým se mění zákon 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 130, s. 4634 – 

4696. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=350/2012&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

sm.  

[7] Česká republika. Zákon č. 129 ze dne 12. Dubna 2000 o krajích (krajské zřízení). In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 38, s. 1765 – 1782.  

Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=129/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy. 

[8] Československá federativní republika. Zákon č. 334 ze dne 30. Června 1992 o ochraně 

zemědělského půdního fondu. In: Sbírka zákonů České republiky. 1992, částka 68, s. 

1881 – 1893.  

Dostupně z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=334/1992&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlou

vy.   

[9] Důvodová zpráva k novele Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební 

řádu (stavební zákon), ve znění předpisů, účinném ke dni 1. ledna 2013.  

[10] Janatka, M. (2011): Nástroje stavebního zákona pro omezení suburbanizace v České 

republice. Urbanismus a územní rozvoj, Ročník XIV, číslo 2/2011, 39-42. 

[11] Špačková, P., Feřtová, M., Ouředníček, M. (2012): Analýza aktéru suburbánního 

rozvoje. Suburbanizace.cz. Publikováno 8. 4. 2012. 

 

 

 



- 47 - 

 

Vybrané současné problémy územního plánování v Česku 
Selected Current Problems of Urban Planning in the Czech Republic 

Ing. Roman Vodný 
ČVUT v Praze – Fakulta stavební, roman.vodny@seznam.cz 

Abstract: 

Today’s urban planning can be understood as an instrument of the state and local 

governments leading to the rational development of certain area. To do this the state has 

some specific instruments that can make this rationalization. There is a need of urban 

planning in every advanced society as it, among the other things, protects the interests of the 

state and individuals from predatory interests of large private groups and companies. It is 

also a tool to streamline the development itself, to protect cultural or natural values of certain 

areas or resources, etc. The whole urban planning should be done in the boundaries of 

sustainable development. 

Abstrakt: 

Územní plánování se dnes dá chápat jako nástroj státu a samospráv, který směřuje 

k racionálnímu rozvoji určitého území. K tomu má stát jisté nástroje, kterými tuto 

racionalizaci může provádět. Územní plánování je v každé vyspělé společnosti nutné, protože 

mimo jiné chrání zájmy státu a jednotlivců před dravými zájmy velkých soukromých skupin a 

společností. Také je nástrojem, jak usměrňovat vlastní rozvoj, chránit hodnoty v území, 

přírodu a krajinu, zdroje apod. Principem by mělo být plánování v mezích udržitelného 

rozvoje. 

Keywords: 

Urban Planning; Urbanism; Act. Nr. 183/2006 Coll.; Urban Plan; Principles of Urban 

Development 

Klíčová slova: 

územní plánování; urbanismus; zákon č. 183/2006 Sb.; územní plán; Zásady územního 

rozvoje 

Úvod 

Územní plánování je obecně chápáno jako nástroj státu nebo samospráv, který směřuje 

k racionálnímu rozvoji určitého území. Historie územního plánování je do značné míry 

spojena s urbanismem, což je nauka o stavbě a fungování měst.  

Když začal člověk žít ve svých uměle zakládaných sídlech, postupně se vynořila i 

potřeba stanovit pro další rozvoj těchto sídel jistá pravidla a zásady. Tyto zásady se v historii 

různě lišily, mnohé starověké národy chápaly existenci člověka na „tomto světě“ jen jako 

dočasnou a kladly značný důraz na posmrtný život a duchovno. Do značné míry tento názor 

převládal i ve středověku, kdy městům dominovaly stavby církevní (např. gotické katedrály 

jsou dodnes dominantami v mnoha sídlech).  

Později, jak se poznání lidí rozšiřovalo, se do popředí dostával i člověk a tomu 

odpovídala i proměna sídel. Stále větší důraz se kladl na stavby pro lidi, na stavby pro „tento 

svět“, duchovno ustupovalo mírně do pozadí. 
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V současném vyspělém světě, který je značně provázaný, neustále se mění, je nutné 

zajistit, aby další rozvoj byl správně usměrňován tak, aby byly chráněny zájmy státu a 

jednotlivců před dravými zájmy těch, kteří s jejich ochranou nemají tolik problémů. Obecně 

se má za to, že územní plánování je nástrojem řízené urbanizace. Oproti tomu neřízená forma 

urbanizace je nežádoucím jevem, jehož průvodním jevem může být např. vznik slumů. 

1  Zákonný rámec územního plánování v České republice 

Základním zákonem, kterým se řídí územní plánování v České republice, je Zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, obecně známý jako „Stavební zákon“. 

Ten v oblasti územního plánování upravuje zejména soustavu orgánů územního plánování a 

nástroje územního plánování, které jsou základní náplní části Zákona, týkající se územního 

plánování. [1] 

Dle tohoto zákona je hlavním garantem územního plánování v České republice 

Ministerstvo pro místní rozvoj, přičemž další orgány územního plánování jsou obce, kraje a 

Ministerstvo obrany ČR (na území vojenských újezdů). 

1.2 Nástroje územního plánování 

Nejdůležitější náplní Zákona v oblasti územního plánování je zřejmě stanovení tzv. 

nástrojů územního plánování. Ty se dělí následovně: [1] 

 Územně plánovací podklady 

 Územně analytické podklady (ÚAP) 

 Územní studie 

 Politika územního rozvoje (PÚR) 

 Územně plánovací dokumentace 

 Zásady územního rozvoje (ZÚR) 

 Územní plán (ÚP) 

 Regulační plán (RP) 

 Územní rozhodnutí 

 Územní souhlas 

 Územní opatření 

2  Územně plánovací podklady 

Územně plánovací podklady jsou v Zákoně popsány v Hlavě III, díle 1. Největší 

revolucí, kterou přinesl v roce 2007 nový zákon, byly zřejmě Územně analytické podklady, 

tzv. ÚAP (slangově „úápéčka“) 

2.1  Územně analytické podklady jako služba projektantům 

Územně analytické podklady jsou obecně popisovány jako služba projektantům, kteří 

při zpracování zejména územního plánu obdrží kompletní „balík“ informací o daném území. 

Prvotní idea zněla, že by tyto podklady měly nahradit prováděné průzkumy a rozbory, kdy 

projektant navštíví řešené místo osobně, seznámí se s maximem dostupných informací a na 

základě nich poté zpracovává vlastní návrh. Tato etapa tedy předchází zpracování územního 

plánu. Tato myšlenka se však ukázala jako poněkud zkreslená a naivní, jelikož „balík dat“ 

nemůže nahradit kontakt projektanta s vlastním územím. 

ÚAP se zpracovávají pro kraj a pro obec s rozšířenou působností. Pro projektanty mají 

zásadní důležitost ty, zpracovávané pro obce s rozšířenou působností (ORP). Podle vyhlášky 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

o způsobu evidence územně plánovací činnosti se v ÚAP ORP sleduje celkem 119 

vyjmenovaných jevů. Podstatou je shromáždit veškeré informace o území a dát jim podobu 
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dat, ale ne jen ledajakých dat. Data by měla být vektorová a obsahovat informaci, o co se 

vlastně jedná. Toto umožňují zejména tzv. geografické informační systémy (GIS). 

Aktualizace ÚAP by měla ze zákona probíhat průběžně, tedy jakmile se objeví nové 

skutečnosti, měly by být do ÚAP zaneseny. Celková aktualizace se pak provádí jednou za dva 

roky. 

Součástí ÚAP jsou mimo nejdůležitějších dat také grafická a textová část, přičemž se 

provádí, dle požadavků, také Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje 

v jednotlivých obcích ORP. Výsledkem by měl být mapový podklad, který na první pohled 

řekne, zjednodušeně řečeno, jak na tom dané území vlastně je vzhledem ke třem pilířům 

udržitelného rozvoje území (URÚ), tedy pilíři hospodářskému, pilíři soudržnosti společenství 

obyvatel a environmentálnímu pilíři. Problém ale je, že na toto vyhodnocení neexistuje 

jednotná metodika, která by jasně stanovila, jak toto vyhodnocení provádět. Každý projektant, 

resp. zhotovitel těchto podkladů tak zpracovává vyhodnocení dle svého vlastního uvážení. 

Problém nastane ve chvíli, kdy se tyto do mapy promítnuté informace seřadí vedle sebe např. 

pro území celého kraje. V takovém případě ale nelze porovnávat jednotlivé obce 

v jednotlivých ORP napříč celým krajem. A přesto se toto dělá zcela běžně. 

 

 

obr. 1 – Příklad vyhodnocení vyváženosti pilířů URÚ pro ORP Frýdlant [2] 



- 50 - 

 

Vyhodnocení vyváženosti má ale ještě jeden aspekt. Proč vlastně toto vyhodnocení 

dělat? Znamená to snad, že pokud se ve vyhodnocení zjistí, že např. jedna obec má dobré 

životní prostředí i pilíř soudržnosti obyvatel, ale špatný hospodářský pilíř, je nutné do této 

obce okamžitě navrhovat továrnu nebo nějakou výraznou výrobní kapacitu? Tím ale můžeme 

na druhou stranu zničit dobré životní prostředí. Základní otázka tak je, zda je vůbec možné 

mít všechny tři pilíře udržitelného rozvoje vyvážené? 

2.2  Územní studie – jak řešit nejen rozsáhlé plochy? 

Územní studie obecně prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů 

v daném území. Velmi často se další využití rozsáhlých ploch v územních plánech podmiňuje 

územní studií, protože podrobnosti územní studie ze zákona nepřísluší územnímu plánu. 

Problém studií je, že jsou územně plánovacím podkladem, který je obecně nezávazný. 

To ale lze řešit docela jednoduše zanesením územní studie do evidence územně plánovacích 

činností. Potom musí úřad územního plánovaní studii respektovat, pokud tedy nenašel 

srovnatelné nebo lepší řešení a to patřičně nezdůvodnil. Právě tento problém, tedy nutnost 

zapsat studii do evidence a fakt, že mnohé úřady územního plánování tak nečiní, či činí jen 

velmi laxně, vede mnohé dotčené orgány, zejména ty, zabývající se ochranou přírody a 

krajiny, k zamítání větších rozvojových ploch, ač jsou studií podmíněny. 

3 Politika územního rozvoje – skutečně kvalitní nástroj? 

Politika územního rozvoje (PÚR, neboli „púrka“) stojí mezi podklady a dokumentací. 

Zpracovává ji pro celé území ČR přímo Ministerstvo pro místní rozvoj a schvaluje ji Vláda. 

Jejím obsahem jsou mezinárodní, republikové a nadregionální priority územního plánování. 

PÚR je závazná pro pořizování všech navazujících dokumentů a každý dokument 

musí být vyhodnocen, zda je v souladu s PÚR. Přitom PÚR v současné podobě má 

přinejmenším jeden velký nedostatek, na který bylo MMR několikrát upozorňováno. Jedná se 

o fakt, že obsahuje záměry řekněme antropogenního charakteru, ale zcela postrádá priority, 

týkající se ochrany přírody, krajiny, vodních zdrojů a dalších přírodních hodnot v území a to 

jak v grafické podobě, tak ve slovním vyjádření. Díky tomu se PÚR nemůže považovat za 

skutečně promyšlenou státní politiku o prioritách územního rozvoje v celostátních 

souvislostech. [3] 

4 Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje, Územní plán a 

regulační plán. [1] Vzhledem k rozsahu tohoto příspěvku je v dalším textu věnována 

pozornost pouze prvním dvěma dokumentům. 

4.1 Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje (ZÚR, neboli „zúrka“), mediálně známé jako „územní plán 

kraje“, se zpracovávají pro celé území kraje. Stanovují zejména požadavky na účelné a 

hospodárné využití území kraje, vymezují regionální a nadregionální záměry a zpřesňují ty 

z PÚR. 

ZÚR v určitém směru nahradily tzv. Územní plán velkých územních celků (ÚP VÚC), 

které znal předešlý zákon 50/1976 Sb. Nicméně ne zcela. Kritici ZÚR vyčítají, že je možné je 

zpracovat pouze a jedině pro území celého kraje. ÚP VÚC však byly zpracovávány také pro 

území, jež měla něco společného. Tak mohl být zpracován např. ÚP Krkonoš, což je dnes 

nemožné. Krkonošský národní park se dnes totiž nachází na území dvou krajů (Libereckého a 

Královéhradeckého). Pro konkretizování priorit rozvoje Krkonoš jako celku je tak nutné 

zpracovávat např. strategické dokumenty, které nemají takovou váhu jako ZÚR. 
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ZÚR by měly zahrnovat jak zpřesnění záměrů z PÚR, nadregionální a regionální 

záměry, mající vliv na další rozvoj území kraje. Ovšem problém je v tom, že mnohé kraje 

pojmou své ZÚR jen jako nástroj na zpřesnění záměrů z PÚR a zcela rezignují na ostatní 

významné záměry, jejichž zanesení do ZÚR by jednoznačně určily jejich význam pro rozvoj 

kraje. Důvodem je fakt, že každý záměr je nutné řádně a pečlivě odůvodnit a vyhodnotit. 

Pokud se tak neučiní, může v případě žalob dojít ke zrušení části nebo dokonce celých ZÚR, 

jak se stalo např. u Jihomoravského kraje. V některých případech je však také problémem 

vlastní koordinace jednotlivých ZÚR sousedících krajů. 

4.2 Územní plán 

Pro většinu populace je nejznámějším dokumentem územní plán, jelikož k němu mají 

vlastně nejblíže a dotýká se jich bezprostředně. 

Územní plán je zpracováván vždy pro celé území dané obce a stanovuje základní 

koncepci rozvoje dané obce, ochrany hodnot v území, plošné a prostorové uspořádání, 

koncepci veřejné infrastruktury, uspořádání krajiny atd. [1] Tyto citace z § 43 uvedeného 

zákona jsou jistě ušlechtilé, ale jaká je vlastně skutečnost? 

Vlastní územní plán má, tak jako ZÚR, dvě části. Výrok a odůvodnění. Zatímco 

vlastní návrh (tedy výrok) je poměrně jednoduchá záležitost, odůvodnění je oproti tomu 

neustálé hledání argumentů, proč je dané řešení nejlepší, nejvýhodnější, nejpřínosnější... Je 

samozřejmě nutné vlastní návrh řádně zdůvodnit, ale... 

V současnosti je samotné zpracování územního plánu prakticky pouze o hledání 

důvodů (jako je tomu i v ZÚR). Vlastní návrh může mít řekněme 20 stránek textu, zatímco 

odůvodnění může v takovém případě nabobtnat klidně i na pětinásobek. Tento rozsah není 

zapříčiněn ani tak vlastním odůvodněním konkrétního návrhu, jako spíš vyhodnocením, zda je 

územní plán v souladu s tím či oním dokumentem. Povinně se musí vyhodnotit soulad 

s Politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje příslušného kraje, s cíli a úkoly 

územního plánování dle Zákona a také se zadáním územního plánu. Samozřejmě nejlépe se 

vyhodnocení provádí tak, že se příslušné vyhodnocované odstavce do textu kopírují. Takže 

pokud má jen vlastní zadání 15 stran textu a přidáme k nim ještě třeba 5 až 10 stran textu 

vyhodnocení, má odůvodnění ÚP hned 20 stran textu, tedy tolik, jako vlastní návrh. 

Podobný postup většina projektantů aplikuje i v případě vyhodnocení PÚR a ZÚR. 

Navíc zde se priority často překrývají a vyhodnocují se tak neustále tytéž věci, jen jinak 

formulované. 

Ale ani samotný návrh není vždy to nejlepší, co by mělo v území nastat. Velkou sílu 

mají v tomto směru samy obce, přesněji řečeno zastupitelstvo obce. Někteří jeho členové 

berou územní plán jako vhodný nástroj na zhodnocování svých pozemků a do návrhu ÚP si 

tak prosadí množství „svých“ ploch. A protože součástí ÚP je též vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch, tedy kolik hektarů těchto ploch vlastně obec potřebuje, může 

se stát, že na další se již tak říkajíc nedostane. Zde je pak na síle projektanta, zda tomuto bude 

čelit, nebo rezignuje na své povinnosti a bude jen nečinně přihlížet. 

Samostatnou kapitolou mimo možnosti tohoto krátkého příspěvku by byly záležitosti, 

které se dotýkají dotčených orgánů a také samotných pořizovatelů, jejich kvality, chování 

nebo vytíženosti. Podobně samostatnou kapitolou by bylo naprosté podfinancování prací 

projektantů, které v mnoha konkrétních případech došlo až tak daleko, že musela být některá 

výběrová řízení zrušena pro zjevnou nereálnost realizace dokumentace za nabízenou cenu, 

s níž pochopitelně také úzce souvisí kvalita odvedené práce. 
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Závěr 

Územní plánování prodělalo po změně zákona v roce 2007 zásadní proměnu. Do té 

doby platný zákon byl již sice zastaralým dokumentem (z roku 1976), ale je nutné uznat, že 

některé oblasti byly v tomto zákoně upraveny lépe, než jak je zná dnešní legislativa. To se 

týká např. zmíněných územních plánů velkých územních celků, ale třeba také vlastního 

procesu projednávání územně plánovací dokumentace. 

Ve vztahu k zákonu, jímž je územní plánování řízeno, je nutné také zmínit jeho 

neustále novelizace, někdy malého, ale jindy velkého rozsahu. Zatím poslední novela 

vstoupila v platnost k 1. 1. 2013, a ač v některých ohledech přinesla jisté pozitivní prvky, 

v jiných tomu bylo právě naopak. 

 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/117/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře využívání území 

a související negativní jevy II“. 
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Abstract: 

Paper is concerned with the question: how to comprehend an urban plan? Its answering 

starts with Deleuzian concepts of assemblage and territorialization and considers the themes 

of complexity and map. Implications of such approach, with respect to the process of urban 

planning in Czechia, are discussed afterwards, especially: relations with other assemblages, 

roles of urban plan, boundaries of plans, public vs. private and the expressivity of a plan. 

Abstrakt: 

Článek se zabývá otázkou: jak chápat územní plán? Při jejím zodpovídání vychází 

z Deleuzových konceptů složeniny a teritorializace a přihlíží ke konceptům komplexity a 

mapy. Následně jsou zkoumány důsledky takovéhoto pojetí na proces územního plánování 

v Česku, zejména vztahy s dalšími složeninami, role územního plánu, hranice plánů, rozlišení 

veřejné vs. soukromé a na expresivní dimenze územního plánu. 

Keywords: 

Urban plan; assemblage; boundary; landscape plan; public; private; complexity. 

Klíčová slova: 

Územní plán; složenina; hranice; krajinný plán; veřejné; soukromé; komplexita. 

Úvodní pozastavení: územní plán? 

Tento článek si klade otázku: „Co je to územní plán?“ anebo lépe, protože územní 

plánování je především proces: „Jak chápat územní plán?“ Hned zkraje je třeba říci, že 

tázáním po povaze určité „věci“ zaujímáme filosofický postoj (Petříček 2009). V tomto 

postoji se tázání rozvíjí na obě strany: nejde nám totiž pouze o odpověď, ale též o správně 

položenou otázku, o pochopení toho, nač se vlastně tážeme a k čemu naše tázání směřuje. 

Součástí tázání, neoddělitelnou součástí filosofického postoje, je přitom vědomí tohoto tázání; 

určitý odstup od otázky i odpovědi; uvědomování si procesu myšlení, autoreference, procesu 

proměny vlastních předpokladů i rámců uvažování, a tedy i proměny sebe samého. 

Zaujetí filosofického postoje se mnohým jeví jako „zbytečné hloubání o obecných 

otázkách“ a problematizování toho, „co je přeci jasné“. Jenže právě tato přílišná jasnost se 

filosofům jeví jako podezřelá (Petříček 2009, p. 46), a proto se pokoušejí říci věci, které jsou 

jasné, jinak. Nahlédnout je z jiné perspektivy. Lidé, či organizace, které se na procesu 

územního plánování podílejí, jsou totiž územnímu plánu příliš blízko, znají detailně ty či ony 

součásti, ale právě tyto velice konkrétní znalosti a zkušenosti leckdy zastiňují další aspekty 

celého procesu. Pokud nám jde o to, stavět města jinak či změnit podobu území či společnosti, 

musíme také myslet jinak, uchopit předmět našeho úsilí v jiných pojmech.  

Ptáme se sice: „Jak chápat územní plán?“, ale přitom si již v názvu odpovídáme: jako 

složeninu obrazů a plánů. Tato jednoduchá věta, sestávající z několika pojmů, ale poukazuje 

na další složitost. Území, složenina, obraz, či plán jsou totiž komplexní pojmy, zhusta 
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odkazující či  pocházející z oblastí, které mají s územním plánováním málo co společného. 

Abychom tedy pochopili, co touto větou myslíme, nejprve budeme muset tyto pojmy 

vypracovat. Teprve poté totiž budeme moci skrze ně nahlédnout i do složitostí územního 

plánování a prozkoumat, jaké důsledky má takovéto chápání územního plánování na jeho 

praxi v České republice. 

1 Pojmy  

1.1 Území, prostředí, teritorium 

Skutečnost je nezarámovaná složitost. Je to nekonečné a vroucí dění, neustálý pohyb, 

kontinuální proměna. Jakýkoli řád se ustavuje jakožto rozlišování. „Informace je rozdíl, který 

činí rozdíl“ (Bateson 1972). Jakékoli entity se ustavují díky rozlišování pomalejších a 

rychlejších proudů, díky víření a zacyklení proudů ve smyčky, díky rozlišování mezi uvnitř a 

vně. Jakýkoli systém se vynořuje z chaosu právě rýsováním této hranice. Uzavíráním linií 

vznikají nové rozměry – plochy, uzavíráním ploch se tvoří objemy, uzavíráním hradeb města, 

uzavíráním hranic státy. Ale také: začleněním prvků do množiny vznikají skupiny; označením 

my, či vyloučením oni, se utvářejí společenství.  

Tento proces rýsování, uzavírání či označování nazvěme spolu s Deleuzem (2010) 

teritorializací. Teritorium vzniká procesem teritorializace. Vlk si označuje teritorium  

pachem, varuje, že tady hrozí teror; lovec vymezuje tábor a vztyčuje stan; zemědělec orá pole 

a do země ukládá základní kámen domu. Moderní člověk se distancuje od sebe sama, aby 

mohl sebe sama projektovat, vzdaluje se svému prostředí, aby ho mohl přetvářet, kreslí 

hranice a uvádí do chodu systémy. Teritorium vlka, lovce, zemědělce i urbanity jsou jiná. Jiná 

prostředí dávají vznikat jiným obyvatelům i jiným charakterům území. Vlk má pouze svojí 

smečku, své zuby a svůj teror (a občas nějakou kořist). Lovec má zbraň (a další svoje věci), 

tábor a revír. Zemědělec má svá pole, krajinu, meze a svůj dům. Urbanita má svojí 

individualizovanou osobnost a distancuje se od ostatních i od přírodního prostředí ve 

vyprojektovaných městech. 

Deteritorializace je procesem vytrhávání z teritoria, z vlastního území, z přirozeného 

(tam, kde se to něco zrodilo) prostředí. Vytržené však může znovu zakořenit, teritorializovat 

se (označit si své nové teritorium), usadit se na jiném místě. Reteritorializace je přesazením 

ale i přeznačením; přenesením významu, věci, populace, praktik. 

1.2 Složenina je složená a složitá 

Deteritorializací a reteritorializací se začínají věci, významy, populace i praktiky 

hromadit na určitých místech. Deteritorializované proudy se slévají v řeku a usazují ve 

sníženinách; vznikají výmoly, naplaveniny a nové ostrovy. Usazováním dochází k třídění 

toho, co proud nese (De Landa 2000). Vznikají vrstvy a populace robinzonů, kteří jsou 

odsouzeni k životu na výspách, které ještě před nedávnem neexistovaly. Skládáním toho, co 

se na určitém místě nachází, ať už to tam bylo naplaveno či shromážděno (Norberg-Schulz 

2010) vznikají složeniny (asembláže – viz. Holubec 2012). 

Složenina se skládá z různorodých součástí a je přitom více než suma těchto součástí. 

Při skládání totiž dochází k samoorganizaci: skládání totiž není náhodné, ale pouze nahodilé 

(uplatňují se při tom, vlivem různých principů a sil, určité pravděpodobnosti a tíhnutí). 

Částečky v proudu se usazují a třídí podle své hmotnosti, ale i podle místa mezi balvany na 

dně. Přistěhovalci obsazují volné niky a sdružují se třeba podle lodí, na kterých připluli. 

Jakmile složenina vykazuje určité trvání, ať už proto, že byla nějak založena, 

poskládána, že se pohybuje podle určitých rytmů, či jen proto, že konstelace sil, okolností a 

lidí se stabilizovala, tak začíná nabývat na určitosti, její hranice se mohou zvýrazňovat, cykly 

a křivky pohybů uzavírat, může se započít proces autoreference (vztahování se k sobě 

samému, vymezování sebe sama) i další systémové procesy (Luhmann 1995). 
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Poukazem na systém, samoorganizaci a autoreferenci poukazujeme na složitost ve 

smyslu komplexnosti (Petříček 2009, p. 28), na procesy v procesech, které udržují v chodu 

jiné procesy; na hranice systému, které jsou vymezovány systémem samotným zevnitř; na 

budování vnitřní komplexnosti proto, aby byl systém schopen čelit komplexnosti prostředí 

(která je vždy větší, než komplexnost systému); na zásobníky, které udržují v chodu toky a na 

propracovanou regulaci těchto toků: na podřízení toků určitým pravidlům. 

1.3 Obrazovost obrazu, mapující mapy 

Deleuze (2010, p. 19-22) rozlišuje mezi otisky a mapami. Zatímco otisk reprodukuje, 

kopíruje, duplikuje, tak mapa tvoří, mapuje, vtahuje dovnitř. Petříček mluví o obrazovosti 

obrazu, o obrazech, které nás vtáhnou dovnitř a učí nás nalézt takovou perspektivu, z níž se 

ono moderní umění, jevící se někdy spíš jako mazanice či náhodný shluk, začne jevit jako 

obraz (který nějakým způsobem zobrazuje prostředí, který dává smysl, který lze namapovat 

na něco skutečného). Takovéto obrazy nás tím, že jsou na první pohled nesrozumitelné, nutí 

přemýšlet a dívat se jinak. Vyzývají nás k tomu, abychom nalezli perspektivu, z níž byly 

vytvořeny, a tedy i učí se takto na svět dívat. Mění „nejen způsob vidění, ale také způsob 

uvažování“ (Petříček 2009, p. 15). 

Umění, ale i jiným způsobem filosofie či věda, právě takto působí na svět: mění 

struktury a způsoby našeho myšlení. Učí nás vidět svět jinak, učí nás všímavosti vůči dalším 

dimenzím skutečnosti a citlivosti na určité jevy. Věda vytyčuje nové referenční roviny, 

ukotvuje je mezi ty známé a prozkoumává kam až se dá po nich dojít. Filosofie tvoří z roviny 

konzistence pojmy. Umění působí skrze smyslovost perceptů, afektů a počitkových bloků 

(Deleuze a Guattari 2001). Každá z těchto velkých forem myšlení vede svými specifickými 

způsoby řezy chaosem, usnadňuje nám orientaci v komplexním prostředí, provádí mapování 

tohoto prostředí a umožňuje nám upamatovat se kdo jako lidi jsme (Kosík 1997, p. 81). 

Všechno jsou to ale pouze částečné pohledy na složitost a diverzitu světa, nejsou to návody na 

život (i takto je ale lze číst: totiž jako otisky), ale spíše pozvánky k tomu, abychom si 

zvnitřnili určitou perspektivu a experimentovali s tím, co díky ní uvidíme a jaké způsoby a 

možnosti života nám odkryje. Účelem mapy přeci je, abychom se vydali na cestu: ať už přímo 

do terénu, anebo na cestu myšlenkových experimentů, analýzy a porozumění tomu, co nám 

mapa ukazuje. 

Nesmírně důležitým momentem myšlení obrazem je myslet složitost skrze složitost, 

neredukovat ji na něco jednoduchého, ale porozumět jí v celé složitosti – tedy prožívat ji jako 

obraz či mapu: „složitost, které se snažíme porozumět, pochopíme v okamžiku, kdy ji 

transponujeme do něčeho stejně složitého“ (Petříček 2009, p. 32). 

2 Důsledky 

Nyní, když jsme s pomocí dalších autorů vypracovali pojmy, skrze něž chápeme 

územní plán, se pokusíme naznačit, jaké mohou být důsledky chápání územního plánu jako 

složeniny obrazů a plánů pro praxi územního plánování v České republice. 

2.1 Vnější vztahy 

Složeniny ustavují vztahy s jinými složeninami skrze vnější vztahy a tyto vztahy 

nejsou nutné, nýbrž pouze nahodile závazné (De Landa 2006, p. 11). Pokud mluvíme 

o jakýchkoli vztazích, vždy se proto musíme ptát, jakými mechanismy se ustavují a udržují. 

Co udržuje určitou součást jakožto součást určité složeniny? Zeptejme se tedy: „Jakými 

způsoby drží složenina, kterou je územní plán, pohromadě?“  

Jako jednoduchá odpověď se nabízí, že díky působení zákonů, vyhlášek a 

předepsaných úředních postupů, které proces územního plání kodifikují (kódují). Tímto se 

nám ale otevírá komplexní problematika působnosti, účinnosti či dosahu zákona, stejně jako 

mechanismů jeho ustavování či vynucování. Lze například poukazovat na moc, která si zákon 
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vynucuje a která z pozadí hrozí sankcemi za jeho přestoupení. Můžeme také poukázat na 

proces výchovy a vzdělávání, který nám vštěpuje respekt k zákonu, normám či autoritám. 

Z této perspektivy tedy vnímáme územní plán jako jeden ze způsobů projekce státní moci, a 

tedy (přinejmenším do určité míry) i vůle společnosti či některé její součásti (obce), anebo 

naopak zvůle těch, kteří obsadili státní aparát a skrze něj tvoří nějakou jinou složeninu (třeba 

síť obchodních zájmů, mocenskou strukturu či individuální zájmy určitých osob). Pokud 

územní plán projektuje či vyjadřuje vůli obce či společnosti, které se týká, můžeme mluvit 

o společenské anebo obecní autoreferenci či autonomii: ÚP se totiž stává prostředkem 

utváření této obce či společnosti, moc se vrací sama k sobě, tedy k subjektům, které jsou jejím 

zdrojem (v demokratické společnosti jsou to občané, v obci její obyvatelé). 

Jiná perspektiva pohledu na územní plán je skrze jeho účelnost: ÚP má určitou funkci 

a adresuje specifický okruh problémů. ÚP totiž směřuje aktivity (např. výstavbu či využití 

pozemků) do určitých míst a sleduje, zda spolu sousedí slučitelné aktivity. ÚP také koordinuje 

nejrůznější plány: plány rozvoje vodovodů, kanalizací či silnic, plány ochrany přírodních 

území, nejrůznější plány péče o obyvatelstvo (zdravotnictví, sociální ochrana, požární 

ochrana, policie) či plány rozšíření určitých praktik (vzdělání, rekreace, sport). Je patrné, že 

míra koordinace a směřování aktivit územním plánem je různá. Územní plán je totiž více či 

méně určitý (teritorializovaný) a na ty či ony plány vždy působí pouze skrze určité, mnohdy 

poměrně přesně vymezené kanály. ÚP tak sice umisťuje stavby a určuje meze některých 

jejich parametrů (výška, zastavěná plocha, základní funkce), ale nejde do příliš velkých 

detailů. Účelnost územního plánu je často posuzována skrze tuto koordinační funkci, kde jde 

převážně o hledání míry: zda aktivity usměrňuje málo anebo příliš. 

Další perspektiva, která do určité míry souvisí s oběma výše zmíněnými, je způsob, 

jakým územní plán kóduje či překódovává určité plány, činnosti či složeniny. ÚP sám se totiž 

řídí určitými kódy (zákony, vyhláškami, metodikami), ale sám také další aktivity kóduje 

(působí na výstavbu a využití území skrze regulativy). Na zákony lze pohlížet nejen jako na 

projekci určité moci či vůle, ale též jako na samostatné složeniny, které působí tak, že určují 

rámce, směřují činnosti do určitých forem a vyžadují specifické postupy – tomu všemu 

říkáme  kódování. ÚP se některými kódy řídí, jiné zprostředkovává a další sám specifikuje. 

Když říkáme, že územní plán je složenina, je to i proto, že „drží pohromadě“ díky 

kombinaci výše zmíněného: díky působení moci, díky účelnému směřování a koordinování 

aktivit i díky efektům kódování. Moc, aktivity i kódy jsou vůči ÚP vnější a stejně tak je 

územní plán vnější vůči nim, stejně jako je vnější vůči obecnímu úřadu, vůči stavebníkům a 

jejich plánům či vůči jakýmkoli dalším aktivitám v řešeném území. 

2.2 Dimenze rolí: územní plán existuje pouze ve svém působení 

ÚP je vnější obci, území i obyvatelům. Sice se do něj mohly promítnout jejich zájmy 

či přání, ale jakmile je ÚP, dle dikce stavebního zákona, vydán, působí sám o sobě a v tomto 

působení zakrývá i působení složenin či vlivů, které se podílely na jeho vzniku. Jakmile je ÚP 

vydán, jakmile nabude účinnosti, působí ve své vlastní autonomii a ustavuje vztahy s jinými 

složeninami, tj. působí na další plány (regulační plány, územní studie, na projekty budov i 

trasování infrastrukturních sítí, na ÚAP či strategické plány obcí i dalších aktérů) a působí i 

na vnímání území jeho obyvateli, developery či úředníky, kteří se tímto územím zabývají. 

Složeniny existují tak, že působí na další složeniny. Každý vztah s jinou složeninou  

lze považovat za specifickou dimenzi a tyto dimenze lze třídit. Můžeme tedy rozlišovat 

působení územního plánu na obyvatele, na organizace či na jiné plány, a dimenze v těchto 

třídách buď individuálně vyjmenovat (jak  ÚP působí na Pepu a jeho aktivity, jak na Frantu a 

jak na firmu P+F), anebo je dále kategorizovat (jak ÚP působí na situování domů na 

pozemku, jak na organizaci dopravy v obci, jak na schůze obecního zastupitelstva apod.).  

Vyjmenování všech dimenzí, ve kterých územní plán působí, by bylo velice 

zdlouhavé. Nejen proto, že jeho působení je takto mnohočetné, ale i proto, že každý územní 
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plán je jiný, působí trochu jinak a na trochu jiné složeniny či občany, anebo v trochu jiném 

kontextu. Otázka nač a jak má územní plán působit se přeci vždy řeší při jeho projednávání. 

ÚP určité obce má například omezit aktivity určité firmy, a hledají se cesty, jak toho 

dosáhnout. Anebo má určitou aktivitu usnadnit (např. výstavbu na pozemcích pana K.) a opět 

se hledají cesty, jak toho dosáhnout. Jelikož je územní plánování je autoreferenční proces, 

nelze předem říci, jak dopadne (zda bude opravdu činnost firmy omezena a pan K. bude moci 

svá pole prodávat jako stavební pozemky), tento proces má totiž vlastní dynamiku, a ačkoli se 

ho různí aktéři snaží někam směřovat, právě existence více aktérů, vlivů a jejich interakcí 

vede k tomu, že výsledky určitých aktivit jsou pouze více či méně pravděpodobné. 

V procesu územního plánování a jeho směřování je tedy důležitá právě zkušenost 

s tímto procesem. Není to deterministický proces, ale není to ani proces náhodný – splňuje 

tedy kritéria na to, abychom ho mohli považovat za proces komplexní. 

Dimenze rolí znamená především materiální role, týkající se toků energie, peněz, lidí. 

Můžeme tedy konstatovat, že určité toky mají na výslednou podobu ÚP vliv větší než jiné. 

Ten, kdo zpracování územního plánu platí (obec, investor), má totiž zpravidla větší vliv na 

ÚP, schází se s projektantem častěji, může si zaplatit další studie apod. Důležité jsou ale i 

kompetence (zkušenost s  procesem územního plánování): zde má velký vliv právě projektant, 

ale i aktéři, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, ať už jako obecní zastupitelé, 

jako developeři, jako úředníci, či jako členové občanských sdružení. 

Koncept dimenze rolí nám umožňuje zkoumat, jako roli hraje v procesu územního 

plánování to, či ono; jakou roli hrají peníze, vliv, známosti, politika, sociální status, znalosti, 

organizační schopnosti atd. Touto optikou bychom měli nahlížet i působení určitých institucí 

či organizací v procesu územního plánování a ptát se, jakými nástroji směřuje proces 

územního plánování Ministerstvo pro územní rozvoj (zákony, metodiky, vyhlášky), jakými 

Ministerstvo financí (kolik peněz z daní mají přidělené obce a kraje), Ministerstvo školství 

(zda je územní plánování předmětem základního vzdělání, jakou podobu má vzdělání 

specializované a jakými tématy se zabývá) jakými kraje (Zásady územního rozvoje), jakými 

Evropské instituce (zda jsou na tvorbu ÚP, na tvorbu plánů a strategií či na provoz 

občanského sektoru přidělovány nějaké dotace) a jakými například Česká komora architektů 

(certifikace projektantů územně plánovací dokumentace). 

2.3 Hranice plánů a jejich vymezování 

Hranice řešeného území je tou nejzákladnější hranicí územního plánu. Ačkoli rozsah 

ÚP lze posuzovat i co se týče podrobnosti regulace a šíře oblastí, kterých se ÚP dotýká, 

vymezení části zemského povrchu jakožto předmětu územního plánu, je pro celý územní plán 

klíčové. Je proto s podivem, že problematika vymezování této hranice je tak málo 

problematizována a diskutována. 

V ČR se bere za dané (a legislativa to kodifikuje), že územní plán řeší správní území 

obce, které je vymezeno výčtem katastrů. Hranice katastrů jsou velice stabilní, je na ně 

navázána řada dlouhodobě sledovaných statistik a obce mají určité podněty k tomu, aby to tak 

zůstalo, neboť na rozlohu území obce je navázáno i financování jejich provozu (i když pouze 

v menší míře), obdobně jako je navázáno na počet obyvatel.  

Vzhledem k předmětu, cílům a úkolům územního plánování (viz. např. Stavební 

zákon, §18 a §19) mi ale přijde komplikovanost vymezování hranic územního plánu „zevnitř“ 

(tj. nikoli pouze převzít a respektovat administrativní hranice obce) jako poměrně závažné 

omezení procesu územního plánování, ne-li dokonce jako významná překážka pro naplňování 

cílů územního plánování (zejména: udržitelný rozvoj území, komplexní a účelné uspořádání 

území, ochranu přírodních hodnot území a ochranu krajiny). Požadavky na měřítko i 

charakter urbanistického a krajinného plánu, či na plány ochrany přírodních území, jsou totiž 

velice odlišné (více viz. Holubec 2011, 2012). Už jen to, že o krajině se leckdy mluví jako 

o nezastavěném území, implikuje, že jde o území, které se někdo chystá zastavět! Zkrátka, 
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územní plánování v Česku je velice město-centrické, respektive budovo- a infrastrukturo-

centrické. Krajina je v praxi stále pojímána především jako okraj, nikoli jako plnohodnotné 

území s vlastním charakterem. Pasáže o ochraně přírody, krajiny a civilizačních hodnot bývají 

častou pouhou úlitbou zákonným požadavkům, bez reálného obsahu, bez zajištění lidských, 

finančních či institucionálních zdrojů, které by tuto ochranu mohly reálně prosazovat ve střetu 

s požadavky na ekonomický rozvoj území či s požadavky na využití přírodních zdrojů a na 

stále větší intenzitu využití území. 

Zkrátka a dobře, územní plán v současné podobě by se měl zmenšit na urbanistický 

plán, který by řešil pouze zastavěné území, zastavitelné plochy, popřípadě související plochy 

rekreační, plochy územních rezerv, plochy infrastruktury, či mezilehlé plochy krajiny, které 

jsou víceméně obklíčeny zástavbou, popřípadě příliš malé na řešení v jiném plánu. Vedle něj 

byl měly vzniknout krajinné plány (řešící uspořádání onoho území mezi sídly) a plány 

ochrany (nejen v národních parcích a CHKO, ale i například ve významných biocentrech či 

krajinách s významnou ochranou podzemních vod). Vymezení hranic mezi těmito plány, které 

by postupně nahradily územní plány, je třeba v procesu územního plánování vyjednat. Jednak 

by se tím zvýšila určitost obcí a mohly by být snáze řešeny problémy, které se týkají zástavby 

na hranici katastrů či krajů, ale konečně by byla přiznána větší důležitost a autonomie krajině. 

Urbanistické plány vesnic a menších obcí by přitom měly být spíše podřazeny krajinným 

plánům: v jejich případě jde totiž o figuru sídla v krajině, která je důležitou součástí 

krajinného rázu, a stejně tak je třeba rozvoj tohoto typu obcí sladit s požadavky na ochranu 

kvalit přírodního prostředí i na produkční funkce území (zemědělství, lesnictví, těžba 

nerostů). Okolí velkých měst, stejně jako menší obce v jejich zázemí by naopak měly být 

podřazeny urbanistickému plánu příslušného města (jako základ lze vzít republikové a krajské 

rozvojové oblasti ze ZÚR) či spíše plánu regionálnímu, který by rozdělil tato rozsáhlá 

rozvojová území na plány urbanistické (např. plány městských částí), krajinné a ochranné. 

Myslím, že princip územní souvislosti (kdy na hranici jednoho plánu navazuje plán 

další) je třeba zachovat. Namísto územních plánů, pokrývajících území ČR, by tu však  byly 

plány urbanistické, krajinné a plány ochrany. U plánů regionů či krajů, tam už tento princip 

není třeba zachovávat, protože jejich měřítko je větší a skutečně jde spíše o zásady rozvoje, či  

o „plán rozdělení rozvojového území na menší plány“. Takovéto plány rozhodně nemusejí 

vznikat pouze na základě politicko-administrativního rozdělení území, ale například i na 

základě různých (dobrovolných) iniciativ, ať už vycházejí od obcí, krajů, z vlády, 

z občanského sektoru či od firem a hospodářských uskupení. Přeci jen, i současné Zásady 

územního rozvoje, stejně jako jim předcházející Plány velkých územních celků, jsou spíše 

„plány rozvoje infrastruktury“ či „seznamy přání“, než nějaké komplexní rozvojové 

dokumenty, které by byly více provázány se zdroji, potřebnými pro realizaci příslušných 

záměrů, či které by další aktivity nějak výrazněji kódovaly. Obce, přeci jen, mohou v 

územních plánech stanovovat poměrně podrobné regulace a vydávat v řadě oblastí vyhlášky, 

jaké možnosti má ale kraj, například co se týče stanovování hranic, rozsahu či kapacit 

zástavby? Ano, krajský úřad se k územním plánům vyjadřuje, ale především na základě 

obecně platných zákonů a vyhlášek – neboť, přinejmenším donedávna, se neměl v plánech 

VÚC o co opřít (nyní jsou v ZÚR alespoň  rozvojové oblasti a osy – i když i ty mohou sloužit 

pouze jako velice obecné vodítko a nepříliš určitý podklad pro rozhodování, co a kde 

v územních plánech připouštět a co nikoli). 

2.4 Rozlišení na veřejné a soukromé 

Další rozlišení, které velice úzce souvisí s obcemi, státem a územím plánováním, je 

rozlišení na veřejné a soukromé. Na tomto rozlišení se poslední dobou točí řada debat, kritika 

vlády, veřejně prospěšných staveb apod. Územní plán přitom umožňuje velice jasně oddělit 

veřejné od soukromého. 
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Veřejné jsou totiž prostory, plochy a budovy, které jsou přístupné komukoli, bez 

přílišných dalších rozlišení, či které slouží veřejné správě, státu, jeho organizacím apod. 

Jelikož územní plány se nyní vypracovávají na podkladě katastrální mapy, není problém 

zjistit, které pozemky a budovy jsou v tomto smyslu veřejné a které soukromé a v nějakém 

výkresu to vyznačit, třeba právě s rozlišením na pozemky veřejné, pozemky jednotlivců a 

rodin, pozemky místních či Českých organizací (firem, sdružení) a pozemky nadnárodních 

korporací či organizací. 

Právo a zákony jsou totiž, kromě jiného, jakýmsi lepidlem složenin: umožňují totiž 

jejich skládání a rozkládání, umožňují pospojovat lidi, věci a území do jedné složeniny. 

Jakýmsi prototypem této složeniny jsou aristokratické rody, které kdysi disponovaly obcemi a 

územími, a které byly následně převálcovány státem jakožto složeninou mnohem rozsáhlejší, 

která však dala vzniknout i mamutím korporacím a v posledních dekádách i různým 

majetkovým a investičním fondům, které s územím a budovami zacházejí podle značně 

odlišných kritérií než stát.  

Základem rozlišení na veřejné a soukromé v územním plánu je princip, že sítě mají být 

veřejné, plochy mohou být soukromé. Sítě – především uliční síť, ale jde i o další dopravní, 

technickou, sociální, informační či přírodní infrastrukturu – totiž propojují a zpřístupňují 

plochy, budovy, organizace i jednotlivce. Jsou veřejné v tom smyslu, že nepatří nikomu 

konkrétnímu (leda obci či státu), ale všichni je více či méně potřebují, neboť umožňují 

fungování komplexních sociálních organizací. Veřejné sítě a prostory jsou velice zásadní 

podmínkou fungování komplexní a svobodné společnosti. Někdo se však o ně musí starat a 

plánovat jejich rozvoj či údržbu. Proto je důležité, aby mohly být i tyto plochy v územních (či 

urbanistických) plánech dále členěny: stanoveny hlavní urbanistické prostory a osy a odlišeny 

od běžných ulic či prostranství, které především zpřístupňují jednotlivé pozemky, či od 

prostor a ulic, které mají význam republikový či naopak lokální. A republikový význam nemá 

pouze parlament či Pražský Václavák, ale též dálkové ropovody, mezinárodní letiště či 

nadregionální ÚSES. 

Vlastnictví a jeho rozličné formy jsou pro fungování komplexní společnosti stále 

důležitější, stejně jako jeho transparentnost. S vlastnictvím totiž souvisí celá řada plánů, které 

je třeba koordinovat – a proto je velice žádoucí, aby se tato problematika významnějším 

způsobem objevila a byla řešena i v územních plánech. 

2.5 Obrazovost územního plánu (expresivní dimenze): zvýrazňování a zakrývání 

Územní plán není pouze plán a jeho regulativy. Je to i specifický obraz skutečnosti,  

mapa, která má usnadňovat orientaci ve složitém prostředí. Na územní plán proto pohlížejme i 

jako na obraz, který nám sugeruje určitou perspektivu, určité elementy zvýrazňuje a jiné 

potlačuje. Používá k tomu celou paletu výrazových prostředků: barvy, tvary, značky, 

rámování, grafy, formátování textu, desky, internetové prezentace...  

V mnoha obecních úřadech visí územní plán na zdi, stejně jako v kancelářích 

developerů. I v tomto ohledu s ním zacházíme jako s obrazem. A stejně tak mnozí projektanti 

územních plánů si tuto expresivní dimenzi uvědomují: jde jim o to, aby byl ÚP nejen čitelný a 

přehledný, ale aby také navozoval určitou atmosféru. Územní plán přeci může být klidný, 

zmatený, výrazný, harmonický, rozpolcený, organizovaný, okopírovaný, invenční...  

Charakter expresivní dimenze může do značné míry předurčit, zda bude ÚP fungovat, 

zda bude používán, zda a jak se k němu bude někdo vyjadřovat. Územní plán takto působí a 

sděluje určitá poselství, komunikuje s ostatními složeninami, lidmi, organizacemi. I v tomto 

ohledu může být územní plán přívětivý či odtažitý, ale i náročný, komplikovaný až 

překombinovaný, dokonce snad i agresivní, úskočný, záludný či vychytralý. 

Tuto dimenzi má ve velké míře pod kontrolou projektant (důležitá je ale i veřejná 

prezentace ÚP) a jako zásadní bod projektantské etiky mi přijde nic důležitého nezakrývat. I 

k tomu lze totiž tuto expresivitu zneužít: k maskování skutečných záměrů, což je v přímém 
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rozporu s požadavky na transparentnost veřejné sféry, ale také v rozporu s praktickou 

použitelností územního plánu. 

Závěr 

Na začátku článku byla vznesena otázka „jak chápat územní plán“. V následující části 

byly vypracovány pojmy, které považuji pro pochopení fungování a působení územního plánu 

za klíčové. Tyto pojmy byly poté použity k osvětlení charakteru územního plánování – hájena 

byla teze, že jde o komplexní a autoreferenční proces – a pro uchopení a zproblematizování 

řady aspektů této tématiky. Zabývali jsme se mj. vnějškovostí vztahů územního plánu 

vhledem k dalším složeninám, dimenzí rolí územního plánu a expresivní dimenzí (obrazovost 

ÚP). Zpochybněn byl současný způsob vymezování hranic řešeného území a jako alternativa 

bylo navrženo a stručně prodiskutováno rozdělení na plány urbanistické, krajinné a plány 

ochrany. Jako důležitý a v současné době podceněný aspekt územního plánování byla 

diskutována problematika vlastnictví a v této souvislosti bylo navrženo v územních plánech 

rozlišovat soukromé a veřejné pozemky a rozvrhovat jejich podrobnější členění. 

Vypracované pojmy složenina, součást, teritorializace, obrazovost a pojmy související 

lze samozřejmě použít jak pro propracovávání dalších aspektů územního plánování, tak patrně 

i v dalších oblastech, které se týkají území a společnosti. Územní plánování je pouze jednou 

z rovin, kterou si moderní společnost komplexitu skutečnosti zjednodušuje a skrze níž ji 

uchopuje. Architekti, urbanisté, úředníci a další profesionálové na poli územního plánování 

by si měli měli uvědomit tuto perspektivnost územního plánu, to, že jejich pohled na ÚP, ale i 

uchopení skutečnosti skrze ÚP je pouze jeden z mnoha pohledů. Jde se však dívat i jinak.  

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/117/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře využívání území 

a související negativní jevy II“. 
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Abstract: 

Definition of land use limitations is one of the main tasks of urban design and territoial 

planning. Land use has its limits. In Czech republic they are defined especially in territorial 

analytical data published for municipalities with extended competences.  

Main limitation in mountain regions is nature and landscape protection, which gets quite 

often into conflict with tourism development. Complicated terrain and nature conditions 

brings other limitations. This article is about main land use limitations with an influence on 

the development of mountain recreational regions in Czech republic compared with some of 

the other european countries. 

Abstrakt: 

Stanovení limitů využití území je jedním ze základních úkolů územního plánování. Využití 

území má určité hranice, které jsou v České republice stanoveny především v územně 

analytických podkladech zpracovávaných pro obce s rozšířenou působností a mají velký vliv 

na rozvoj měst i obcí.  

V horských oblastech patří mezi hlavní limity ochrana přírody, která se velmi často dostává 

do konfliktu s požadavky na rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Další omezení vyplývá 

z komplikovaných terénních a přírodních podmínek. V příspěvku budou rozebrány hlavní 

limity, ovlivňují rozvoj horských rekreačních oblastí v České republice, a budou porovnány 

s vybranými zahraničními evropskými přístupy.  

Keywords: 

Limits of use; recreational regions; mountainous regions. 

Klíčová slova: 

Limity využití území; rekreační regiony; horské oblasti 

1.  Úvod 

Limity využití území jsou nedílnou složkou územního plánování v horských regionech 

stejně jako na ostatním území. Ve své disertační práci se věnuji horským rekreačním 

regionům z hlediska územního plánování. Omezením, které hraje v horských oblastech větší 

roli než jinde, je především ochrana přírody a krajiny zakotvená v legislativě v různých 

formách a na různých úrovních.  

Konkrétními vybranými lokalitami jsou v České republice Krkonoše jako naše 

nejvyšší a nejznámnější pohoří, skiregion Amade v Rakouském Salzbursku jako rozsáhlá 

spolupráce mnoha lyžařských středisek, Dolomity v Itálii a oblast masivu Mont Blanc 

na pomezí Itálie, Francie a částečně i Švýcarska, kde jsou hlavními centry italský Courmayeur 

a francouzské Chamonix.  

Každá z oblastí má svou územně plánovací dokumentaci, která se řídí předpisy dané 

země. V příspěvku budou charakterizovány a porovnány jejich základní rysy a odlišnosti. 
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Nejrůznější jevy omezující plánování rozvoje oblasti jsou v české územně plánovací 

dokumentaci shrnuty jako limity využití území. V jiných evropských zemích jsou zahrnuty 

v různých částech územně plánovací dokumentace.  

2. Územně analytické podklady  a limity využií území v územním plánování 

v České republice  

 

V územním plánování v České republice jsou všechny podmínky, které mohou 

ovlivňovat nebo omezovat budoucí rozvoj území, zohledněny pomocí limitů využití území. 

Limity využití území jsou souborem závazných podmínek realizovatelnosti záměrů územního 

plánování, které určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. 

Současný Stavební zákona č. 183/2006 Sb. upravuje věci územního plánování pomocí tzv. 

nástrojů územního plánování, jejichž součástí jsou mimo jiné územně analytické podklady 

(ÚAP), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Územně analytické podklady jsou 

pořizované úřadem územního plánování (ÚAP obcí) nebo krajským úřadem (ÚAP kraje) 

obsahují omezující podmínky - limity využití území. 

V § 26 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že: “Územně analytické podklady 

obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území 

z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na 

základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ("limity využití 

území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného 

rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci ("rozbor 

udržitelného rozvoje území"). [2] 

2.1 Důvody omezení využití krajiny 

Mezi hlavní důvody pro stanovení limitů patří ochrana životního prostředí a zdraví 

obyvatel a vymezení technických a dalších podmínek výstavby a dalších lidských aktivit.  

Obecně potřeba limitů vyplývá z Listiny základních práv a svobod, podle které má chránit 

základní práva člověka v území, tedy právo na přiměřený prostor a v něm obsažené životní 

podmínky a zdraví obyvatel. Dále je vyvolána potřebou ochrany přírody a krajiny, potřebou 

zajištění údajů pro zpracování územně plánovací dokumentace a podobně. Kromě toho je 

spojena s vymezením obecných podmínek výstavby. 

Vzhledem k velkému rozsahu důvodů vzniku omezení a tím i jeho povahy jsou limity 

využití území rozděleny do skupin. Základní třídění vychází z objektu nebo složky územního 

plánování, které se omezení týká (například doprava) a z limitovaného jevu (například hluk). 

Ve výkresové dokumentaci jsou ale shrnuty ve výkrese limitů využití území. 

 

Limity můžeme členit podle více hledisek: 

 podle funkčních složek (bydlení, rekreace, výroba, dopravní a technická infrastruktura 

atd.) 

 podle oborů, kterých se týkají (např. životní prostředí, vodní hospodářství, stavebně 

architektonické bariéry, sociální, ekonomické, estetické limity apod.) 

 podle doby platnosti (limity s trvalou nebo časově omezenou dobou platnosti) 

 podle rozsahu závaznosti (limity platné celostátně, regionálně, místně apod.) 

 podle limitovaného procesu (limity omezující výstavbu, provoz, nebo využití ploch) 

 podle stupně závaznosti (limity zásadně nepřekročitelné a limity podmíněně 

překročitelné (např. na základě výjimky). 
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Z hlediska způsobu omezení pak můžeme rozlišit limity: 

 intervalové - určují omezení daného jevu číselnými hodnotami nebo jejich intervaly 

 vyjádřené jako příkazy a zákazy 

 předběžné správní podmínky - nejsou skutečným limitem, ale podmínkou v procesu 

rozhodování v území 

2. 2 Druhy limitů využití území 

V praktické příručce vydávané a aktualizované ústavam pro územní rozvoj jsou limity 

jsou členěny do sedmi tříd podle základních oblastí, které ovlivňují:  

 Územní podmínky pro výstavbu  

 Doprava  

 Technická infrastruktura  

 Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek  

 Ochrana přírody a krajiny  

 Ochrana památek  

 Právo 

 

V horských regionech je frekvence výskytu konkrétních limitů poněkud specifická 

a v zásadě se odvíjí od přírodních a terénních podmínek. Obecně lze říci, že významnou roli 

budou hrát limity, týkající se ochrany přírody. Naopak limity, týkající se něktarých druhů 

dopravy a průmyslové výroby budou ustupovat do pozadí.  

První skupina územní podmínky pro výstavbu se týká obecně umisťování staveb 

na pozemních a jejich vzájemných odstupů. Tyto podmínky jsou zejména pro obytnou 

výstavbu závazně dané a neliší se mezi horskými oblastmi a ostatním územím. Hustota 

zástavy bývá v horských oblastech obecně nižší. 

Kategorie doprava se specializuje především na pozemní komunikace nižších tříd. 

Komplikovanější klimatické a hlavně terénní podmínky a činí horské oblasti nevhodné pro 

významnější dopravní tahy a jejich uzly. Železniční doprava je hlavně sklonovými 

podmínkami omezena spíše do údolí a další druhy dopravy (letecká, vodní...) se vyskytují 

pouze výjimečně.  

Významnější dopravní uzly jsou situovány spíše do vzdálenějších velkých měst 

a center. Vzhledem k vyjímečnosti horské přírody a krajiny a nutnosti její ochrany je tranzitní 

doprava přes horské oblasti silně omezena nebo vyloučena.  

V horských sídlech mají hlavní význam místní komunikace, doprava v klidu a zázemí 

pro hromadnou dopravu. Z omezujících prvků jsou to hlavně ochranná pásma příslušných 

jevů.  

Technická infrastruktura je v horských oblastech potřebná stejně jako v nížinách. 

Jedná se především o ochranná a bezpečnostní pásma liniových staveb vedení. Stejně tak jako 

u dopravní infrastruktury jsou omezena tranzitní vedení.   

Skupina vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek zajišťuje 

životní podmínky obyvatel. Jsou stanoveny limitní hodnoty škodlivých jevů (hluk, vibrace, 

záření, znečištění ovzduší...). V celkově “zdravějších” horských podmínkách nebývá problém 

tyto limity dodržet. Nedílnou součástí je obecká ochrana přírodních složek (vodní zdroje, 

lázeňské oblasti, ovzduší). Na horské oblasti se zpravidla vztahují přísnější požadavky 

stanovené v kategorii ochrany přírody, které mají příznivý dopad i na obecně pojaté životní 

podmínky. 

Velký význam v horských oblastech má skupina limitů týkajících se ochrany přírody 

a krajiny. Patří mezi ně zvláště chráněná území (národní parky, CHKO a další), obecná 

ochrana přírody (ÚSES, významné krajinné prvky, přírodní parky...), lesní pozemky 

a geologie. Zvláště chráněná území mají svá pravidla a omezení ve využití území stanovená 
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v legislativě. Pro území velkého rozsahu a významu (národní parky, CHKO, přírodní 

rezervace...) se stanovují plány péče, které jsou podkladem pro ÚPD.   

Podmínky a omezení, vyplývající z požadavků na ochranu přírody se v dotčených 

územích prolínají a často převyšují limity z kategorie vytváření a ochrana zdravých 

a bezpečných životních podmínek, stanovené obecně pro celou republiku. 

Kategorie ochrana památek se zabývá především stavbami a objekty kulturního 

zájmu, čímž se její aplikace poněkud omezuje na lidská sídla. V horských oblastech 

se vyskytují hlavně vesnické a krajinné památkové zóny.  

Limity z kategorie právo nejsou pro horské oblasti příliš zajímavé. 

3.  Limity využití území v horských oblastech 

V rámci rozsahu článku budou zmíněny vybrané limity využití území charakteristické 

pro horské oblasti a týkající se většinou specifických přírodních podmínek.  

3.2 Česká republika 

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností povinně zahrnují výkres 

a popis limitů využití území. Jako příklad horské oblasti v České republice jsou uvažovány 

Krkonoše a tedy obce s rozšířenou působností Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice, Semily 

a Tanvald.  

V horských oblastech se kromě obecných limitů využití území platných 

a aplikovatelných na celém našem území dost rovnoměrně uplatňují hlavně limity vyplývající 

z přírodních podmínek a jejich ochrany.  

Vzhledem k potřebě zachování přírodních podmínek hraje důležitou roli vymezení 

zastavěného, zastavitelného a nezastavitelého území. Zástavba, komunikace a další lidské 

aktivity jsou omezeny požadavky ochrany přírody. V Krkonoších má velký význam vymezení 

Krkonošského národního parku členěného podle přísnosti ochrany přírodního prostřecí na tři 

zóny a ochranné pásmo národního parku.  

Národní park ale zdaleka není jediným prostředkem k zajištění zachování přírodních 

podmínek na území Krkonoš. Další územní omezení, vyplývající z ochrany přírody jsou 

biosférická rezervace a geopark UNESCO, evropsky významné lokality a ptačí oblast Natura 

2000, přírodní památky a rezervace a významné krajinné prvky. Poměrně vyšší zastoupení 

mají i prvky ÚSES, ochrana lesa a vodních zdrojů. Bonitovaná zemědělská půda se vyskytuje 

spíše v podhůří a do vlastního pohoří zasahuje velmi okrajově.  

Ochrana obyvatel před přírodními jevy je realizována hlavně vymezením záplavových 

území kolem vodních toků. Sesuvná území jsou specifikována spíše v souvislosti s důlními 

díly a těžební činností. Nebezpečí lavin není věnována pozornost. Krkonoše jsou pohořím 

s mnoha lavinovými drahami. Tyto oblasti častého sesuvu lavin se však většinou vyskytují 

v přísněji chráněných zónách národního parku a tedy mimo zastavěná území a proto se jimi 

územně plánovací dokumentace zpravidla nezabývá. 

3.3 Rakousko 

Na rozdíl od České republiky nemá Rakousko legislativní základ územního plánování 

na celostátní úrovni. Některé rakouské země, jako je Burgenland, Štýrsko a Vorarlbersko mají 

svůj vlastní stavební zákon. Ohledně územního plánování má každá z devíti spolkových zemí 

vypracovaný svůj vlastní zákon. V rakousku tedy existuje devět zákonů o územním plánování 

a devět zákonů o ochraně přírody.  

Koncepce prostorového rozvoje Rakouska je napsána velmi obecně, což je mimo jiné 

dáno tím, že není ukotvena v zákoně.  Koncepce bývá aktualizována po deseti letech 

a neobsahuje kartografické mapy ani bližší rozbor technické a dopravní infrastruktury nabo 

rozvojových os. 
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3.4 Itálie 

V Itálii je územní a prostorové plánování legislativně upraveno Zákonem 153 

Il Governo del territorio (Urbanistický zákon) platným od roku 2005. Nástroje územního 

plánování jsou rozlišené podle hierarchie, typologie a funkce. Územní plánování 

je hierarchicky rozděleno na tři úrovně: regionální (Piani territoriali), provincie (Piani 

sovracomunali) a obce (Piani regolatori generali - PRG) jako nejnižší a nejvíce používaná 

úroveň. 

Otázce životního prostředí a krajinného rázu se věnuje zejména Krajinný územní plán 

(Piano Territoriale Paesistico - PTP). Zde jsou stanoveny zásady vztahu rozvoje zástavby 

a ochrany přírody a krajiny.  

Zvláštní plošná ochrana přírody je zajištěna hlavně národními parky (parco nazionale) 

a regionálními parky (parco regionale). Na území dolomit je vymezen jeden národní park 

(Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi) a několik regionálníh parků (p. naturale Dolomiti 

di Sesto, Dolomiti d’Ampezzo, Dolomiti Friulane).  

Územní dokumentace na úrovni provincie obsahuje výkres/mapu omezení (carta dei 

vincoli), kde jsou zobrazena území zvláštní péče v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

zemědělské půdy i kulturních hodnot.    

Potenciální problémy jsou znázorněny ve výkresu Carta delle fragilitá (mapa slabých 

stránek a nebezpečí), která zahrnuje oblasti sesuvů půdy, lavin, záplav, ale také důlní činnost 

a elektrická vedení.  

Hodnoty jako přírodní a kulturní památky jsou zahrnuty v mapě krajiny s vyznačením 

krajinných celků. Potenciál lokality v oblasti kultury, cestovního ruchu i přírodních hodnot je 

shrnut do mapy zdrojů (carte delle risorse). Infrastruktura má vlastní mapu stejně tak jako 

vymezení oblastní životního prostředí – oblasti a koridory jako obdoba našeho ÚSES.  

V textové části jsou limity využití zhrnuty v kapitolách, týkající se určitých jevů 

(bydlení, doprava...). 

3.5 Francie 

Územní plánování ve Francii je realizováno na úrovni celého státu, na úrovni regionů 

a departmentů a na obecní úrovni. Na úrovni obcí je základním dokumentem a ekvivalentem 

územního plánu Plan local d’urbanisme (PLU- Místní urbanistický plán).  

Kromě plošně používaných nástrojů územního plánování existují oblasti, vyžadující 

zvláštní přístup – jsou jimi městské, venkovské, přímořské a horské oblasti. Zákon o horských 

oblastech byl vydán v roce 1985 a jeho cílem podpora udržitelného rozvoje vyváženého mezi 

ekonomické aktivity a uchování přírodních oblastí. Hlavními otázkami jsou turistický rozvoj, 

podpora horského zemědělství a lesnictví, prevence proti přírodním pohromám, podpora 

zaměstnávání farmářů a otevření francouzských hor Evropě. Každé pohoří má svou vlastní 

komisi. Na národní úrovni jsou potom zástupci horských oblastí zastoupeni Národní komisí 

pro horské oblasti, která byla založena Zákonem o horských oblastech. 

Limity a omezení ve využití území jsou zohledněny v územních plánech obcí (PLU). 

Územní plán je rozdělen na více výkresů podle oborů znázorňovaných jevů.  

Některé ze základních hodnot jako zásobování vodou, elektrickou energií, 

telekomunikace nebo lesní plochy a architektonické hodnoty jsou zobrazeny v Plan des 

servitudes (plán věcných břemen). 

Nebezpečí a ohrožení jsou shrnuta v Plan des Aleas (plán nebezpečí), kde jsou 

vyznačeny a odtupňovány zóny jednotlivých druhů hlavně přírodních nebezpečí. Patří mezi 

ně záplavy, sesuvy, laviny a další. Spolu s nimi jsou vyznačeny například lesy s ochrannou 

funkcí. Preveci jednotlivým druhům ohrožení (lavinové nebezpečí, sesuvy půdy) jsou 

věnovány i textové dokunemty. Podobně jako v Itálii je tak vyjádření limitů využití území 
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tematicky rozčleněno do více částí územního plánu. Pouze přírodní nebezpečí jsou sdružena 

ve vlastním výkresu.  

4.  Závěr 

České územně plánovací dokumenty shrnují všechny omezující faktory ze všech oborů 

lidské činnosti i přírodních jevů do jednoho výkresu na úrovni obce s rozšířenou působností. 

Ostatní země mají jednotlivá omezení znázorněna v tematických výkresech dané 

problematiky (doprava, přírodní nebezpečí, ochrana přírody atd.) 

Česká územně plánovací dokumentace se poměrně podrobně zabývá nejen limitujícími 

jevy samotnými, ale i jejich ochrannými pásmy zpravidla definovanými jako určitá vzdálenost  

od osy liniového jevu (komunikace, infrastruktura atd.) nebo okraje plošného jevu (lesy, 

vodní zdroje atd.). Naopak jinými jevy v horském prostředí poměrně významnými se téměř 

nezabývá. Mezi ně patří například lavinové nebezpečí, které se v Krkonoších vyskytuje na 

mnoha místech, ale naní zmiňováno jako přímé ohrožení sídel. Naproti tomu ve 

Francouzských Alpách je této problematice věnována část dokumentace.  

Na příkladu Krkonoš je ve srovnání s ostatními lokalitami věnován velký prostor 

ochraně přírody prostřednictvím vyhlášení národního parku. Statut zvláště chráněného území 

a jeho plán péče znamená velké množství omezujících faktorů pro stavební rozvoj. Vzhledem 

k rozdílu měřítka a terénní dostupnosti českých hor a alpských oblastí je v našich menších 

a relativně snadněji dostupnějších horách třeba věnovat větší pozornost ochraně přírodního 

prostředí před narůstající koncentrací lidských zásahů.   
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Abstract: 

Today there are 25 protected landscape areas declared in the Czech Republic. In these areas 

the special protection of nature and landscape is applied. Although the nature and landscape 

value is primary in these areas, they contain not only precious natural territories but a large 

number of settlements as well. These settlements have different size, structure and importance. 

There are parts of large regional cities (NUTS 3) and district towns (NUTS 4) in the PLAs. 

Abstrakt: 

Dnes je v České republice vyhlášeno 25 chráněných krajinných oblastí. V těchto oblastech je 

aplikována zvláštní ochrana přírody a krajiny. A přestože hodnoty přírody a krajiny jsou 

v těchto lokalitách primární, leží na jejich území také velké množství sídel. Tato sídla mají 

různou velikost, strukturu a význam. Některé jsou dokonce částmi krajských a okresních 

měst. 

Keywords: 

Nature and landscape protection; protected landscape area; the Czech Paradise; municipal 

budget 
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Ochrana přírody a krajiny; chráněná krajinná oblast; Český Ráj; rozpočty obcí 

1  Úvod 

Správy CHKO jsou na svých územích dotčenými orgány státní správy, vyjadřují se ke 

všem územním a stavebním řízením a k územně plánovací dokumentaci. Jejich rozhodnutí 

tedy přímo i nepřímo ovlivňují možnosti výstavby a územního plánování obcí. Přítomnost 

CHKO tedy ovlivňuje nejen vzhled volné krajiny, ale i jednotlivých sídel. 

Otázkou tedy je, jak principy ochrany přírody a krajiny ovlivňují sídelní struktury 

jednotlivých obcí. Jaký mají vliv na sociodemografické a socioekonomické charakteristiky 

těchto obcí a jak lze dosáhnout přiměřeného vývoje a udržení osídlení v podmínkách zvláštní 

ochrany přírody a krajiny.  

2 CHKO v České Republice 

Podle § 25 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, jsou chráněné 

krajinné oblasti definovány jako: „Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a 

trvalých travnatých porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými 

památkami historického osídlení.“ [2] 

Na území České republiky je v současné době vyhlášeno 25 CHKO, o celkové rozloze 

10 416 km
2
. Nejstarší CHKO na našem území je Český ráj (vyhlášený v roce 1956) a 
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nejmladší Český les, ten byl vyhlášen v roce 2005. Dnes se uvažuje o vyhlášení dalších 

chráněných krajinných oblastí a také o případném rozšíření některých stávajících. 

Chráněné krajinné oblasti jsou dnes vyhlašovány vládou České republiky jejím 

nařízením, podklady pro vyhlášení jí dodává Ministerstvo životního prostředí. 

 

CHKO 

Plocha 

[ha] 

Z toho 

MCHÚ Rok zřízení  Kraj 

Beskydy 116 000 2 313 1973 Zlínský, Moravskoslezský 

Bílé Karpaty 71 500 1 292 1980 Jihomoravský, Zlínský 

Blaník 4 000 113 1981 Středočeský 

Blanský les 21 235 286 1989 Jihočeský 

Broumovsko 41 000 2 463 1991 Královéhradecký 

České Středohoří 107 000 635 1976 Ústecký, Liberecký 

Český kras 13 200 2 623 1972 Středočeský 

Český les 47 300 802 2005 Plzeňský 

Český ráj 18 152 1 840 1955 Královéhrad., Středočs., Lbc 

Jeseníky 74 000 4 161 1969 Olomoucký, Moravskoslez 

Jizerské hory 35 000 1 692 1968 Liberecký 

Kokořínsko 27 000 2 397 1976 Středočeský, Ústecký, Lbc 

Křivoklátsko 63 000 1 199 1978 Středočeský, Plzeňský 

Labské pískovce 24 500 313 1972 Ústecký 

Litovelské Pomoraví 9 600 1 150 1990 Olomoucký 

Lužické hory 27 000 258 1976 Ústecký, Liberecký 

Moravský kras 9 200 1 316 1956 Jihomoravský 

Orlické hory 20 000 431 1969 Královéhradecký, Pardub 

Pálava 7 000 760 1976 Jihomoravský 

Poodří 8 150 637 1991 Moravskoslezský 

Slavkovský les 64 000 849 1974 Plzeňský, Karlovarský 

Šumava 99 400 3 838 1963 Plzeňský, Jihočeský 

Třeboňsko 70 000 4 027 1979 Jihočeský 

Žďárské vrchy 71 500 1 326 1970 Pardubický, Vysočina 

Železné hory 38 000 855 1991 Pardubický, Vysočina 

Tabulka 1: CHKO vyhlášené v České Republice, 31. 12. 2006 [5] 

3 Vztah CHKO a sídelní struktury území 

Současné uspořádání sídelní struktury České republiky je výsledkem stavebního a 

urbanistického vývoje trvajícího několik staletí. Sídla jsou také součástí české krajiny 

a fungují ve vzájemné interakci při vytváření individuálních rysů a celkovém obrazu území. 

Prostorová a funkční skladba sídel vytváří prostředí pro fungování sociálně ekonomických 

procesů uvnitř sídel, mezi jednotlivými sídly a mezi sídly a krajinou.  

Moderní pojetí ochrany přírody a krajiny založené zákonem č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny je důležitým vstupem do procesů územního plánování a stává se 

významným limitem využití území. Ochrana přírody a krajiny je tedy jedním z determinantů, 

které podmiňují rozhodování o způsobu využití území a koordinaci soukromých a veřejných 

zájmů. 

V podmínkách snahy o respektování principů udržitelného rozvoje vystupuje do 

popředí otázka vyváženosti uplatňování jednotlivých hledisek, vyplývajících z ekonomického, 

environmentálního a sociálního pilíře. 
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Je třeba konfrontovat dlouhotrvající vývoj sídlení struktury, včetně zhodnocení 

soudobých urbanistických problémů a poměrně novodobou snahu o zajišťování dostatečné 

ochrany přírody a krajiny. 

Nalezením relevantních ukazatelů je možno zhodnotit, do jaké míry environmentální 

hlediska ovlivňují utváření sídelní struktury a naopak. Cílem je zajistit, aby vstupy do procesu 

územního plánování obsahovaly přiměřené zohlednění všech aspektů tvorby prostředí, včetně 

ochrany nejen hodnot přírodních, historických či urbanistických, ale i hodnot sociálních a 

ekonomických. 

Pro sledování vlivu intenzivní ochrany zvláště chráněných území přírody na 

urbanizaci jsou při sledování charakteristik území stanoveny následující ukazatele: 

 

Skupina sociodemografických ukazatelů: 

- vývoj počtu trvale žijících obyvatel 

- migrační a přirozené přírůstky obyvatel 

- hustota obyvatelstva na 1 km2 

- vývoj počtu rodinných domů ve vztahu k počtu obyvatel  

- vývoj věkové struktury trvale žijících obyvatel 

 

Skupina socioekonomických ukazatelů: 

- vývoj míry nezaměstnanosti podle okresů 

- vývoj hodnoty investic do veřejné infrastruktury jednotlivých obcí 

- vývoj výdajů na ochranu životního prostředí  

- vývoj výdajů na ochranu přírody a krajiny 

- výsledky hospodaření obcí 

- počty jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců  

 

V tomto článku jsou dále hodnoceny pouze vybrané sociodemografické a 

socioekonomické ukazatele v případové studii CHKO Český Ráj. Pro porovnání těchto 

ukazatelů přímo v území CHKO s ukazateli vně CHKO byla vytvořena tzv. buffer zona jako 

obalová hranice katastrálních území sousedících s hranicí CHKO. Rozloha CHKO je 

181,52 km
2
, rozloha buffer zony je cca 650 km

2
. 

4 CHKO Český Ráj 

Českým Rájem je již od první poloviny devatenáctého století označována krajina mezi 

městy Turnov, Jičín a Mnichovo Hradiště. Krajina, která svým výrazem a rázem zcela 

odpovídá tendencím romantismu a jeho představám o romantické krajině. Díky výjimečné 

kombinaci přírodních hodnot a historických památek byl Český Ráj vyhlášen jako první 

chráněná krajinná oblast na území Československa.   

CHKO Český Ráj byla vyhlášena 1. března 1955. Dne 5. prosince 2002 došlo vládním 

nařízením vydaným ve Sbírce zákonů pod číslem 508/2002 Sb. k jejímu rozšíření z původních 

92 km
2
 na dnešních 181,5 km

2
, tedy asi na dvojnásobnou rozlohu. K původním lokalitám byla 

připojena ještě oblast Maloskalska, Kozákovska, Klokočských skal, Prachovských skal a 

území mezi Kněžmostem a Sobotkou. 

Dnes tedy CHKO Český Ráj tvoří tři oddělené části – severní, západní a jižní. Díky 

tomu CHKO dnes leží na území tří krajů – Středočeského, Libereckého a Královehradeckého 

a zasahuje do čtyř okresů – Jablonec nad Nisou, Jičín, Mladá Boleslav a Semily. A alespoň 

částečně zasahuje na správní území 41 obcí. 
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Obr. 1: CHKO Český Ráj a buffer zóna 

5 Sídelní struktura CHKO Český Ráj 

Sídelní struktura v Českém Ráji je poměrně hustá, připadají asi 2 sídla na 1 km
2
 

rozlohy CHKO, a je tvořena výhradně vesnicemi a osadami. Největšími sídly v jednotlivých 

částech CHKO jsou Prachov, Koberovy a Mašov, který je největším sídlem na území CHKO 

vůbec. Hustota obyvatelstva v CHKO je 33 obyvatel na 1 km
2
.  Zajímavé je porovnání 

hustoty obyvatelstva s průměrnou hodnotou za Českou republiku, která je 130 obyvatel na 

1 km
2
. 

6 Vybrané sociodemografické charakteristiky CHKO Český Ráj 

6.1  Vývoj počtu obyvatel a vývoj počtu domů 

Význam ukazatele spočívá ve sledování rozdílů mezi vývojem počtu obyvatel, 

intenzitou výstavby rodinných domů přímo v území CHKO a výstavbou v buffer zóně a dále 

ve sledování souvislostí mezi počtem obyvatel a počtem rodinných domů. (Předpokládáme, že 
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počet obyvatel bydlících v bytech je zanedbatelný, jedná se většinou o malá sídla). Vývoj 

těchto ukazatelů představují grafy č. 1 a 2. 

 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel 

 

 

Graf 2: Vývoj počtu domů 

Jak vyplývá z grafu č. 1, vykazuje počet obyvatel v CHKO trvale klesající tendenci 

téměř lineárního průběhu, kdy vyhlášení CHKO v r. 1950 a 1992 nezpůsobilo zásadní 

výkyvy. Je však zřejmé, že dochází k úbytku obyvatel, který není marginální – v r. 1900 cca 

14.000 obyvatel, v r. 1950 cca 9600 obyvatel, v r. 2001 cca 6000 obyvatel. 

Zcela jiný vývoj má počet obyvatel v buffer zóně. Ačkoli tato oblast je svou rozlohou 

větší, než CHKO a tím může být vývoj počtu obyvatel ovlivněn dalšími vlivy, nelze si 

nepovšimnout dlouhodobě vzrůstajícího počtu obyvatel s výrazným propadem v období II. sv. 

války. 

Porovnáním počtu domů podle grafu č. 2 s vývojem počtu obyvatel dle grafu č. 1 je 

možno zjistit, že tyto počty mají v oblasti CHKO protisměrný vývoj – počet obyvatel klesá a 

počet domů roste. Lze usuzovat na přeměnu trvalého bydlení v bydlení rekreační. 
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6.2  Rozbor rozpočtů sledovaných obcí 

Sledování celkových výsledků hospodaření vycházejících z rozpočtů cca 100 obcí 

v CHKO a v buffer zóně v období 2000 – 2011 v přepočtu na jednoho obyvatel nepřineslo 

zjištění jakékoli závislosti výsledků hospodaření obce na tom, zda se obec nachází v CHKO či 

v buffer zoně. Proto bylo pro účely výzkumu vybráno 5 dvojic obcí – vždy jedna ležící 

v CHKO a jedna v buffer zóně, jejichž rozpočty byly podrobeny detailnějšímu rozboru. 

Tyto dvojice byly vybrány v závislosti na své velikosti, počtu obyvatel a domů, na 

jejich způsobu původního založení (návesní, ulicovka, rozptýlená zástava, …), dopravní 

dostupnosti, podobnosti terénu a jejich vzájemné blízkosti a to tak, aby si vybrané dvojice 

byly v maximální možné míře podobné a proto také porovnatelné. Celková rozloha vybraných 

obcí uvnitř CHKO je 56,4 Km
2
 (v buffer zóně 51,9 Km

2
). Je tedy posouzena cca 1/3 území 

CHKO, to lze považovat za reprezentativní vzorek. Ostatní obce v CHKO jsou pro toto 

posouzení nevhodné například z důvodu malé rozlohy a nízkého počtu obyvatel (v řádech 

desítek) a nebo jejich zastavěné území leží částečně v CHKO a částečně mimo (pro tyto 

případy nelze získat potřebně podrobná data). 

 

Vybranými dvojicemi obcí jsou: 

Hrubá Skála – Karlovice 

Vyskeř – Radostná pod Kozákovem 

Zámostí-Blata – Ostružno 

Koberovy – Záhoří 

Libošovice – Markvartice 

 

 

Graf 3: Vývoj nákladů na ochranu životního prostředí 

V oblasti výdajů obcí byla sledována především skupina výdajů na ochranu životního 

prostředí (přepočtená na 1 obyvatele). Z tohoto porovnání vyplývá, že obce v CHKO investují 

do ochrany životního prostředí své finanční prostředky dlouhodobě a s lineárně se zvyšující 

tendencí. Naopak obce ležící mimo CHKO v této části rozpočtu vynakládají prostředky spíše 

skokově (viz. graf 3). 
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Tento ukazatel je však třeba rozdělit na výdaje investiční a provozní a dále na výdaje 

na nakládání s odpady a na výdaje týkající se ochrany přírody a krajiny (Péče o vzhled obcí a 

veřejnou zeleň).  

Jak je zřejmé z grafu č. 3, v oblasti ochrany přírody a krajiny jsou náklady ovlivněny 

jednorázovými investičními akcemi obcí v různých letech. Naopak náklady na nakládání 

s odpady jsou pro obce uvnitř i vně CHKO zcela srovnatelné. 

7 Závěr 

V oblasti CHKO je velmi nízká hustota obyvatel. Počet obyvatel v CHKO dlouhodobě 

klesá, zatímco mimo CHKO roste. Obecný růst počtu domů je v CHKO doprovázen 

zmiňovaným úbytkem obyvatel, což lze vysvětlit přeměnou rezidenční funkce domů na 

funkci rekreační. Celkové výsledky hospodaření obcí souvisí zřejmě s jinými vlivy, než 

existencí CHKO. Naopak výdaje na ochranu přírody a krajiny v obcích v CHKO a mimo ni 

rostou zcela odlišným způsobem.  

Pokud by se dalším výzkumem potvrdila hypotéza, že v CHKO Český Ráj dlouhodobě 

ubývají rezidenti, přibývají rekreanti a je dlouhodobě a cíleně investováno do ochrany přírody 

a krajiny, jedná se o důležitý jev, na který je třeba reagovat při plánování rozvoje území 

z hlediska udržitelného rozvoje. 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/117/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře využívání území 

a související negativní jevy II.“. 
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Vývoj umístění zemědělských staveb 
The developement of the location of agricultural buildings 
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Abstract: 

Agriculture and agricultural buildings ever developed for centuries. First, they closely 

followed the living area. Later, for hygienic reasons, to postpone construction began on the 

edge of the building. Once in the establishment of agricultural cooperatives began to distance 

between farm buildings and residential buildings to increase. This development buffer zones 

of agricultural buildings has a large and indelible influence on the image of our country. 

Abstrakt: 

Zemědělství a zemědělské stavby vůbec se vyvíjely po dlouhá staletí. Nejprve úzce 

navazovaly na obytnou část. Později se, z hygienických důvodů, začaly stavby odsouvat 

na okraje obytné zástavby. Až se při zakládání zemědělských družstev začala vzdálenost mezi 

zemědělskými objekty a obytnou zástavbou zvětšovat. Tento vývoj ochranných pásem 

zemědělských staveb měl velký a nesmazatelný vliv na obraz naší krajiny. 
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Development; Manor; Veterinary Protection; Distances Between Buildings 
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1 Vývoj umístění vzhledem k obytné zástavbě 

Provozně technické a stavební uspořádání zemědělských objektů se vyvíjelo po staletí. 

Z dnešního hlediska šlo zprvu o malé objekty s jednoduchým vybavením, které byly 

v pozdějším období doplňovány i většími stavbami se smíšenou funkční náplní. 

 

 

obr. 1 – Půdorys zděné zemědělské usedlosti z 18. století. Legenda: A – obytná část; B – chlév; C – 

stodola; D – špýchar; E – kolna. 
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Zemědělské stavby a jejich soubory nejdříve úzce navazovaly na obytné budovy, se 

kterými tvořily v různých typech krajiny a v různých podmínkách společenského vývoje 

určité speciální formy – usedlosti. Zemědělské usedlosti byly součástí venkovských sídel 

různých typů, které ležely v těžišti zemědělsky využívané půdy.  

Rozsah půdy náležející k zemědělské usedlosti určovaly krajinné a klimatické poměry 

a ekonomická dostupnost polí. Zemědělská výroba probíhala v rámci jednotlivých katastrů. 

Některé další objekty určené pro zemědělství byly přičleňovány k šlechtickým 

nebo církevním reprezentativním stavbám. Některé budovy byly vystavěny osamoceně 

uprostřed zemědělské půdy. Takto vznikaly zejména velké dvory. 

Vlivem zrušení nevolnictví, docházelo k parcelaci neefektivních velkostatků a většina 

zemědělské půdy byla prodávána rolníkům. Díky těmto změnám proběhla velká urbanizační 

vlna, nazývaná vnitřní kolonizace, která se projevila v rozšiřování původních vesnic, 

v obestavování přístupových cest, zástavbě návsí, v přestavbě velkostatků na menší jednotky 

i v zakládání nových vesnic. 

 

obr. 2 - Změny v půdorysu vesnice v 18. století 

Dále se rozrůstala půdorysná plocha usedlostí a docházelo k obsazování posledních 

volných míst v krajině, kde vznikaly samoty a malé osady. V 18. století tak skončil proces 

osídlování naší krajiny. Hospodářské objekty už potom víceméně navazovaly na obytnou část 

a tvořily s ní provozní, konstrukční a architektonický celek. 

Po druhé světové válce se síť venkovských sídel nezměnila, sídla se však začala 

významově diferenciovat. Na podporu rozvoje zemědělské výroby byla provedena 

pozemková reforma, při níž bylo rozděleno 1,7 mil ha půdy. Výměra nových usedlostí 

se pohybovala od 5 do 15 ha, pro jejich uspořádání se zpracovávaly vzorové projekty [1] . 
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obr. 3 – Zemědělské usedlosti pro 8 ha půdy 

V letech 1949-1959 probíhalo zakládání, rozvoj a dokončení kolektivizace. 

Zemědělská výstavba byla do krajiny umisťována na základě zjednodušené územně plánovací 

dokumentace, často také náhodně. V polovině padesátých let se vedle jednotlivých objektů 

navrhovaly též studie farem se smíšeným provozem staveb živočišné a rostlinné výroby 

a mechanizačního dvorce, z nichž byla realizována pouze část. Přísnější hygienické 

a protipožární předpisy zapříčinily větší odstupy zemědělských staveb od obytné zástavby, 

stavělo se nejčastěji na rovných pozemcích zemědělské půdy. Rozmísťování nových staveb 

se provádělo na základě technicko-ekonomických rozborů území, stáje často navazovaly 

i na starší skladové objekty u vesnic, protože v takových případech byly hygienické předpisy 

mírnější [5]. 

 

obr. 4 – Smíšená farma JZD. Legenda: A, B, C – stáje skotu; D, E – stáje prasat; F – sýpka, sklad 

okopanin; G – silážní věž. 
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Šedesátá a sedmdesátá léta proběhla ve znamení slučování družstev ve větší celky 

(průměrná velikost 500 později 650 ha) a specializace výroby. Tím byl položen základ nové 

koncepce zemědělské výroby, tak jak probíhala do roku 1965. Stávající síť zemědělských 

staveb byla v této etapě doplněna novými objekty a soubory budovanými v návaznosti 

na venkovská sídla, i na dosud volných místech v krajině. Při umisťování staveb již byly 

uplatňovány určité hygienické předpisy. Mezi obytnými plochami sídel a zemědělskými 

stavbami bylo nutno zachovávat ochranné odstupy (50 – 120 m podle druhu výroby a její 

kapacity), které však nebyly potřebně zazeleňovány, a tak zcela neplnily svojí funkci. 

Ochranná pásma byla požadována mezi některými druhy zemědělských staveb navzájem, 

např. mezi stavbami pro skot a prasata, mezi stavbami pro skot a drůbež, atd. Původní 

rozptýlená zemědělská výstavba se postupně zahušťovala a přibližovala venkovským sídlům. 

Důsledky provozu (hluk, prach, zápach, výskyt bakterií) tyto objekty narušovaly pohodu 

v přilehlých oblastech obytné zástavby. 

Od roku 1971 do 1980 byly pro novou výstavbu uvažovány závody s kapacitou až 

1500 krav, 4 000 ks ostatního skotu, 20 000 prasat a 200 000 slepic, v odůvodněných 

případech i s kapacitami vyššími. Tak velké soubory bylo na jedné straně nutno důsledně 

zónovat z hlediska hygieny práce, veterinární ochrany ustájených zvířat a požární 

bezpečnosti, na druhé straně zvětšovat jejich ochranné vzdálenosti v krajině.  V roce 1972 

proto vyšly závazné směrnice čtyř zainteresovaných ministerstev, které určovaly minimální 

rozestupy obytných a výrobních staveb, způsob hospodaření velkokapacitních souborů, formy 

likvidace škodlivin apod. Nová velkokapacitní střediska se v této etapě budovala na nových 

pozemcích, nebo na základě různých výjimek, formou dostavby a rozšiřování starších 

středisek ležících v blízkosti vesnic. Zde však nadměrná koncentrace výroby výrazně narušila 

obytné prostředí [1].  

Stavby pro skot 

Velikost chovu byla do určité míry limitována možnostmi produkce krmiv 

a možnostmi půdy pojmout vyprodukované množství hnoje. Neopomenutelným limitem byla 

vzdálenost nejbližší obytné zóny, dále velikost, tvar a sklon stavebního pozemku, kapacita 

vodních zdrojů a další. 

Stavby určené dojnicím měly průměrně kapacitu 400 až 800 ks, střediska pro odchov 

telat od 6 měsíců stáří 800 až 2500 k, střediska pro výkrm skotu 1000-2500 ks [2]. 

V odůvodněných případech bylo možno budovat v dostatečné vzdálenosti od souvislé hranice 

sídel trvalého významu. Pro novostavby byla určena vzdálenost 500 m. Tato vzdálenost se 

měřila od stájových objektů, hnojišť, a silážních staveb. Pro soubory, které vznikaly 

dostavbou k již existujícím zemědělských objektům, stanovoval ochrannou vzdálenost 

hygienik. Tato vzdálenost byla menší a určovala se také podle kapacity, ochranné pásmo se 

pohybovalo zhruba mezi 100 a 150 m od obytné zóny, pro pomocné provozy a sklady bylo 

pásmo stanoveno na 50 m [2]. 

Stavby pro drůbež 

Odstupová vzdálenost staveb pro drůbež se stanovovala v závislosti na možnostech 

odbytu, a na vzájemné dopravní vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že měly tyto druhy staveb 

velmi vysoké kapacity, které se pohybovaly od 100 000 do 300 000 ks. Tak vysoké 

koncentrace vyžadovaly min 1 km odstup od hranice souvislé zástavby a nejméně tutéž 

vzdálenost mezi sebou a od ostatních středisek živočišné výroby. Nebylo možné je budovat 

u sídel, ani jako dostavby. 

Stavby pro ovce 

Střediska pro chov ovcí se budovala převážně v kapacitách 1000 až 2000 ks, 

v horských lokalitách bývala budována i střediska menší, od 400 ks. Střediska pro výkrm 
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jehňat měla obvykle kapacitu nad 1000 ks bylo nezbytné dodržovat ochranný odstup stájí 

a skladů hnoje od hranice souvislé obytné zástavby 500 m, u menších středisek se dala tato 

vzdálenost snížit na 150 m. Izolovaně stojící dvory, nebo stáje skotu byly pro menší chovy 

ovcí dobře adaptovatelné [2]. 

Stavby pro koně 

Kapacita středisek byla různá. Malá střediska 20-30 koní mohla být vzdálena 80 až 

100 m od hranice souvislé obytné zástavby, vzdálenost menších středisek určoval hygienik. 

Střediska pro chov koní se s výhodou dala umisťovat do starých velkých dvorců. 

Sklady obilí 

Obilnářská střediska nevyžadovala velké ochranné vzdálenosti od obytných zón min 

50 m, za předpokladu, že se silniční doprava k nim vedla tak, aby nenarušovala – zejména ve 

sklizňových špičkách – obytné prostředí. 

Po roce 1980 byly v důsledku dosavadních zkušeností přehodnocovány názory na 

velikost stájí zejména u skotu a prasat. Doporučovalo se přecházet na menší kapacity tak, aby 

se mohlo více využít starších středisek k modernizaci a přestavbu a nebylo takové nebezpečí 

narušení životního prostředí. 

Od roku 1989 nebyla tomuto tématu věnována moc velká pozornost. Zemědělské 

provozy zůstávaly většinou v původních prostorách zemědělských družstev. Malé soukromé 

formy zemědělství se občas vracely do původních usedlostí. Nová výstavba soustředěné 

zemědělské výroby donedávna téměř nevznikala [2]. 

2  Veterinární ochrana hospodářských zvířat 

Hlavním úkolem veterinární ochrany zvířat je snížení možnosti, nebo pokud možno 

zamezení přenášení nákazy. Nákaza se může ze staveb živočišné výroby šířit vzdušnými 

proudy, lidmi, převáženými zvířaty, dopravními prostředky, nebo z uhynulých zvířat. Dále je 

celý systém založen také na vlastní veterinární péči uvnitř chovu. Ze všech těchto důvodů je 

nezbytné dodržovat veterinární ochranná pásma mezi jednotlivými druhy chovů zvířat. 

Rozsah těchto pásem závisí na druhu chovaných zvířat, na počtu kusů v chovu a dodržování 

určitého zónování v souborech živočišné výroby. 

Prvky veterinární ochrany byly formulovány v poslední dekádě kolektivizace, 

a spočívaly v budování tzv. filtračních průchodů z jedné zóny do druhé. K veterinární ochraně 

patří také dodržování odstupů od jednotlivých specializovaných chovů. Tyto odstupy dnes 

opět stanovuje ČSN 73 4501. 

Doporučené odstupové vzdálenosti se vztahují především na stavby chovů s větším 

počtem hospodářských zvířat a stavby specializovaných chovů, jako jsou šlechtitelské, 

rozmnožovací, líhňařské apod. Větším počtem hospodářských zvířat se rozumí stavba 

nebo soubor staveb, kde součet všech hospodářských zvířat je nebo přesahuje u skotu a u koní 

500 dobytčích jednotek, u prasat 240 dobytčích jednotek a u drůbeže 120 dobytčích jednotek 

[4]. 

Doporučená odstupová vzdálenost mezi stavbami chovů různých druhů hospodářských 

zvířat je 1 km. V chovech, kromě chovů s větším počtem zvířat, je možné chovat různé druhy 

zvířat společně. Pro stavby s těmito smíšenými chovy se doporučuje chovat zvířata 

v provozně a prostorově oddělených. 

 

Doporučené odstupové vzdálenosti stájí: 

 

 Stáje pro prasata 20 m 

 Stáje pro skot od stájí pro plemenná prasata 50 m 

 Stáje pro skot od stájí pro drůbež 100 m 
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 Stáje pro skot od stájí pro koně 15 m 

 

Odstupové vzdálenosti stájí s různými kategoriemi téhož druhu zvířat musí zamezit 

narušení větrání stájí, hlavně vyloučit nasávání odvětrávaného vzduchu z jedné stáje do druhé, 

což je dle měření VÚŽV Praha cca 5 m. 

 

Doporučené odstupové vzdálenosti staveb líhňařských chovů drůbeže: 

 

 Od staveb ostatních chovů drůbeže 1 km 

 Od staveb pro ostatní druhy hospodářských zvířat 500 m 

 

Karanténní stáje chovů s větším počtem zvířat se zřizují zásadně mimo areál vlastního 

chovu. Doporučené odstupové vzdálenosti staveb živočišné výroby od staveb potravinářské 

výroby: 

 

 U jatek, kde se porážejí zvířata, mlékárny, kde se zpracovává mléko, zpracovny vajec 

– se zpracováním produktů pouze z vlastní produkce je doporučený rozsah odstupové 

vzdálenosti 0 až 50 m 

 U jatek, kde se porážejí zvířata, mlékárny, kde se zpracovává mléko, zpracovny vajec 

bez územního omezení zpracování produktů (i z jiných podniků) je doporučený rozsah 

odstupové vzdálenosti 200 m až 1 km [3]. 

 

Stejné odstupové vzdálenosti se doporučují i při umisťování jiných navazujících 

potravinářských provozů. Při navrhování odstupových vzdáleností je nutno postupovat 

individuálně s přihlédnutím ke kapacitě stájí, druhu zvířat a kapacitě potravinářské výroby, 

převládajícímu směru větru, vzdálenosti od vodotečí, dopravních cest, průmyslových podniků 

apod. 
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Abstract: 

This paper describes two case studies in Freiburg, Germany - Vauban and Rieselfeld 

districts. They both show the good planning practice of the end of the 20th century mainly by 

using innovative transport solutions, lowering energy consumption, engagement of local 

residents and connection of urban ecosystem to the city organism. It focuses particularly on 

the issues of public participation and describes the used approaches. In conclusion it briefly 

compares the two locations and differences between them. 

Abstrakt: 

Příspěvek popisuje dvě případové studie z města Freiburg v Německu - čtvrti Vauban a 

Rieselfeld. Obě ukazují dobrou praxi plánování města konce 20. století, zejména díky použití 

inovativních řešení v dopravě, energetické náročnosti budov, zapojení místních obyvatel a 

ekosystémů do fungování města. Je zaměřen zejména na problematiku participace občanů a 

popisuje, jaké přístupy byly použity. V závěru obě lokality stručně porovnává. 
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Úvod 

Město Freiburg im Breisgau se nachází v jihozápadním cípu Německa a má 229 tisíc 

obyvatel[1], z toho cca 30 tisíc studentů[2]. Dle počtu obyvatel je čtvrtým největším sídlem 

spolkové země Baden-Württemberg, přičemž ve sledovaném období (od roku 1990) má počet 

obyvatel trvale vzrůstající tendenci[1]. Rozloha činí 153 km2 a průměrná hustota zalidnění 

1485 obyv./km2 [2]. Lokalita Vauban se nachází vzdušnou čarou 3 km jihozápadně a lokalita 

Rieselfeld 4,5 km západně od historického centra. Ikdyž plánovací proces (ideová soutěž) byl 

zahájen takřka před 20 lety (1994 Vauban a 1992 v Rieselfeldu), jeho výsledky naplno 

sklízíme až dnes a z použitých postupů se zejména v České republice můžeme mnoho přiučit. 

1 Vauban 

Rozkládá se na ploše 38 ha. V roce 1938 zde byla na původně zemědělských 

pozemcích příslušných k usedlosti St. Georgen zřízena kasárna. Po druhé světové válce byl 

areál převzat Francouzi a přejmenován podle slavného francouzského pevnostního stavitele 

na “Quartier Vauban”[4]. 

1.1  Příprava území a plánu 

V roce 1992 zakoupilo 34 ha pozemků od státu město za 20,45 milionů EUR a na 

zbylých 4 ha byly zřízeny studentské koleje. V ideové soutěži v roce 1994 vyhrál návrh 
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kanceláře Kohlhoff & Kohlhoff ze Stuttgartu, na jehož základě byl v roce 1997 vyhotoven 

komplexní regulační plán a již ve stejném roce započala parcelace pozemků. V roce 1998 

odstartovala první soukromá výstavba[4]. V roce 2008 byla dokončena drtivá většina objektů 

a území fungovalo jako plnohodnotné město. 

 

 

obr. 1 – Vauban, letecký snímek z roku 2009[4] 

Plán od počátku rezignoval na regulaci použitých materiálů, barev a sklonů střech, aby 

umožnil větší variabilitu a flexibilitu. Rozběhla se intenzivní plánovací diskuze o budoucí 

podobě jednotlivých domů, díky vysokému nasazení ze strany stavebníků i architektů z ní 

brzo vyplynula konkrétní řešení[4]. Toto plánování vychází z jasně definovaných politických 

cílů města a také z teorie kooperativního plánování[5], případně z principů a metod, které 

prosazuje Day[6]. Spolupráce radnice s občany je ve Freiburgu fungující a odehrává se 

v mnoha podobách - při prosazování ochrany klimatu, udržitelné energetiky i dopravy.  

Hlavním cílem radnice bylo nabídnout uvnitř zastavěného území města ve Vaubanu 

pozemky špičkové kvality pro mladé rodiny, především kvůli obavám z odlivu obyvatel do 

vnitrozemí. Ve veřejném plánu tedy byly od počátku zaneseny požadavky na zahuštěnou 

plošně úspornou zástavbu, nízkoenergetické stavění, na dostatek ploch veřejné zeleně, kvalitní 

napojení na hromadnou dopravu a další infrastrukturu (školy, školky)[7]. 

Zatímco plánování a realizaci projektu v širším kontextu zajišťovalo město, široce 

pojatého konceptu zapojení veřejnosti se ujal spolek Forum Vauban[7], občanské sdružení za 

tímto účelem založené. Společně s městem a ostatními partnery vypracovalo koncept 

„Nachhaltiger Modellstadtteil Vauban“ (Trvale udržitelný městský okrsek Vauban), kde byla 

detailně rozpracována tato témata: 

 

 Bydlení bez aut kombinované se specifickým konceptem dopravy uvnitř čtvrti 

 Stavění v samostatně organizovaných skupinách (soukromé stavební skupiny, obytná 

družstva) 
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 Vyčlenění speciálních areálů pro výstavbu pasivních domů 

 Založení centrální tržního náměstí a sousedského centra. 

 

1.2  Proces  a zdroje 

Forum Vauban začalo usilovat o vznik trvale udržitelné čtvrti pomocí důsledného 

participativního procesu a chtělo se stát i vzorem pro další místní iniciativy[7]. Hlavním 

zdrojem byly myšlenky, kreativita a angažovanost občanů. Inicializaci těchto zdrojů zajistily 

různé workshopy, publikace a další veřejné akce. Na straně městské samosprávy pracovalo na 

hlavní úvazek na tomto projektu 5-7 osob[7]. 

Přímo pro Forum Vauban pracovali zpočátku pouze dobrovolníci z řad studentů a 

ekologických aktivististů. Po obdržení finanční podpory začalo Forum spolupracovat také 

čerstvými absolventy vysokých škol, kteří tak nastartovali svou profesní dráhu. Fóru se 

podařilo angažovat další architekty a inženýry, finanční experty, osoby, které již měly 

zkušenost s městskou výstavbou. Vzhledem k dlouhodobé tradici podpory ekologických 

přístupů ve Freiburgu se mohlo opřít o místní iniciativy, které již měli dobré technické know-

how v této oblasti[7]. 

Projekt přestavby Vaubanu měl dle stavebního zákona speciální status a svůj vlastní 

rozpočet 85 000 000 EUR, spravovaný společností Projektgruppe Vauban ve spolupráci 

komunitní rozvojovou agenturou Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH. 

Náklady na dodatečnou infrastrukturu (jako jsou sanace v území, školy, školky, sousedské 

centrum apod.) byly hrazeny ze zemského sanačního fondu Badenska-Württemberska 

(5 000 000 EUR) a z půjček, které zprostředkovalo město Freiburg. Tyto půjčky byly posléze 

refinancovány prodejem jednotlivých pozemků. Žádnou další finanční podporu projekt 

neobdržel, samozřejmě že jednotliví stavebníci a družstva měla možnost využít pro vlastní 

výstavbu podporu, která je Německu a v zemi Baden-Württemberg běžně dostupná[7].  

 Samotné Forum Vauban získalo na své aktivity z rozpočtu projektu 200 000 EUR, 

dalších 200 000 EUR získalo z německého fondu pro životní prostředí. Z LIFE programu 

Evropské unie získalo dalších 700 000 EUR. Naproti tomu jisté roční příjmy spolku ve formě 

členských příspěvků činí 10 000 EUR. 

Pro chod celého procesu jsou obzvláště významné tři instituce: Projektgruppe Vauban 

je administrativním koordinátorem lokální správy. Pracovní skupina městské rady GRAG 

(gemeinderätliche Arbeitsgruppe Vauban) je výbor městské rady a důležitou informační 

platformou. Zde probírají politici, úředníci a další konzultanti otázky týkající se Vaubanu a 

připravují podklady pro rozhodnutí rady.  Forum Vauban je lokální spolek a oficiální 

zmocněnec pro participaci a sociální práci v místě. Má poradní status v GRAG[7]. 

Výsledky plánovacího a participačního procesu byly pevně ukotveny v regulačním 

plánu (např. maximální výška budov, koeficient podlažní plochy, nízkoenergetický standard, 

koncept dopravy, systém hospodaření s dešťovou vodou, ozelenění střech a fasád), 

v marketingové strategii města a podpořen dalšími (konzultačními) službami, které 

Projektgruppe a Forum poskytovali[7].  

1.3  Výsledky 

Díky maximálnímu nasazení všech aktérů se podařilo dosáhnout toho, že všechny 

nové budovy mají nízkoenergetický standard. Kogenerační jednotka na biomasu a solární 

zařízení dodávají potřebnou tepelnou energii a 65% potřeby elektrické energie[7]. 

Funguje zde dopravní koncept „Bydlení bez vlastního auta“ v součinnosti se 

zavedením systému „car-sharing“ a dostupností kvalitní hromadné dopravy. Rodiny, které 

auto nevlastní, jsou členy spolku spravujícího volnou plochu na okraji okrsku. Tato plocha 

funguje jako zelená rezerva pro zbudování dalších parkovacích stání  v případě, že by tato 

potřeba nastala. Ulice a cesty, dětská hřiště, plochy zeleně, tržní náměstí a pěší zóna 



- 84 - 

 

rámovaná stromořadím podél hlavní ulice Vauban-Allee se tak mohly stát místem pohybu a 

setkávání mladých i starých. Zapomenuté automobily zůstaly odstaveny v hromadných 

garážích na okraji čtvrti. Parkování je umožněno jen na několika obslužných stáních podél 

hlavní ulice, na ostatních komunikacích je omezena rychlost na minimum a povolen vjezd 

pouze pro nezbytnou nakládku a vykládku[7]. 

Celkem bylo s obyvateli zorganizováno kolem 50 workshopů. Vzešly z nich 

doporučení pro projekty jednotlivých budov, které posléze realizují soukromí stavebníci či 

stavební družstva. Za podpory Fóra Vauban, které zaštiťuje také další sociální aktivity v této 

lokalitě, se obyvatelkám a obyvatelům čtvrti podařilo, aby si zde sami zřídili lokální obchod 

s biopotravinami, vlastní farmářský trh i samosprávné „Nachbarschaftscentrum“ (sousedské 

centrum). Jednotliví aktéři z administrativní, politické, sociální a ekonomické sféry se v rámci 

participačního procesu dovedli spojit do „skutečné“ správy města[7]. 

Významné také je, že velké množství materiálu z původní zástavby bylo v místě 

recyklováno, funguje zde šetrné hospodaření s vodou. Místní ekosystémy se povedlo zapojit 

do fungování města v maximální možné míře.   

  

 

obr. 2 – Schema organizační struktury projektu Vauban[7] 

1.4  Současná situace 

Měl jsem možnost navštívit Vauban v březnu 2013. Je to opravdu příjemné místo 

k pobytu a je snadné si představit tu žít - klidné ulice, dostatek prostoru, kvalitní nápaditá 

architektura, dostatek zeleně a dalších přírodních prvků zakomponovaných do celkového 

obrazu. Z hlediska plánovače je jasné, že domy podléhají určité regulaci, přitom ale zůstávají 

osobité a nápadité. Jasné je členění prostor: velké plochy zabírají veřejná prostranství, jsou 

doplněna soukromými zahrádkami či předzahrádkami, které tvoří hladkou přechodovou linii 

tak důležitou pro příjemný pocit při pobytu ve venkovním prostoru[8]. Vše je doplněno 

důležitým mobiliářem pro pěší i kola a variabilitou míst pro trávení volného času a dětskou 

hru. 
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obr. 3 – Dvě ukázky nápaditosti a multifunkčnosti řešení veřejných prostranství 

2 Rieselfeld 

Je rozvojovým územím o rozloze 70 ha založeným na zelené louce. Svou polohou je 

jen o málo vzdálenější od centra města nežli Vauban. Výstavba byla ukončena v roce 2010, 

kdy zde žilo 9080 obyvatel[9]. Hustota obyvatel činí průměrných 129 obyv./ha, tedy ve 

výsledku o něco méně než-li ve Vaubanu. Projekt, který započal v roce 1992 vyhlášením 

ideové soutěže (vítěz Böwer, Eith, Murken, Spiecker a Güdemann, Meier, Morlock) prošel 

těmito hlavními mezníky[9]: 

 

 1992 Vyhlášení architektonické soutěže, zapojení společnosti pro komunální 

plánování (Kommunalentwicklung-dále jen KE) a zřízení Projektgruppe Rieselfeld 

 1996  Nastěhování prvních obyvatel 

 1997  Otevření základní školy Clara-Grunwald-Schule, zprovoznění tramvajové tratě, 

otevřeno bylo Kepler-Gymnasium a tělocvična Sepp-Glaser-Sporthalle s ozeleněnou 

střechou  

 1998  Otevření Domu dětí (Kinderhaus) a Kita Adelheid-Steinmann-Strasse 

 1999  Založení Spolku občanů Rieselfeldu (BürgerInnenverein Rieselfeld) 

 2001 Dokončení Stadtteilpark, otevření sportovní školky 

 2003 Otevření Glashaus (místní komunitní a kulturní centrum), občané převzali 

spolek KIOSK 

 2004 Otevření Waldorfské školy, požární zbrojnice, dokončení náměstí Maria-von-

Rudloff-Platz, ekumenického centra (Kirchencentrum) 

 2005 Otevření volnočasového parku „Wald3eck“ 

 2007 Rozšíření haly u základní školy a rozšíření Kepler-Gymnasium 

 2009 Pracovní skupina městské rady Rieselfeld se sešla již po sedmdesáté 

 2010 Speciální konto pro výstavbu Rieselfeldu bylo uzavřeno[9]   
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2.1 Projekt, proces a cíle 

Proces, cíle i vize projektu byly od počátku podobné jako ve Vaubanu. Byla založena 

společnost Projektgruppe Rieselfeld, pracovní skupina městské rady a začala spolupráce se 

společností pro komunální rozvoj (KE LBBW Immobilien ze Stuttgartu). Co však bylo 

rozdílné je, že chyběl aktér podobného významu jako Forum Vauban. Proto se dá říci, že 

proces participace byl zejména na počátku poněkud oslaben.  

 

 

obr. 4 – Plánovací prospekt k projektu s axonometrií řešeného území[12]  

Stejně jako ve Vaubanu byl projekt rozdělen do několika etap, které se realizovali 

odděleně s dostatečným časovým odstupem. Výchází to z principu tzv. „poučeného, či učícího 

se plánování“ (Lernende Planung). Zvláštní ohled byl brán na nároky žen, rodin, starších 

občanů a zdravotně postižených. Od počátku bylo cílem zřídit až 1000 pracovních míst přímo 

v místě, kvalitní veřejnou i soukromou infrastrukturu[10].  

Samozřejmostí je zahuštěnost zástavby (KPP>1), drobná parcelace, různorodá 

typologie budov a jejich mnohotvárnost. Snahou bylo také vytvoření kvalitního obytného 

prostředí uvnitř jednotlivých bloků. Ikdyž je protínají hranice jednotlivých pozemků, 

společným plánováním a realizací se podařilo vytvořit prostředí užitné společně. I u ostatních 

veřejných, volnočasových a zelených ploch byl kladen důraz na jejich vysokou kvalitu.  

Na rozdíl od Vaubanu nebyl Rieselfeld naplánován „bez aut“, většina domů má 

podzemní garáže a obytné ulice jsou projektovány podle zásad Tempo 30 či obytné zóny. Jsou 

vytvořeny kvalitní podmínky pro chodce a cyklisty a oblast je napojena na hromadný systém 

veřejné dopravy tramvajovou tratí.  

V neposlední řadě jsou řešeny ekologické aspekty, jako je nízká energetická náročnost 

budov, využití odpadního tepla z kogenerační jednotky, zapojení solárních systémů. Existuje 

propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Místní ekosystémy jsou v parcích a 
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podél potoka dobře integrovány do organismu města. Rieselfeld leží těsně na okraji chráněné 

přírodní rezervace, která je součástí systému Natura 2000, a toto propojení je k oběma 

složkám (městu i k přírodě) řešeno přátelsky. 

2.2 Zapojení občanů 

V Rieselfeldu vznikla nabídka bohaté sociální infrastruktury (školy, školky, sportovní 

zázemí, gymnázium, různé organizace pro děti a mládež, ekumenické centrum, vzdělávací 

centrum s knihovnou, zařízení pro seniory  apod.), přičemž některá z těchto zařízení mají 

celozemský význam (např. Clara-Grunwald-Grundschule je největší ZŠ v Baden-

Württembersku). 

Ve společenském dění hrají významnou roli i další spolky, které mají přímou vazbu do 

komunity. Jedná se o obě místní farnosti – katolickou a evangelickou, o spolek 

BürgerInnenVerein Rieselfeld (občané Rieselfeldu), sportovní spolek Sport vor Ort, sdružení 

K.I.O.S.K. a o „cvičence“ ze sdružení 1844 e.V. Všechny tyto spolky jsou významnými 

aktéry a partnery v participačním procesu a odvádění každodenní sociální práci při pořádání 

kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit. 

 

 

obr. 5 – Pohled na hlavní náměstí z ozeleněné střechy sportovní haly 

Kvůli podpoře tzv. komunitní „práce ve čtvrti“ (Quartiersarbeit) oslovilo v roce 1996 

město evangelickou vysokou školu (Evangelische Hochschule Freiburg), aby hned od počátku 

výstavby zajišťovala sociální a občanskou činnost v místě a podporovalo ji z rozpočtu 

projektu. Z participativního procesu se v roce 2003 zrodil spolek K.I.O.S.K., který v místním 

komunitním centru zvaném „Glashaus“ aktivně provozuje tuto činnost dodnes.  

3 Závěr 

Při návštěvě tohoto místa v březnu 2013 mě překvapil naprostý klid na hlavní ulici i 

náměstí, byl zde dostatek volných míst pro zaparkování ve veřejném prostoru a bylo také po 

celou dobu pobytu zdarma. Celkově se dá říci, že pohyb chodců, cyklistů i automobilů byl 

komfortní a bez kolizí. Zaujala mě bohatost i kvalita veřejných prostor a snaha co nejvíce se 

přiblížit přírodě. Charakteristickým znakem pro Rieselfeld je, že leží přímo na okraji chráněné 

přírodní rezervace. O pokračování výstavby v této oblasti se aktuálně vedou ve Freiburgu 

spory[11]. 

Na základě subjektivního hodnocení je třeba konstatovat, že architektonická kvalita i 

nápaditost budov a prostor je na první pohled vyšší ve Vaubanu. Do jisté míry je to dáno tím, 

jedním z cílů bylo nabídnout v Rieselfeldu dostupné nájemní bydlení. Naproti tomu veřejná i 

soukromá infrastruktura je mnohem bohatší a rozmanitější v Rieselfeldu. 

Také rozmanitost jednolivých prostor je v Rieselfeldu větší. Ve Vaubanu jsou hranice 

mezi veřejným a soukromým jasně patrné. Ačkoliv vás tu uchvátí krása, nápaditost a 

rozmanitost soukromých zahrad a věřejných parků/hřišť, poloveřejných či polosoukromých 

prostor tu zase tolik nenajdete. Naproti tomu v Rieselfeldu se můžete pohybovat v široké 
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škále různě definovaných prostor a často nedovedete odhadnout, kde se hranice 

soukromého/veřejného vlastně nachází. 

Troufnu si konstatovat, že mnoho rozdílů vychází právě z odlišností  v participativním 

procesu. Ve Vaubanu se od počátku na vzniku čtvrti podílela skupina nadšených lidí, kteří zde 

ve velké míře zůstali bydlet. V Rieselfeldu byl participační a komunikační proces nastartován 

postupně tak, jak sem přicházeli noví obyvatelé. Několik místních občanských spolků, spolky 

pro děti, ekumenické centrum i vzdělávací instituce tvoří velký potenciál proto, aby 

participativní proces byl tahounem dalšího růstu a prosperity Rieselfeldu do budoucna.  

 

Článek byl podpořen grantem SGS12/204/OHK1/3T/15 „Otevírání hranic a styčné plochy 

mezi regiony v Evropě – průměty v prostorovém a strategickém plánování, urbanismu a 

krajině“. 
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Veřejné prostory – základní pilíř územního plánování 
Public Spaces – Basic Column of Spatial Planning 
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Abstract: 

The main task of spatial planning is to establish conditions for creation and further 

development of a favourable environment for human life. 

We plan and design towns, villages and landscape for people. The human and ensuring its 

daily needs is the midpoint of spatial planning. 

The basic attribute of the urban structure is open space between buldings, specifically public 

accesible space – public space. There the city life takes place, there people move, stay, meet 

each other and communicate. 

To plan a city = to plan public spaces. 

Environment of the settlement must be „healthy“, it must iniciate optimal social relations, 

create neighbourhood communities, economically profit, to its residents it must provide 

suitable backround for good quality of life. The environment must be diverse, it must satisfy 

different needs and demands of its residents and users.  

The system of public spaces is a network of relations between people, communities, settlement 

and landscape. 

Abstrakt: 

Hlavním posláním územního plánování je vytvářet podmínky pro tvorbu a rozvoj příznivého 

prostředí pro život člověka.  

Města, venkovské obce, krajinu, to vše plánujeme a navrhujeme pro lidi. Středem zájmu 

územního plánování je člověk a zajištění jeho každodenních potřeb. 

Základním atributem urbanistické struktury každého města jsou volné prostory mezi 

budovami, zásadní úlohu pak hrají všechny prostory veřejně přístupné. Tady se odehrává 

život města, tady se lidé pohybují, pobývají, vzájemně setkávají, komunikují.  

Plánovat město = plánovat veřejné prostory.  

Prostředí sídla musí být „zdravé“, musí podněcovat vytváření optimálních sociálních vazeb, 

vznik sousedství, ekonomicky profitovat a svým obyvatelům musí nabízet zázemí pro kvalitní 

život. Prostředí sídla musí být „rozmanité“ a uspokojit různé potřeby a nároky jeho obyvatel a 

uživatelů. 

Soustava veřejných prostorů = pavučina vazeb mezi lidmi, komunitami, sídlem a krajinou.  

Keywords: 

Public space; public place; system of public spaces; planning; urban planning; city. 

Klíčová slova: 

Veřejný prostor; veřejné prostranství; soustava veřejných prostorů; plánování; územní 

plánování; město. 
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1 Úvod  

Plánování veřejných prostorů
1
 a jejich celé soustavy se v českém pojetí územního 

plánování, až na výjimky, zjednodušuje na vymezení šedivých, bílých či jinak barevných 

ploch v místech ulic, náměstí, parků a dalších, zpracovatelem územního plánu 

identifikovaných, veřejně přístupných ploch. V podmínkách využití takto vymezených ploch 

s rozdílným způsobem využití jsou poté pro veřejné prostory stanoveny univerzální 

prefabrikované podmínky, které nic nevypovídají o kýžené budoucí formě, charakteru, 

skutečném využití či významu toho kterého veřejného prostoru. 

Veřejné prostory v územních plánech našich sídel se stávají šedou bezrozměrnou 

pavučinou, které není věnována ani z poloviny taková pozornost, která je běžně věnována 

například vymezení a stanovení podmínek využití ploch pro bydlení, rekreaci, občanské 

vybavení, výrobu, dopravu ad. 

Územní plán je v hierarchii závazných nástrojů územního plánování přitom prvním 

v řadě, jež má stanovení koncepce rozvoje veřejných prostorů (jakožto jedné ze součástí 

veřejné infrastruktury), jejich plošné vymezení a stanovení podmínek jejich využití a 

funkčního a prostorového uspořádání přímo „v popisu práce“. Navíc se jedná o první v řadě 

nástrojů, který svým měřítkem a podrobností řešení koncepce veřejných prostorů vůbec 

technicky umožňuje. 

Plánování a koncipování rozvoje soustavy veřejných prostorů by však mělo v každém 

sídle, a zvláště pak v obcích velikosti města, představovat neustálý systematický proces, 

v němž povinnost řešení problematiky veřejných prostorů v územním plánu reprezentuje jen 

jednu z mnoha součástí celého procesu. Na vyřešení problematiky optimálního a dlouhodobě 

udržitelného rozvoje soustavy veřejných prostorů toliko v rámci procesu pořízení a 

zpracování územního plánu nelze v žádném případě spoléhat. 

2  Východiska 

Veřejné prostory vytvářejí kostru každého území, jeho opěrnou soustavu. Veřejné 

prostory udržují území pohromadě, propojují území do jednoho spojitého celku, překonávají 

bariéry, tvoří páteř území stejně jako jednotlivá subtilní propojení, které společně udržují 

rovnováhu a stabilitu celé soustavy    

Stejně, jako v cévách proudí krev, ve veřejných prostorech proudí život. Lidé, věci, 

informace, myšlenky. Po povrchu se pohybují lidé, pěšky, na kole nebo ve svých 

automobilech, proudí, střetávají se, komunikují, vyměňují informace a myšlenky, navazují 

vztahy. Pod povrchem proudí voda, energie, data. 

Veřejné prostory vytvářejí soustavu, spojitou síť. Jednotlivé veřejné prostory 

v soustavě plní různé úlohy, různé role, mají rozdílný význam. Soustava veřejných prostorů 

je: 

 spojitá 

 významově hierarchizovaná 

 funkčně a uživatelsky diferencovaná 

 prostorově diverzifikovaná.  

Fungování každého území, zvláště pak území urbanizovaného, sídla, venkovské obce, 

města, je přímo závislé na fungování soustavy veřejných prostorů. Veřejné prostory zajišťují 

prostupnost každého území, dostupnost jednotlivých částí území a propojení s územími 

sousedními, vzdálenějšími. Veřejné prostory zajišťují dostupnost jednotlivých pozemků a 

                                                 
1 Pokud autorka hovoří o veřejných prostorech v kontextu procesu územního plánování, míní tím rovněž 

„veřejná prostranství“ dle § 2 odst. (1) písm. k) bodu 4. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) resp. dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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staveb na nich. Veřejné prostory zajišťují prostupnost území, uživatelům území – obyvatelům 

/ návštěvníkům – umožňují pohyb v území, migraci z místa na místo.  

Plánovat sídlo = plánovat veřejné prostory. 

Plánovat veřejné prostory = plánovat soustavu veřejných prostorů. 

Plánovat = postupovat od celku k detailu. 

Abychom zodpovědně rozhodli a navrhli, kde má konkrétní veřejný prostor v území 

přesně být, kudy má vést, jak má vypadat, jaké má mít využití, máme-li predikovat, kdo 

budou jeho potenciální uživatelé a jaká bude intenzita jeho využití, je nezbytné znát jeho roli 

v celé soustavě veřejných prostorů v daném území (sídle, krajině). 

  

 

obr. 1 – Ukázka soustavy veřejných prostorů města Pardubice 

3  Analýza 

Předpokladem pro návrh uživatelsky přívětivé soustavy veřejných prostorů je znalost 

stávajících součástí soustavy, jejího fungování a identifikace jejích stávajících deficitů a 

rozvojových potenciálů – podrobná analýza soustavy veřejných prostorů. 

Obsah analýzy soustavy veřejných prostorů lze shrnout do následujících bodů (viz též 

obr. 2) 

1) Vymezení soustavy veřejných prostorů (identifikace plošného rozsahu soustavy, všech 

existujících prostorových vazeb v rámci soustavy, identifikace skladebných součástí a 

prvků soustavy) 

2) Podrobná analýza soustavy s ohledem na její jednotlivé typologické úrovně, např.: 

 typologie veřejných prostorů dle převládajícího způsobu využití 

 typologie veřejných prostorů dle významu v rámci soustavy 

 typologie veřejných prostorů dle atraktivity pro užívání veřejností 

 typologie veřejných prostorů dle přístupnosti pro veřejnost 

 typologie veřejných prostorů dle stanovišť a migračních koridorů lidí v rámci 

soustavy (soustava homocenter a homokoridorů) 

3) Identifikace hlavních problémů /deficitů a rozvojových potenciálů soustavy veřejných 

prostorů 

4) Specifikace hlavních  témat a výzev k řešení. 



- 94 - 

 

 

obr. 2 – Schéma analýzy soustavy veřejných prostorů 

 

 

obr. 3 – Ukázka typologie veřejných prostorů města Pardubice dle jejich významu v rámci soustavy 

Okruh konkrétních analyzovaných typologií a jevů v rámci soustavy veřejných 

prostorů závisí na charakteru analyzovaného území, jeho urbanistické struktuře, velikosti a 

rozsahu území a dalších vlastnostech. V rámci soustavy veřejných prostorů měst je například 

velmi cenným zdrojem informací identifikace tzv. aktivních parterů objektů přiléhajících 

k veřejnému prostoru (využití přízemí objektů ve vazbě na veřejný prostor pro obchod, 

služby, veřejné stravování, kulturu apod.) (viz obr. 4). 
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obr. 4 – Aktivní parter v rámci centrální části soustavy veřejných prostorů města Pardubice 

Cílem analýzy soustavy veřejných prostorů je přirozeně nejen nezbytný sběr dat o 

stavu soustavy, ale především komplexní rozbor soustavy, získání co největšího okruhu 

informací o uspořádání soustavy a jejím současném fungování a následná identifikace 

zásadních témat a výzev k řešení nejen v územním plánu a formulace metodických 

doporučení pro účely implementace základních principů stabilizace, ochrany a rozvoje 

soustavy veřejných prostorů.  

 

  

obr. 5 – Ukázky kvantitativních výstupů analýzy soustavy veřejných prostorů  

Výstupy analýzy soustavy veřejných prostorů mají být využity primárně jako klíčový 

územně plánovací podklad při zpracování územního plánu, kde mají veřejné prostory 

představovat jednu z nosných součástí urbanistické struktury města a řešení koncepce 

veřejných prostorů má tak representovat zásadní součást urbanistické koncepce územního 

plánu.  
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4  Management 

Města i menší obce v současné době zcela běžně disponují technickými mapami 

obsahujícími veškeré technické údaje o území, pasporty místních komunikací, pasporty 

zeleně, pasporty veřejného osvětlení, pasporty dopravního značení a dalšími databázovými a 

geografickými informačními systémy o území. Tyto nástroje využívají vlastníci a správci 

příslušných ploch, objektů a zařízení jednak pro potřeby evidence jimi vlastněného a 

spravovaného majetku, ale především také pro potřeby plánování údržby, obnovy, 

modernizace a dalšího rozvoje systémů. 

Zpracování analýzy soustavy veřejných prostorů v GIS nabízí široké možnosti dalšího 

využití. Analýza soustavy veřejných prostorů, kromě možného dalšího využití v procesu 

tvorby územního plánu, může účelně sloužit také sama o sobě jako nástroj správy / 

managementu veřejných prostorů v daném území, jako podklad pro uplatnění koncepčních i 

realizačních rozhodnutí územní správy ve vztahu k údržbě, obnově či založení nových 

veřejných prostorů. 

Analýza soustavy veřejných prostorů může představovat, podobně jako je tomu např. 

u běžně obcemi užívaného pasportu místních komunikací či pasportu zeleně, nástroj pro 

stanovení investičních preferencí, priorit a naléhavosti investic, ekonomické a časové 

náročnosti investic, pro stanovení vhodné koordinace realizace údržby a obnovy a také pro 

obhajobu všech dílčích kroků před veřejností. 

 

obr. 6 – Detail pasportu veřejných prostorů diferencovaných podle atraktivity pro užívání veřejností   

5  Plánování 

Koncepce rozvoje území se odvíjí od koncepce rozvoje veřejných prostorů, která je 

determinující pro celou urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje ostatních součástí 

veřejného vybavení. 

Dobře fungující soustava veřejných prostorů, její prostorová a provozní kontinuita, 

hierarchizace a diferenciace, jsou zárukou dobrého fungování struktury území jako celku. 

Veřejné prostory jsou základním předpokladem integrace území, životaschopnosti komunit, 

prostupnosti území pro chodce a cyklisty, dostupnosti ploch občanského vybavení, sportu, 

rekreace a území pracovních příležitostí z obytných území. Veřejné prostory identifikují 

jednotlivá sousedství a zprostředkovávají vzájemnou komunikaci a kontakt mezi nimi. 

Veřejné prostory zabezpečují dostupnost volné krajiny ze zastavěného území a v krajině 

samotné umožňují pohyb po ní a její užívání pro každodenní rekreaci. 
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I vymezením ploch bydlení, občanského vybavení, výroby, skladování, sídelní zeleně 

apod. přímo vytváříme podmínky pro vznik konkrétních typologických druhů nových 

veřejných prostorů. Charakter veřejného prostoru je pak odvislý od navrhované prostorové 

struktury zástavby, její hustoty, intenzity zastavění pozemků, výšky. Zástavba je kulisou 

veřejného prostoru.  

V této kapitole záměrně neuvádím konkrétní příklady implementace výše uvedených 

poznatků v rámci procesu územního plánování. Pilotním projektem v tomto ohledu je nový 

Územní plán Pardubice, jehož návrh je od listopadu 2012 v procesu zpracování. V tuto 

chvíli tak s ohledem na ochranu zájmů zadavatele není možné zveřejňovat dílčí výstupy před 

tím, než budou s jeho souhlasem oficiálně zveřejněny. Všem zájemcům o tuto problematiku 

tak doporučuji sledovat proces pořízení a zpracování nového Územního plánu Pardubice, 

zúčastnit se seminářů pro veřejnost k rozpracovanému návrhu územního plánu, zúčastnit se 

projednání návrhu územního plánu a sledovat informace na www.pardubice.eu. 

6  Závěr 

 Téma veřejných prostorů patří mezi architekty, urbanisty, stejně jako mezi zástupci 

místních samospráv k módním tématům. O veřejných prostorech se mluví, píše, diskutuje. 

Veřejné prostory jsou předmětem bádání a zkoumání. Skutečná role veřejných prostorů a 

celé jejich složité a rozmanité soustavy v českém územním plánování je však stále ještě 

nedoceněna.  
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Abstract: 

The article deals with a case study of Scandinavian public space as an indicator of regional 

public space. Factors influencing this space are natural factors, like climate and natural 

resources, and civilizational factors, like sociological and politico-economical factors. These 

factors are perceived as decisive in formation of public spaces, particularly their spatial 

arrangement, but also their sociological, ecological and psychological effects on public 

spaces. 

Abstrakt: 

Článek se zabývá případovou studií skandinávského veřejného prostoru jako ukazatele 

regionálního veřejného prostoru. Vlivy působící na tento prostor jsou přírodní faktory 

(klimatické a přírodní bohatství) a civilizační faktory (sociologické a politicko-ekonomické). 

Ty jsou vnímány jako určující při formování veřejných prostorů především z hlediska  

prostorového uspořádání, ale i sociologického, ekologického a psychologického působení. 

Keywords: 

public space; regionalism; northern Europe 

Klíčová slova: 

veřejný prostor; regionalismus; severní Evropa 

1 Úvod 

Evropa je zajímavá z pohledu dlouhého různorodého historického vývoje. Určité 

evropské regiony se tímto odlišily. Pod tíhou různorodých vlivů jako jsou klimatické, 

politické, náboženské, společenské a hodnotové změny vytvářely vlastní osobitý styl [1]. Celý 

proces  tvorby kulturních oblastí, neboli civilizačních okruhů , které tímto vývojem vznikly, 

měl za následek heterogenitu Evropy. S tímto termínem se běžně setkáváme také ve starší 

literatuře; pracují s ním i geografická pracoviště na západoevropských nebo amerických 

univerzitách a například i mnohá světová atlasová díla nejsou dělena tradičním způsobem 

podle šesti kontinentů, ale právě na základě kulturních oblastí [2]. 

Tyto faktory podmínily vznik jednotlivých evropských regionálních prostorů a tím 

významně přispěly k jejich regionální různorodosti a vzájemnému odlišení.  

Za jeden z těchto regionálních veřejných prostorů považujeme severský veřejný 

prostor. Vymezení severského regionu různými autory je většinou jednotné. Jedná se o oblast 

Norska, Švédska, Finska, Dánska a Islandu. Těchto pět států má výraznou identitu, 

odlišujících je od zbytku Evropy, která se vtiskla i do jejich veřejných prostorů. 
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2 Faktory různorodosti 

Faktory ovlivňující originalitu tohoto veřejného prostoru můžeme rozdělit do dvou 

skupin: přírodní a civilizační. Ty podstatnou mírou ovlivnily jeho prostorovou a vizuální 

formu, ale i sociologické, ekologické a psychologické působení.  

2.1  Přírodní faktory 

Přírodní faktory jsou podstatnou částí faktorů odrážejících se ve veřejném prostoru. 

Jejich projevy jsou součástí našeho života již od počátku dějin, ať už v podobě jednoduchých 

přístřešků jako ochrany před deštěm nebo používáním místního materiálu. Ani v dnešní době 

nejsou tyto faktory opomíjeny a jsou podrobeny zajímavým interpretacím spojujících staré 

tradice a moderní pojetí.  

Přírodní faktory dále dělíme na klimatické faktory a přírodní bohatství. 

2.1.1  Klimatické faktory  

Z hlediska klimatického lze považovat severský region Evropy jako oblast 

s nedostatkem slunečního svitu, relativně nízkými průměrnými lednovými  i červencovými 

teplotami vzduchu, průměrným ročním množstvím srážek, až na západní část norského 

pobřeží, způsobenou zachycením srážek o horské masivy, kde je vysoce nadprůměrné 

množství ročních srážek, a vysokým podílem ročních sněhových srážek [3]. 

Všechny tyto vlivy se odrážejí ve veřejném prostoru, ať už vyzdvižením nedostatku 

určitého faktoru nebo potlačením jeho nadbytku. Proto se v severském veřejném prostoru 

setkáváme s větším podílem vnitřních veřejných prostorů jako jsou pasáže v rámci blokové 

výstavby, historické obchodní haly, např. Saluhall ve Stockholmu, nebo novodobé 

několikapatrové obchodní domy. Více je využíváno podzemních prostor jako veřejné 

obchodní místo, např. vstupy do metra a různé podchody s obchody. Podzemní prostory si 

jeho uživatelé zvýrazňují barvami, např. metro ve Stockholmu. To vše jako reakce na 

nepříznivé chladné počasí, které je většinu roku. Společenský život je zkrátka přesunut do 

vnitřních prostorů. To však neplatí dogmaticky. Seveřané si rádi užívají pobytu na čerstvém 

vzduchu a nepovažují to jen za výsadu Jižanů [4], a proto jsou předzahrádky u restaurací a 

kaváren doplněny o plynové ohřívače, deky apod., různě se zasklívají a zakrývají, ale zároveň 

umožňující variabilitu pro případ slunečného a teplého dne. Prostory jsou kontrastující 

s šedým počasím nebo naopak popisují severské podnebí, např. Bymelin Bypark (200, SLA) – 

šedá barva jako symbol severu, vodní trysky kontrolovány PC, aby se adaptovaly na směr a  

rychlost větru, vodní plocha odrážející mraky [5]. 

 

        

obr. 1 – Vstup do metra 
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obr. 2 – Zastřešení a zasklení předzahrádky 

I když tyto země mají nedostatek slunečního svitu během roku, můžou ostré sluneční 

paprsky především za letních dnů působit nekomfortně a proto jsou okna doplňována 

o zastiňovaní prvky – markýzy. 

Vzhledem k vysokému podílu sněhových srážek se vyskytují ve veřejném prostoru 

drobné odlišnosti, které nemusejí být na první pohled zřejmé. Jedná se především o větší šířku 

komunikace pro chodce z důvodu většího prostoru pro vytvoření sněhových kop z jedné 

strany. Další niancí je například všudypřítomnost mobiliáře v podobě velkých nádob na písek. 

Prostory parku jsou zase doplněny o zajímavé terénní změny v podobě kopečků využívaných 

při sáňkování dětmi. 

Jelikož země se nacházejí kolem severního polárního kruhu, mluvíme v tomto smyslu 

o polárních nocích a polárních dnech. Tento zajímavý geografický jev je spojen 

s prodlužováním dne v době dlouhých nocí pomocí malých stolních nebo zavěšených 

lampiček v oknech. 

 

 

obr. 3 – Lampičky v oknech 

2.1.2  Přírodní bohatství 

Severské státy jsou známé pro svou unikátní nezničenou přírodu ( mohutné lesy, čisté 

řeky, fjordy, jezera). Tu se snaží vtáhnout i do svých měst a veřejných prostorů ve všech 

podobách. Výsledně má působit přirozeným neupraveným dojmem. Jsou to hlavně parky a 
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zelená prostranství podél vodních ploch. Neopomenutelná je i urbanizovaná zeleň na 

střechách domů a v různých kontejnerech a truhlících, např. Frederiks berg Nye Byrum (2005, 

SLA). V současném pojetí je to třeba práce s terénem a různým typem krajiny v návaznosti na 

možnosti jeho využití, např. Maritime Youth House v Kodani (2004, PLOT) [5]. 

Typickým symbolem severu jsou hory s bohatými jehličnatými lesy. Jehličnany jsou 

typický strom i ve veřejném prostoru. Vedle jehličnanů je překvapující vidět v městském 

prostoru také ovocné stromy (jabloně, třešně apod.) 

Všechno toto přírodní bohatství zakořeňuje v seveřanech pozitivní vztah k přírodě, a 

tedy i k ekologii a udržitelnosti. Švédsko je první země světa, kde vznikly národní městské 

parky, tzv. ekoparky, které spojují místa s vysokou přírodní hodnotou spolu s kulturními 

hodnotami v podobě původních obydlí a farem, jsou umístěny v centru města a jsou součástí 

rekreace spousty obyvatel [6]. 

Příroda je spojena i s nerostným bohatstvím, které tvoří hlavně dřevo. S tímto 

materiálem se setkáváme na každém kroku – dřevěné osvětlení, dřevěné sezení, dřevěné 

schody, dřevěné květináče, dřevěná mola, dřevěný amfiteátr, apod. Neopomenutelný je také 

písek a štěrk, který se používá na úpravu pěších komunikací v parcích. 

2.2  Civilizační faktory 

Dalšími faktory působících na veřejný prostor jsou civilizační faktory. Civilizační 

faktory nelze opomíjet, jelikož člověk svými činy, chováním a vystupováním podstatně 

ovlivňuje a směruje podobu městského prostoru. Dělíme je na sociologické a politicko-

ekonomické. 

2.2.1  Sociologické faktory 

Za sociologické faktory můžeme považovat mentalitu, hodnoty společnosti a 

náboženství.  

Zatímco první dvě ovlivňují veřejný prostor stále, o náboženství se to říci tak jasně 

nedá. Je zřejmé, že v minulosti tato oblast spadala pod protestantské náboženství, které se 

vyznačuje umírněností a střídmostí, což lze vidět i ve veřejném prostoru. Náboženství však 

ztrácí v Evropě svůj vliv, proto toto hledisko je spíše historické. Umírněnost a střídmost se 

projevuje spíše způsobem jejich života než z důvodu náboženství. 

Seveřané pod vlivem drsného podnebí jsou morálně stálí a tudíž i jejich kultura je 

morálně hodnotnější. Urbanistická kvalita je založená na potřebách lidí a možnostech místa 

pro vytvoření přívětivého a atraktivního veřejného prostoru [7]. Proto se severské země staly 

průkopníky v Evropě v upřednostňování člověka nad autem, což se projevilo pěšími zónami, 

prostory vybízejících k pobytu s různými aktivitami [4]. 

I jejich společenskost sehrála významnou roli při obývání veřejného prostoru. Proto 

jsou předzahrádky kaváren a restaurací zaplněny nejenom v letních měsících, ale prakticky po 

celý rok, od 1.dubna do konce října. Adaptovali se na počasí a chlad, který je na jaře a na 

podzim, a VP vybavily plynovými lampami, ohřívači, přikryli se dekami, oblékli si kabáty a 

svetry [4]. 

Jsou hrdí na svou příslušnost. Používané materiály a výrobky jsou švédské, norské 

apod. Jejich pozornost se obrací k tradiční kultuře používáním tradičních surovin, které jsou 

interpretovány do moderního světa a vzniká tak něco jako hypermoderní a zároveň tradiční 

veřejný prostor. To se projevuje péčí o životní prostředí a používání udržitelných materiálů 

(kombinace cihly, borovice, žula, beton, sklo, ocel, rostliny). 

Jejich ekologický přístup jde však ještě dál. Vytvářejí celé soubory staveb s veřejnými 

prostranstvími založených na nejnovějších trendech, např. Hammarby Sjöstad – Jedná se o 

atraktivní rezidenční oblast s parky a zelenými veřejnými prostory u jezera Hammarby Sjö, 

původně průmyslová oblast. Výborně napojenou na veřejnou dopravu pro minimalizaci 

zatížení auty. Důmyslný systém vytápění pomocí solární, vodní a větrné energie, bioplynu, 
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ale i odpadními produkty a odpadní vodou. Celý tento unikátní eko –cyklus dostal název 

Hammarby model [8]. 

2.2.2 Politicko-ekonomické faktory 

Už z historického hlediska je patrné, že tyto země mají mnoho společného, ať už jsou 

to Vikingové nebo různé unie a spolky, které sjednocovali tyto země, s výjimkou Finska, 

které bylo v 19. století pod nadvládou Ruska [9]. Jednalo se hlavně o monarchie, kde si 

panovníci upevňovali svou moc bronzovými sochami statečných králů (př. Karel XII. A 

Gustav II. Adolf ve Švédsku). 

V těchto zemích je tradiční model sociálního státu, tzv. Severský model, který 

zajišťuje stálý ekonomický růst, politickou stabilitu, transparentní instituce a sociální 

rovnoprávnost [10]. Zároveň se jedná o multikulturní region.   

Veřejný prostor musí manifestovat vizi sociálního státu svou formou – vytvářením 

volno-časových aktivit pro všechny jeho uživatele bez rozdílu. Je důležitý pro vytvoření 

demokratické představy státu, prostoru pro aktivity pro rovné lidi a uvědomění si této 

představy. Proto i zde vznikla myšlenka J. Gehla o lidského přístupu k veřejnému prostoru, 

který je založen na nabízení velmi specifických a lokálně definovaných kvalit [11]. Jedná se o 

demokratický prostor 21.století. Jako příklady je možné uvést Superkilen v Kodani (2012, 

BIG, Topotekl, Superflex), prostor před Opera House v Oslu (2008, Snohetta). Typické pro 

severské země je zpřístupňování bývalých průmyslových přístavů, např. promenáda Bo01 v 

Malmö (2001, Jeppe Aagard Anderson, Klas Tham, Havneparken Islands Brygge v Kodani 

(1984/2003, Bramsnes, Jensen, PLOT). 

 

 

obr. 4 – Demokratický veřejný prostor, Superkilen v Kodani 

Důsledek sociálního státu je i nejvyšší míra důvěry mezi lidmi v Evropě. Je to 

vysvětlováno vysokou důvěrou v soudní systém a veřejnou správu [10], což má za následek 

možnost volně ponechat mobiliář ve veřejném prostoru bez obavy, že by byl odcizen. 

V rodinné zástavbě není striktně oddělována veřejná a soukromá část, pro tento účel slouží 

nízké nebo živé ploty. Terasy bytových domů přecházejí volně do veřejného prostoru. 

Jelikož jsou rodiny s dětmi silně finančně podporovány, můžeme se zde setkat 

s velkým počtem dětských hřišť.  
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obr. 5 – Volně nechaný mobiliář 

3 Závěr 

Regionální veřejný prostor je symbol obyvatel daného regionu nebo jejich kultury. 

Prezentuje jejich způsob života, vztah k ostatním kulturám, ekonomickou, ale i morální 

vyspělost. Tyto rozdíly se pak projeví v jeho formě, barevnosti, struktuře, ale i principech a 

přístupu k formování veřejných prostorů. Severský veřejný prostor je toho určitě důkazem. 

Lehce ho díky jeho unikátní povaze (originalitě a identitě) odlišíme od zbytku Evropy. 

Hledisko regionální různorodosti není metodikou při vytváření nových a revitalizacích 

historických veřejných prostorů, ale možným vodítkem, které je pro zachování originality 

regionu a jeho odlišení od ostatních podstatné a je třeba si ho uvědomit a ohlížet se na něj. 

Díky použití prostředků, které jsou přímo určené cílové skupině, vzniká prostor vyhovující 

jejich potřebám a zároveň podporující udržitelnost [1]. 

 

 

Článek byl podpořen Nadačním fondem ČVUT Stanislava Hanzla 2012. 
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Abstract: 

The following article is a reflection of my experience with Bali - the island of Indonesia, with 

the inhabitants and with their lives, the influence of culture and religion to the public places 

and urban Balinese cities. Bali, the provincial island among hundreds islands of Indonesia is 

a unique place where population is mostly Hindu. Public places are well designed and socio-

cultural aspects of the area ensures the function.  How are the public places designed on this 

island? What influences them? The impact of tourism on the formation of public places and 

the life within them, the traditional Balinese culture, Hinduism and actual floor plan of 

traditional Balinese house. 

Abstrakt: 

Nasledujúci článok je reflexiou mojej skúsenosti s ostrovom Bali, Indonézia  s obyvateľmi 

tohto ostrova s ich životom, vplyvom kultúry a náboženstva na verejný priestor a urbanizmus 

balijských miest. Bali, provinčný ostrov medzi stovkami ostrovov Indonézie je jedinečné 

miesto kde je prevažne hinduistické obyvateľstvo. Verejné priestory, ktoré sú starostlivo 

navrhnuté a sú zvážené sociálno- kultúrne aspekty priestoru zaručujú fungovanie. Ako sú 

riešené verejné priestory na tomto ostrove? Čo ich ovplyvňuje? Vplyv turismu na utváranie 

verejných priestorov a život v nich, tradičná Balijská kultúra, hinduismus a samotný pôdorys 

tradičného balijského domu.  

Keywords: 

Bali; public space; Hinduism 

Kľúčové slová: 

Bali; verejný priestor; hinduismus 

1 Úvod 

Kultúra, klíma, náboženstvo sú jedným z prvkov, ktoré formujú a ovplyvňujú človeka 

od malička. Verejné priestory (ďalej „VP“) sú často určené pre rôzne činnosti. V priebehu 

historického vývoja slúžil VP na rôzne funkcie ako zhromažďovanie ľudí, predaj (tržnice), 

stretávanie sa. Tento charakter si v podstate verejné priestranstvá zachovali aj do dnešnej 

doby. Rozdiely v riešení urbanizmu sa líšia od kontinentu. Cesta na Bali ma ako európanku 

mala konfrontovať s úplne inou kultúrou, klímou, mentalitou ako sme zvyknutý v Európe. 

Ostrov Bali som si zvolila ako turistickú veľmoc známou umením tanca, hudby, sochárstva, 

maliarstva, spracovaním kože a malou rozlohou v rámci Indonézie. Na ostrove sa nachádza až 

92 % podiel obyvateľstva hinduistického náboženstva a toto bol  dôvod prečo bol zvolený 

tento ostrov. Ostrov sa nachádza medzi Jávou a Lombokom a hlavným mestom je Dempasar. 

Hinduistické náboženstvo značne ovplyvnilo pôdorys tradičného balijského domu a aj 

urbanizmu miest. Ten následne ovplyvňuje život ľudí a samozrejme aj život na verejných 

priestranstvách. Zaujímavé je vnímanie prostredia a života, ktoré majú značne odlišné. Aj na 
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tomto turisticky obľúbenom ostrove sa však stretávame s problémom neplánovaných a 

neoficiálnych obytných štvrtí (slamov), ktoré často bývajú v kontraste s bohato 

vybudovanými turistickými rezortmi. 

2 Faktory regionálnej rôznorodosti 

V každej dobe vývoja spoločnosti vystupujú do popredia rozdielne faktory majúce 

vplyv na usporiadanie a vzhľad osídleného územia. Preferencie týchto faktorov odráža 

potreby a hodnoty konkrétnej spoločnosti. Je možné konštatovať, že urbárne prostredie:  

 reflektuje miestne ekonomické pomery a sociálne väzby, 

 je výkladnou skriňou mesta, 

 odráža prosperitu spoločnosti, 

 vyjadruje historický a kultúrny kontext a vzťah k daným miestam. [1] 

 

V Európe VP ovplyvnilo kresťanstvo a islam. Na Bali bol VP ovplyvnený 

hinduizmom, ktorý sa však líši od Indického hinduizmu pretože splynul s pôvodným 

animizmom. To však nie je jediný faktor, ktorý ovplyvnil tvorbu VP, môžeme tu zaradiť 

klimatické podmienky, kultúru, mentalitu ale aj rozvinutosť, lokálne materiály a technológie, 

psychologické a sociologické aspekty. V balijskej kultúre je dôležité náboženstvo, ktoré 

značne ovplyvňuje život na tomto ostrove.  

2.1  Tradičný balijský dom 

Tradícia balijských tradičných domov je unikátna svojou umeleckou, multifunkčnou, 

architektonickou stránkou. Architektúra je ovplyvnená klimatickým podnebím, ktoré je sa 

rozdeľuje na obdobie sucha ( marec – august ) a obdobie dažďov ( október – marec ). Teplota 

na ostrove dosahuje priemer 30°C. Takéto počasie dovoľuje otvorený priestor na budovách, 

ktoré v našom klimatickom podnebí môžeme nazvať obývací priestor bytu alebo priestor 

stretávania sa. Obec resp. obytný komplex sa rozdeľuje do jednotlivých obytných plôch alebo 

je ohraničená zo všetkých strán stenou z hliny alebo tehly. Budovy, ktoré sú uzatvorené slúžia 

na spanie alebo skladovanie a s veľkými verandami slúžia na prácu a socializáciu obyvateľov 

a návštevníkov. Nádvoria bývajú zväčša bez vegetácie alebo je tam vysadených pár okrasných 

kvetín alebo stromov. Na obr.1 je znázornené tradičné usporiadanie domu. 

 

obr. 1 – Tradičný balijský dom 1) merajan / rodinný chrám 2)bale dangin / východný dom 3) bale 

delon / južný dom 4) bale daja / severný dom 5) bale douh / východný dom 6) jineng / stodola 7) paon / 

kuchyňa 8) laing-aling/portal 9) angkul-angkul/ brána [http://www.baliaround.com/balinese-house-

architecture/] 

Brána do domu, ktorá lemuje úzke uličky je jedným z najvýznamnejších rysov dediny 

na Bali. Brána je tradične umiestnená smerom k kelod (smerom k moru alebo z kopca). 
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Architektonické spracovanie domov všeobecne odráža postavenie rodiny žijúcej v dome. 

Uznávajú kastový systém. Balijci dbajú veľmi na rodinný život a rodina pre nich znamená 

veľmi veľa. Vnímajú inak smrť aj život okolo seba veria v reinkarnáciu. Domy nebývajú 

často viacposchodové. Na vidieku dosahujú maximálne dve poschodia v prímorských väčších 

mestách je to v rozpätí od dvoch do 4 poschodí, záleží kde sa domy nachádzajú či na okraji 

alebo v centre mesta. Samozrejme hotelové komplexy mávajú viac poschodí.  

2.2  Balijský vesmírny koncept 

Balijci okrem množstva hinduistických bohov uctievajú aj veľa dobrých duchov, 

duchov predkov a zlých démonov. Majú svoje posvätné miesta v prírode, rituály, slávnosti 

a mágiu. Náboženstvo je silno späté zo životom balijcov a poznačuje ich aspekty života. Ráno 

začínajú s obetami bohom a démonom, ktoré pozostávajú z kvetov a jedla. Dobrým bohom 

umiestňujú obety na vyvýšené miesto a zlým na zem. Démoni sa vedia pohybovať iba 

dopredu a dozadu nevedia sa vyhnúť prekážkam. Tieto zásady ovplyvňujú architektúru 

príbytkov ale aj napríklad odpočinkové altány v parkoch a na verejných námestiach tak aby 

boli vyvýšené nad zemou a mimo dosahu démonov. 

 

  

obr. 2 – Dewata Nawa Sanga. Balijská smerová  ružica: centrum a osem kardinál predstavujú deväť 

rôznych síl. Hinduistická trojica je vertikálne na obrázku: Wisnu, Shiwa a Brahma. [2] 

V balijskej architektúre sú sily uchovávané v harmonickej rovnováhe a životné 

prostredie tým, že priradia atribúty priestoru Bali, vytvára sa matica, ktorá je zároveň 

hierarchická v náboženstve (posvätné / profánne) ako aj v spoločnosti (odrážajúci kasty a 

príbuzenstvo) aj vo fyzickom usporiadaní. Ak sa chcete presunúť z jedného miesta na druhé 

v takej "kozmickej ríši antipodes“ prináša iný význam v každej z týchto úrovní miesta.  

Napríklad, Mt. Agung, najvyššia hora sa nachádza približne v strede ostrova, teda sa 

jedná o "stred sveta". [3, 4] Ide o príbytok bohov, zbožňovaných predkov a svätej vody, a 

preto posun smerom k tejto hore, na Kaja je pokrok smerom k väčšiemu posvätnému alebo 

spoločenskému oceneniu. Naopak, pre pohyb nadol alebo smerom k moru, na Kelod, je 

považovaný viac za odbočku smerom k svetskému životu. Východ, smerom 

k vychádzajúcemu slnku, kangin, ktorá predstavuje zrodenie života, je považovaná za 

posvätnejšiu ako západ, kauh. Avšak, je potrebné poznamenať, že ďalšie posvätné smery nie 

sú "lepšie" než tie viac svetské. Koncept centra, je dôležitý preto aby v balijskej kultúre, ako 
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je to pre väčšinu kmeňov z juhovýchodnej Ázie, a to nielen z náboženského a kozmologické 

hľadiska, ale aj v politickej oblasti. [5] 

Fyzický prejav pojmu centra v prostredí balijskej vzala podobu "veľkej križovatky", 

pampatan Agung, v ktorom sily z prvého sveta (bhurloka, svet bohov) a tretí svet (swahloka, 

svet z démonov), a zo všetkých smerov smerovej ružice (kaja, kelod, kangin, kauh, a ich 

hlavných smerov) spĺňali a sú uvítání v ľudských obydliach, obyvateľmi druhého sveta 

(bhuwahloka). Dôležitou funkciou balijskej osady ako palác (puri), chrám (pura), dom kňaza 

(griya), sála na stretávanie (wantilan), trhu (pasar) sú tak usporiadané v okolitých oblastiach 

okolo križovatky tak aby akumulovali "power'Freligious, sociálno-ekonomické a politické 

v nature Finto jedno miesto, obr. 3. [2] Ako taký,  sa tento princíp  križovatky následne stáva 

medzníkom a utvára identitu pre balijské mestá a osady ako urbanistický princíp výstavby 

miest a domov .  

Ďalším dôležitým koncept, ktorý treba pochopiť je psycho-kozmický koncept vzťahu 

medzi bhuwana Agung, makrokozmu a bhuwana Alito, mikrokozmos. Akékoľvek miesto 

v okolí Bali môže byť definované ako jeho relatívna pozícia na iných miestach, a tak je len 

pochopiteľný, ako prvok väčšieho vesmíru. Súčasne, každé miesto alebo jednotka vytvára 

svoj vlastný svet, mikrokozmos, zložený z piatich základných prvkov, Panča mahabhuta, tj 

Pertiwi (krajina / pevná látka), Apah (voda / kvapalina látka), Teja (oheň / svetlo / teplo ), 

Bayu (vzduch), a Akasa (vesmír / éter). Tak človek nastaví jeho vlastný vesmír, rovnako ako 

keď žije v dome za tým je ostrov Bali, a nakoniec svet. Konečným cieľom Balijských 

hinduistov je moksa alebo duchovné oslobodenie, naliehavo žiada, aby ako bhuwana Alito 

(mikrokozmos) človek by mal harmonizovať sa s vesmírom ako bhuwana Agung 

(makrokosmos), pretože, ako už bolo spomenuté, ľudské telo a vesmír pochádzajú 

z rovnakých prvkov. [2] 

 

obr. 3 – Centrálne prvky : typické centrum Balijských hlavných mestských  miest,1) Puri (palác), 2) 

Wantilan (stretávacia hala),3) Pasar (trhovisko), 4) Lapangan (námestie, otvorené miesto, zvyčajne 

doplnené aj stromom, Banian tree), 5)obytný priestor, 6) Panpatan agung (rázcestie), [2] 

3 Verejný priestor  

Verejný priestor na Bali je rôznorodý čo sa týka činností, ktoré sa tam vykonávajú. Je 

to spôsobené klímou a aj životným štýlom balijcov. Záleží či sa nachádzate v turistickom 

rezorte resp. turistickej prímorskej oblasti alebo ste v meste alebo na vidieku. Turistické 

rezorty sú upravované veľmi precízne a zakladajú sa na inom princípe ako pôvodné VP.  

Na všetkých miestach, ktoré navštevujú turisti sa objavujú predavači suvenírov 

najrôznejšieho vyhotovenia od lacných napodobenín vyrobených vo fabrikách až po 

remeselnícke skvosty z ušľachtilých materiálov a perfektného remeselného spracovania. 
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Napríklad oblasť Ubud obr. 5 je známa remeselníkmi a výrobcami kamenných, drevených, 

tepaných sôch ale aj maľovanie na textil a výtvarné ateliéry kde chodia nakupovať ľudia 

z celého sveta.  

 

  

obr. 4 – pouličný predaj oblečenia, suvenírov a príprava jedla na Jalan Poppies 2, Kuta [archív 

autora] 

Všetky obchody a dielne sú orientované do ulice s otvoreným priečelím aby boli 

videné ich produkty z cesty. Takto sa predáva aj jedlo a služby od masáži až po tetovanie 

alebo depiláciu. Predavačky sedia alebo stoja pred obchodom a lákajú potenciálnych 

zákazníkov na dobré služby, najlepšie ceny alebo aby predali tovar tak používajú aj techniku 

zoslania pohromy na ich rodinu vo forme smoly ak si u nich niečo nekúpite. Deti najčastejšie 

predávajú drobné šperky alebo mušle na pláži. Veľmi často sa stretnete s predajom náramkov 

alebo ponukou masáži priamo na pláži. Funguje tam obchod predaja čerstvého ovocia, ktoré 

vám aj očistia. Pláže a ulice sú veľmi živým organizmom, ktorý sa prelína s tradičným 

náboženstvom a obetami. 

 

 

obr. 5 – Výtvarná dielňa, Ubud [archív autora] 

3.1  Doprava  

Doprava v mestách je hustá, hlučná a pomalá. Najčastejším dopravným prostriedkom 

je tu motocykel. Pred siedmimi rokmi nebola na ostrove vybudovaná kvalitná infraštruktúra 

ako je tomu dnes Do mnohých miest a oblastí viedli cesty 3 a 4 kategórie. Hlavná 

komunikácia teraz vedie okolo pobrežia celého ostrova a spája všetky dôležité kultúrne, 

spoločenské a turistické miesta a mestá. Na tomto dopravnom prostriedku sa prevážajú do 

zamestnania, chodia na nákupy alebo ich prenajímajú. Samozrejme ako aj v iných ázijských 

štátoch bývajú umiestnené popri cestách stojany kde sa dajú kúpiť v plastových fľašiach 

pohonné hmoty. Doprava v mestách Kuta, Dempasar, Seminyak, Legian a Sanur vplýva na 

VP pretože ulice bývajú často preplnené autami, motocyklami a pešími. Motocykle jazdia aj 
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po chodníkoch ale vždy na seba upozorňujú klaksónom. V menších uliciach, ktoré bývajú 

väčšinou jednosmerné si peší musia dávať veľký pozor aby neprišli k ujme na zdraví. Aj keď 

majú vybudované na niektorých väčších uliciach chodník buď vyvýšené ale na úrovni 

vozovky. Na obr. 6  vidíme cestnú premávku kde si môžete všimnúť chodník označený 

a vyvýšený nad vozovku ale slúži ako parkovisko motocyklom a tým znemožňuje prechod cez 

chodníkom a chodec musí vstúpiť na vozovku kde je hustá premávka a ohrozuje svoj život. 

Premávka v mestách sa každým rokom zahusťuje. Je to spôsobené zväčšovaním miest 

a prílivom nových obyvateľov ale aj prílivom veľkého počtu turistov, ktorý si pre lepšiu 

mobilitu prenajímajú motocykle a autá. 

 

 

obr. 6 –  Cestná premávka v meste Denpasar [archív autora] 

V noci sa život na ulici trošku spomaľuje ale to iba v niektorých oblastiach 

rozvinutého turizmu ( Lovina, Kuta, Legian, Denpasar ). V noci sa otvárajú nočné podniky 

a kluby, reštaurácie takže sa mestá udržujú v pulzujúcom rytme. Je to spôsobené turizmom, na 

vidieku sa nočný alebo večerný život obmedzuje na nočné trhy s jedlom kde sa zastavujú 

domáci aby si kúpili večeru alebo ju priamo konzumujú pri rozhovore s predávajúcim. Nočný 

trh s jedlom pri pláži Balian kde sa zastavovali motocyklisti na jedlo alebo len tak pozdraviť 

susedov alebo prehodiť pár slov s neznámimi návštevníkmi. Ľudia sú veľmi otvorený 

a ochotný. Jedná sa o to ako sa budú správať v tomto živote tak sa to premietne do budúceho 

života. To je veľký rozdiel v myslení keď to porovnám s princípmi v Európe. 

Tradičná architektúra zasiahla aj zastávky hromadnej dopravy obr. 7, ktoré lemujú 

cesty hlavne na vidieku. Nenachádzajú sa všade pretože hromadná doprava je obmedzená. 

Bývajú v rôznom materiálovom prevedení záleží kde sa nachádzajú.  

  

  

obr. 7 – Zastávky mestskej a medzimestskej dopravy na cete Jalan Uluwatu [archív autora] 

3.2  Odpočinok ako hlavná funkcia VP 

Všetok život sa odohráva na ulici. Balijci sú veľmi srdečný, zvedavý a priateľský 

ľudia. Radi spovedajú turistov a zaujímajú sa o ich kultúru, mestá a život. Ich prvé otázky 
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bývajú priame napríklad „akého ste vierovyznania alebo koľko máte rokov “. Ľudia na 

verejných priestranstvách žijú svoj každodenný život. Hrajú hry alebo len tak odpočívajú ako 

môžete vidieť na obr. 8. Stretávajú sa v reštauráciách alebo posedávajú na pláži, ulici 

a schodoch. Obľúbenou činnosťou, nielen turistov ale aj domácich je surfovanie, ktoré sa 

snažia robiť pravidelne. Veľa voľného času trávia remeselnou výrobou a meditovaním. 

V každom lepšom dome sa nachádza malý oltár alebo chrám. V majetnejších rodinách ich je 

aj viac. Keď majú významný sviatok tak je naozaj všetko zatvorené aj niekoľko dní 

a oddávajú sa oslavám. Miesta na odpočinok niekedy pripomínajú malé „chrámy“ odpočinku 

kde si môžete ľahnúť a pospať si počas teplého obeda alebo si večer posedieť s priateľmi 

alebo rodinou obr.9. Nachádzajú sa v parkoch ale aj pri cestách alebo na miestach 

s významným prírodným úkazom alebo „božskou silou“. 

 

  

obr. 8 – Predavači odpočívajúci na svojpomocne vyrobených lavičkách oproti svojmu obchodu na 

ulici Jalan Poppies 2, Kuta a reštaurácia na pláži kde mohol návštevník tráviť celý deň, Balian 

[archív autora] 

 

obr. 9 – Predavači odpočívajúci na svojpomocne vyrobených lavičkách oproti svojmu obchodu na 

ulici Jalan Poppies 2, Kuta [archív autora] 

4 Záver 

Kultúra sa mení od kontinentu ku kontinentu, od mesta k mestu. Vplýva na to 

nespočetne veľa faktorov, ktoré treba starostlivo zvažovať pri navrhovaní VP. Cesta na Bali 

ma obohatila o ďalší rozmer. Život od domu prechádza cez štvrť, mesto a následne celý 

ostrov. Zistením je, že aj sociálne slabšie oblasti majú značne fungujúce verejné priestory, aj 

keď problém z dopravou sa zhoršuje. VP síce nie sú nové alebo veľmi esteticky upravené ale 

svojou atmosférou, pulzujúcim životom uspokojujú potreby návštevníkov. Či chcete len tak 

pozorovať okoloidúcich alebo si kúpiť drobnosť na jedlo, sadnúť si alebo sa len tak 

porozprávať s predavačom. Hinduizmus veľkou mierov vplýva na VP na Bali tak ako u nás 
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vplývalo kresťanstvo na tvorbu VP. Obchod a stretávanie sa, presun je vo všetkých kultúrach 

rovnaký aj keď v iných transformáciách a prevedeniach. Zaráža ma však necitlivé 

zaobchádzanie od developerov, ktorý budujú veľkolepé komplexy a necitlivo zasahujú nielen 

do prostredia ale vytláčajú domorodých obyvateľov z ich prirodzeného spôsobu života a 

podnikania.  Hlavným cieľom bolo však sa priamo oboznámiť s kultúrnou odlišnosťou, ktorá 

mi do tej doby bola známa len z kníh a hlavne sa stretnúť s ľuďmi, ktorý žijú v danej krajine, 

regióne alebo meste resp. osade a dodávajú verejným priestorom ten pravý charakter. 

Pohybovať sa v danom VP priamo si vyskúšať život v danej oblasti. Tak ako krajina na Bali 

ponúka nespočetnú krásu aj ľudia sú tam krásny svojim duchom a hodnotami, ktoré vnášajú 

do VP aj keď sa značne na nich podpisuje turistický ruch.   
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Abstract: 

This article describes the methods and analyses which evaluate the current conditions of 

public space in rural settlement, considering it for the first step of their modifying. Analyses 

are related to the location and context of the space, its history and composition, but mainly it 

includes the social aspect in term of direct observation methods. Also it speaks about methods 

of involving inhabitants to the process of public spaces analyzing. One of the methods of 

direct observations is applied to two public spaces in two chosen villages. Then we compare 

the results and also evaluate chosen methodology.  

Abstrakt: 

Príspevok opisuje metódy a analýzy, pomocou ktorých je možné hodnotiť súčasný stav 

verejných priestranstiev vidieka ako prvý nevyhnutný krok pri ich upravení. Analýzy sa 

týkajú lokalizácie a súvislostí miesta, histórie, kompozície, ale rozoberajú najmä sociálny 

aspekt v kontexte s metódou priameho pozorovania, ale i metódami so zapojením obyvateľov 

apod. Aplikovaná je jedna z metodík priameho pozorovania na dva verejné priestory v dvoch 

zvolených obciach. Následne sú porovnávané výsledky a zistenia a v závere je použitá 

metodika zhodnotená.  

Keywords: 

village; public space; analyses of public space 

Kľúčové slová: 

vidiek; verejné priestranstvo; analýzy verejných priestranstiev. 

Úvod  

Pohľad ľudí na verejné priestranstvá sa v priebehu rokov neustále menil. Raz plnili 

dôležitú úlohu v stretávaní sa ľudí, v riešení problémov sídiel, stávali sa miestami služieb, 

obchodu, dopravy, v inej dobe sú takmer nepovšimnuté a do popredia sa dostávajú pozemky, 

súkromné vlastníctvo a developeri. Verejné priestranstvá sídiel sú tu však nepretržite a rôzne 

programy obnovy, rozvoja, dotácie a fondy v poslednom období umožňujú obciam myslieť aj 

na ne, na ich vzhľad, ich fungovanie, ich využívanie tak návštevníkmi obce, aby plnili najmä 

reprezentatívnu úlohu, ako aj samotnými obyvateľmi, ktorí predstavujú najväčšiu skupinu ich 

užívateľov.  

Verejné priestranstvá predstavujú parky, námestia, voľné priestory, priestory 

komunikácií,... všetky tie miesta, kam sa dostaneme bez obmedzenia. 
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Aká je teda najlepšia cesta ich obnovy, upravenia, skrášlenia? Je možné vytvoriť návrh 

verejného priestranstva „od stola“, bez poznania súvislostí, mierky, histórie a množstva iných 

informácií? Čo všetko musí záhradný a krajinný architekt zohľadniť pri tvorbe úspešného 

udržateľného verejného priestranstva? 

1 Materiál a metodika 

Spôsobov, akým možno prvotne analyzovať územie pred samotným návrhom úpravy 

je niekoľko. Rozdelili sme ich do troch kategórií podľa hlavného zdroja získania informácií 

(zapojenie občanov / priame pozorovanie a meranie hodnôt / podklady a informácie o sídle), 

pričom ale nemožno striktne vymedziť hranice medzi týmito metódami a rôznym spôsobom 

sa prelínajú. Tieto analýzy odrážajú hodnotenie súčasného stavu územia.  

 

 

obr. 1 – Schéma metód analyzovania verejného priestranstva (Jančovičová, 2013) 

1.1  Analýzy z dostupných podkladov a materiálov 

Predstavujú prvý krok v rámci tvorby priestoru. V tejto fáze sa zo zhromaždených 

máp, informácií o sídle a verejnom priestranstve extrahujú fakty, týkajúce sa bodov, ako sú:  

1.1.1  Širšie vzťahy sídla/miesta 

Spracovávajú sa najmä pre uvedomenie si logickosti, nadväznosti priestorov a väzieb, 

pre prvotné rozhodnutie o vhodnosti vybraných úprav pre daný priestor. Rieši sa poloha 

sídla/miesta vo vzťahu k ostatným známejším sídlam/miestam, základné informácie o území 

(vodstvo, pôda, klíma, geomorfológia, významné prvky okolia) a sídle (demografia, hranice, 

charakter sídla). Každý verejný priestor je súčasťou väčšieho systému priestranstiev. 

1.1.2 Analýza historická 

Pre každé verejné priestranstvo je dôležitá história v rôznej miere. Niektoré 

predstavovali v minulosti významný prvok štruktúry sídla i života jeho obyvateľov a je na 

zvážení, či by v súčasnosti bolo vhodné túto historickú hodnotu posilniť, obnoviť, alebo 

naopak potlačiť. Je odrazom vzťahov riešeného verejného priestoru s okolím. 

1.1.3  Analýza funkčno-priestorová 

Vychádza najmä zo (schváleného) územného plánu sídla, prípadne urbanistickej 

štúdie, katastrálnej mapy, či rôznych iných dostupných podkladov, ktoré pojednávajú 

o štruktúre sídla. Pre rozhodovanie o jeho častiach, zónach, verejných priestranstvách je 

nevyhnutné poznať celkovú koncepciu sídla, smerovanie rozvoja jeho územia. 
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Obsahuje vstupy, hranice, plochy značené príslušným farebným kódom podľa funkcie 

(bývanie, občianska vybavenosť,...). 

1.1.4 Analýza dopravná 

Zachytáva typ komunikácií vo vnútri a v okolí záujmového územia, napojenie 

priestranstva na okolie, riešenie statickej dopravy, dynamickej dopravy, frekventovanosť 

využívania jednotlivých komunikácií a trás, obmedzenia, ktoré sa týkajú dopravnej situácie, 

značenie, kolízne body, nadväznosť trás, zastávky MHD, priestory zhromažďovania a pešiu 

dostupnosť.  

1.2  Priame pozorovanie 

Prevažnú väčšinu vnemov človeku zabezpečuje zrak. Priame pozorovanie územia 

spočíva v jeho návšteve, kedy je možné si všímať všetky prvky, väzby, súvislosti 

a obmedzenia bez ohľadu na to, či sú zachytené v podkladoch alebo mapách. Priamym 

pozorovaním zväčša subjektívne (ale odborne) hodnotíme kompozíciu, vzhľad, alebo čo 

najpresnejším meraním vieme určiť hodnoty, ktoré pre projekt potrebujeme (prašnosť, 

hlučnosť, množstvo áut, ľudí, stav zelene,...). Pre návrh verejného priestranstva z pohľadu 

sadovnícko-architektonických úprav je potrebné sa zamerať najmä na: 

1.2.1  Analýza zelene 

Analýza predstavuje zhodnotenie súčasného stavu vegetácie rôznej podrobnosti - 

z pohľadu jej kompozičnej hodnoty, spoločenskej a sadovníckej hodnoty, formy, vekovej 

štruktúry, charakteru, typológie. 

Základom analýzy zelene je zväčša inventarizácia drevín podľa Machovca (1982) 

doplnená o hodnotenie zdravotného stavu podľa Juhásovej (1999). Analýza odzrkadľuje aj 

informácie o výrube drevín. Ďalšou metódou použiteľnou pre zeleň je hodnotenie vizuálnej 

kvality prvkov podľa Kuczmana (2008). 

V závislosti od mierky sa územie rozdeľuje do jednotlivých sektorov, v závislosti od 

kvanta informácií do jednotlivých výkresov. Rieši sa lokalizácia jednotlivých drevín v rámci 

priestoru, šírka koruny, obvod kmeňa, vek a výška dreviny, charakter – či sa jedná o drevinu 

listnatú alebo ihličnatú, ďalej sadovnícka hodnota prostredníctvom príslušného farebného 

označenia, zdravotný stav, spôsob poškodenia a ošetrenia, index v súvislosti s hodnotou 

dreviny, spoločenská hodnota základná a taktiež upravená práve týmto indexom. Vegetácia je 

pritom označená príslušným kódom zloženým zo skratky typu a poradovým číslom prvku. 

Analyzované údaje je možné navoliť podľa zámeru, avšak analýza súčasného stavu 

zelene predstavuje základný podklad pre návrh novej sadovnícko-architektonickej 

kompozície. 

1.2.2 Analýza kompozičná a prevádzková 

Dôležitá najmä v prípade historických priestranstiev. V tom prípade odzrkadľuje 

pochopenie autorovho zámeru, kompozície, genia loci. Vo všeobecnosti rieši kompozičné 

vzťahy jednotlivých prvkov, kompozičné osi, výhľady, priehľady, pohľady. Ďalej sa 

zameriava na prevádzkové vzťahy, bezpečnosť a údržbu, prístupnosť a technické 

zabezpečenie. 

1.2.3 Analýza technických prvkov, obmedzení a hrozieb 

Rieši technické parametre, inžinierske siete, ochranné pásma, obmedzenia, ktoré je 

nutné rešpektovať a limitujú budúci návrh. 

1.2.4 Analýza pozitív a negatív 

Zobrazuje pozitívne prvky priestoru, ktoré zvyšujú jeho hodnotu a negatívne prvky, 

ktoré naopak, jeho hodnotu znižujú. Môže sa jednať o prvky priamo pozorované (skládky 
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odpadu, zanedbané časti, udržiavané časti,...), rovnako aj o prvky, ktoré majú s územím súvis 

v rámci sídla (vybudovaná kanalizácia,...).  

1.2.5 Mapovanie správania, sčítanie pohybu peších  

Analýza, ktorá odzrkadľuje sociálny aspekt priestoru. Ľudia tvoria život vo verejných 

priestranstvách, sú do určitej miery odrazom ich úspešnosti. 

Podľa Tilley, Šilhánková, Navrátilová (1996) sa jedná sa o techniku terénneho zberu 

informácií, pri ktorom sa značia údaje o správaní ľudí do pripravených formulárov. Skúma: 

1. Činnosti ľudí vo verejných priestoroch (Analýzou činností možno zistiť, akými tento 

priestor žije a aké podmienky potrebuje na to, aby činnosti, ktoré slúžia na oživenie priestoru, 

mohli byť ďalej rozvíjané. Na základe výsledkov sa jednak určí druh mobiliáru, ktorým by 

mal byť priestor vybavený, jednak sa určí jeho rozmiestnenie vzhľadom k ľudským aktivitám 

a potrebám. Rovnako sa sleduje, či je optimálna šírka chodníkov, a to vzhľadom k množstvu 

ľudí, ktorí tu prechádzajú, a činnostiam, ktoré vykonávajú.), 2. Využívané a nevyužívané časti 

verejného priestoru (Analýza priestoru z hľadiska jeho využitia ľuďmi zisťuje, ktoré miesta 

v skúmanom priestore patria medzi príťažlivé a ľuďmi navštevované, a ktoré, naopak, sú 

prázdne a neobľúbené. 

Na základe analýzy výsledkov môžeme určiť miesta, ktoré je treba vybaviť tak, aby sa 

stali pre ľudí opäť príťažlivými. Zber dát by sa mal vykonávať najmenej v priebehu dvoch dní 

(pracovný a víkendový). 

Pri sčítaní sa jedná o techniku terénneho zberu informácií, pri ktorom sa údaje o počte 

osôb, ktoré prejdú sledovaným územím zaznamenávajú do sčítacích formulárov. Technika 

sčítania skúma: 1. Počet ľudí nachádzajúcich sa na stanovenom mieste pozorovania (Zisťuje 

sa "zahustenosť" priestoru ľuďmi.), 2. Konflikty medzi chodcami a vozidlami.  

Na jednom stanovišti sa sčítava minimálne 12 a maximálne 15 minút. Do 

pripravených formulárov sa zapisujú informácie o identifikácii miesta pozorovania 

a pozorovateľa, naskicuje sa mapka územia, zapisujú sa údaje, či sa jednalo o jednotlivcov 

alebo skupiny, v akom vekovom rozpätí sa osoby nachádzajú (0-6, 7-14, 15-30, 31-64, 65<), 

aké aktivity vykonávajú (predvolené). Formuláre sa vyhodnocujú pre jednotlivé pozorovania 

i pre pozorovanie v rámci celého dňa. 

Formulár pre sčítanie pohybu peších sa s predchádzajúcim zhoduje v identifikácii 

miesta a pozorovateľa, avšak v tomto prípade vo vymedzenom časovom intervale zapisujeme, 

koľko ľudí prešlo na sledované smery. Formuláre sa opäť vyhodnotia. 

Pozorovanie ľudí vo verejných priestranstvách by nemalo predstavovať len 

jednodňové pozorovanie v priebehu celého dňa každú hodinu v intervale 15+15 minút 

(mapovanie správania + sčítanie pohybu peších), ale malo by sa opakovať v rozdielnych 

ročných obdobiach. 

1.2.6 SWOT analýza [10]  

Analýza SWOT kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie 

príležitosti a hrozby podľa dôležitosti (S Strenghts – silné stránky (podniku, odvetvia, 

prostredia…), Weaknesses – slabé stránky, Opportunities – príležitosti, Threats – hrozby). Je 

východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými 

schopnosťami a vonkajším prostredím. Používa sa vo fáze formulácie stratégie. Zo záverov 

analýzy SWOT vyplývajú modelové stratégie použiteľné aj pre verejné priestranstvá. 

1.3  Spolupráca s obyvateľmi 

Osobitnou kapitolou analýz v rámci navrhovania verejného priestranstva sú tie, pri 

ktorých do procesu zapájame občanov. Na procese tvorby dokumentácie pre vytvorenie alebo 

úpravu verejného priestranstva sa častokrát zúčastňuje tím odborníkov rôznych profesií. 
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Avšak v niektorých prípadoch je vhodné brať do úvahy aj názory súčasných a budúcich 

užívateľov priestorov, ktorí môžu byť pri rozhodovaní nápomocní. 

1.3.1  Mentálne mapy 

Mentálne mapovanie je technika, ktorá sa používa na skúmanie individuálneho 

vnímania fyzického priestoru. Spomína sa v článkoch Rosenberga [9], ktorý popisuje 

mentálnu mapu ako pohľad na svet niečími očami, či vlastnú vnútornú mapu jednotlivca jeho 

známeho sveta. Jej zhotovenie je pomerne jednoduché, má nízku cenu a podľa Horana (1999) 

tvorí praktické výsledky, ktoré môžu byť použité na pochopenie vnímania priestorov 

užívateľmi.  

Jednotlivci sú požiadaní, aby nakreslili mapu priestoru, či sídla, pokiaľ možno, 

v krátkom čase. Získané mapy môžeme následne preskúmať a porovnať.  

1.3.2  Participácia pri návrhu 

Participatívne plánovanie predstavuje rôznorodé metódy, ktoré napríklad v rámci 

územného plánovania umožňujú spoločné diskusie a hľadanie dohody o využití a funkčno-

priestorovom riešení územia. Podľa mierky riešeného územia sa do  plánovania zapájajú 

relevantní „zainteresovaní hráči“ - majú priamy súvis s daným priestorom, môžu to byť 

miestni podnikatelia, environmentálne neziskové organizácie, skrášľovací spolok, komunitná 

nadácia, ale súčasne aj obyvatelia – jednotlivci, ktorí prejavia záujem. Participatívne 

plánovanie zvyčajne predstavuje viacero krokov, ktoré smerujú od identifikovania 

zainteresovaných hráčov, cez zistenie ich záujmov, spoločné stretnutia až po hľadanie 

spoločných funkčných dohôd. Súčasťou participatívneho plánovania je aj účasť 

zainteresovaných hráčov na realizácii dohodnutých plánov (Miková, Paulíková, Pauliniová, 

2010). 

1.3.3  Skúmanie pohybu obyvateľov – otvorené participatívne pozorovanie 

Pozorovateľ spolupracuje so skupinou dobrovoľníkov, prostredníctvom ktorých 

získava informácie napríklad aj o ich pohybe. 

Ako popisuje Platt (2004, in May), táto metóda je užitočná pre zhromažďovanie 

podrobných pozorovaní menších skupín ľudí, kde je ale vhodné získať povolenie, pre ich 

zapojenie do pozorovania. Otvorené pozorovanie má ďalšiu výhodu -  poskytuje príležitosť 

lepšie pochopiť správanie pozorovaných. 

Existujú podobnosti a rozdiely v správaní rôznych generácií. Pozorovanie u Holland et 

al. (2007) odhalilo, že starší ľudia používajú verejné priestory v iných časoch než mladší 

ľudia - je viac pravdepodobné, že ich je vidieť skôr v priebehu dňa - niektorí sú obzvlášť 

citliví na prítomnosť ostatných na verejných priestranstvách. V dôsledku toho majú tendenciu 

sa strániť oblastí, ktoré často používajú staršie deti a mladí. Starší ľudia, rovnako ako aj 

ostatní, môžu mať tiež tendenciu vyhýbať sa miestam, ktoré sú tmavé alebo opustené. 

 

 Uvedený prehľad sumarizuje analýzy, ktoré je potrebné, odporúčané i možné vykonať 

pri návrhu sadovnícko-architektonického riešenia, či lepšie pochopenie fungovania verejných 

priestranstiev, ich úlohy a využívania ľuďmi. Ich voľba je ovplyvnená charakterom sídla, ale 

i návrhu, ktorý je zadávateľom požadovaný. Najzásadnejší rozdiel pri navrhovaní verejných 

priestranstiev tvorí fakt, či sa jedná o sídlo mestského alebo vidieckeho charakteru. Aký je 

jeho ráz, aká je krajina, ktorá ho obklopuje, aká je sociálna dimenzia vybranej obce. 

Úprava verejných vidieckych priestorov je špecifická návratom k tradíciám, aplikáciou 

domácich druhov drevín, použitím prírodných materiálov, rovnako aj charakteristickými 

kompozičnými princípmi (Feriancová, Kuczman, Tóth, 2012), okrem toho však vyžaduje aj 

dôkladnú reflexiu potrieb užívateľov. 
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2 Výsledky 

Nakoľko obsah mapových podkladov a informácie v dokumentoch z jednotlivých obcí 

sa od seba do značnej miery líšia, je nutné k nim pristupovať individuálne. Širšie vzťahy, 

analýzy funkcie, priestoru, histórie, kompozície, zelene... predstavujú originálne odzrkadlenie 

tej-ktorej obce.  

Pre tento článok sme vybrali aplikáciu jednej z priamo pozorovacích metód na verejné 

priestranstvá komunikácií. Je jedinou z prehľadu analýz, pri ktorej nie je nevyhnutné študovať 

podklady, ale priamym pozorovaním územia získavame výsledky, z ktorých môžeme 

následne vytvoriť závery z tejto oblasti skúmania. 

 Praktickou aplikáciou metodiky Šilhánkovej (1996) sme chceli overiť jej použitie, 

zvážiť výhody a nevýhody, preskúmať jej použiteľnosť pre priestory uličné, porovnať, 

nakoľko sú informácie odlišné či totožné v rámci pozorovania v totožný deň pri dvoch 

obciach a dvoch pozorovaniach v iných ročných obdobiach a zvážiť mieru ovplyvnenia 

výsledného návrhu zistenými údajmi. 

Pre naše podmienky sme upravili pôvodný formulár Šilhánkovej (1996) doplnením 

dopravy (prechádzajúcich i parkujúcich áut), sledovali sme i počet prepravujúcich sa osôb 

v automobiloch a doplnili sme stav počasia v sledovaný deň. 

 

 
 

obr. 2 - Formulár mapovania správania (Šilhánková, 1996, upravila Jančovičová, 2012) 

 

 
 

obr. 3 - Formulár sčítania pohybu peších (Šilhánková, 1996, upravila Jančovičová, 2012) 

 

Pre pozorovanie vybraných verejných priestranstiev sme volili jeden letný a jeden 

zimný termín. Pozorovanie v lete prebehlo 7. augusta 2012, čo bol slnečný, teplý, pracovný 

deň. Teplota ovzdušia sa v priebehu pozorovania pohybovala v rozmedzí 17°C – 27°C. 

Pozorovanie v zime sa uskutočnilo 29. decembra 2012, čo bola sobota, teda víkendový deň. 

Teplota v Hruboňove bola v rozmedzí -3 až +2°C, v Podhoranoch -6 až 0°C. 
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obr. 2 - Lokalita pozorovania a smery (Jančovičová, 2013) 

 

Sledovanie správania ľudí teda prebiehalo 15 minút každú hodinu v čase od 6:00 do 

23:15. Výsledky pozorovania boli zaznamenané do vopred pripravených formulárov, 

z ktorých bolo potom možné spracovať štatistické závery, grafy odzrkadľujúce jednak aktivity 

ľudí, ako aj informácie o počte áut prechádzajúcich, parkujúcich, obsadenosť automobilu 

ľuďmi celkovú – teda koľko ľudí sa celkovo prepravilo i čiastkovú – aké počty osôb sa 

najčastejšie v automobiloch prepravujú, smery pohybu. Tieto sme potom mohli porovnávať. 

Ako príklad niektorých typov výsledkov uvádzame: 
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obr. 3 - Smery ciest peších v auguste v Podhoranoch obr. 4 - Aktivity v aug. 
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obr. 5 - Štruktúra obyvateľov v auguste 
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Z  pozorovania vyplýva, že početnosť výskytu ľudí v týchto verejných priestranstvách 

obcí je ovplyvnený kombináciou ročného obdobia, resp. počasia, veľkosti sídla (v tomto 

prípade väčšia obec = častejší výskyt ľudí tak v lete, ako aj v zime). Z pozorovaných 

informácií sme ďalej porovnávali početnosť jednotlivých aktivít, ich percentuálne zastúpenie, 

výskyt skupín a jednotlivcov. Porovnávali sme výskyt ľudí peších i vo vozidlách, počet 

prejdených áut, ľudí v nich prepravených, vzhľadom na stúpanie a pokles teploty v lete 

i v zime, v ranných i obedňajších presunoch. Ďalej sme z pozorovania vedeli pomocou grafov 

porovnať výskyt rôznych vekových kategórií obyvateľov, opäť sme porovnávali obe obce. 

Grafy zo sčítania pohybu peších odzrkadľujú pomer zastúpenia početnosti smerov, ktorými sa 

obyvatelia pohybovali. 

3 Záver 

Ak chceme porovnávať obce navzájom, jednotný dátum ich pozorovania by mal 

zabezpečiť porovnateľné podmienky. V rôznych prácach boli v súvislosti s určením veku 

popisované komplikácie, aplikáciou metodiky priameho pozorovania zisťujeme, že 

pozorovateľ má výhodu, ak prostredie pozná (ľahšie sa mu identifikujú prechádzajúci). Je 

výhodnejšie, ak sú pozorovatelia dvaja, prípadne viacerí, alebo ak sa striedajú, inak je 

pozorovanie zdĺhavé. Bolo by vhodnejšie sledovať územie v priebehu celého dňa, nakoľko 

mimo sledovaných intervalov častokrát prešlo územím viac ľudí ako vo vytýčenú dobu 

pozorovania (15 + 15 minút). V zimnom období sú podmienky pre sledovanie života na 

verejných priestranstvách horšie (tma ráno i v popoludňajších hodinách; pod vplyvom nižších 

teplôt sú ľudia viac naobliekaní a zahalení, preto je identifikácia údajov komplikovanejšia), 

v letnom období bolo vykonanie pozorovania jednoduchšie aj priamo pre komfort 

pozorovateľa. Metodika je použiteľná aj pre komunikácie, avšak nie je nevyhnutné poznať 

pohlavie a vek užívateľov (tieto informácie sú dôležitejšie pri rozhodovaní o budúcej úprave 

priestoru formou voľby detského ihriska, prvkov pre seniorov a pod.), najdôležitejšia je 

frekvencia výskytu peších, cyklistov a automobilov v priestore, ich trasy (potreba chodníkov, 

spomaľovačov, značiek, prevencia kolízií a pod. Vhodnejšia sa zdá pre námestia a priestory, 

kde sa ľudia zdržiavajú a trávia čas.  

Ako už Whyte (1980) zistil, že ak sú v priestore 3 a viac ľudí, väčšinou sa títo vopred 

dohodli, že sa stretnú na tomto priestore, alebo sem spolu už prišli. To je dôkazom, že si ho 

ľudia zámerne vyberajú. Takisto ženy sú pri výbere verejných priestorov opatrnejšie a majú 

vyššie nároky. Kritériá výberu sa u žien pohybujú od povrchu priestoru až po pocit bezpečia 

na danom priestore (Miková, Paulíková, Pauliniová, 2010). Ako ďalej píšu Miková, 

Paulíková, Pauliniová (2010) slovami Whyte-a (1980), prítomnosť rôznych vekových 

kategórií naznačuje, že napriek rôznym záujmom a nárokom, nájdu tu spoločné miesto. Čo sa 

týka zastúpenosti aktivít, na obľúbených verejných priestoroch sa spravidla koná väčšie 

množstvo aktivít, nemusia vyžadovať špeciálne úpravy, či prestavbu. Na fungujúcom 

priestranstve sa častejšie stretávame s prejavmi citov. 

Metóda teda poskytuje podklady pre tieto porovnania a závery. Hodnotí však len 

aktuálny stav využívania verejného priestranstva ľuďmi. Stáva sa podkladom pre lepšie 

pochopenie ich fungovania v ňom. Jej väčší význam vidíme v uplatnení pri rozhodovaní 

o území obce a rozvoji, nie priamo pri drobných úpravách zelene, mobiliáru a pod. pomerne 

malej plochy verejného priestoru. V prípade, že by sa nejaký prvok v priestore zmenil, alebo 

doplnil, výsledky pozorovania by sa mohli úplne líšiť. 

 

Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckej grantovej agentúry VEGA v rámci projektu  

VEGA 1/0769/12  Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými 

metódami a KEGA 019SPU – 4/2011 Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom 

vidieku. 
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Abstract: 

This article contains inclusion of the steps, which analyze current conditions of public space. 

It is focused on metodology, that analyses activities of man and demographic structure. 

Abstrakt: 

Príspevok obsahuje zhrnutie krokov potrebných k analýzam aktuálneho verejného priestoru, 

a bližšie sa venuje metodike, analyzujúcej aktivity ľudí a demografické zloženie. 

Keywords: 

public space; activities; mapping of administration; analysis of present state 

Kľúčové slová: 

verejný prostor; aktivity; mapovanie správania; analýzy súčasného stavu 

1 Verejný priestor 

 

Verejné priestory sa už v minulosti riešili ako jedno z najdôležitejších súčastí mesta, 

kde sa stretávali ľudia, nielen z pohľadu sociologického a komunikačného, ale aj 

ekonomického či kultúrneho. Bolo zrkadlom mesta a určovalo dynamiku – život v meste.  

Dobrý verejný priestor je udržateľný. Aby mohol byť udržateľný je nutné, aby bol 

správne vytvorený, prípadne pozmenený. Pre jeho optimálnu tvorbu/zmenu je podmienkou 

vyhotoviť komplexné analýzy. Verejný priestor je tak obrovský celok, že na jeho analýzy je 

potrebné zapojiť niekoľko vedných odborov. Len v spolupráci s nimi je možné vytvoriť 

udržateľný verejný priestor. 

1.1 Základné ukazovatele udržateľného rozvoja verejných miest: 

 Sú hlavne užívatelia- obyvatelia, v mene percepcie, použitia a privlastnenia si 

verejných miest (podmieňujú dialóg medzi tvorcami, rozhodovateľmi, manažérmi 

a užívateľmi verejných priestranstiev) 

 Hustota osídlenia (podporujúca a rozhodujúca pre zlepšenie kvality života, redukciu 

pohybu automobilov, architektonickej produkcie zviazanej s kontextom zámeru 

tvorenia, údržbou a ochranou prírodných a prirodzených  plôch, zmiešanými 

aktivitami, a sociálnej kohézie) 

 Hodnota znečistenia vzduchu a mestská bioklíma (verejný priestor musí byť pohodlný 

a zdravý pre podporu jeho vlastného využitia a záujmom a obľúbením si vďaka 



- 123 - 

 

prospechu pre občanov zohľadnením kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov 

pohodlia osôb ktoré sa ocitnú mimo prostredie svojho bežného prostredia domova, a 

takisto zohľadnením mikroklímy). 

 Biodiverzita a vegetácia (dobré porozumenie prínosu vegetácie a biodiverzity 

v mestách si vyžaduje analýzu viacerých aspektov, ako napr. umiestnenia a zároveň 

aspektov prebytočnosti a nevhodnosti určitých typov parkov v meste, napr. na základe 

typov rastlín a ich údržby) 

 Voda (cieľom je podporiť verejné možnosti, prostriedky a vybavenie ktoré kontroluje 

využitie vody v meste, založené na pochopení verejnej funkcie vodných prvkov - 

odporovaním chápania tokov len ako kanalizácie pre vypúšťanie všetkých odpadov; 

lepšieho managementu rizík záplav ako aj zváženia cyklu vody ako celku ) 

 Akustika (takisto si treba uvedomiť, že kvalitu vnímaného zvuku je potrebné chápať 

ako niečo viac, než len hodnoty v dB(A): je rozdiel v rovnakej úrovni hluku, ktorý 

produkuje fontána, alebo hrajúce sa deti, ako zvuk dopravy) 

 Umelé osvetlenie (dôležitá je najmä úroveň bezpečia a pohodlnosti, ktorú môžu 

chodci zažívať) 

 Mobilita a premenlivosť, ľahká dostupnosť (nájdenie najlepšej rovnováhy a vyváženia 

medzi potrebou a dopytom pohybu tovarov, služieb a osôb v priestore a čase a zároveň 

správne umiestnenie verejného miesta vo fungovaní pre viacero typov používateľov) 

(Herde, 2007) 

2 Analýzy verejného priestoru 

2.1 Kategórie analýz súčasného stavu verejného priestoru 

Metódy tvorby verejných priestorov zahŕňajú širokospektrálne analýzy. Verejný 

priestor má svoj charakter, ktorý sa dá zohľadniť z pohľadu viacerých vedných odborov, ako 

už bolo spomínané. Aby sme mohli získať komplexný obraz o konkrétnom verejnom 

priestore, musia byť zahrnuté do sledovania mnohé jeho aspekty. Obrázok č. 1 schematicky 

zobrazuje tieto aspekty: 

Obr. č. 1: Kategórie analýz VP, zdroj: Autor 

Na základe vlastností a kvalít, akými všetky verejné priestory disponujú, sme vytvorili tieto 4 

kategórie analýz súčasného stavu verejných priestorov.  

Fyzický aspekt VP.:  

 Základná charakteristika priestoru a širšie vzťahy 

 Prírodné podmienky 

 Historické súvislosti 

 Funkčno-priestorová analýza a práca s územným plánom 

 Dopravná analýza, analýza prepojenia VP s okolím 
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 Určenie kritických bodov (kolízie, extrémy), problémové momenty v priestore 

Aktuálna atraktivita priestoru: 

 Zhodnotenie Vizuálnych podmienok podľa štúdií Coeteriera 

 Aktuálna bezpečnosť priestoru 

 Zhodnotenie estetického súčasného stavu i potenciálu 

Sociálny aspekt VP, aktuálny: 

 Kompletný prehľad aktivít a demografickej štruktúry, ktoré sa vykonávajú v priestore. 

Mapovanie správania.  

 Definovanie zón aktivít nevyhnutných, voliteľných a spoločenských (Gehl, 2004). 

Definovanie zón aktivít skupinových a individuálnych. Definovanie zón aktivít 

kľudových a spoločenských. 

 Pohyb ľudí v priestore v závislosti od času a smeru. 

 Definovanie problémových zón (prípadné prehustenie, porušenie intímnej zóny 

človeka, kolízie určených zón oddychu alebo športu v konkrétnom priestore. 

Sociálny aspekt VP, do budúcna 

 Analýza záujmu o daný priestor u obyvateľov pomocou dotazníkov 

Porovnanie výsledkov záujmu obyvateľov, mesta, prípadných investorov a porovnanie 

s urbanistickou štúdiou 

3 Priamo pozorovacie metódy 

Pre zistenie aktivít, demografického zloženia, šiže celkovo sociálneho aspektu 

verejného priestoru (ďalej VP) vieme použiť metodiky Šilhánkovej – Mapovanie správania 

i Metodiku sčítania pohybu peších. Metódy patria medzi priamo pozorovacie. 

3.1 Mapovanie správania podľa Šilhánkovej (1996) 

Mapovanie správania je technika terénneho zberu informácií, pri ktorom výskumník 

na základe vlastného pozorovania značí údaje o správaní ľudí do pripravených formulárov. 

Technika mapovania správania skúma: 

 Činnosti ľudí vo verejných priestoroch 

 Využívané a nevyužívané časti verejného priestoru 

 

Mapovaním správania na danom území sa zisťuje aktuálny stav priestoru – jeho 

využívanosť občanmi v percentuálnom zastúpení rôznych aktivít. Je to hodnotenie aktuálneho 

stavu. Meranie sa realizuje počas viacerých dní, v týždni a víkende, za rôzneho počasia. Do 

vopred pripravených tabuliek sa zapisuje počet osôb vykonávajúcich rôzne aktivity, každých 

prvých  15 min demografické zloženie a ďalších 15 min sa sledujú aktivity. Všetko v čase od 

6:00 – 24:00. Výsledky poskytujú informáciu a súčasnom stave priestoru. 

 

Formulár obsahuje dve časti: 

 kreslená mapa skúmanej oblasti 

 zápis činností vykonávaných v sledovanom území a demografických údajov 

pozorovaných ľudí (vek, pohlavie) 

 Ďalej je uvádzaný okrem jednotlivcov aj počet skupín. Každá skupina má 

identifikačné číslo.  

 Zber informácií sa vykonáva raz za všedný pracovný deň a raz cez víkend. 

 Na každú hodinu mapovania sa použije nový dotazník.  

 Pozorovanie sa opakuje každú hodinu v priebehu celého dňa. 
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Postup spracovania: 

Terénny prieskum 

 vyznačenie dátumu, času, mena pozorovateľa 

 stanovenie hranice priestoru 

 segmentácia priestoru podľa priestorového a funkčného využitia 

 zápis činností vykonávaných vo vymedzenom priestore 

 

Vyhodnotenie dát 

 spočítajú sa všetky stĺpce formulára a dole sa zapíšu celkové súčty (tým vzniknú súčty 

jednotlivcov pod kolonkami pohlavia a veku a súčty skupín pod činnosťami) 

 tieto dáta sú získané za každú hodinu 

 k týmto súčtom sa vypočíta zastúpenie skupín a jednotlivcov v percentách 

 vhodné je aj grafické znázornenie prevládajúcich činností 

 záverečná správa z pozorovania verejného priestoru identifikuje  

 činnosti v ňom prebiehajúce, ich početnosť 

 hodnotí podmienky, ktoré ich posilňujú 

 poukazuje na nevyužité priestory, v ktorých sa žiadne činnosti nevyskytujú, ale bolo 

by žiaduce ich do priestoru dostať, zaistiť podmienky, ktoré ich podporujú 

3.2 Metodika sčítania pohybu peších, Šilhánková 

 pomocou tejto techniky je zaznamenávaný počet ľudí využívajúcich verejné priestory 

 jedná sa o techniku terénneho zberu informácií, pri ktorej sa údaje o počte osôb, ktoré 

prejdú sledovaným územím zaznamenávajú do sčítacích formulárov 

Technika sčítania skúma: 

 počet ľudí nachádzajúcich sa na stanovenom mieste (zisťuje sa „zahustenosť“ 

priestoru ľuďmi) 

 konflikty medzi chodcami a vozidlami (najmä na miestach, kde sa chodci snažia prejsť 

cez komunikáciu aj napriek tomu, že nie sú pre to podmienky 

4 Výstupy analýz VP 

Výstupy analýz verejného priestoru vedú k výsledkom, ktoré vieme zhrnúť do bodov: 

 Tvorba máp správania, zahustenia, pohybu obyvateľov, problémových (konfliktných) 

miest 

 Tvorba grafov k vekovému zloženiu, pohlavnej štruktúre, počtu užívateľov, aktivít 

v danom VP 

 Tvorba tabuliek s vyššie uvedenými informáciami 

 Tvorba máp Funkčno- priestorovej analýzy 

 Tvorba grafických máp prepojenia, obmedzenia, problematických miest vzhľadom na 

okolité budovy, oblasti 

 

A následne: 

 Definovanie (porovnanie) určeného potenciálu VP na základe analýz 

 Vytipovanie detailov, ktorých zmena / úprava/ doplnenie by spôsobili najefektívnejšiu 

a najrapídnejšiu zmenu v priestore k efektívnemu využitiu 

 Tvorba návrhu na základe získaného obrazu pre jednotlivé verejné priestory. 

 

4.1 Kategórie potenciálu verejných priestorov 

Na základe pozorovania a kompletného zhodnotenia súčasného stavu verejných 

priestranstiev môžeme následne určiť potenciál, ktorý daný priestor má. Vytvorili sme 

nasledovné kategórie potenciálu VP:  
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 prechodové 

 prechodové s potenciálom zotrvania 

 stretávacie  

o rekreačné 

o športové 

o kultúrne 

o so špecifickou funkciou 

 účelovo-prevádzkové 

 s historickým významom a potenciálom jeho obnovenia  

 Odôvodnenie výberu jednotlivých priestorov – rôzne charakteristiky, rôzny potenciál. 

5 Praktické výsledky 

Použili sme metodiku mapovania správania podľa Šilhánkovej, ktorú sme však 

doplnili o ďalšie informácie. A to: 

1) výskum, ktorý by sa mal konať podľa Šilhánkovej minimálne 2x v týždni (jeden 

víkendový a jeden pracovný deň) sme doplnili o uvedenie stavu počasia a opakovanie 

meraní v prípade dobrého i zlého počasia (víkend i pracovný deň), v aspoň jednom 

letnom a zimnom mesiaci.  

2) V prípade VP, ktoré zahŕňa aj pohyb ľudí automobilmi a hromadnou dopravou, 

zohľadniť tento fakt aj vo formulári so špecifikáciou ako „presun dopravnými 

prostriedkami“, alebo „parkovanie“ 

3) Flexibilita pri dopĺňaní zapisovaných aktivít užívateľov priestoru (doplnenie napríklad 

aktivitami ako „venčenie psov“,“ oddychové aktivity“. 

4) Takisto uvedenie aktivít vykonávaných skupinovo, alebo individuálne, v prípade 

skupinových i zaznamenanie počtu ľudí v skupine. 

5) Meranie robiť po celý čas (nie len prvých 30 minút každej celej hodiny), aby boli 

výsledky čo najpresnejšie a najobjektívnejšie. 

Na vybraný priestor sme aplikovali tieto metodiky a zhrnuli do výsledkov, ktoré je 

možné zobraziť v porobe grafov. Skúmaný priestor sa nachádza v Nitre, Rolfesova Baňa. 

Priestor bol najintenzívnejšie využívaný v poobedných hodinách od 13:00 do 16:00. 

 

Obr č.2: Graf zastúpenia mužov a žien, VP Rolfesova baňa 10.11.2012, zdroj: autor, 2012 
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Obr č.3: Graf aktivít , VP Rolfesova baňa 10.11.2012, zdroj: autor, 2012 

Pomer aktivít je jednoznačný, kde skoro tretina ľudí využíva priestor pre venčenie psa 

– 31%. Vo väčšom zastúpení sú ešte aktivity prechádzania sa s 26 % a rozprávania sa s 20% 

zastúpením.  

Obr č.4: Graf pomeru zastúpenia aktivít,  VP Rolfesova baňa 10.11.2012, zdroj: autor, 2012 

5.1 Mapy správania 

Ďalším výstupom je grafické zobrazenie aktivít v priestore – mapa správania.  

Graficky spehľadňuje namerané informácie. Vizuálne vieme vyčítať miesta, ktoré sa kolidujú 

(napríklad kľudové aktivity v kolízií s hlučnými, alebo športovými). 

Vyznačené sú zóny aktivít, ak ich ľudia vykonávajú v približne rovnakom priestore.  

Počas pracovného týždňa sme zaznamenali i prelínanie sa jednotlivých zón aktivít v priestore. 
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Obr č.5:Mapa správania, VP Rolfesova baňa, zdroj: autor, 2012 

6 Záver 

Tvorba verejných priestranstiev je dlhodobý proces, ktorého kroky by sme mohli 

zhrnúť do troch chronologických bodov. Analýzy súčasného stavu, tvorba štúdie a návrhov 

(v rámci čoho sú do procesu zapojené všetky zainteresované osoby a inštitúcie, ktorých sa 

zmena v priestore týka, participatívne plánovanie) a samotná realizácia. Všetky kroky sú 

rovnako dôležité. Pomocou niekoľkých metodík a zozbieraných teórií z viacerých vedeckých 

odborov sme vytvorili zoznam aspektov, ktoré musia byť v priestore skúmané. Použili, overili 

a doplnili sme metodiky podľa Šilhánkovej – mapovanie správania.  

Metodika je použiteľná pre akýkoľvek typ verejného priestoru, ukazuje jeho súčasný 

stav a pomocou grafických výstupov – máp správania a grafov, vieme vyčítať, čo sa 

s priestorom dá ďalej robiť, ako sa dá Ďalej spracovať, prípadne kde sa nachádzajú 

problematické a kritické body, či miesta. 

 

Je dôležité dodať, že akonáhle sa do priestoru zasiahne, doplní sa o nejaký komponent, 

zmení správanie ľudí a tým i niektoré výsledky pôvodných analýz. Treba preto vždy priestor 

upravovať a dopĺňať tak, aby bol dopad pozitívny, efektívny a vytváral kladný vzťah 

obyvateľov k priestoru. Pretože úlohou verejného priestoru je to, aby slúžil ľuďom a aby bol 

využívaný spôsobom, na aký je predurčený.  

 

 

 

Príspevok bol vytvorený s podporou vedeckej grantovej agentúry VEGA v rámci projektu 

 VEGA 1/0769/12  Tvorba udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými 

metódami a KEGA 019SPU – 4/2011 Zásady tvorby zelene a jej revitalizácie na slovenskom 

vidieku. 



- 129 - 

 

 

Literatúra 
[1] GEHL, Ján. Život medzi budovami. Brno, Nadace Partnerství 2000. ISBN 80-85834-

79-0 

[2] MIKOVÁ, K., PAULÍKOVÁ, M., PAULINIOVÁ, Z. 2010. Verejné Priestory. Ako 

tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi. Nadácia Ekopolis, 2010. ISBN 978-

80-89505-00-5 

[3] ŠTĚPÁNKOVÁ, R.  HEINISCHOVÁ, M.  Urbanizmus a územné plánovanie. SPU, 

2007 

[4] TILLEY, Julie, ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra, NAVRÁTILOVÁ, Jitka. 1996. Metodika 

operativního zlepšení veřejného prostoru, výpis. United States Peace Corps, 

Washington D.C., Útvar hlavního architekta, Magistrát města Brna (ÚHA MMB). 

Brno. 1996.  

 



- 130 - 

 

Projekt analýzy vybraných faktorov prostredia vo verejných 
mestských priestoroch 
Analysis of Selected Environmental Factors in Public Urban Areas 

Ing. arch. Matej Kamenický 
ČVUT v Praze – Fakulta stavební, matej.kamenicky.1@fsv.cvut.cz 

 

Abstract: 

This paper presents the contents, objectives and basic methodology of a research project, 

which takes place at the Department of urban and regional planning. 

Abstrakt: 

Článok predstavuje obsah, ciele a základnú metodológiu výskumného projektu, ktorý 

prebieha na Katedre Urbanismu a Územního plánování. 

Keywords: 

city space; analysis; environmental factors; sonosphere; acoustic measurement 

Klíčová slova: 

Městský prostor; analýza; faktory prostředí; sonosféra; akustické měření 

1   Priblíženie problematiky 

Vo oblasti architektúry a urbanizmu celosvetovo badať presun ťažiska záujmu na 

(mestské) verejné priestory a ľudskú mierku. Medziodborový výskum verejných priestorov 

sídel prebieha na viacerých univerzitách vo svete. S architektonickým oborom súvisia 

výskumné témy ako vymedzovanie, optimálny rozvoj nových mestských priestorov, 

obmedzovanie deficitov súčasných priestorov, udržateľnosť, identita a ďalšie aspekty. 

V podmienkach Českej Republiky (rovnako ako na Slovensku) sa taktiež vyvažuje 

predchádzajúce obdobie podceňovania a zanedbávania významu verejného mestských 

priestorov, ktoré mali relatívne stabilizované vlastnícke vzťahy a ľahšie nástroje na reguláciu 

a rozvoj. V poslednej dobe možno sledovať taktiež zvýšený záujem o Sonosféru ako 

špecifický fenomén mestských priestorov [1]. 

1.1  Vlastný výskum 

Predstavovaný výskum súvisí s otázkami o podmienkach a požiadavkách na skutočne 

kvalitný a funkčný (rozumej použiteľný a používaný) verejný mestský priestor (ďalej len 

mestský priestor). Projekt, uskutočňovaný na Katedře Urbanismu a Územního plánování, je 

zameraný na skúmanie určitých faktorov prostredia v mestských priestoroch, respektíve na 

otázku ako tieto faktory ovplyvňujú mestské priestory. Zvlášť sa zameriava na fenomén 

zvukového prostredia, ďalej na klimatické podmienky a sociologické vnímanie verejného 

priestoru. Skúmaniu týchto faktorov v súvislosti s rozvojom a kvalitou mestského priestoru je 

venovaná značná pozornosť v zahraničnom medziodborovom výskume sídel, urbanizácie 

a životného prostredia v sídlach. K projektu je preto pripojené sledovanie rozvoja dopravných 

plôch a intenzity dopravy v skúmaných mestských priestorov. Multidisciplinárny prístup vo 
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výskume je vo svete trendom a vlastne nevyhnutnosť pre zabezpečenie vysokej (relevantnej) 

úrovne výstupu.   

1.2  Súčasný stav problematiky 

Otázkou dobrého a kvalitného mestského verejného priestoru sa zaoberajú teoretické 

práce a výskumy, vychádzajúce z rôznych hľadísk a zameriavajúce sa na špecifické aspekty. 

Metodológia analýzy mestského priestoru s ohľadom na uvedené aspekty nie je v literatúre 

súhrnne popísaná. Súčasný stav problematiky rozdelím podľa pôvodu výskumu. 

1.2.1  Česká republika 

Súhrnná multidisciplinárna analýza faktorov prostredia v mestských verejných 

priestoroch a ich dopad na kvalitu mestského priestoru dosiaľ v českých mestách nebola 

realizovaná. V poslednej dobe v Čechách prebehol výskum zvukového prostredia mestského 

priestoru z pohľadu jeho psychofyzikálnych účinkov na obyvateľov. Výskum prebehol pod 

vedením Mgr. T.Řiháčka, Ph.D. z katedry psychológie.  

Sledovanie a popis vplyvov skúmaných faktorov na morfológiu vybraných mestských 

priestorov v uvedenom rozsahu je v architektonickom výskume v Čechách a na Slovensku 

zatiaľ neuskutočnený. 

Pokiaľ ide previazanosť dopravy a akustického prostredia, tak v súčasnej dobe 

sledovanie vývoja intenzity dopravy nie je dostupné pre posudzovanie akustickej kvality 

daných mestských priestorov. 

1.2.2 Zahraničie 

Multidisciplinárny výskum zaoberajúci sa kvalitou životného prostredia v mestách, 

jeho posudzovaniu a vyhodnocovaniu prebieha na rade univerzít. V odbore staviteľstva, 

architektúry a urbanizmu je najaktívnejšie Francúzsko zo svojimi inštitútmi CRESSON 

a CERMA, kde prebehli výskumy analýzy a kvantifikácie sonosféry. Uskutočnili sa 

v prípadových štúdiách miest Bordeaux, Grenoble, Strasbourg a Nantes [2]. Za zmienku stojí 

výskum na University of Sheffield School of Architecture. Tieto výskumy sú hlavne 

zamerané na hľadanie primeraného kvantitatívneho ukazovateľa kvality zvukového 

prostredia, kvantifikovanie informačnej a estetickej kvality stavebného prostredia v mestách 

a overovanie objektívnosti ekvivalentnej hladiny akustického tlaku A (LAeq)  ako zavedeného 

plošného ukazovateľa akustickej situácie. 

Uvádzaný projekt nepriamo nadväzuje na uvedené výskumné projekty. 

2  Základné ciele 

Hlavným cieľom projektu je preveriť, či vybrané sledované faktory sú relevantným (a 

do akej miery tiež zásadným) činiteľom pri priestorovom, funkčnom a kvalitatívnom 

formovaní mestských priestorov a ich využívaní obyvateľmi. Druhým cieľom je preveriť 

možnosti a vývoj metódy analýzy a sledovania vybraných javov v mestských priestoroch, byť 

akýmsi pionierom a základom pre budúce extenzívnejší výskum a vývoj. 

V užšom zmysle ide o experimentálne overenie hypotézy, že vybrané faktory 

prostredia majú vplyv pri posudzovaní a formovaní mestského priestoru. Je možné, že ich 

charakter a popis sú relevantnými činiteľmi v architektonicko-urbanistickej analýze priestorov 

a malo by sa s nimi štandardne uvažovať. Výstupom by taktiež malo byť potvrdenie  

2.1  Čiastkové ciele 

Tri faktory, ktoré boli vybrané s širokého okruhu tém pre oblasť hodnotenia kvality 

a identity mestských priestorov, konštituujú čiastkové ciele zo spoločným menovateľom 

„Kvalita a identita mestského priestoru“. Sú to: 
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 Účinky zvukového prostredia na kvalitu a užívanie mestských priestorov a overenie 

objektívnosti ukazovateľa ekvivalentnej hladiny akustického tlaku (LAeq ) pri popise 

kvality a „primeranosti“ zvukového prostredia v danom priestore. Veličina je 

v súčasnosti sledovaná ako hlavný indikátor hlukovej záťaže daného priestoru.  

 Vplyvy vybraných regionálnych podmienok (klíma, náboženstvo, mentalita) 

na kvalitu a identitu mestských priestorov. 

 Vplyv intenzity cestnej dopravy na urbanistický vývoj miest a jej vplyv 

na predchádzajúce faktory. 

 

Posledný uvedený cieľ je spätý s výskumným projektom, uskutočňovaným na Katedře 

mapování a kartografie, ktorého témou je posudzovanie vplyvu intenzity cestnej dopravy na 

urbanistický vývoj miest.  

3  Základná metodika riešenia 

Riešitelia výskumu sa venujú čiastočným cieľom výskumu podľa zamerania svojho 

štúdia. Výskum bude prebiehať vo viacerých sídlach Európy. Projekt sa skladá s niekoľkých 

častí a postupne bude do neho zapojených viacero skupín ľudí a odborníkov – konzultantov. 

Pri posudzovaní a zbere dát budú využité dve skupiny ľudí. V každom mestskom priestore 

prebehne dotazníkový prieskum s určitým počtom miestnych obyvateľov – užívateľov 

priestoru. Ďalšia skupina ľudí mimo sledovaného mestského priestoru, bude predstavovať 

kontrolnú skupinu pre nezávislé posudzovanie a popis daných mestských priestorov pomocou 

virtuálnych zvuko-prechádzok (soundwalks). 

 3.1 Fáze výskumu a zber dát 

Výskum sa dá rozdeliť no nasledovných fáz:

1) Príprava podkladov, 

2) Zhrnutie predpokladov 

a požiadaviek 

3) Zber dát 

4) Úprava 

5) Analýzy a Korelácia 

6) Prípadová štúdia 

7) Stanovenie dôležitých parametrov 

8) Zhodnotenie výsledkov 

9) Záver

 

 

obr. 1 – Základná schéma zberu dát v rámci mestských priestorov  a práce s nimi. 
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Po stanovení podmienok a kategorizácie mestských priestorov bude nasledovať ich 

výber vo vybraných sídlach v Európskej Únií. Výskum sa zameria na mestá južnej 

a východnej Európy a samozrejme Prahu. Pred vlastným zberom dát podľa uvedenej schémy 

(obr.1) sa stanovia predpokladané prejavy skúmaných faktorov vo vybraných mestských 

priestoroch. Počas roka prebehne zber dát vo všetkých mestských priestoroch. Bude nutné 

snažiť sa zbierať údaje v podobné dni v rámci roku, aby bola zabezpečená čo možno najväčšia 

podobnosť prevádzky v mestských priestoroch. Vlastný zber dát prebehne podľa rovnakých 

pravidiel a časových úsekov. Ten sa bude deliť na dotazníkový prieskum, priestorové 

nahrávky sonosféry, a akustické merania (kvantifikáciu zvukového prostredia), zber 

klimatických dát, sledovanie chovania obyvateľstva (mentalita  a pod.), sledovanie dopravnej 

intenzity a prípadný zber akustických dát z hlukových máp pre príslušné mestské priestory. 

Nasledovať bude analýza mestských priestorov a ich sonosféry a sledovanie prejavov 

faktorov, ktoré nás zaujímajú, na morfológií daných priestorov a chovaní obyvateľstva. 

Zhodnotená bude miera deprivácie alebo akceptácie daného priestoru. Kategorizácia 

sonosféry podľa metodiky vyvynutej na inštitúte CRESSON [3]. Kategorizácia zvukových 

zážitkov podľa metódy T. Řiháčka [4]. Ďalej budú analyzované zmeny dopravnej intenzity 

v čase v daných úsekoch dopravných plôch. 

 

obr. 2 – Príklad popisu charakteru sonosféry podľa metodiky G. Leóbena [3] 

3.2 Sledované faktory 

Po vyhodnotení časovej a finančnej náročnosti projektu bude výskum prebiehať vo 

vybraných verejných priestoroch miest Praha, Ljubljana, Piran (príp. Koper) a Riga. 

Sledované budú nasledovné faktory mestského prostredia: 

 Sonosféra 

 Klimatické podmienky 

 Sociologické faktory 

 Doprava (intenzita, plochy) 

Tieto po úprave a normalizovaní prejdú koreláciou s výsledkami dotazníkového 

prieskumu, hodnotením zvuko-prechádzok a dopredu stanovenými predpokladmi pre daný 

región. Sídla boli zvolené zo zreteľom na ich geografickú polohu v rozdielnych kultúrnych 

oblastiach Európy a zároveň kvôli spoločnej socialistickej minulosti. 
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3.3 Predpokladaná forma zhodnotenia výsledkov 

Predpokladané zhodnotenie bude zahŕňať viaceré výstupy: 

 Tabulkové vyhodnotenie hodnôt sledovaných veličín 

 Mapové podklady mestekých priestorov graficky znázorňujúce zvukovú situáciu 

podľa metodiky vyvynutej Léobenom [3] s provnaním hodnotenia daných priestorov 

ich užívateľmi. (obr. 2) 

 Kategorizáciu mestských priestorov podľa kvantifikovaných zvukových podmienok  

 Kategorizáciu mestských priestorov podľa vybraných regionálnych podmienok (klíma, 

mentalita, religiozita) 

4 Predbežné zhodnotenie 

Uvedený výskum nebol zatiaľ v rámci ČVUT realizovaný. V republikovom meradle je 

možné nájsť isté paralely s výskumnými projektmi z odborov psychológie a sociológie (viz 

napríklad výskum T. Řiháčka [4]. Výstupy z nášho projektu naznačia cestu pri priblíženie 

skúmaných faktorov prostredia do paradigmy architektonicko-urbanistického navrhovania. 

Svojím rozsahom a trvaním projekt nemôže priniesť definitívne závery, ale môže načrtnúť 

smery a vzťahy. Celkovo chce poslúžiť ako overenie a podklad k širšiemu výskumu 

mestských priestoroch, ktorý by sa mohol uskutočniť v budúcnosti v rámci väčšieho 

grantového zámeru a riešiteľského teamu. Realizáciou a dokončením predloženého výskumu 

sa Fakulta stavebná a tým aj ČVUT pripojí k súdobým trendom v multidisciplinárnom 

výskume mestských priestorov v oblasti architektúry a urbanizmu. 

5 Záver 

Analýzou a porovnávacím vyhodnotením vybraných mestských priestorov bude 

možné predikovať nakoľko zvukové prostredie, klíma a mentalita obyvateľstva svojimi 

prejavmi ovplyvňujú originalitu a morfológiu mestského priestoru. Tá sa taktiež môže líšiť 

v rozdielnych kultúrnych oblastiach Európy. Akcelerácia teoretickej prípravy v oblasti 

verejných mestských priestorov je veľmi potrebná a na Katedre Urbanismu a Územního 

plánování už 12 rokov prebieha. Spoločným menovateľom čiastočných analýz je názorový 

posun v tvorbe a nahliadaní na verejných mestských priestorov v prospech kvality a identity. 

 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/108/OHK1/1T/13 „Analýzy vybraných faktorů prostředí 

ve veřejných městských prostorech“. 
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Abstract: 

Project Centre of the village Hybralec is a good example of cooperation between the 

university and practice. Students of studying program Architecture and Building Engineering 

at the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague in the course of Design Studio - "small" 

civil buildings led by pedagogues Peskova Z., B. Kosatka and J. Kaspar from department of 

architecture got a unique opportunity to verify the theoretical principles of new building 

design in the historic center of the village in specific architectural design. The project output 

were twenty architectural designs by students that deal both urban problem of putting new 

buildings in the rural area - the new zoning and traffic solution, and architectural design of 

new building itself. The results of school work were presented to inhabitants of Hybralec. 

Students got necessary feedback – see how their ideas are accepted by potential users of the 

design. Evaluation of the public was not much different from the evaluation of teachers. It 

was confirmed the theoretical principles of the approach to the historic center of the village, 

which are forwarded to students in the university, are well usable in common architectural 

practice. 

Abstrakt: 

Projekt řešení centra obce Hybrálec je příkladem dobré spolupráce university s praxí. 

Studentům programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze se tak 

v ateliéru „malé“ občanské stavby vedeném pedagogy katedry architektury Z. Peškovou, B. 

Košatkou a J. Kašparem dostalo jedinečné příležitosti ověřit si konkrétní architektonickou 

studií aplikaci teoretických principů návrhu novostavby v historickém jádru vesnice. 

Výstupem projektu bylo dvacet studentských architektonických studií, které řešily jak 

urbanistický problém umístění novostavby do návesního prostoru - jeho nové zónování a 

provoz, tak samotný architektonický návrh novostavby. Výsledky školní práce byly 

prezentovány občanům obce Hybrálec. Studentům se tak dostalo potřebné zpětné vazby – 

zjistili, jak jsou jejich myšlenky přijímány potencionálními uživateli projektu. Hodnocení 

veřejnosti se příliš nelišilo od hodnocení pedagogů. Potvrdilo se, že teoretické principy 

přístupu k historickému jádru vesnice, které jsou předávané studentům ve škole, jsou v běžné 

projekční praxi dobře použitelné. 

Keywords: 

historical core of the village; common village space; new village building; architectural 

study; civic building; Hybrálec 

Klíčová slova: 

historické jádro vesnice, návesní prostor, novostavba na vesnici, architektonická studie, 

občanská stavba, Hybrálec 
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1 Historický exkurz 

Hybrálec byl založen v období vrcholného středověku asi 4 km severozápadně od 

Jihlavy v údolí  Smrčenského potoka. První písemná zmínka pochází z dubna roku 1315 [1], 

původní jméno vesnice Eberhardsdorf je zde uváděno v souvislosti s hornickými aktivitami 

v této oblasti. Dle tradičního pojmenovávání nově zakládaných sídel jméno vesnice 

připomínalo svého zakladatele Eberharda – významnou osobnost období vlády Václava I. a 

Přemysla Otakara II., lokátora Nového Města u sv. Havla a královského mincmistra, který se 

nemalou měrou podnikatelsky podílel na hornických aktivitách na Vysočině [2]. 

Dalo by se očekávat, že vesnice založená takto zkušeným lokátorem bude vykazovat 

prvky vrcholného urbanismu své doby. Půdorys vesnice zachycený mapou stabilního katastru 

však tento předpoklad nenaplňuje. Ebersdorf či Ebralecz (pod tímto označením byl Hybrálec 

roku 1838 na mapě stabilního katastru uváděn) sice v polnostech zachycuje pravidelný lánový 

systém, kterému však zcela neodpovídá zástavba. Obdélný prostor návsi vymezený pruhy 

lánů je narušen nepříliš organizovanou zástavbou usedlostí. Ve výsledku je diagonálně 

rozdělen zástavbou podél potoka na dva přibližně trojúhelníkovité podprostory. 

Severozápadní je deformován rybníkem, jihovýchodní pak prostorově přejímá funkci návsi – 

v jižní části mu dominuje kaple nyní zasvěcená sv. Václavu s historizujícími prvky a uzavírá 

jej usedlost č.p.32 a 33. Nesoulad mezi lánovým systémem a organizací zástavby usedlostí 

poukazuje na různé stáří obou struktur. V archivních listinách je doloženo, že byla vesnice 

v polovině 15. století zničena a v 16. století opět založena a osídlena [3].    

1.1  Zadání projektu a stavební program 

V roce 2012 přistoupila obec k demolici usedlosti č.p. 32. Tím se uvolnila celá 

jihovýchodní fronta návsi a veřejný prostor se téměř zdvojnásobil. Uvolněná plocha začala 

téměř okamžitě fungovat jako parkoviště. Obyvatelé Hybrálce si uvědomili, že tohle řešení 

není dobré a že je nutné hledat jinou cestu k využítí nově nabytého prostoru. Oslovili proto 

katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zda by jim nepomohla s ověřením 

možností řešení této lokality. Úkolu se ujali pedagogové, kteří se problematikou venkovského 

prostoru dlouhodobě a cíleně zabývají. Ve spolupráci obce a vysoké školy vzniklo v souladu 

s platným územním plánem obce v ateliéru Pešková-Košatka-Kašpar zadání pro ateliér 

„malé“ občanské stavby, který si zapisují studenti třetího ročníku bakalářského stupně 

programu Architektura a stavitelství. Cílem bylo dát Hybrálci nový směr v jeho vývoji, otevřít 

jej budoucnosti a moderním trendům, aniž by se přitom zapomínalo na minulost. 

Zadání úlohy v sobě spojuje dvě složky: řešení urbanismu nově zvětšeného návesního 

prostoru včetně situování novostavby obecního kulturně – administrativního centra a samotné 

architektonické řešení objektu. 

1.1.1  Urbanistická část 

Zadaná lokalita představovala protáhlý přibližně trojúhelníkovitý návesní prostor 

orientovaný svou podélnou osou ve směru severozápad-jihovýchod. Kaplička, která původní 

náves kompozičně uzavírala, se díky demolici usedlosti č.p.32 dostala doprostřed zvětšeného 

prostoru návsi. V rámci urbanistického řešení bylo nutné na tuto skutečnost reagovat. 

Jihovýchodní fasáda kaple - dosud od hlavního veřejného prostoru odvrácena - nepředstavuje 

významnou architektonickou hodnotu, ale celková hmota sakrální stavby znamená pro nové 

koncepční řešení prostoru výzvu. 

Dalším prvkem, který bylo nutné respektovat, byla vodoteč. Na jednu stranu provozně 

prostor rozděluje, na stranu druhou představuje cenný přírodní prvek.  

Z hlediska morfologie terénu bylo nutné se vyrovnat s rozdílem výšek mezi 

komunikací a vodotečí, který místy dosahuje více jak čtyř metrů. 
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Mezi hlavní požadavky ze strany obce patřilo navrhnout místo pro novostavbu nového 

multifunkčního centra Hybrálce, vyřešit dopravní problémy návsi – zejména parkování a 

zastávku autobusů s otočkou, najít prostor pro multifunkční hřiště (nohejbal, volejbal, aj.) a 

dětské hřiště. 

Parková úprava zeleně celého prostoru představovala nedílnou součást zadání 

urbanistické části projektu. 

 

 

obr. 1 – Situace zadání nového centra obce Hybrálec. 

1.1.1  Architektonická část 

Architektonické řešení multifunkčního objektu či objektů nebylo omezeno žádnými 

prostorovými regulativy. Z hlediska funkčního v sobě slučovalo šest provozních celků: 

 

1) Obecní úřad: 

kancelář starosty obce v návaznosti na kancelář sekretariátu (2 osoby), 

malá zasedací místnost pro 15 osob, 

čajová kuchyňka, 

hygienické zázemí. 
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2) Multifunkční sál (pro příležitostné akce v obci, veřejná zasedání obecní rady, 

slavnostní příležitosti, promítání, vystoupení, přednášky,…): 

prostor sálu s kapacitou 80 osob, 

foyer,   

hygienické zázemí, 

příruční sklad. 

 

3) Místní knihovna (samostatný provozní celek, přímý výběr knih z regálů): 

místnost knihovny s pracovištěm knihovníka 35 – 40 m
2
, 

sklad,  

zázemí knihovny – šatní prostor, čajová kuchyňka (možnost řešení pouze jako kout), 

WC s umyvadlem a předsíňkou. 

 

4) Komerčně pronajímatelný prostor (smíšené zboží apod. - jednoduchý variabilní 

prodejní prostor, 1 – 2 zaměstnanci):  

prodejní plocha 20 – 25m
2
, 

2 x sklad po 6m
2
, 

hygienické zázemí s možností převlečení. 

 

5) Obecní byt nebo byty: 

Podkrovní prostory bylo možné využít jako obecní byty maximální velikosti 2+1 

(2+KK) cca 50 m
2
. Počet bytů a jejich velikosti limitovalo hmotového řešení objektu, 

v odůvodněných případech nebyly v rámci multifunkčního objektu uvažovány. 

 

6) Pomocné provozy: 

sklady ev. možnost garáží, 

plynová kotelna 10-12 m
2
, 

možnost malé dílny. 

 

Jednotlivé provozy bylo možné logicky propojovat. Objekt musel splňovat požadavky platné 

legislativy na bezbariérový provoz [4]. Architektonické a provozní řešení mělo respektovat 

měřítko okolní zástavby a specifika venkovského prostoru. 

2 Zpracování projektu 

V průběhu zimního semestr 2012/2013 (září 2012 až leden 2013) pracovali studenti na 

svých architektonických studiích. Výchozí pro ně byly analýzy, které si zpracovali na základě 

místního průzkumu. Důraz byl kladen především na souvislost návrhu a existujících hodnot 

území. 

2.1 Urbanistické řešení 

Každá ze studií vycházela ze své vlastní myšlenky a nabídla odlišný pohled na řešení 

návesního prostoru. I přes individualitu jednotlivých projektů lze shrnout a zobecnit základní 

principy, které se v návrzích objevují v různých obměnách. 

Funkční zónování prostoru návsi by se dalo rozdělit na část severozápadní a část 

jihovýchodní, přičemž pomyslnou hranici tvoří objekt kapličky. Severozápadní část studenti 

vnímali jako zónu klidovou s parkovou úpravou a vysokou zelení, zatímco jihovýchodní část 

se uvolnila pro funkci společenskou, řešení dopravy (parkoviště, zastávka autobusu, otočka 

autobusu) a případné dětské hřiště, umístění sportovních ploch studenti preferovali ve 

východním sektoru za potokem na loučce u lesíka – tedy mimo vymezený návesní prostor. 
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Konkrétní rozmístění a detailní řešení těchto funkčních ploch bylo podřízené umístění 

novostavby multifunkčního centra obce v návesním prostoru. 

Situování novostavby bylo opět záležitostí řešení sektoru jihovýchodně od kapličky. 

Vysledovat lze tři základní pozice:  

První představuje zástavba na parcele původní usedlosti č.p.32, návesní prostor je tak 

rozdělen na dva podprostory. Jeden představuje historicky daná velikost návsi po kapličku 

s kulisou nového objektu, druhý je pak otevřený prostor zahrad usedlosti č.p.32, do kterého 

jsou vneseny nové funkce společenské, řešení dopravy a případné dětské hřiště či vazba na 

sportovní zónu za potokem. 

 

 

obr. 2 – Ukázka řešení situace centra Hybrálce (autor projektu Aneta Zábranská, 2012). 

Druhou variantou je posunutí novostavby přibližně do poloviny nově otevřeného 

prostoru. Mezi kapličkou a novostavbou tak vzniká prostor pro funkci společenskou, za 

novostavbou v jihovýchodní části je pak řešena otázka dopravy. 

 

 

obr. 3 – Ukázka řešení situace centra Hybrálce (autor projektu Denisa Kupková, 2012). 
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Třetí možností je posunutí objektu novostavby do jižního sektoru řešeného území. 

Kompozičně je takto prostor návsi opět uzavřen. V dalším návrhu samotného objektu bylo 

nutné vyřešit největší výškové převýšení, které se v zadané lokalitě nachází.  

Každá z těchto variant přináší určitá pozitiva a určité diskutabilní prvky. Velmi pak 

závisí na řešení samotného objektu multifunkčního centra, zda dokáže ve svém návrhu 

minimalizovat negativa a vyzdvihnout pozitiva zvolené urbanistické koncepce. 

 

 

obr. 4 – Ukázka řešení situace centra Hybrálce (autor projektu Jakub Jaroš, 2012). 

2.2 Architektonické řešení 

Objem novostavby mohl být řešen buď jako monoblok nebo jako soubor objektů. 

Zvolená forma vycházela zejména z urbanistické koncepce návrhu. Co se řešení samotného 

objektu týkalo, zcela přirozeně se studenti rozdělili na dvě skupiny:  

Ta první se rozhodla dodržet tradiční hmotu venkovského domu – obdélný, protáhlý 

kvádr se sedlovou střechou za použití soudobého detailu v moderním materiálovém pojetí. 

Takové řešení lze pokládat za nekonfliktní vůči venkovskému prostředí.  

 

 

obr. 5 – Příklad řešení tradiční hmoty se soudobým detailem – nejlépe hodnocený projekt pedagogy, 

třetí nejlépe hodnocený projekt obyvateli Hybrálce (autor projektu Šárka Tomášová, 2012). 

Druhá skupina studentů se rozhodla svým návrhem ověřit možnost použití novotvaru 

ve venkovském prostředí. To představuje vždy určitou míru rizika a kontroverznosti. Na 

druhou stranu, pokud je návrh pojmut citlivě, může vesnický prostor obohatit o nové prvky. 
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I zde šlo vysledovat dvě tendence. První představovala jakousi hru s tradiční hmotou 

venkovského domu, který byl různě deformován a přeskupován. Druhý přístup by se dal 

nazvat „krajinářský“. Tyto návrhy využívaly výškového převýšení pozemku tak, že terén 

přecházel do stavby a stavba do terénu. 

 

 

obr. 6 – Příklad řešení tradiční hmoty se soudobým detailem – nejlépe hodnocený projekt obyvateli 

Hybrálce (autor projektu Michaela Záhorovská, 2012). 

 

obr. 7 – Příklad novotvaru ve venkovském prostoru – druhé místo dle hodnocení obyvatel Hybrálce 

(autor projektu Barbora Olexová, 2012). 

 

obr. 8 – Příklad „krajinářského“ přístupu, novostavba maximálně využívá převýšení pozemku (autor 

projektu Josef Vild, 2012). 
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Z hlediska materiálů studenti volili zejména nyní oblíbené kombinace pohledového 

betonu, cementotřískových desek, dřevěného obkladu, plechu a bílé či šedé omítky. 

Provozní řešení odpovídalo stavebnímu programu. Každý student preferoval trochu 

jiné uspořádání ve vazbě na celkovou myšlenku návrhu. 

Součástí projektu bylo i koncepční rozvržení konstrukčního řešení objektu, přičemž 

nejzajímavější část představovalo řešení většího rozpětí multifunkčního sálu. Studenti 

konstrukční schéma dokládali axonometrií s popisem hlavních rozponů a výšek. 

3 Prezentace projektu 

Výsledky práce byly jednak tradičně prezentovány na školní výstavě v Atelieru D 

budovy D fakulty stavební. Studentské projekty byly hodnoceny pedagogy katedry 

architektury. 

Mnohem zajímavější však byla konfrontace přímo s obyvateli obce Hybrálec. Dne 

15.3.2013 byla v kulturním sále obce slavnostně zahájena výstava projektů, které se zúčastnili 

jak místní, tak studenti programu Architektura a stavitelství a jejich pedagogové. Mezi 

obyvateli Hybrálce vzbudily studentské projekty velký zájem. Proběhly rozpravy přímo před 

vystavenými projekty. Velmi kladně byly přijímány návrhy netradiční. Místní citlivě vnímali 

vazbu jednotlivých projektů na stávající uspořádání vesnice, její život i aktivity. Z hlediska 

materiálů u Hybráleckých jednoznačně vítězila řešení vyžadující co nejmenší údržbu. 

Vernisáž výstavy neunikla pozornosti regionálního tisku. Souběžně s výstavou proběhla i 

anketa. Obyvatelé obce si volily tři projekty, které je nejvíce oslovily. Projekty, které dostaly 

nejvíce hlasů, patřily i k těm, které byly hodnoceny jako nadprůměrné na akademické půdě. 

Díky společnému projektu obce Hybrálec a katedry architektury Fakulty stavební 

ČVUT v Praze se studentům a pedagogům programu Architektura a stavitelství naskytla 

možnost ověření výsledků výzkumu venkovské problematiky na zcela konkrétním zadání. 

Mezi hlavní přínosy patřila možnost ověřit si, jak působí včlenění novotvaru do historického 

jádra vesnice a jakým způsobem jsou přijímány soudobé architektonické trendy dnešními 

obyvateli venkova. Z hlediska pedagogického bylo pro studenty podnětné setkání 

s potencionálními uživateli jejich návrhů. Naopak obci přinesla tato spolupráce možnost 

ověření využití lokality v různých variantách a v neposlední řadě i příležitost zpestřit kulturní 

život Hybrálce. 

Centrum obce Hybrálec představuje jednu z ukázek aplikace výsledků mnohaletého 

zkoumání venkovského prostoru, kterému se na katedře architektury FSv ČVUT v Praze 

věnují. Použitelnost a přijatelnost teoretických závěrů pro praxi byla opět potvrzena touto 

zajímavou akcí.  

 

 

Článek byl podpořen grantem SGS12/018/OHK1/1T/11 „Identifikace urbanistických a 

architektonických hodnot v hlavním vesnickém veřejném prostoru“. 
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Vliv krajinných struktur na charakter krajinného prostoru a 
osídlení historické krajiny Rudolfa II. 
Influence of Landscape Structures on the Landscape Character and 
Settlement of the Historic Landscape of Rudolph II. 

Ing. Veronika Vonešová 
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Abstract: 

Article deals with the influence of primary and secondary structures of cultural landscape on 

the character of landscape and settlement of this space in the study area of historic landscape 

of Rudolph II., which is defined by significant residential units associated with a person of the 

emperor. Although the landscape of Rudolph II. is located in the area of Polabí – in the warm 

fertile area inhabited since prehistoric times and intensively used in agriculture, this area 

located at the confluence of river Elbe and Jizera is largely forested. The landscape of 

Rudolph II. differs from the surrounding landscape of Polabí with its character, with which 

shares a similar or the same primary but different secondary landscape structures. Primary 

structures of cultural landscape predetermine the character of the countryside and direct its 

future development. Secondary structures of cultural landscapes, which are influenced by 

man, then identify the functions of the landscape, its topography and scale of human 

perception of the landscape.     

Abstrakt: 

Článek pojednává o vlivu primárních a sekundárních struktur kulturní krajiny na charakter 

krajinného prostoru a osídlení tohoto prostoru v modelovém území historické krajiny 

Rudolfa II., která je definována významnými sídelními útvary spojenými s osobou císaře. 

Ačkoliv se krajina Rudolfa II. nachází v oblasti Polabí – v úrodné teplé oblasti osídlené už od 

pravěku a intenzivně využívané zemědělstvím, je toto území na soutoku Labe a Jizery z větší 

části zalesněno. Krajina Rudolfa II. se svým charakterem liší od okolní krajiny Polabí, se 

kterou sdílí velmi podobné či stejné primární, ale rozličné sekundární krajinné struktury. 

Primární struktury kulturní krajiny předurčují charakter dané krajiny a směrují její budoucí 

vývoj. Sekundární krajinné struktury, které jsou utvářeny člověkem, potom určují jednotlivé 

funkce krajiny, její členitost a měřítko vnímání dané krajiny člověkem.  

Keywords: 

landscape structure; landscape space; settlement; landscape of Rudolf II 

Klíčová slova: 

krajinná struktura; krajinný prostor; osídlení; krajina Rudolfa II 

1 Úvod 

Charakter krajiny lze definovat popisem primárních krajinných struktur, které 

předurčují základní vlastnosti krajinného prostoru a stanovují jeho budoucí vývoj. Způsob 

využití krajiny člověkem pak utváří vzhled krajinného prostoru, respektive determinuje 

sekundární krajinné struktury a jejich působení v krajině. Z leteckých snímků je patrná 

odlišná struktura historické krajiny Rudolfa II. oproti okolní krajině Polabí. Území je z velké 
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části pokryto lesními porosty a patrny jsou také fragmenty komponované krajiny realizovány 

formou os. 

2 Předmět zkoumání 

„Krajina Rudolfa II.“ je definována významnými sídelními útvary, která jsou spojena 

s osobou císaře Rudolfa II. Jednotlivá sídla byla vybrána dle Dobalové (2007) (Obr. 1 – 

Vymezení řešeného území). Zkoumaná oblast celkem zahrnuje 21 katastrálních území a 26 

sídel. Celková plocha řešeného území je cca 190 km
2
. Území se nachází ve Středočeském 

kraji, severovýchodně od Prahy a je vymezena městy Brandýs nad Labem, Benátky nad 

Jizerou, Lysá nad Labem a Přerov nad Labem. Oblast je označována jako krajina Rudolfa II. 

Předmětem zkoumání jsou primární a sekundární krajinné struktury vybraného území a jejich 

dynamické změny ve sledovaném období.  

 

Obr. 1 - Vymezení řešeného území (maps.google.com, úprava Vonešová, 2013) 

3 Teoretické pilíře 

3.1  Struktury kulturní krajiny 

Dle Löwa a Míchala (2003) lze kulturní krajinu charakterizovat třemi strukturami – 

primární, sekundární a terciální. Primární struktura kulturní krajiny je to, co je geneticky 

primární, co vzniklo nezávisle na člověku a jeho záměrech, a co zčásti přetrvává a trvale 

působí i v krajině zcela přeměněné člověkem. Mezi primární struktury kulturní krajiny patří 

přírodní podmínky a všechny původní porosty, které dosud člověk neovlivnil: 

geomorfologické charakteristiky, geologické charakteristiky, klima, pedologické 

charakteristiky, síť původních vodních toků, biogeografické členění, přirozená fauna a flora. 

Sekundární struktura kulturní krajiny je tvořena výtvory člověka přetvářejícího primární 

krajinnou strukturu, dominantní je pro ni funkční aspekt uplatňování lidských materiálních 

nároků vůči přírodním danostem. Tato struktura je tedy charakterizována lidskou činností 

v krajině – zemědělstvím, lesnictvím, vodohospodářskými poměry a technickými prvky 

v krajině, jako jsou cestní a železniční síť, stožáry vysokého napětí, solární a větrné elektrárny 
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a další technické dominanty vytvořené člověkem. Významným prvkem sekundární struktury 

kulturní krajiny je osídlení, jeho charakter a vývoj. Terciální krajinná struktura je tvořena těmi 

hmotnými výtvory, které jsou spjaty s duchovní orientací společnosti v době jejich vzniku. 

Vzniká paralelně se sekundární strukturou krajiny, a to jako část vnějšího hmotného světa, 

která nemá zjevnou souvislost s praktickými funkcemi. Prvky terciální struktury kulturní 

krajiny je genius loci, paměť krajiny, samotný krajinný ráz a jeho vnímání obyvatelstvem a 

jiné socioekonomické jevy v krajině. Z hlediska měřítka řešení, jsou prvky terciální struktury 

krajiny neporovnatelné s primárními a sekundárními strukturami. Je nutné se na krajinu 

zaměřit více do detailu a terciální struktury neřešit na krajinné, ale na místní úrovni. 

3.1  Typologie venkovských sídel 

V současnosti existuje několik metodik definice typologií půdorysného charakteru 

sídla. Kuča (2009) dělí vesnická sídla do pěti základních skupin – Ortogonální návesní lokace 

vsi, neortogonální návesní lokace vsi, malé vsi, novověké parcelační a rozptýlené vsi a lánové 

vesnice. Dle Kuči (2009) lze obecně říci, že Česká republika představuje z hlediska typologie 

vesnického osídlení mimořádně zajímavé a pestré území. Existují zde jak území typologicky 

poměrně homogenní, tak území velmi heterogenní. Rozšíření jednotlivých typů vesnic bylo 

dáno jak historickým vývojem, tak modelací krajiny. 

Sýkora (2002) uvádí, že 13. století je pokládáno za počátek rozšiřování osídlení 

našeho prostoru. Od této doby vznikaly obce zpravidla plánovitě dle daných schémat a jejich 

základní jednotkou byla zemědělská usedlost – dvorec a na ní navazující lán půdy. Na 

půdorysnou strukturu sídla a s ní související uspořádání plužiny měla vliv konfigurace terénu, 

doba vzniku a pozdější vývoj obcí. V dnešní době je zpravidla původní tvar plužin setřen. 

Základní osnova krajinné struktury však zůstala zřejmá. 

4 Metodika 

4.1  Definice a vývoj charakteru krajiny Rudolfa II. 

Jako výchozí podklady pro dokumentaci krajinných struktur byly pro tuto práci 

zvoleny volně přístupné mapové podklady. Pro mapování primárních krajinných struktur byl 

využit internetový portál Cenia, respektive geoportál INSPIRE. Pro analýzu sekundárních 

krajinných struktur byly využity dostupné historické mapy (Obr.2 - časová osa analyzovaných 

podkladů krajiny), a to konkrétně mapy I., II. a III. vojenského mapování, letecký snímek z let 

1953 – 1954 a soudobý letecký snímek z roku 2010. Letecké snímky jsou volně přístupné na 

serveru Národní inventarizace kontaminovaných míst. 

 

 

Obr. 2 -  Časová osa analyzovaných podkladů krajiny (Vonešová, 2013) 

4.2  Vývoj osídlení krajiny Rudolfa II. 

Pro analýzu typologie sídel nacházejících se v řešeném území byla využita mapa: 

Půdorysné typy sídel (Kuča, 2009), respektive její výřez. Pro historický rozbor jednotlivých 

sídelních útvarů byly využity mapy Stabilního katastru (pro obce, pro které jsou k dispozici), 

případně mapy druhého či třetího vojenského mapování a letecké snímky z poloviny 20. 

století (1953 – 1954). Dnešní podoba sídel je doložena aktuálními leteckými snímky. 
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5 Výsledky 

5.1  Primární struktura krajiny Rudolfa II. 

Řešené území spadá do Hercynského geomorfologického systému, do oblasti 

středočeské tabule, náleží do celku Jizerské tabule a podcelku Dolnijizerské tabule, jejíž 

průměrná nadmořská výška je 235,9 m n. m. Dle typologie české krajiny podle reliéfu se 

jedná převážně o krajinu plošin a pahorkatin, na severovýchodě území o krajinu rozřezaných 

tabulí a podél toků řek Labe a Jizery o krajinu širokých říčních niv. Jihozápadní oblast 

řešeného území a oblast podél toku řeky Jizery má jednotný geologický základ vytvořený 

v kvartéru. Pro tuto oblast jsou charakteristické kvartérní uloženiny: hlíny, písky, spraše a 

štěrky. V severovýchodní oblasti řešeného území jsou geologickým základem mezozoické 

horniny – pískovce a jíly.  

Historická krajina Rudolfa II. náleží do povodí Labe, do dílčího povodí Horní a střední 

Labe. Řešené území se rozkládá severně od soutoku řek Jizery a Labe. Území je dále 

charakterizována dalšími vodními toky (potoky) – Mlynařice, Černava a Litolská svodnice. 

Jelikož je část řešeného území intenzivně zemědělsky využívána, je území protkané 

melioračními kanály a retenčními nádržemi. Mimo jiné se zde nachází také zaslepená ramena 

řek (Jizery a Labe) a přírodní památka Hrbáčkovy tůně. Do řešeného území částečně spadá i 

rybniční plocha Proboštského rybníka. 

Řešené území spadá dle Quitta (1971) do teplé, mírně suché klimatické oblasti T2. Pro 

tuto oblast je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi 

suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Pedologické charakteristiky v řešeném území jsou z velké části definovány půdním 

pokryvem - regozemí arenickou, která patří do skupiny půd ochrických. Je to půda vyvinutá 

především z písků. Další zastoupení v okolí vodních toků má fluvizem modální, která spadá 

do skupiny půd nivních. Charakteristická je pro ni vrstevnatost a nepravidelné rozložení 

organických látek. Půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů. 

V řešeném území se dále v poměrně malé výměře vyskytuje také černice fluvická, která spadá 

do skupiny půd molických. Tato půda je indikovaná vyšším obsahem humusu než mají 

černozemě. Vyvíjí se v relativně humidnější oblasti rozšíření černozemních půd. Na okrajích 

řešeného území se vyskytuje hnědozem či černozem modální, což jsou půdy zemědělsky 

využívané, nacházející se v nížinách s teplejším obdobím a menším množstvím srážek.  

Původní vegetační pokrytí bylo listnatým lesem, který později ustoupil zemědělskému 

využití. V současnosti se jedná o široce využívanou zemědělskou půdu. Dle mapy přirozené 

potenciální vegetace je řešené území velmi rozmanité z hlediska přirozené potenciální 

vegetace. Kolem vodního toku Labe převažuje jilmová doubrava (tvrdý luh), kolem vodního 

toku Jizery potom střemchová jasenina (jasanovo-olšový luh). Ve zbytku území převažuje 

lipová doubrava (Hercynská dubohabřina) s ostrůvky kostřavové borové doubravy či 

černýšové dubohabřiny (taktéž spadající pod Hercynské dubohabřiny). Dle Chytrého a kol. 

(2010) jsou lipové doubravy charakteristické lesy s převahou habru obecného (Carpinus 

betulus), dubu zimního a letního (Quercus petraea a Quercus robur) a častou příměsí lípy 

srdčité (Tilia cordata). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci stromového patra a dále 

Cornus sanguinea, Corylus avellana a Lonicera xylosteum. Chytrý a kol. (2010) dále popisuje 

kostřavové borové doubravy jako světlé lesní porosty s dominancí dubu letního (Quercus 

robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém i keřovém patře. Jedná se poměrně 

vzácné porosty vyskytující se v Polabí. Naprostá většina původních porostů těchto doubrav 

byla převedena na borové kultury. 
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5.2  Sekundární struktura krajiny Rudolfa II. 

Sekundární struktury krajiny jsou definovány především: historickým vývojem krajiny 

v daném území (Obr. 3 – Vývoj krajiny Rudolfa II.), jeho současným využitím a charakterem 

osídlení.  

 

 

Obr. 3 -  Vývoj krajiny Rudolfa II. ( Vonešová, 2013) 
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Charakteristika původního vzhledu této části krajiny se dá pouze odvozovat 

z obecných definic formy naší krajiny. Jelikož se řešené území nachází ve staré sídelní 

oblasti, která byla osídlena už v neolitu, je tedy člověkem pozměňována již od pravěku. 

Nováková (2009) vytvořila mapy krajiny Rudolfa II. ve 12. století, která zachycuje řešené 

území na přelomu raného a vrcholného středověku, ze které je patrné, že téměř celé řešené 

území bylo pokryto listnatými lesními porosty. Z mapy je dále zřetelné, že v řešené oblasti 

byly dva hlavní sídelní útvary. Stará Boleslav - správním centrum založené jako 

přemyslovské hradiště již na počátku 10. století v říční nivě a ležící na trase staré zemské 

stezky v místě brodu. Dalším starým sídelním útvarem je Lysá nad Labem založená jako 

slovanská správní osada v dané oblasti.  

Mapa dokládající historický stav a vzhled řešeného území je mapa prvního vojenského 

mapování asi z poloviny 18. století. Krajina je zachycena před nástupem průmyslové 

revoluce. Zřetelná je cestní síť, která hustě protkává celé řešené území a tvoří spojnice mezi 

jednotlivými sídly. Hlavní cestou, která prochází řešeným územím, je spojnice měst Brandýs 

a Benátky. Tato cesta má základ ve staré zemské stezce, nazývané Žitavská. Sídla jsou na 

mapě reprezentována malými městy – jako je Brandýs, Stará Boleslav, Lysá a Benátky a také 

vesnicemi, které jsou založeny především na spojnicích mezi jednotlivými městy a podél toku 

řeky Jizery. Většina řešeného území je pokrytá zemědělskou půdou. Nejvíce výměry zabírá 

orná půda, v okolí řek jsou patrné plochy luk a pastvin. U východní hranice řešeného území se 

nachází rybniční plocha. Spojitější plochy lesa se dochovaly pouze v jihozápadní části 

řešeného území. Na zbytku území se nachází segmenty malých lesních ploch. 

Druhé vojenské mapování zachycuje českou krajinu zhruba v polovině 19. století, tedy 

v době, kdy průmyslová revoluce zažívala rozkvět. Cestní síť je v řešeném území obohacena 

o železniční trať. Osa probíhající řešeným územím je reprezentována historickou zemskou 

cestou. Na mapě přibyly nové kompoziční osy vycházející z půdorysného charakteru Staré 

Boleslavi. Z mapy jsou dále patrné další atributy barokní krajiny – mimo již zmiňovaných os, 

se v území objevují pravoúhlé komponované symetrické obrazce. Hlavní komunikace jsou 

doplněny o aleje. Oproti mapě z prvního vojenského mapování je zřetelné, že se navýšila 

výměra lesních porostů v jihozápadní části řešeného území. Ostatní plocha je v mapě 

vyznačena jako zemědělská  - orná půda a v okolí vodních toků louky a pastviny. Z mapy je 

také detailně zřetelné meandrování vodních toků a zaznamenány jsou jejich slepá ramena. Ve 

východní části území je stále zobrazována rybniční plocha.  

V mapě z období třetího vojenského mapování je dobře patrná struktura krajiny. 

Z mapy je zřejmé, že došlo k vývoji železniční sítě – přibyly dvě nové trati a z nádraží v Lysé 

nad Labem se stal komunikační uzel. Struktura rozložení sídel v řešené krajině zůstala 

zachována, pouze je možné zaznamenat rozvoj malých měst. Land use řešeného území je stále 

z větší části tvořen zemědělskou půdou. Dle mapy je patrné, že se orná půda rozšířila i podél 

toků řek. Lesní plochy zůstávají zachovány v celém rozsahu. Z mapy vymizela rybniční 

plocha.  Dále je patrné, že byly zregulovány toky řek. Z barokní kompozice krajiny se 

dochovaly osy vytvořené cestní sítí vycházející ze Staré Boleslavi a patrné jsou také některé 

osy vytvořené v lesních porostech. 

Mapa z období 1953 – 1954 zobrazuje řešené území po více než sto letech. Jelikož se 

jedná o letecký snímek, je dobře viditelná mozaika jednotlivých políček a charakter 

obdělávání této orné půdy. Z mapy je zřejmé, že v tomto období byla orná půda rozšířena a 

obdělávána i v těsné blízkosti koryt řek. Mapa v podstatě zachycuje stav české 

lesozemědělské krajiny Polabí v období před kolektivizací (před scelením zemědělských 

pozemků). Land cover zůstává stále zachován. Při soutoku Labe s pravostrannou Jizerou 

poblíž Staré Boleslavi leží jeden ze zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu – vodárenský 

komplex Káraný, v provozu od roku 1911, kolem kterého jsou lesy v ochranném pásmu 

zdroje pitné vody mající kořeny v historii. 
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Krajina Rudolfa II. je v současné době zhruba z poloviny tvořena lesními porosty a 

z druhé poloviny zemědělskou půdou. Lesy, nacházející se v jižní části řešeného území, jsou 

jehličnatého i smíšeného charakteru. Zemědělská půda je zde zastoupena především jako orná 

půda. Malé procento tvoří louky a pastviny. V celém území jsou rozptýlené urbanizované 

plochy. Řešené území je charakterizováno především lesní či leso-zemědělskou krajinou. 

Pouze na severu území je tamní krajina čistě zemědělská. Malá roztroušená sídla nemění 

charakter této krajiny. 

Co se týče sídelních útvarů, většina sídel nacházejících se v řešeném území byla 

založena do období vrcholného středověku. Jelikož se jedná o jednu z nejstarších obydlených 

oblastí, byla tato sídla převážně zakládána na propozicích starých osídlení. Nejstarší sídelní 

útvary se nachází podél vodních toků. Další vlnou osídlení území bylo 18. století, kdy díky 

raabizaci vznikly další tři sídelní útvary, všechny založené na parcelačním ulicovém půdorysu 

(Káraný, Dvorce, Podbrahy). Některé sídelní útvary, respektive jejich půdorysný charakter, 

byly později ovlivněné dalším rozvojem území a došlo ke sdružování jednotlivých obcí, či 

zahušťování výstaveb a rozvoji stavitelství obecně. Půdorysně se tak mnohé sídelní útvary 

spojily (Císařská kuchyně a Sedlčánky, Lysá nad Labem a Litol, Benátky nad Jizerou a Kbel). 

 

Obr. 4 -  Byšičky ( Vonešová, 2013) 

V případě obce Byšičky (Obr. 4 – Byšičky) nedošlo ke změně charakteru sídla. Sídlo 

si uchovalo typickou geometrickou náves, charakter, štítovou orientaci jednotlivých domů a 

tvar a velikost pozemků. Ačkoliv je na snímku ze začátku 21. století je naprosto setřena 

původní rozfázovanou krajiny definována plužinou, obec působí harmonicky. 

 

Obr. 5 -  Sedlčánky a Císařská kuchyně ( Vonešová, 2013) 

Opačným příkladem vývoje sídla a jeho půdorysu je obec Sedlčánky a Císařská 

kuchyně (Obr. 5 – Sedlčánky a Císařská kuchyně). Ještě na snímku z pol. 19. století jde o dvě 

na sebe nenavazující sídla. Sedlčánky jsou návesním nepravidelným sídlem, kdežto Císařská 

kuchyně je sídlem parcelačním. Již na snímku z poloviny 20. Století je zřetelný masivní 

rozvoj obce Sedlčánky, která expanduje jižním směrem. Patrná je nová zástavba podél 

komunikací. Rozvojové plochy sídla jsou budovány i na původních rybničních plochách, 
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které byly během vývoje území eliminovány.  Na snímku ze začátku 21. století jsou obě sídla 

půdorysně sloučeny. Došlo k rozparcelování rozvojové plochy mezi oběma původními sídly a 

půdorysné založení obou sídel bylo setřeno.  

6 Závěr 

Historická krajina Rudolfa II. díky svým primárním strukturám byla předurčena 

k brzkému osídlení a tudíž i k časnému pozměňování krajiny člověkem. Jelikož se krajina 

nachází na soutoku dvou řek v teplé oblasti, je velmi vhodná pro zemědělství, kterému se 

člověk věnuje již od neolitické revoluce.  

Ačkoliv je krajina velmi intenzivně zemědělsky využívána, zachovala si stále svůj 

lesozemědělský charakter, který vytváří jednotlivé kompartmenty v krajině a zmenšuje její 

měřítko. Pro člověka je pak snáze pochopitelná a prostupná. Dále díky zdroji pitné vody, bylo 

řešené území již na začátku 20. století předurčeno k mimořádné ochraně. To je jedním 

z důvodů zachování rozsáhlých lesních porostů v řešeném území. 
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Abstract: 

The landscape is a dynamic system that is created by both natural and anthropogenic 

processes. While some natural effects (terrain shaping, soil formation processes ...) took long 

time and we can say that they are imperceptible during human life, the evolution of greenery 

(spread of forest into the landscape) and anthropogenic influences belong to relatively fast 

processes.  

Before the man appeared on the scene, only natural factors had an influence on the landscape 

evolution. Anthropogenic influence appeared in landscape with coming of Homo sapiens 

sapiens. At the beginning, there were smaller interventions of short-term character, but with 

the development of agriculture, the interventions became bigger and stronger and resulted in 

something what we call cultural landscape. 

This article discusses the evolution of the cultural landscape in the Czech Republic from 17th 

century to the present time, when almost whole Czech area (except some mountain areas) is 

covered by cultural landscape. 

Abstrakt: 

Krajina je dynamický systém, na kterém se podepisují přírodní i antropogenní procesy. 

Zatímco některé přírodní vlivy (tvarování terénu, půdotvorné procesy,…) jsou poměrně 

dlouhodobé a dá se říci během lidského života nepostřehnutelné, vývoj zeleně (zarůstání 

krajiny lesním porostem) a antropogenní vlivy jsou procesy poměrně rychlé.   

Před tím, než se objevil na scéně člověk, měli vliv na vzhled krajiny pouze přírodní činitelé. 

S příchodem Homo sapiens sapiens se začal postupně objevovat i jeho vliv na formování 

krajiny. Z počátku se jednalo o menší zásahy, které byly spíše krátkodobého charakteru, avšak 

s rozvojem zemědělství tyto vlivy sílily, až vyústily v něco, co dnes nazýváme kulturní 

krajinou. 

Tento článek pojednává o vývoji kulturní krajiny v Čechách od 17. století po současnost. 

Věnuje se tedy období, kdy se dá říci, že je téměř celé území (až na některé horské oblasti) 

kulturní krajinou pokryto. 
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cultural landscape; natural elements; evolution of greenery; agricultural landscape 
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Úvod 

Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem tvořená souborem 

funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny). Krajinu tedy najdeme všude kolem nás, bez ohledu na to, nakolik byl daný 

prostor zasažen vlivem člověka. Podle míry antropogenního vlivu pak rozlišujeme různé typy 

krajiny (od přírodní, přes městskou až po průmyslovou). Abychom pochopili, proč je krajina 

taková, jaká je, musíme se dívat na obě složky, které ji vytváří a ovlivňují.  

Krajina prošla dlouhým vývojem, od té ryze přírodní až po kulturní, která nyní 

v podstatě pokrývá celé území České republiky. První výraznější zásahy člověka do krajiny se 

začaly objevovat s příchodem zemědělství (u nás přibližně před 6 000 lety). Do té doby se 

jednalo o nepatrné zásahy, s nástupem zemědělství a usazeného způsobu života se však začala 

vyvíjet krajina dvojím způsobem. Jedna část se vyvíjela i nadále čistě přírodními činiteli, tu 

druhou začal upravovat člověk. Ten se zpočátku nesměle, postupně ale stále intenzivněji a i 

úspěšněji, snažil o vymanění z pevných pout přírody a o získání co největší samostatnosti, ale 

i o co nejsnadnější získávání přírodních zdrojů (Horký 1986). 

Za největší krajinnou revoluci je u nás považováno období baroka, kdy již bylo téměř 

celé území (až na některé horské oblasti) pokryto kulturní krajinou. Nicméně rozsáhlé 

krajinářské úpravy z této doby měly předehru v 16. století, kdy u nás vrcholilo zakládání 

rybničních soustav, především na Pardubicku (panství Perštejnů) a na Třeboňsku (panství 

Rožmberků). Zatímco rybniční soustava na Pardubicku prakticky zanikla, na Třeboňsku ji 

můžeme obdivovat dodnes. Přestože se jednalo o obrovský zásah člověka do krajiny, díky 

tomu, že byl udělán s citem, dnes téměř nepoznáme, že se jedná o lidské dílo. Příkladem může 

být nově zbudovaná Nová řeka. V tomto projektu projevil Jakub Krčín jak dobré technické 

znalosti, tak ekologické myšlení. Ačkoliv vodní hladina v této stoce prochází v několika 

úsecích nad terénem, její útvar nepůsobí jako umělý kanál: sleduje přirozené prolákliny, stará 

potočiště a močály a hráze byly osázeny duby, které pomohly začlenit dílo do okolní krajiny 

(Valtr, 1986). Toto dílo je důkazem, že již tenkrát existoval cit pro krajinu.  

Před příchodem baroka byla krajina poměrně ekologicky stabilní, měla pestrou 

mozaiku a člověk v ní hospodařil spíše extenzivně. Nabízela prostředí pro množství druhů 

rostlin a živočichů. 

17. – 18. století 

Díky třicetileté válce se dostalo baroko do české krajiny poměrně rychle a dá se říci, 

že zakrylo veškeré stopy vývoje, které do té doby v krajině proběhly. Třicetiletá válka a doba 

krátce po ní byly dobou značného úpadku a částečné dekolonizace kulturní krajiny. V této 

době v krajině zanikla řada obcí a do části kulturní krajiny se začala navracet divoká příroda. 

Zatímco jinde byl nástup baroka otázkou pozvolných změn, v Čechách vytvořilo novou 

krajinu během krátké doby. Hlavní roli zde sehrálo nové přerozdělení moci, kdy došlo 

k rozbití dosavadních politicko-ekonomických vztahů a nástupu nové šlechty, která získala 

panství poražených českých stavů (Sádlo, a další, 2008). Nová šlechta s sebou přinesla nové 

názory nejen na hospodářský život, ale i na výtvarný projev, měla snahu i o zvýšení 

produktivity všech složek svého panství (zemědělství, lesnictví, rybníkářství, apod.). V této 

době tedy docházelo k vytvoření nových pozemkových celků o velkém rozsahu (rozdrobené 

mozaikovité državy jsou spojovány v souvislé celky), které byly buď poblíž nově 

přestavěného starého dvora, nebo navazovaly na nově vzniklý feudální dvůr. Ačkoliv se 

scelovaly pozemky, nebylo to na úkor estetické složky krajiny. Ba naopak, při všech úpravách 

krajiny se kladl důraz na výtvarné řešení. Stavěly celé zámecké areály, myslivny, rodinné 

kaple a hrobky, apod.   

Veškeré krajinné úpravy se dělaly s ohledem na kompozici celku. Území jednotlivých 

panství byla výtvarně řešena vždy s osovou vazbou na hlavní sídlo. Do kompozice se 
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zapojovaly všechny objekty – zámecké parky, obory, bažantice, lesy, apod. Významnou roli 

hrála zeleň ve všech formách. Kompoziční osy bývaly zvýrazněny mohutnými, často 

víceřadými, alejemi, výrazným prvkem v krajině byla také doprovodná zeleň komunikací, 

rybníků a vodních toků. V jinak obdělávané krajině se začala objevovat i solitérní zeleň, která 

byla vysazována účelově jako zdroj stínu a posléze pro získávání dřeva. Velký důraz byl 

kladen na uzly a dominanty. V podstatě se dá říci, že každý kopec získal svůj kostelík, 

kapličku, nebo alespoň boží muka.  

Došlo k velké sakralizaci české krajiny. Téměř každá obec získala novou dominantu – 

kostel. Komunikace s Bohem se přenesla i do krajiny a to pomocí drobné sakrální architektury 

(křížky, Boží muka, kapličky, …) a poutních míst. 

V druhé polovině 18. století přišla další změna týkající se velikosti obdělávané půdy. 

Neefektivní panské velkostatky začaly být rozdělovány mezi poddané, tj. mezi nájemce 

za smluvený roční plat. Ačkoliv došlo k rozdělení velkých statků mezi více nájemců, byl 

zároveň vydán výnos, který stanovil dolní hranici obdělávané půdy na jeden statek (patent 

proti přílišnému dělení pozemků). V tomto období se také v krajině objevila řada nových 

„raabizačních“ vsí. 

Důležitým milníkem ve vzhledu krajiny na konci baroka je kulminace odlesnění. 

V souvislosti s rozvojem průmyslu (především železářství a sklářství) rostla spotřeba dřeva, 

což mělo velký dopad na vzhled krajiny. Počátkem baroka byly ve vyšších polohách sídelní 

enklávy obklopené lesy, na jeho konci se naopak staly lesy enklávami v osídlené krajině. To 

všechno vedlo ke změně postoje k lesům, objevily se první lesní řády a také snaha 

o znovuzalesnění krajiny (byť tato změna vedla k výsadbě smrkových monokultur). 

Na konci baroka už byla téměř všechna přírodní stanoviště nahrazena kulturní 

krajinou. Stabilizace hran pozemků spolu s orbou vedla ke vzniku mezí, které se staly 

typickou stopou barokní kulturní krajiny. 

19. – 21. století 

S rozvojem průmyslu na konci 18. a počátku 19. století šel ruku v ruce i rozvoj 

zemědělství. Trojpolní soustava byla nahrazena čtyřpolní, čímž vzrostla výnosnost téměř 

o polovinu, neboť odpadlo období úhoru. Intenzifikace zemědělství spočívala také 

v používání nových hnojiv. Zemědělské stroje vedly ke zvětšování a unifikaci tvarů 

zemědělských pozemků. V této době také došlo k dalšímu scelování pozemků.  

V průběhu 19. století se objevil nový liniový prvek – železnice. V krajině se 

projevovala především náspy, zářezy, tunely či viadukty. Na estetiku krajiny měla velký 

negativní vliv velkoobjemová těžba. Jenže v té době byly tyto zásahy spíše symbolem 

pokroku, byly brány jako pozitivní a nad estetikou se nikdo nezamýšlel. Vztah k přírodě a 

obdiv divoké krajiny byly v tomto období odsunuty na druhou kolej. 

Na počátku dvacátého století rozvoj průmyslu pokračoval. Vznikala nová průmyslová 

střediska, docházelo k růstu aglomerací, v krajině se objevil další liniový prvek – elektrické 

vedení. Po první světové válce přišla na řadu první pozemková reforma. Ta proběhla 

pod heslem „půda patří tomu, kdo na ní pracuje“ a dotkla se šlechtických velkostatků, které 

byly přerozděleny (záborový zákon). Pro oblast Sudet byly v dalším období velkými zásahy 

odsuny obyvatel, tedy nejprve odsun Čechů a poté, po druhé světové válce, i odsun Němců. 

Řada obcí v této oblasti zanikla a bylo vytvořeno neprostupné pohraniční pásmo. To mělo 

pozitivní vliv alespoň na stav krajiny, která se díky tomu vzpamatovala z vlivu člověka a opět 

zdivočila. Podobný proces návratu kulturní krajiny k té s přírodním charakterem proběhl i 

v nově vzniklých vojenských výcvikových prostorech. 

V zemědělství se po druhé světové válce obnovila snaha o pokračování 

v prvorepublikové pozemkové reformě. Jediné oblasti, které tomuto trendu unikly, byly 

horské či se špatnou dostupností, které pro velkovýrobu nebyly vhodné. V těchto místech 
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docházelo naopak k omezení hospodaření a rozvoji rekreace. Na zbytku území byla nejvyšší 

přípustná pozemková država stanovena na 50 ha. Zbylá zemědělská půda se scelovala a 

obhospodařoval ji státní statek. Typickým prvkem krajiny této doby se tedy staly poměrně 

velké bloky orné půdy. Spolu se zrušením vlastnictví však došlo k velkému posunu ve vztahu 

člověka k půdě. Zatímco doposud zemědělec pracoval (až na výjimky) na svém a o půdu tedy 

pečoval, od této doby pracoval na cizí a chybělo sepjetí s krajinou. Půda byla pro zemědělce 

výrobním prostředkem a snažil se pouze o maximální výnosy, nikoliv o udržení dlouhodobé 

využitelnosti. Spolu s velkým scelováním pozemků docházelo k první vlně pozemkových 

úprav - velkoplošným melioracím, rozorávání mezí, remízků a druhořadých polních cest 

apod., což vedlo například ke změnám vodního režimu krajiny, intenzivní erozi, poklesu 

biodiverzity či devastaci půdy. V dalších letech pak mizely z krajiny nivní louky, meze, další 

polní cesty, solitérní zeleň a byla vysušena řada mokřadů a upravena většina zbylých vodních 

toků. Hlavním znakem těchto úprav bylo, až na malé výjimky, neadekvátní měřítko vůči 

okolní krajině. Výrazně se také v těchto letech měnil automobilový průmysl. V krajině se tak 

začaly objevovat rychlostní komunikace a dálnice, které jsou rovné a málokdy respektují 

tvary krajiny. 

Na konci dvacátého století zůstala cenná společenstva v podstatě jen v okrajových a 

těžko využitelných oblastech a v zemědělské krajině byla zřetelně potlačena její estetická 

hodnota, a to především ztrátou členitosti a pestrosti kulturní krajiny. V dalších letech 

nedochází k výraznějším změnám, co se týče ozelenění, spíše pokračují negativní trendy  

z dvacátého století – zábory zemědělské půdy, fragmentace a unifikace krajiny apod.  

Shrnutí 

Podíváme-li se na strukturu krajiny podél gradientu modifikace krajiny (od té čistě 

přírodní po městskou), najdeme určitý systém, jak se mění její charakter. Zatímco vzrůstá 

výskyt introdukovaných ploch, klesá výskyt těch, které jsou důsledkem variability prostředí a 

poruch ekosystému. Dále vzrůstá hustota těchto ploch a pravidelnost jejich tvaru a naopak 

klesá jejich rozmanitost. Vyskytuje se více liniových koridorů a jejich sítí, zatímco 

doprovodná zeleň toků pozvolna mizí. (Forman, a další, 1993)  

Snažíme-li se nyní o opětovné dosažení ekologické rovnováhy krajiny, musí nás také 

zajímat to, jak bude tato krajina vypadat za několik let. Nelze se na tento proces dívat pouze 

jako na obnovu něčeho, co už kdysi existovalo a bylo pak více či méně narušeno, neboť 

krajina se vždy vyvíjela a vždy bude vyvíjet tak, aby uspokojovala potřeby člověk té doby. 

V dnešní době je snaha podporovat malé farmy, a tím i navrátit krajině ekologickou stabilitu a 

estetické hodnoty. Bohužel k dosažení tohoto stavu je využíván především systém dotací. 

Snaha navrátit estetickou hodnotu do krajiny tedy nevychází z potřeby člověka, ale z finanční 

podpory, která je momentálně k dispozici, což už samo o sobě je dlouhodobě neudržitelné. 

Otázkou tedy zůstává, jak bude vypadat krajina za pár let. Jediné, co o ní momentálně 

můžeme říci je to, že bude jiná, a nakolik se bude lišit od té dnešní, záleží na nárokách 

budoucích generací. 
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Abstract: 

The landscape islands - it is a landscape in the cities, but also in the countryside. How they 

look and what form they are;. Their development and examples from the world. Future of the 

landscape islands - realization from Berlin. 

Abstrakt: 

Ostrovy krajiny - to je krajina ve městech, ale i v krajině. Jak vypadají a co je tvoří. Jejich 

vývoj a příklady ze světa. Budoucnost - konkrétní realizace z Berlína. 

Keywords: 

Landscape; Island; Green Spaces; Cities; Free Time; Stay in the Nature 

Klíčová slova: 

krajina; ostrov; prostory zeleně; velkoměsta; volný čas; pobyt v přírodě 

Úvod 

Co je to krajina? 

Čím je pro nás? 

Tak na to se dá odpovědět buď rychle a stručně – krajina je základ, krajina je vším. 

Nebo odpovědět pomaleji a obsáhle – a to znamená napsat knihu, lépe několik. 

Žijeme v době, kdy poprvé v historii žije více lidí ve městech než v krajině, přesně od 

roku 2007. Je to obrovský zlom, když si představíme, že po více než 200.000 letech, (odhad 

pro Evropu 45.000 let) kdy Homo sapiens žil pouze v krajině a až mnohem později část 

obyvatel začala žít ve městech. 

Z tohoto důvodu se dnes převážná většina lidí setkává v každodenním životě spíše se 

zahradou, parkem než s krajinou. Ve městech zůstaly ostrovy krajiny. 

Nazval jsem svůj příspěvek „ostrovy krajiny“, protože ve velkých městech na světě 

můžeme spatřit krajinu pouze ve formě velkých parků nebo zahrad. Rozlehlost měst nám 

nedovoluje být v kontaktu s krajinou… 

Uvedu několik příkladů. Patří sem jak evropská velkoměsta, i když v Evropě ještě 

stále máme možnost poměrně rychlého dosažení okraje města a vstoupení do krajiny než je 

tomu u velkých měst amerických a asijských. Nezapomínejme ani na Afriku. 

1 Ostrovy krajiny 

Mezi největší města světa se řadí: Tokio (přibl. 35 mil. obyv.), dále Mexiko City (23 

mil.), Soul (22 mil.), New York (22 mil.), Sao Paulo (20 mil.), Bombaj (20 mil.), Dillí (20 

mil.), Šanghaj (18 mil.). K nejrychleji rostoucím však patří jednoznačně města v rozvojových 

zemích (př.: Bombaj, Dillí, Manila, Karáčí, Dháka, Káhira). 
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Už existují velkoměsta a megaměsta, jejichž obyvatelé se nedostanou lehce do krajiny. 

Rozměr těchto měst již dosáhl takové velikosti, že neposkytuje většině obyvatel možnost 

uskutečnit jednodenní výlet mimo zástavbu. 

Převážná většina našich menších měst a malých měst má krajinu na dohled. Jsou to 

zachované středověké velikosti. Přímo ze středu města, většinou z náměstí, vidíte do okolní 

krajiny. Uvedu příklad Slavonic, stačí vystoupat na věž u náměstí a máte před sebou krajinu 

ze všech stran. Samozřejmě dostupnou i pěšky. 

Praha si zachovala řadu zelených ploch poměrně v centru – Letná, vrch Vítkov, Petřín, 

Stromovka. A stále má velmi dobrou dostupnost do otevřené krajiny. Stejně tak jako Brno, 

obohacené vodními plochami v západní části města. 

1.1 Newyorský Central Park 

Čím je světově proslulý Central Park v New Yorku? Je to v podstatě pozůstatek 

původní krajiny, dnes obestavěný zástavbou Manhattanu. Krajina sevřená hmotou budov, ale 

každodenně hojně navštěvovaná. 

 

 

Obr. 1: Central Park, New York 

 

Prostor Central Parku se rozkládá ve tvaru obdélníku o stranách 6 x 1 km, téměř 

uprostřed Manhattanu. Je to ale původní krajina, dalo by se říci, že pamatuje rok 1524, kdy 

zde spustil kotvy Ital Verrazano. Newyorští radní se poměrně zdařile dívali do budoucnosti, 

šlo jim o čerstvý vzduch pro rozrůstající se město a tak vykoupili půdu, z dnešního pohledu 

od neuvěřitelného množství majitelů. Bylo jich přes 7500. A záměr se podařil, Central Park je 

hojně navštěvovaným místem s řadou nejrůznějších aktivit. 

Podobným příkladem původní krajiny, jsou rozlehlé prostory zeleně Londýna a Paříže. 

Vycházejí trochu z jiné historie, ale základem je přetrvání původní krajiny na tomto místě až 

do dnešních dnů. 

1.2 Asijská města: příklad Tokia a Šanghaje 

Jiná skutečnost je u asijských měst. Například velká japonská města. Města mezi 

mořem a vysokými horami. Na úzkém pruhu roviny se rozkládají obrovské městské 

aglomerace. Například v Tokiu máte možnost jet na jih k moři, na sever do hor, ale vydat se 

na další světové strany znamená dlouho projíždět pouze městskou zástavbou. Vaše cesta bude 

přes 90km dlouhá, když se konečně dostanete do volné přírody. Autem v podstatě 

nemyslitelný výlet, pokud se chcete ten den vrátit domů. Z důvodu dopravní neprůjezdnosti. 

Toto se týká i čínské Šanghaje. Z centra města dnes již není možné autem dosáhnout 

volné přírody na jednodenní výlet, pokud se chcete večer vrátit. Je to z několika důvodů. 
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Velké město, zástavba táhnoucí se daleko, velký počet vozidel, dopravní zácpy a zejména 

půda za městem je v soukromém vlastnictví, kde probíhá zemědělská činnost a tento prostor 

je v podstatě nemožné navštívit. Navíc podél místních komunikací je vesnická zástavba. 

Musíte tedy zajet daleko do přírody. V případě Šanghaje je jedna z možností navštívit 90 km 

vzdálený národní park Yushan Mountain National Forest Park, jehož velikost je ale pouhých 

6,3 x 2,1 km. 

Například Hong Kong má přeci jen lepší dostupnost do kopců, lesů a samozřejmě na 

moře. V těchto městech ale přetrvávají ostrovy krajiny, hojně navštěvované a doplněné 

veškerou vybaveností a skvělými podmínkami na trávení volného času. 

2 A co budoucnost ostrovů krajiny? 

Ostrovy krajiny nejdeme v podstatě ve všech velkých městech. Růst měst do krajiny se 

začíná zpomalovat, a co bude s ostrovy zeleně a krajiny? 

Tendence je tyto vzácné části města pokud možno rozšiřovat nebo k nim přidávat nové 

parky a zeleň. 

Velké možnosti poskytují plochy bývalých továren a přístavů, zejména v řadě 

evropských měst. Nejnovější realizace jsou ve městech spojených s mořem nebo řekou – 

Hamburk, Brémy, Kodaň, Helsinky, Oslo, Londýn a další. 

3.1 Příklad revitalizací z Berlína 

Z řady připravovaných realizací uvedu Berlín.  

Vedle velmi známého a moderního berlínského centra Postdamer Platz byl navržen a 

zrealizován pruh zeleně, přesněji pás travnaté plochy, dlouhý přes půl kilometru směřující od 

náměstí na jih k vodnímu kanálu Landwehrkanal. Na tento pás bude navazovat velký park 

v místě bývalých továren a železničního uzlu. Velikost nové zeleně bude mít na délku více 

než jeden kilometr. Park bude obohacen všemi možnými aktivitami na trávení volného času a 

pobytu „v přírodě“, bude zde i nové bydlení. To vše v podstatě v úplném centru Berlína. 

 

 

Obr. 2: Návrh rozšíření parku v centru Berlína na jih od Postdamer Platz, realizace od r.2011 [4] 
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V blízkosti této lokality bude revitalizován celý prostor letiště Tempelhof. Vznikne tak 

obrovská plocha pro rekreační a sportovní využití. Délka ve směru východ západ je 2,3km. 

Zde se postupně pracuje na přeměně letiště ve sportovní a rekreační místo. Doprava 

byla vyřešena dříve, je zde návaznost na stanice metra a další městskou dopravu. Využití pro 

volný čas bude maximální, včetně pořádání koncertů, výstav, konferencí a také připravované 

stavby velké budovy městské knihovny. Při okrajích původního letiště vzniknou bytové 

stavby. 

Areál je již dnes částečně přístupný. Má svoji zimní a letní otevírací dobu, v červenci 

se zavírá ve 22:30hod. Můžete si například vybrat ze tří stanovišť na grilování. Ostatně, 

grilování je v současné době v Berlíně velmi oblíbené a to natolik, až město muselo rozmístit 

značky, kde je grilování zakázáno. 

 

 

Obr. 3: Revitalizace letiště Tempelhof na velkou rekreační plochu, Berlín.[4] 

 

3 Závěrem... 

Přál bych našim městům podobný vývoj v budoucnu.  Zachovat a rozšířit ostrovy 

krajiny ve městech a v krajině pro všechny jejich obyvatele a návštěvníky. 
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Abstract: 

Town Prachatice is located in an enclosed, unventilated valley at the foothills of the 

Prachaticke Highlands, which is part of Šumava. This highland has approximately the same 

structure and relief as Šumava, but different lower arching and higher degree of denudation. 

The biocorridors will connect the open landscape and the residential or industrial area as 

logical need for quality life in enclosed basin. These lead to consideration about development 

of building, production of pollutants and their disposal by greenery, which require well-

designed newly processed urban plan to protect the human health and the environment. 

Abstrakt: 

Město Prachatice je umístěno v uzavřené a nevětrané kotlině v jihovýchodním Šumavském 

podhůří Prachatické hornatiny. Hornatina má přibližně stejné složení i reliéf jako Šumava, liší 

se nižším vyklenutím a vyšším stupněm denudace. Zde se jeví důležité propojit volnou 

krajinu pomocí biokoridorů se zastavěným územím města, jako logická potřeba pro život lidí 

v uzavřené kotlině. S touto úvahou úzce souvisí jak rozvoj výstavby, tak produkce škodlivin a 

jejich likvidace pomocí zeleně, což předpokládá dobře nastavený nově zpracovávaný územní 

plán města v zájmu ochrany zdraví lidí a životního prostředí. 

Keywords: 

Dust particles; benzopyrene; biocorridor; greenery; valley 

Klíčová slova: 

Prachové částice; benzo(a)pyren; biokoridor; zeleň; kotlina 

1.  Úvod 

Město Prachatice je umístěno na souřadnicích 49°0'46.528 N a 13°59'51.076 E 

v nadmořské výšce 561 m. Prachatice se nacházejí v Šumavském podhůří, na jižním úpatí 

hory Libín 1096 m. Jsou chráněny kotlinou s protékajícím Živným potokem a uzavřené ze 

západu hřebenem Prachatické hornatiny. Vyšší nadmořská výška společně s velkou členitostí 

reliéfu výrazně ovlivňují klimatické podmínky. Průměrné zimní teploty činí od -5 do -9 °C, 

průměrné letní teploty se pohybují od 13 do 17°C. Převládající směry větrů jsou západní a 

jihozápadní. Západně od města se nachází řeka Blanice a Husinecká přehrada. Prachatice 

náleží do mírně teplého klimatického okrsku. Masív Libína je charakteristický občasným 
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fénovým prouděním a okolí města je ve srovnání s hlavním hřebenem Šumavy více ve 

srážkovém stínu. 

Prachatickou hornatinu a kotlinu vyplňují souvislé pásy převážně smrkových lesů. 

Tvoří vegetační prstenec rozložený kolem města jak z východu od  nadmořské výšky cca 600 

m, tak z jihu a západu od cca 650 m (obr. 1). Na severu město nasedá na listnaté enklávy 

přirozených listnatých dřevin ve složení, bříza, jeřáb, olše s nižšími podrosty keřů šípků, 

černého bezu, trnky, hlohu a lísky obecné. 

obr. 1 – Mapa území města Prachatice 

Mezi enklávami remízků o různě velké ploše od několika arů až po hektary se nachází 

velmi dobře udržované plochy trvalých travních porostů a polí. Remízky jsou rozprostřeny 

v extravilánu kotliny, jak po vrstevnicích, tak i po spádnicích. 

Město Prachatice má velmi bohatou zeleň zapojenou v rámci celého katastrálního 

území města jak veřejnou, tak soukromou zeleň občanů v zahradách a zahrádkách. Město 

v roce 2006 přistoupilo ke zpracování pasportu zeleně na území města. Zeleň včetně 

doplňujících prvků byla zaměřena pásmem nebo krokováním a jednotlivé údaje byly zaneseny 

do mapového podkladu. Pasport zeleně tvoří živé i neživé prvky uspořádané do kompozic ve 

většině případů v obytných nebo klidových zónách. Základní evidovanou jednotkou 

v pasportu zeleně je ucelená plocha, tvořená jednou, častěji více parcelami. Plocha se skládá z 

prvků, vyjádřitelných výměrou v m, m
2
 nebo počtem kusů. Znalost současného stavu je 

důležitá pro rozhodování při zajišťování údržby a rozšiřování ploch zeleně v obytném 

prostředí, ale potřebnost pasportu je také důležitá i k rozborům ekonomických ukazatelů. 

Propojení intravilánové zeleně s extravilánovou zelení je přirozené přecházení jednoho 

typu zeleně do druhého typu, bez jakýchkoliv překážek. Umožňuje to poloha města v kotlině 

a řízená rozvíjející se zástavba jen na plochách navazující na stávající zástavbu města dle 

územního plánu. 

2.  Prachatická kotlina 

2.1  Prachatická kotlina a prachové částice 

Problém prachového znečištění se netýká zdaleka pouze průmyslových oblastí a 

velkých měst, ale týká se to i Prachatic. Město je plynofikováno, a i rodinné domky mají 
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možnost využívat plynu k vytápění. Postupně v čase, jak se zvyšují ceny plynu, tak obyvatelé 

přecházejí na méně ekologická paliva - na uhlí, dřevo, ale i různé odpady z dřevařských a 

truhlářských výrob. 

V Prachaticích se kontinuálně měří kvalita ovzduší od devadesátých let minulého 

století v  automatické měřící stanici umístěné v lokalitě Skalka (obr. 3). Problémem pro město 

jsou prachové částice PM10. Jako příklad lze uvést následující. V měsíci březnu 2013, v době 

poměrně dlouho trvající inverze v naší kotlině, která  neustupovala více jak celý týden, došlo 

ve dnech 12. až 13.3. k překročení naměřených hodnot PM10 (tab.1). Naměřené teploty 

v těchto dnech byly pod nulou i přes den, bylo bezvětří a mlha. Když srovnáme naměřené 

hodnoty přesně za měsíc, tedy v dubnu 2013 (tab. 2), tak hodnoty naměřených prachových 

částice jsou hluboce pod limitem. V tyto dny bylo poměrně pěkné počasí s teplotami 

v rozmezí 7 až 12
o
C a mírný vítr. 

Imisní limity pro prachové částice velikostní frakce do 10 µm jsou v Prachaticích 

překračovány hlavně v zimních měsících, kdy dochází v kotlině k inverzi. S prachovými 

částicemi jde ruku v ruce i další silně karcinogenní a mutagenní látka, polycyklický 

aromatický uhlovodík benzo(a)pyren. Dle stanoviska WHO z roku 2010 by koncentrace  

benzo(a)pyrenu v ovzduší neměla být vyšší než 1 ng/m
3
, jinak dochází k poškození DNA. Při 

inverzi je toto zdravotní nebezpečí poměrně velké. 

 

Datum a čas PM10 

1 hodina [µg/m³] 

PM10 

24 hodin klouzavě 

[µg/m³] 

12.03.2013 18:00 - 19:00 SEČ 71.0 50.5 

12.03.2013 19:00 - 20:00 SEČ 73.0 51.6 

12.03.2013 20:00 - 21:00 SEČ 73.0 52,7 

12.03.2013 21:00 - 22:00 SEČ 80.0 54.0 

12.03.2013 22:00 - 23:00 SEČ 78.0 55.2 

12.03.2013 23:00 - 00:00 SEČ 70.0 56.1 

13.03.2013 00:00 - 01:00 SEČ 75.0 57.1 

13.03.2013 01:00 - 02:00 SEČ 75.0 58.3 

13.03.2013 02:00 - 03:00 SEČ 71.0 59.5 

13.03.2013 03:00 - 04:00 SEČ 71.0 60.8 

13.03.2013 04:00 - 05:00 SEČ 76.0 62.3 

13.03.2013 05:00 - 06:00 SEČ 82.0 63.9 

13.03.2013 06:00 - 07:00 SEČ 80.0 65.5 

13.03.2013 07:00 - 08:00 SEČ 77.0 66.9 

13.03.2013 08:00 - 09:00 SEČ 71.0 67.9 

13.03.2013 09:00 - 10:00 SEČ 59.0 68.5 

13.03.2013 10:00 - 11:00 SEČ 48.0 68.5 

13.03.2013 11:00 - 12:00 SEČ 52.0 68.6 

13.03.2013 12:00 - 13:00 SEČ 57.0 69.0 

13.03.2013 13:00 - 14:00 SEČ 49.0 69.2 

13.03.2013 14:00 - 15:00 SEČ 47.0 69.2 

13.03.2013 15:00 - 16:00 SEČ 49.0 68.2 

tab. 1 - Prachové částice v ovzduší o velikosti 10 µg ve dnech 12.3. a 13.3. (AMS PT), hodnoty 

označené tučně jsou nadlimitní 

Znečištění ovzduší v jednotlivých letech je ovlivňováno hlavně klimatickými 

podmínkami, množstvím a velikostí zdrojů znečištění. Dlouhodobé sledování a analýzy 

v Prachaticích naznačují zvyšování koncentrací benzo(a)pyrenu již od roku 2006. Zdroj je 
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zřejmě v používání pevných paliv a jejich nedokonalým spalováním v lokálních topeništích a 

také díky málo větrané kotlině.  

Výsledky výzkumu prokazují, že ve znečištěném ovzduší představují největší riziko 

pro lidské zdraví jemné prachové částice PM2,5 a na ně se navazující organické látky. Jemné 

částice PM2,5 vznikají spalováním fosilních paliv uhlí, topného oleje, nafty či benzinu. 

Obsahují mimo jiné také polycyklické aromatické uhlovodíky a kondenzované organické 

páry. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly 

prokazatelné negativní účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců v populaci 

má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v riziku účinků i při velmi nízkých 

koncentracích, přičemž citlivost kolísá v závislosti na věku a zdravotním stavu. 

Prachové částice o velikosti PM10 mohou v přízemní vrstvě atmosféry setrvat řádově 

hodiny. Částice o velikosti pod PM2,5 i několik dní. Samozřejmě závisí na vlhkosti vzduchu, 

proudění vzduchu a kvalitě vegetace v dané lokalitě. Schopnost vegetace zachycovat 

prachové částice je prokázána jak u trvalých travních porostů, zapojených vegetačních 

pokryvů na polích, tak i stromů a keřů. Množství zachycených částic závisí na druhu, hustotě, 

výšce porostu a vegetačním období. 

 

Datum a čas PM10  

1 hodina [µg/m³] 

PM10  

24 hodin klouzavě [µg/m³] 

12.04.2013 17:00 - 18:00 SELČ 6,0 4,5 

12.04.2013 18:00 - 19:00 SELČ 10,0 4,5 

12.04.2013 19:00 - 20:00 SELČ 23,0 5,1 

12.04.2013 20:00 - 21:00 SELČ 30,0 6,0 

12.04.2013 21:00 - 22:00 SELČ 22,0 6,6 

12.04.2013 22:00 - 23:00 SELČ 14,0 6,8 

12.04.2013 23:00 - 00:00 SELČ 9,0 7,0 

13.04.2013 00:00 - 01:00 SELČ 4,0 7,0 

13.04.2013 01:00 - 02:00 SELČ 1,0 6,8 

13.04.2013 02:00 - 03:00 SELČ 5,0 6,8 

13.04.2013 03:00 - 04:00 SELČ 9,0 6,9 

13.04.2013 04:00 - 05:00 SELČ 7,0 6,8 

13.04.2013 05:00 - 06:00 SELČ 6,0 6,8 

13.04.2013 06:00 - 07:00 SELČ 4,0 7,0 

13.04.2013 07:00 - 08:00 SELČ 1,0 7,0 

13.04.2013 08:00 - 09:00 SELČ 1,0 6,9 

13.04.2013 09:00 - 10:00 SELČ 1,0 6.8 

13.04.2013 10:00 - 11:00 SELČ 2,0 6.8 

13.04.2013 11:00 - 12:00 SELČ 11,0 7,2 

13.04.2013 12:00 - 13:00 SELČ 1,0 7,2 

13.04.2013 13:00 - 14:00 SELČ 1,0 7,2 

13.04.2013 13:00 - 14:00 SELČ 1,0 7,2 

tab. 2 - Prachové částice v ovzduší o velikosti 10 µg ve dnech 12.4. a 13.4. (AMS PT) 
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2.2  Jak nám může pomoci vegetace v očistě ovzduší v zimním období? 

Největší problémy s prachovými částicemi ve venkovním ovzduší máme v období 

listopad až březen, a to je v období vytápění objektů, migrace automobilů všech typů po 

komunikacích. Vegetace, která nám pomáhá se zbavovat prachu je v období svého 

vegetačního klidu (listnaté stromy nemají listy, tráva je suchá).  

Z přiložených tabulek je zcela zřejmé, že pokud není zajištěno dostatečné proudění 

vzduchu v Prachatické kotlině, tak ani příznivá vlhkost vzduchu nepomůže, aby prachové 

částice rychleji padaly k zemskému povrchu. Když začne proudit vzduch v nevětrané kotlině, 

tak pásmo lesů, ale i neolistěných stromů a keřů působí jako „česače“ prachových částic 

(obr. 2), které se na vegetaci přilepí nebo zarazí a sedimentují do suché trávy. Velmi příjemný 

je sníh nebo déšť, který setře nebo smyje prach do travních porostů nebo přilepí na povrch 

nezapojený vegetací. 

Na tuto skutečnost je potřeba pamatovat i při zpracování nového územního plánu 

města tak, aby byly zachovány biokoridory spojující město s lesními porosty a to jak, po 

spádnicích, tak i vrstevnicích. Chybná je představa upřednostňující využití každé volné 

plochy na bytovou a jinou výstavbu na úkor zeleně, která přirozeně podporuje zachování 

lidského zdraví a udržitelného rozvoje. 

 

 
 

obr. 2 –Příklady prachových částic podle velikosti: (Zdroj: http://www.malina-safety.cz/zdravotni-

rizika/zpusobena-casticemi-v-ovzdusi/) 



- 167 - 

 

2.3  Prachové částice a zdraví 

Dýchací ústrojí má velmi účinné mechanismy pro zachycování některých látek 

z ovzduší, které vdechujeme. Filtrační systém v nose a ústech předchází tomu, aby se hrubý 

prach nedostal do těla, kde by došlo k poškození zdraví. Prachové částice větší než 100 µm 

jsou zadrženy již v horních cestách dýchacích v ústech, nosu, průdušnici. Částice o velikosti 

menší než 10 µm je obtížné v těchto partiích zachytit a mohou se dostat hlouběji do plic, kde 

mohou způsobit již vážné zdravotní potíže. Menší částice představují obecně větší riziko 

ohrožení zdraví než větší prachové částice. Řada z nich současně působí i jako nosič 

některých dalších škodlivin. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém 

složení. 

Pokud jsou lidské plíce vystavené vysokým koncentracím prachu, kouře, vláken určitý 

časový úsek, tak se jejich filtrační schopnost začíná zmenšovat. Takto narušené plíce snadno 

napadnou mikroorganismy, které způsobí infekce, jako je zápal plic a různá chronická 

onemocnění plic. 

I krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí 

také negativně na srdečně-cévní systém. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce 

u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky 

života. 

 

obr. 3 - Skalka - Prachatice, v lokalitě je umístěna AMS PT 

3.  Závěr 
Je potřebné podporovat tvorbu a zachování stávajících přírodních složek, přírodních 

společenstev a vytvořit rovnováhu mezi člověkem a přírodou. Cílem vytvoření a udržení 

soustavy zeleně není jakékoliv ozelenění, ale založení a udržení takového porostu, který zvýší 

celkový funkční potenciál městského i krajinného prostředí mimo sídelní útvary. Pod pojmem 

„funkční potenciál“ rozumíme schopnost uspokojovat potřeby člověka – nejen materiální, ale 

i zdravotní, přírodní, duchovní, společenské a estetické.  
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Nezastupitelnou součástí přírodní složky krajiny je zeleň tvořená listnatými a 

jehličnatými stromy, keři, bylinami, travními porosty. Zeleň zabezpečuje tvorbu velkého 

množství biomasy, která má velkou schopnost očišťování ovzduší od různých typů škodlivin. 

Některé rostliny jsou z hlediska produkce alergenů pro lidi nevhodné, ale jiné rostliny jsou 

zase pro lidi velmi prospěšné z hlediska zdravotního. Rostliny díky svým vlastnostem mohou 

pozitivně ovlivňovat člověka i okolní území. V lidském prostředí a v okolí urbanizovaných 

souborů nás velmi zajímají především ty funkční účinky zeleně, které můžeme při současných 

technických možnostech reálně využít k omezení některých vlivů například výrobních i 

nevýrobních činností, proudění vzduchu, regulace vlhkosti ovzduší, hluku, prachu a exhalací z 

dopravy na navazující území. Neopominutelná je i schopnost zeleně spotřebovávat oxid 

uhličitý, čímž přispívá ke zmírnění klimatických změn a udržování stávající biodiverzity. 

Mnohé negativní dopady lze prostřednictvím zeleně účinně regulovat v daném území, 

ale pouze za podmínek kvalitního složení dané zeleně s ohledem na vertikální i horizontální 

složení. Musíme tedy rozlišovat výsadby zeleně vnitřní, a vnější, pro jejichž založení a 

následnou údržbu musíme vytvořit odpovídající podmínky. Kvalitní zeleň, která je vegetačně 

velmi dobře zapojena jak uvnitř intravilánu, tak i vně v extravilánu je velmi důležitá pro 

zdraví všech lidí, kteří v dané lokalitě žijí, protože slouží jako lapač škodlivých látek, a tím 

lidem ochraňuje zdraví. 

 

Vysvětlivky: 
AMS PT - Město Prachatice má na svém území v oblasti křemenné žíly Skalka umístěnou 

automatickou měřící stanici ve výšce 583 m n.m. o zeměpisných souřadnicích 49°0´57.912" 

sš 14°0´1.600" vd. 

DNA – je nukleová kyselina nositelka genetické informace 

PM 2,5 - prachové částice o velikosti pod 2,5 mikrometru 

PM 10 - prachové částice o velikosti  pod 10 mikrometru 

WHO - Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) 

 

 

Článek byl podpořen grantem SGS12/103/OHK1/2T/11. 

Literatura: 

[1] http://www.malina-safety.cz/zdravotni-rizika/zpusobena-casticemi-v-ovzdusi/  

[2] Pasport zeleně města Prachatice: Zhotovitel: Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., 

Ponávka 2, 602 00 Brno (2006) 

[3] http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_CPRA

A_CZ.html  

[4] Šrám R., Dostál M. Ovlivňuje znečištěné ovzduší náš zdravotní stav? Ústav 

experimentální medicíny AV ČR, Praha http://www.iem.cas.cz/press/press/120612-

ovlivnuje-znecistene-ovzdusi-nas-stav.html 



 
 

 

 
4. Ohrožení území a staveb, mapování 

4. Territorial Risks, Mapping 



 

 



- 171 - 

 

Využitie satelitnej radarovej interferometrie v zastavanej 
oblasti 
The use of satellite radar interferometry in urban area 

Mgr. Kristína Bátorová 
(Rudolf Tornyai, Patrícia Ekkertová) 

 UK  v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, batorovak@fns.uniba.sk  

 (Matúš Bakoň) 
(STU v Bratislave - Stavebná fakulta, matus.bakon@stuba.sk) 

Abstract: 

The general aim of this arrticle is to test the application of InSAR technique in order to 

monitor ground deformation caused by geological (natural) processes and/or anthropogenic 

(human-induced) impact around the area of Žiar nad Hronom. In addition, the city is situated 

in geologically interesting and tectonically active area. Monitoring of ground deformations, 

assessment of their nature, identification of underlying geologic processes and estimation of 

risk zones with benefits of radar interferometry techniques is a huge challenge.  

Abstrakt: 

Hlavným cieľom príspevku je testovanie aplikácie technológií InSAR na monitorovanie 

deformácií zemského povrchu spôsobených geologickými (prírodnými) procesmi a/alebo 

antropogenickým (umelým) vplyvom v Žiari nad Hronom a jeho blízkom okolí. Mesto sa 

nachádza v geologicky zaujímavej a tektonicky aktívnej oblasti. Monitorovanie deformácií, 

posúdenie ich charakteru, identifikácia prebiehajúcich geologických procesov a rizikových 

zón s využitím radarovej interferometrie je veľkou výzvou.  

Keywords: 

Earth observation technique; monitoring; satellite radar interferometry; deformation of 

Earth's surface 

Kľúčové slová: 

Diaľkový prieskum Zeme; monitoring; satelitná radarová interferometria; deformácie 

zemského povrchu. 

Úvod  

Diaľkový prieskum Zeme má bohatú históriu siahajúcu do polovice 20. storočia. 

V geologickom prieskume sa využívajú rôzne metódy a snímacie systémy. Neustále sa 

zvyšujúca presnosť, rozlíšenie a celková citlivosť snímacích systémov spôsobuje prítomnosť 

čoraz väčšieho množstva nežiaducich faktorov, ktoré sa snažíme eliminovať pomocou 

rôznych prístupov k spracovaniu meraných údajov.  

Jednou z najnovších metód diaľkového prieskumu Zeme je technológia radarovej 

interferometrie (angl. Interferometric Synthetic Aperture Radar - InSAR). Ponúka jednu 

z najpodstatnejších výhod – využíva aktívne snímacie systémy schopné poskytovať obraz 

zemského povrchu vo vysokom rozlíšení nezávisle od dennej doby a počasia. Spôsob 

snímkovania zemského povrchu a spracovanie údajov je ďalej prezentované. Výskum je 

zameraný na využitie technológie v zastavanom území.  
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1  Teoretické aspekty technológie InSAR 

Ako bolo povedané v úvode, jednou z najpodstatnejších výhod technológie InSAR je 

využitie aktívnych radarových systémov. Princíp aktívneho radaru spočíva na rozdiel od jeho 

pasívnej varianty v tom, že zemský povrch je osvetľovaný elektromagnetickým žiarením, 

ktoré produkuje umelý zdroj. Ak je tento zdroj zároveň prijímačom žiarenia odrazeného späť 

k pozícii radaru, hovoríme o monostatickom radare [1], ktorý je v súčasnosti používaný vo 

väčšine radarových systémoch diaľkového prieskumu. Ich spoločnou charakteristikou je 

taktiež práca v mikrovlnnej oblasti elektromagnetického spektra v jednom z pásem L, C, 

prípadne X (tab.1) .  

 

Pásmo Vlnová dĺžka Frekvencia Použitie 

L 30.0 - 15.0 cm 1GHz - 2GHz JERS 1/2, ALOS 

C 7.50 - 3.75 cm 4 GHz - 8 GHz ERS-1, ERS-2, Envisat, Radarsat-1/2 

X 3.75 - 2.40 cm 8 GHz – 12,5 GHz X-SAR, COSMO-SkyMed, TerraSARX 

tab. 1 – Mikrovlnné pásma systémov SAR 

1.1 Geomoetria snímania  

Aby radary boli schopné rozlíšiť priestorové detaily povrchu, musia ho nevyhnutne 

snímať bočne orientovaným pohľadom (angl. side–looking) [2]. Pritom sa zväčša využívajú 

antény stabilne upevnené rovnobežne s trajektóriou družice. Pohybujúca sa anténa radaru 

nepretržite vysiela smerom k zemskému povrchu sériu mikrovlnných lúčov a súčasne 

zaznamenáva signál odrazený zemským povrchom späť. Pri tomto procese lúče dopadajú na 

pás zemského povrchu, ktorý je rovnobežný s priemetom trajektórie družice – pozemnou 

trasou (angl. ground track). Celý koncept nazývame „pásovým mapovaním“ (angl. strip 

mapping), ktoré je rovnako prítomné u väčšiny radarových systémov. Dômyselnosť systému 

navyše spočíva v simulácii rozmernej antény, ktorej umiestnenie vo vesmírnom priestore by 

bolo problematické. To je docielené radarom so syntetickou clonou (angl. Synthetic Aperture 

Radar - SAR), ktorého určujúcou vlastnosťou je využitie pohybu družice. Z každého miesta 

obežnej dráhy je vyslaný doširoka rozbiehajúci sa zväzok lúčov, ktorý pozorovaný bod 

obsiahne niekoľkonásobným záznamom signálu odrazeného späť. Výsledkom zlúčenia 

(syntézy) týchto záznamov je obraz podobný tomu, ktorý by bol vytvorený anténou väčších 

rozmerov. Ďalším predpokladom je použitie koherentného radaru, ktorý známu fázu 

vyslaného signálu používa ako referenčnú na porovnanie s fázou odrazeného signálu. Pre 

účely radarovej interferometrie je potrebné, aby fáza dvojcestného signálu bola koherentná 

minimálne v časovom intervale trvania prechodu medzi radarom a snímaným bodom. 

Znamená to, že opakované meranie uskutočnené za úplne rovnakých podmienok vedie 

k rovnakému výsledku - zobrazovanie radarom je koherentné [3]. Najdôležitejšou výhodou 

uvedeného systému je možnosť odlíšiť malé zmeny v rýchlostiach, ktoré korešpondujú so 

zmenami vo fáze a v konečnom dôsledku aj so zmenami vzdialenosti medzi radarom a 

pozorovaným bodom. Hodnota koherencie sa tiež používa na vyjadrenie stupňa podobnosti 

medzi dvoma observáciami. Radar umiestnený na družici, pri zanedbaní vplyvu zemskej 

rotácie, smeruje anténu k zemskému povrchu v rovine kolmej na smer letu. Poloha 

snímacieho systému v operačnom procese, teda počas prevádzky, je definovateľná súborom 

geometrických parametrov, ktoré sú uvedené na obr. 1.  
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obr. 1 Bočné snímanie (angl. side-looking) systémom SAR [3]. 

1.2  Spracovania satelitelitných snímok  

1.2.1  Dostupné údaje 

Z doposiaľ uvedených informácií môžeme načrtnúť podstatu technológie InSAR. 

Porovnaním fázových zložiek radarových obrazov identického územia je možné určiť jeho 

relatívne výškové členenie a v prípade, že radarový obraz je zachytený s väčším časovým 

odstupom, môžeme dosiahnuť cieľ stanovený pre tento výskum, a to: posúdiť deformácie, 

ktoré nastali počas sledovaného obdobia. Primárnym produktom technológie InSAR sú  

digitálne modely reliéfu a mapy deformácií zemského povrchu. Pre určenie veľkosti 

deformácie zemského povrchu pomocou využitia technológie InSAR a algoritmu PSInSAR 

(z angl. Perssistent Scatterers Interferometry Satellite Aperture Radar), sú potrebné satelitné 

snímky - SAR scény. Katedra inžinierskej geológie disponuje 56 SAR scénami zo satelitu 

ERS 1/2. Záujmová oblasť bola monitorovaná pomocou satelitov od roku 1992 až do roku 

2000. Údaje boli autorom poskytnuté  na základe projektu SAFER riešeným na Katedre 

inžinierskej geológie, PRIF UK v Bratislave. 

 

1.2.2 Predspracovanie údajov 

Údaje získané zo satelitov ERS 1 a ERS 2 sú v podobe nespracovaných (raw) dát. Je 

potrebné ich predspracovanie a úprava na komplexné obrazy (Single Look Complex – SLC) 

[4]. K tomuto kroku je potrebný softvér ROI_ PAC. Ukážka SLC je znázornená na obr. 2. 
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obr. 2 - Komplexný obraz a výrez záujmovej oblasti  

Celkové spracovanie jednej SAR scény je veľmi náročné z hľadiska pamäte počítača, 

preto je potrebné z SLC obrazu vymedziť oblasť záujmu. Pre selekciu záujmovej oblasti je 

potrebné hodnoty prvej a poslednej línie rastra vymedzujúceho záujmové územie násobiť 

číslom 20, a hodnoty prvej a poslednej bunky rastra je potrebné násobiť číslom 4. Nakoľko 

jednotlivé bunky rastra obsahujú zhustené informácie (multilooking), hodnoty súčiniteľov sú 

odvodené od veľkosti celkového rozlíšenia danej bunky v smere dopadu vyslaného lúča na 

Zemský povrch (4) a v smere azimutu (20). Geometrii snímkovania zemského povrchu 

pomocou radaru so syntetickou apertúrou sa bližšie venuje Hooper (2007) [5]. Na obr. 2 je 

vidieť celý SLC obraz a rovnako aj jeho vymedzenú časť, ktorá reprezentuje záujmové 

územie. Najtmavšie časti na obraze predstavujú vodné plochy, napr.: vodná nádrž Nosice. 

Sivá farba predstavuje nížinné oblasti, ktoré sú lemované tmavšie sfarbenými pohoriami. Zo 

spracovaných SLC obrazov je potrebné určiť master obraz. Jeho výber je založený na určení 

dekolerácie, teda výpočte najvyššej rho hodnoty, ktorá je závislá od časovej, priestorovej a 

kolmej základne vyslaného lúča zo satelitu [6]. Pri spracovaní 56 ERS dát z rôzneho časového 

obdobia bol master obraz na základe výpočtov stanovený zo záznamu z dňa 22.10.1997, 

pričom hodnota rho je rovná 19,38. Všetky ostatné záznamy následne predstavujú „slave“ 

obrazy. 

Výsledný obraz, ktorý je zložený z rozdielu hodnôt fáz master a slave obrazu sa 

nazýva interferogram. V našom prípade má ideálny interferogram s výraznými farebnými 

prstencami, (obr. 3) časovú základňu jeden deň.  

 

 

 

 

 



- 175 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3 - Interferogram s časovou základňou jeden deň 

2 Aplikácia algoritmu PSInSAR 

Po interferometrickom spracovaní jednotlivých SAR scén možno prejsť k samotnému 

spracovaniu vstupných údajov pomocou algoritmu PSInSAR. Výpočet spočíva v analýze 

každej bunky rastrového obrazu, pomocou ktorej určíme všetky objekty s dobrou odrazovou 

schopnosťou (persistent scatterers - PS), vyskytujúce sa v záujmovej oblasti. PS môžu 

predstavovať veľké skalné bralá, budovy, alebo iné objekty, ktoré sú schopné odrážať vyslané 

signály späť do prijímača satelitu. Pre viditeľnosť objektov v komplexnej analýze je smero- 

dajný rozptyl amplitúdy vyslaného signálu. Pri jednotlivých výpočtoch je možné hodnotu 

rozptylu meniť. V našom prípade bola pri výpočte použitá hodnota 0,5. V závislosti od jej 

veľkosti sa mení výsledný počet PS. Avšak pri výpočte s extrémne vysokou hodnotou rozp- 

tylu dochádza pri výpočte ku chybám. Samotný PS proces prebieha v programovom prostredí 

MATLAB. Čas celkového výpočtu a identifikácie PS závisí od ich počtu, ktoré sa v oblasti 

vyskytujú, od rozsahu záujmového územia a rovnako aj od výkonnosti počítača. Pre 

posudzované územie bol čas výpočtu PS 9 dní. Samotný PS proces je rozdelený na 7 krokov. 

Každý krok je kontrolovaný mnohými parametrami, ktorých definície sú uvedené 

v dizertačnej práci A. Hoopera z roku 2006 [7].  

2.1 Analýza dosiahnutých výsledkov  

Na obr. 4 je vizualizácia výsledkov získaných spracovaním satelitných snímok 

pomocou algoritmu PSInSAR. PS sú vo veľkej miere situované v obytných oblastiach a sú 

reprezentované prevažne budovami. Popri budovách sa ukázali ako dobré reflexné body aj 

stožiare vysokého napätia. Ako príklad možno uviesť trafostanicu spoločnosti SEPS so 

sídlom v obci Horná Ždaňa, ktorá sa nachádza v JZ časti záujmovej oblasti. Žiaľ, 

„prirodzené“ PS vo forme skalných brál, alebo iných prírodných foriem v území boli 

identifikované len sporadicky, pravdepodobne vďaka zalesneniu alebo poľnohospodárskemu 

využitiu krajiny. Z uvedených dôvodov bola najvyššia koncentrácia PS logicky identifikovaná 

len v centre hospodárskej oblasti záujmového územia, v meste Žiar nad Hronom. 
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obr. 4 - Výsledok analýzy pomocou algoritmu PSInSAR, podkladová mapa prevzatá z [8]. 

Napriek očakávanému väčšiemu množstvu PS vo vymedzenom území, sme zistili 

zaujímavé skutočnosti aj v tejto oblasti. Získané poznatky v plnom rozsahu korešpondujú 

s neotektonickým režimom územia. Na obr. 4 je zobrazený výsledok analýzy územia 

pomocou nami aplikovanej metódy. Farebná škála jednotlivých PS predstavuje veľkosť 

priemernej rýchlosti deformácie  zemského povrchu v závislosti od LOS (angl. Line Of Sight 

– v osi viditeľnosti lúča) v mm/rok. Analýzou každej bunky rastrového obrazu je možné pre 

jednotlivé PS vykresliť priebeh vývoja deformácie v čase (obr. 5).  

 

 

obr. 5 - Priebeh vývoja deformácie objektov s dobrou odrazivou schopnosťou.  
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Objekty pre ktoré je vykreslený vývoj deformácie v čase sa vyskytujú v meste Žiar 

nad Hronom. Pohyb objektov s dobrou odrazovou schopnosťou je identifikovaný na základe 

zmeny ich polohy v pozorovanom období. Výškové oscilácie znázornené na obr. 5 

predstavujú závislosť od miery koherencie (teda podobnosti) posudzovaných master a slave 

obrazov. Ako bolo spomenuté vyššie, master obraz bol na základe výpočtu stanovený na 

22.10.1997 a preto sú v roku 1997 výkyvy na obr. 5 najmenšie. Výsledná hodnota pohybu 

daného objektu je odfiltrovaná jednak od oscilačných zmien, od fázových posunov 

radarových lúčov a rovnako aj od rôznej výšky preletu družice nad Zemou, ktorá je určená 

stanovením presnej orbity v danom čase snímania záujmovej oblasti. Práve odstránenie 

všetkých nežiadúcich vplyvov a presné určenie hodnoty pohybu sledovaného objektu je 

podstatou technológie PSInSAR. Získané údaje sú spracované pre roky 1992 až 2000, pričom 

priemerná hodnota rýchlosti poklesávania územia predstavuje -5,7 mm/rok, priemerná 

hodnota výzdvihu predstavuje 6,8 mm/rok. Ako vidno z obr. 4, hranica medzi diferenciálnymi 

pohybmi je pozdĺž žiarskeho zlomu. 

Na základe týchto údajov usudzujeme, že záujmové územie predstavuje recentnú 

relatívne nestabilnú oblasť s celkovou amplitúdou pohybov 12,5 mm/20 rokov. Získané 

poznatky dokumentujú (obr.4, obr. 5), že geodynamický režim v oblasti výskumu kontinuálne 

pokračuje od najmladšieho obdobia kvartéru, o čom svedčí fakt, že veľká väčšina PS je 

situovaná v priestore výplavových (proluviálnych) kužeľov z oblasti Štiavnických vrchov do 

údolia Hrona, tzn. oblasti poklesu. Zhodnoteniu stability tejto časti územia, ako aj osvetleniu 

niektorých zatiaľ nie je celkom jasne interpretovaných javov bude venovaný ďalší výskum. 

3 Záver a diskusia 

V príspevku sú opísané možnosti využitia InSAR technológie pre posúdenie 

deformácií v zastavanej oblasti. Metóda InSAR predstavuje novú, progresívnu metódu 

v diaľkovom prieskume Zeme. Voľne dostupné softvérové vybavenie umožňuje jej využitie 

širokej verejnosti. Nakoľko sú satelitné snímky dostupné od roku 1992 je možné spätné zhod- 

notenie stability územia a tak lepšie pochopiť vznik, vývoj a aktivitu viacerých recentných 

geologických hazardov. Napriek nesporným výhodám použitia metódy InSAR, ktoré 

spočívajú v možnosti archivácie údajov, vo vysokej presnosti, možnosti zhodnotenia 

deformácií územia lokálneho rozsahu (niekoľko m) až po veľké regionálne geotektonické 

štruktúry, má táto metóda pochopiteľne aj nevýhody: napr. signály zo satelitu môžu byť 

pohltené a nie sú schopné spätného odrazu, strmý terén vytvára tieň, v ktorom nie je možné 

snímkovať zemský povrch, minimálna potreba 15 SAR obrazov (scén) z toho istého satelitu 

pre správne vyhodnotenie algoritmu PSInSAR a v neposlednej miere finančná náročnosť 

získavania SAR snímok. Je prirodzené, že na vysvetlenie recentnej geodynamiky nepostačuje 

len jedna metóda, preto je účelné technológiu InSAR kombinovať s konvenčnými metódami. 

napr. metódou presnej nivelácie, priamymi geologickými meraniami v teréne, alebo využitím 

monitorovacích zariadení (napr. dilatotetrickými meradlami, ai.). 

 

Poznámka: Autori si v plnom rozsahu uvedomujú, že viaceré termíny použité 

v príspevku sú prebraté z anglického jazyka, pričom preklad do jazyka slovenského sme 

prebrali z doposiaľ u nás publikovaných prác a nie sú zatiaľ kodifikované odbornou 

geodetickou spoločnosťou a význam ich použitia je teda konvenčný.  

 

 

 

Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 

APVV-0330-10. 
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Abstract 

Highway sections in Slovakia are often located in landslide areas due to complicated 

geological conditions. It is important to create landslides monitoring system to gather 

information about activity and evolution of slope deformations before construction, during 

construction and also during operation of the technical work. The basic measured quantities 

of landslide monitoring system are deformation, groundwater regime and stress. The main 

purpose of this article is to provide an overview about methods of landslides monitoring 

applied at highway sections in Slovakia. 

Abstrakt 

Situovanie diaľničných úsekov sa na Slovensku nevyhýba územiam s výskytom svahových 

deformácií. Pre získavanie dôležitých informácií o aktivite a vývoji zosuvných svahov je 

nevyhnutné vytvoriť monitorovaciu sieť pred samotnou výstavbou, počas výstavby a taktiež 

vykonávať monitoring počas prevádzky technického diela. K základným meraným veličinám 

v rámci monitorovania zaraďujeme deformácie, vodný režim a napätia. Predkladaný článok 

poskytuje prehľad o metódach monitorovania svahových deformácií aplikovaných na 

diaľničných úsekoch na Slovensku. 

Keywords: 

monitoring; slope deformation; engineering geology; geotechnics; highway 

Kľúčové slová: 

monitoring; svahová deformácia; inžinierska geológia; geotechnika; diaľnice 

Úvod 

 Je to už viac ako 50 rokov od vzniku katastrofálneho zosuvu v Handlovej (k aktivizácii 

došlo na prelome rokov 1960-1961), ktorý sa stal impulzom pre celoštátnu systematickú 

registráciu zosuvov vo vtedajšej ČSSR. Početný výskyt svahových deformácií v hornatom 

reliéfe Slovenska, s veľmi pestrou geologickou stavbou a ich negatívny význam v nadväznosti 

na životné prostredie človeka vrátane ohrozenia celospoločensky významných technických 

diel, je pretrvávajúcim dôvodom na ich neustále skúmanie a sledovanie. Spúšťacím 

mechanizmom môžu byť extrémne klimatické podmienky v nadväznosti na geologickú stavbu 

náchylnú k aktivizácii takýchto pohybov, ale taktiež i nevhodné zásahy človeka do 

horninového prostredia. Bezpochyby k stavbám veľmi dôležitého charakteru môžeme zaradiť 
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i diaľnice a rýchlostné cesty (obr. 1). Ich jednotlivé úseky sú často situované v náročnom 

geologickom prostredí a s výskytom svahových deformácií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 

identifikovať svahové deformácie v trase týchto úsekov a v dostatočne dlhom časovom úseku 

zbierať dôležité informácie o aktivite jednotlivých zosuvných telies a tiež faktorov, ktoré 

významným spôsobom vplývajú na znižovanie ich stability. Získavanie potrebných informácií 

o kinematike svahových pohybov si vyžaduje aplikáciu viacerých metód sledovania, resp. 

monitoringu. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť prehľad monitorovacích metód 

používaných k sledovaniu aktivity svahových deformácií na diaľničných úsekoch Slovenska 

z teoretických i praktických skúseností. 

 

obr. 1 - Diaľničná sieť a sieť rýchlostných komunikácií na Slovensku (upravené podľa www.ndsas.sk) 

2.  Rozdelenie metód monitorovania svahových deformácií 

Pod pojmom monitoring svahových pohybov rozumieme systematické 

zaznamenávanie pohybu hmôt na gravitačne porušenom svahu určitou metódou, pričom 

cieľom je zistenie režimu pohybu (Petro et al., 2008). Úlohou monitorovania pre spomínané 

účely je získavanie údajov a sledovanie najmä deformácií (povrchové posuny, podpovrchové 

deformácie), napätí (pórové tlaky) a vodného režimu (úroveň hladiny podzemnej vody, 

výdatnosti). K tomu používame metódy, ktoré prehľadne zobrazuje tabuľka 1.  

  

Merané 

charakteristiky 

Metódy monitorovania 

Metódy využívané v súčasnosti Perspektívne metódy 

povrchové posuny geodetické - terestrické 
GNSS - globálne navigačné 

satelitné systémy 

podpovrchové 

deformácie 
metóda presnej inklinometrie  

kontinuálna inklinometria 

metóda časovej reflektometrie 

zosuvotvorné faktory  

(režimové pozorovania) 

hĺbka hladiny pozdemnej vody 

(bodové merania, automatické snímače) 
merania pórových tlakov 

výdatnosť odvodňovacích zariadení 

zrážkové úhrny 
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tab. 1 - Prehľad monitorovacích metód používaných na monitorovanie svahových deformácií na 

diaľničných úsekoch SR (upravené podľa Wagner et al., 2010) 

3.  Merania podpovrchových deformácií 

3.1  Metóda presnej inklinometrie 

 Metóda presnej inklinometrie umožňuje sledovanie vodorovných pohybov osi vrtu, 

ktorý prechádza svahovou deformáciou. Pomôcou metódy môžeme určiť hĺbku, rýchlosť 

a smer pohybu svahovej deformácie. Na základe inžinierskogeologického prieskumu sú 

inklinometrické vrty navrhnuté tak, aby prechádzali telesom svahovej deformácie a päta 

inklinometrického vrtu musí byť situovaná v geologicky stabilnom prostredí. Po odvŕtaní vrtu 

je do vrtu osadená polyetylénová inklinometrická pažnica a na vnútornej strane tejto pažnice 

sú 2 na seba kolmé vodiace drážky. Priestor medzi pažnicou a stenami odvŕtaného vrtu sú 

vyplnené bentonitovo-cementovou (ďalej „BC“) zmesou. Po zatvrdnutí zmesi sa môže 

uskutočniť iniciálne, tzv. nulté meranie prechádzaním pažnice sondou s náklonomernými 

zariadeniami vedenou drážkami. Vo fixných hĺbkových úrovniach je od päty vrtu k povrchu 

zmeraný náklon sondy, ktorý je možné prepočítať na vodorovnú odchýlku. V stanovených 

časových intervaloch sa meranie v rovnakých hĺbkových úrovniach opakuje. 

 Vzhľadom k tomu, že sonda je vybavená dvoma náklonomernými zariadeniami 

v navzájom kolmých rovinách, možno vypočítať smer pohybu a z časových intervalov medzi 

jednotlivými meraniami tiež rýchlosť pohybu. Rozdielom medzi nultým a následným 

meraním od päty k povrchu vrtu dostávame deformačnú krivku osi vrtu. Priebeh deformácie 

možno sledovať až do znepriechodnenia vrtu, tzv. „ustrihnutie“ vrtu. 

 Meracia aparatúra pozostáva zo záznamového zariadenia, meracieho pásma a 

inklinometrickej sondy (obr. 2).  

 

obr. 2 - Inklinometrická aparatúra firmy Geokon (www.geokon.com) 

 Presnosť metódy závisí od typu použitej sondy, ktoré sa líšia veľkosťou meraného 

uhla. Všeobecne pri metóde presnej inklinometrie hovoríme o submilimetrovej presnosti. 

3.2  Kontinuálna inklinometria 

 Kontinuálna inklinometria, v rámci ktorej využívame zariadenia - stacionárne 

inklinometre, je založená na rovnakom systéme, ako pri vyššie spomenutej metóde. 
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Stacionárny inklinometer sa umiestňuje do inklinometrického vrtu do hĺbkovej úrovne, 

v ktorej už registrujeme, resp. očakávame pohyb, t.j. snímač je osadený na úroveň 

predpokladanej alebo prieskumom zistenej šmykovej plochy. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 

pred jeho inštaláciou vykonať niekoľko etáp meraní klasickým vertikálnym inklinometrom. 

Z toho vyplýva, že najnáročnejšou časťou inštalácie snímačov (v jednom vrte ich môže byť 

umiestnených i viac) je ich správne umiestnenie. Dáta zo snímača sú ukladané do dataloggera 

umiestneného v ústí vrtu. Údaje z týchto snímačov spolu s dátami z automatických 

hladinomerov pomáhajú  detailnejšie definovať závislosti medzi zmenami úrovne hladiny 

podzemnej vody a pohybovou aktivitou danej svahovej deformácie. Taktiež ako samostatné 

zariadenie môže byť využité v systémoch včasného varovania. Tieto zariadenia však nie sú 

bežnými zariadeniami v rámci monitoringu svahových deformácií. S výnimkou lokalít 

celospoločenského významu a dôležitosti, akými napr. diaľnice a rýchlostné cesty 

bezpochyby sú, bude ich využitie v rámci monitorovacích sietí nevyhnutné (Ondrejka et al., 

2011). 

3.3  Metóda časovej reflektometrie (TDR - Time Domain Reflectometry) 

Táto metóda vznikla v 50-tych rokoch minulého storočia na zisťovanie porúch a 

poškodení v diaľkových telekomunikačných vedeniach. V monitoringu zosuvných oblastí sa 

táto technológia využíva na sledovanie aktivity svahových pohybov a začala sa používať 

začiatkom 90-tych rokov. Jej hlavnou úlohou je lokalizácia šmykovej plochy a jej vývoj 

v čase. 

Túto technológiu možno jednoducho označiť ako radar v kábli. Nepoškodený kábel, 

ktorý má po celej svojej dĺžke takmer rovnaký odpor, sa osadí napr. na vonkajšiu časť 

inklinometrickej pažnice a priestor medzi stenou vrtu a pažnicou sa vyplní BC zálievkou. Na 

šmykovej ploche dochádza k namáhaniu, k deformácii pažnice s káblom a tým sa  na danom 

mieste mení jeho odpor, čo spôsobuje zmenu napätia impulzu. 

V porovnaní s metódou presnej inklinometrie je táto metóda finančne i časovo menej 

náročná. V súčasnosti sa technológia TDR overuje na viacerých zosuvných lokalitách (Drusa 

et al., 2009). 

4.  Merania povrchových posunov 

4.1  Geodetický monitoring 

 Monitorovanie povrchových horizontálnych a vertikálnych posunov patrí k základným 

aktivitám sledovania kinematiky svahových deformácií. Merania rýchlosti a vektorov 

posunov svahových deformácií geodetickými metódami boli aplikované už v 70. rokoch 

minulého storočia (napr. zosuvy v Handlovej, Okoličnom či Ondrášovej).  

 Na diaľničných úsekoch a rýchlostných komunikáciách sú uplatňované predovšetkým 

terestrické geodetické metódy. Vďaka technickému pokroku sa presnosť meraní neustále 

zlepšuje, napríklad trigonometrickou metódou môžeme určiť posuny so spoľahlivosťou 

1 mm, t.j. pri geodetických metódach hovoríme o milimetrovej presnosti. 

 Použitie konkrétnej geodetickej metódy závisí aj od faktu, akú presnosť 

horizontálnych a vertikálnych posunov požadujeme, je dôležité si stanoviť racionálne hranice. 

Podľa Biterrera (2003) racionálnymi hranicami sú q (polohové posuny) ≥ 2,5 mm a p 

(výškové posuny) ≥ 1 mm. Neprimerané  požiadavky na presnosť meraní zvyšujú náročnosť 

na prístrojové vybavenie, meračské postupy a spracovanie výsledkov merania. V prípade, ak 

sú požadované väčšie presnosti posunov, je vhodnejšie aplikovať iné, negeodetické metódy. 

 V rámci geodetického monitoringu svahových deformácií je na zosuvných svahoch 

i mimo nich vybudovaná sieť geodetických bodov, ktorú nazývame geodetické bodové pole 
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(obr. 3). Tvoria ju vzťažné body, ktoré sú situované v stabilnom teréne a pozorované body, 

ktoré sú umiestnené priamo v telese zosuvu. Tak, ako aj pri metóde presnej inklinometrie, aj 

v prípade geodetického monitoringu je vhodné situovať pozorované body v telese zosuvu 

v jeho aktívnych i potenciálnych častiach, a taktiež i mimo samotného telesa.  

 Intervaly medzi jednotlivými meraniami na diaľničných úsekoch majú zväčša dlhšie 

časové odstupy (týždne až mesiace), môžeme teda hovoriť o pasívnom monitoringu. 

 

 

obr. 3 - Geodetické bodové pole na zosuve v Chmiňanoch (spracované podľa Šutaríková et al., 2011) 

4.2  Globálne navigačné satelitné systémy (GNSS) 

 Presná družicová technológia GNSS sa vďaka veľmi presným meraniam priestorovej 

polohy bodov môže v kombinácii s terestrickými geodetickými metódami stať perspektívnou 

metódou. Úplne nahradiť klasické terestrické metódy v zosuvných územiach však nedokáže – 

napr. v prípade zalesnenia územia sa technológia GNSS nedá aplikovať. Pri využití GNSS 

technológie v súčasnosti hovoríme už o centimetrovej presnosti (merania v reálnom čase), pri 

dodatočnom spracovaní (postprocessing-u) dosiahneme milimetrovú presnosť. 

5.  Monitorovanie zosuvotvorných faktorov (režimové pozorovania) 

 Meranie hladiny podzemnej vody patrí k štandardným meraniam za účelom zistenia 

hydrogeologických pomerov v priepustných  zeminách. Režimové pozorovania predstavujú 

najmä režimové pozorovania hladín podzemnej vody a  merania výdatnosti odvodňovacích 

zariadení. Nevyhnutnou súčasťou k odvodeniu potrebných závislostí sú taktiež  údaje 

o zrážkach. 

 

Režimové pozorovania hladiny podzemnej vody sa vykonávajú vo vystrojených pozorovacích 

hydrogeologických vrtoch (perforovaná pažnica, priestor medzi pažnicou a stenou vrtu je 
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vyplnený obsypom potrebnej frakcie). Hladiny sa tradične merajú hladinomermi (bodové 

merania vykonávané pracovníkmi geologických firiem) a v súčasnosti sa čoraz častejšie 

umiestňujú do pozorovacích hydrogeologických vrtov automatické hladinomery. Snímače 

zaznamenávajú hodnotu vodného tlaku v monitorovacom vrte a taktiež i teplotu. V samotných 

zariadeniach sú umiestnené: pamäť pre záznam nameraných hodnôt i potrebný akumulátor 

(obr. 4). Pred samotnou inštaláciou na meranej lokalite je dôležité poznať rozkyv hladiny 

vody vo vrtoch, kde chceme snímače inštalovať (ak hladina klesne pod úroveň snímača, ten 

dáta nezaznamenáva). Dáta zo snímačov môžu byť prenášané diaľkovým prenosom. Ak 

zariadenie nedisponuje prenosom dát na diaľku, je potrebné dáta stiahnuť priamo na lokalite 

(obr. 4). Pamäť snímačov je väčšinou nastavená na maximálny počet záznamov (časový 

interval záznamov si volí užívateľ, môže byť už od 1 sekundy). Ak sa dosiahne maximálny 

počet záznamov, snímač podľa nastavenia užívateľa prestane merať alebo sa dáta začnú 

prepisovať novými záznamami o hodnotách vodného tlaku. 

 

 

obr. 4 - Automatický hladinomer od firmy Solinst - vľavo, manuálne sťahovanie dát zo snímača - 

vpravo (www.solinst.com) 

Merania výdatnosti odvodňovacích zariadení (napríklad subhorizontálne odvodňovacie vrty) 

sú vykonávané pracovníkmi geologických firiem alebo iných pozorovateľov. Tak, ako 

v prípade kontinuálnej inklinometrie, resp. automatických hladinomerov podzemnej vody je 

v budúcnosti priestor na spoločensky významných lokalitách inštalovať automatické zberné 

zariadenia (Wagner et al., 2010). V prípade diaľničných úsekov prechádzajúcich cez územia 

s výskytom svahových deformácií poskytuje spojenie výdatnosti odvodňovacích zariadení, 

úhrnu zrážok a výšky hladín podzemnej vody v monitorovacích vrtoch veľmi dôležité 

informácie o účinnosti sanačných opatrení v konkrétnej zosuvnej oblasti. 

 

Údaje o zrážkach sa získavajú z celoslovenskej siete staníc SHMÚ (Slovenský 

hydrometeorologický ústav). Údaje o zrážkach možno získať aj z lokálnych zrážkomerných 

staníc, ktoré môžu byť vybudované priamo na významných lokalitách. Informácie o zrážkach 

spolu s náchylnosťou územia na svahové pohyby zaraďujeme k základným a dôležitým 

údajom o pravdepodobnosti vzniku svahových pohybov (Wagner et al., 2010).  

 

Merania pórových tlakov. Významnou vlastnosťou podzemnej vody je jej stav napätosti - 

tlak, ktorý v zeminách označujeme ako pórový tlak vody. Pórový tlak vody znižuje šmykovú 

pevnosť zemín, a preto je potrebné poznať jeho veľkosť najmä v úrovniach šmykových plôch. 

V homogénnom, dobre priepustnom prostredí, môžeme údaje o stave napätosti získať 

z meraní hladiny podzemnej vody v pozorovacích vrtoch. Avšak v nehomogénnom a slabo 

priepustnom prostredí je potrebné na zistenie pórového tlaku vody inštalovať piezometre, 
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pričom hodnota tlaku sa získava bodovo v danej hĺbke. V jednom vrte môže byť osadených 

i viac piezometrov. V súčasnosti sa overuje zabudovanie piezometrov v jemnozrnných 

zeminách priamo do BC zálievky, čo podstatne zjednodušuje inštaláciu týchto zariadení 

v porovnaní s inštaláciou, pri ktorej sa strieda pieskový obsyp s BC zálievkou (Gróf, 2008). 

Záver 

 Vývoj technického vybavenia jednotlivých metód prispieva k zvyšovaniu presnosti 

získavania meraných veličín a tiež k možnostiam ich automatického získavania, resp. 

diaľkovému prenosu. Popri klasických metódach sa v súčasnosti už overujú metódy, ktoré 

môžu v budúcnosti niektoré klasické metódy nahradiť, resp. v kombinácii s tradičnými 

metódami priniesť presnejšie výsledky, finančnú i časovú úsporu. Známou skutočnosťou je, 

že získavanie informácií o aktivite svahových pohybov je technicky i finančne menej náročné 

ako sanácia a stabilizácia už vzniknutých svahových pohybov. Z tohto pohľadu má 

monitoring svahových deformácií svoje nezastupiteľné miesto. Tiež je potrebné pripomenúť, 

že sledovanie aktivity má prebiehať nielen pred  samotnou výstavbou,  ale i počas výstavby 

a taktiež počas prevádzky technického diela. Monitorovať môžeme taktiež pohyby 

jednotlivých geotechnických objektov, ako sú zárezy, oporné a zárubné múry alebo nadložie 

tunelových rúr. 

 V neposlednom rade je potrebné poznamenať, že na prvom mieste je dostatočná 

odborná znalosť geologického prostredia, jeho fyzikálnych a technických vlastností, jeho 

vývoja a až následne na základe týchto informácií môžeme pristúpiť k aplikácii vhodných 

monitorovacích metód. 

 

Poďakovanie: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy č. APVV-0330-10 a VEGA 1/0910/11 „Multiriziková analýza vybraných 
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Aplikácia metódy fuzzy logiky pre účely mapovania 
náchylnosti územia na zosúvanie 
Application of  fuzzy logic to landslide  susceptibility mapping 

Mgr. Martin Dunčko 
UK v Bratislave – Prírodovedecká fakulta, duncko@fns.uniba.sk 

Abstract: 

English In this paper I will focus on fundamental explanation of fuzzy expert systems and its 

application for the purpose of mapping slope deformations - landslides. This slope 

deformations seriously affect the environment and becomes a major geobarrier in spatial 

planning. However, we need to know the causes of slope deformations, and many other 

factors affecting landslides, their activation and stability. Finally, know and understand the 

principle of operation of fuzzy expert systems. Expert systems are computer programs that 

simulate the decision-making in dealing with problem narrowly focused tasks. The principle 

of fuzzy expert systems based on fuzzy logic and fuzzy set theory. Fuzzy set theory solves one 

of the most fundamental problems of science, the relationship between accuracy and 

uncertainty. Main advantage of fuzzy logic is its ability to mathematically capture the 

information expressed in words as you work with ambiguous terms often used in human 

speech. 

Abstrakt: 

V príspevku sa zameriam na vysvetlenie fuzzy expertných systémov, resp. fuzzy logiky a jej 

využitie pre účely mapovania svahových deformácií – zosuvov, ktoré vážne ovplyvňujú 

životné prostredie a stáva sa tak významnou geobariérou pri územnom plánovaní. K tomuto 

účelu však potrebujeme poznať príčiny vzniku svahových deformácií, a mnohé iné faktory 

ovplyvňujúce zosuvy, ich aktiváciu a stabilitu. V neposlednom rade poznať a pochopiť 

princíp fungovania fuzzy expertných systémov. Expertné systémy sú počítačové programy, 

ktoré simulujú rozhodovacie procesy pri riešení problémovo úzko zameraných úloh. Princíp 

fuzzy expertných systémov vychádza z teórie fuzzy logiky a fuzzy množín. Teória fuzzy 

množín rieši jeden z najzákladnejších problémov vedy, a to vzťah medzi presnosťou 

a nepresnosťou. Základnou prednosťou fuzzy logiky je jej schopnosť matematicky podchytiť 

informácie vyjadrené slovne, čo umožňuje pracovať s nejednoznačnými pojmami veľmi často 

používanými v ľudskej reči. 

Keywords: 

fuzzy expert systems; fuzzy logic; fuzzy sets; knowledge base 

Kľúčové slová: 

fuzzy expertné systémy; fuzzy logika; fuzzy množiny; báza znalostí 

1. Úvod  

Človek sa vždy snažil veci opísať čo najpresnejšie. Ak niečo nevieme úplne opísať, 

nastáva problém. Už antický filozofi sa zaoberali problémom neurčitosti. S týmto problémom  

sa stretávame aj v inžinierskej geológií. V mnohých prípadoch nastane situácie, kedy možno 

váhame ako zhodnotiť, alebo akú hodnotu, váhu, čí slovné ohodnotenie priradiť k danému 
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faktoru, javu, alebo inému objektu pozorovanie v rámci záujmového skúmania. V tejto 

súvislosti si aj filozof Zeno kládol otázku pri pohľade na kopu piesku: ,,Čo sa stane ak z tejto 

kopy odoberiem jedno nepatrné zrniečko piesku? Bude to ešte stále kopa? “. Koľko zrniečok 

piesku treba z kopy odobrať aby sa stala kôpkou? 

Klasické expertné systémy používajú na odvodzovanie dvojhodnotovú (Booleanovu) 

logiku, na rozdiel od fuzzy expertných systémov, v ktorých sa v súčasnosti používa najviac 

fuzzy logika. Princíp fuzzy logiky vychádza z teórie fuzzy množín. Základy fuzzy množín 

položil profesor L.A. Zadeh v roku 1965. Ako už bolo v abstrakte príspevku spomenuté, 

teória fuzzy množín rieši jednu z najzákladnejších problémov vedy, a to vzťah medzi 

presnosťou a nepresnosťou. Základom je matematicky podchytiť informácie vyjadrené 

slovne. Samotná práca fuzzy expertného systému spočíva v hľadaní adekvátnej odpovedi na 

položenú otázku. V dnešnej dobe existuje  niekoľko tisíc aplikácií využívajúcich fuzzy logiku 

v rôznych odvetviach v oblasti riadenia, diagnostiky, spracovania a prognostike. 

V tomto článku zameriame na stručnú charakteristiku a vysvetlenie pojmov 

a princípov fungovania fuzzy expertných systémov, ako aj priblíženie príkladov jej použitia 

pri riešení konkrétnych úloh mapovania náchylnosti územia na zosúvanie. 

2. Expertné systémy  

 Dôležité je na začiatku v krátkosti vysvetliť čo sú expertné systémy. Ide o počítačové 

programy, ktoré simulujú činnosti expertov (vedcov), pri riešení najrožnejších úloh. Takýto 

systém je založený na prevzatých myšlienkach a bázy znalostí expertov (vedcov) za účelom 

použitia týchto znalosti pre používateľa, ktorý môže aj nemusí disponovať týmito znalosťami 

(Farkas, 2010 ?). Inferenčný mechanizmus je systém, ktorý uskutočňuje riešenie úlohy 

spočívajúce v hľadaní alebo navrhovaní odpovedí na danú otázku. Ako príklad spomenieme 

dve metódy inferencie: Mamdaniho a Sugenovu inferenčnú metódu (Pok, 2008). 

 Mamdaniho metóda využíva orezávanie výstupnej funkcie príslušnosti (FP) na 

hodnote príslušnosti vstupu. 

 Pri Sugenovej metóde sú fuzzy množiny (kapitola 3.1) výstupu zjednodušené takým 

spôsobom, že majú hodnotu 1 v jedinom bode, všade inde majú hodnotu 0. Tým sa výpočet 

ťažiska zjednoduší na výpočet váženého priemeru niekoľkých hodnôt.  

 Základná štruktúra expertného systému je na obrázku 1. V praxi môže isť o najrôznejšie 

typy softvérov, s ktorými sa stretávame každý deň, bez toho aby sme si to vôbec uvedomili. 

Takže úlohou expertného systému je dosiahnuť taký postup riešenia danej úlohy, akoby na nej 

pracoval sám expert. Aby však bolo možné manipulovať s takýmito dátami je potrebné mať 

k dispozícií mechanizmus na zápis, manipuláciu s vedomosťami a výpočtami, ktoré sú  

zapísané v samostatných bázach údajov a dát.  

 

 

obr. 1 - Štruktúra expertného systému 

Vo fuzzy expertných systémoch sa na odvodzovanie používa namiesto dvojhodnotovej 

logiky fuzzy logika (funkcie príslušnosti a pravidlá založené na fuzzy logike podrobnejšie 

rozpísané v kapitole 3.). Základným princípom fuzzy prístupu je kombinácia vstupných a 

výstupných hodnôt a ich formalizácia pomocou pravidiel. Najznámejšou formou 

reprezentácie vedomosti v expertných systémoch je pravidlá AK – TAK (IF –THAN) 

Všeobecný tvar tohto fuzzy pravidla je nasledovný (Farkas, 2010 ?): 

 

 podmienková časť       dôsledok 

AK < fuzzy výrok>         POTOM  < fuzzy výrok> 
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2.1 Báza znalostí 

Stupeň naplnenia bázy znalosti je závislý na dostupných znalostiach a skúsenostiach 

jednotlivca, alebo tímu pracujúceho na danom riešení. Ďalej tiež správnym výberom faktorov, 

teda záujmových prvkov (lingvistických premenných), ktoré budú vstupovať do jednotlivých  

výpočtov riešenia danej problematiky. 

3.  Fuzzy logika 

 Slovo fuzzy je anglického pôvodu a znamená neostrý, matný, neurčitý, vágny. Fuzzy 

logika je založená na teórií fuzzy množín a môžme povedať, že ide o disciplínu, ktorá má 

menej ako päťdesiat ročnú históriu.  

 Klasická Booleanova logika pripúšťa len dve pravdivostné hodnoty: pravda, alebo 

nepravda; patrí, alebo nepatrí  a pod.,  číže 1, alebo 0 (obr. 2a). Vo fuzzy logike je prípustné aj 

čiastočné členstvo v množine, takže je rozšírená o celý interval <1;0>.  

  

 

obr. 2 -  a) grafické zobrazenie klasickej Booleanovej logiky, b) grafické zobrazenie fuzzy logiky  

3.1  Fuzzy množiny 

Prvým a základným konceptom fuzzy logiky je fuzzy množina (FM), ktorá je 

definovaná (označme ju symbolom A) ako množina u є U (U je tzv. univerzum), kde 

každému z nich je priradený stupeň príslušnosti (funkcia príslušnosti – FP) uA (µ), ktorého 

hodnoty sa pohybujú v rozmedzí <1;0> a matematicky sa dá zapísať v podobe (Navara, 

Olšák, 2001-2002):  

A = {(u, µ(u)), u є U} 

Príslušnosť prvku u do fuzzy množiny A udáva tzv. hodnota funkcie príslušnosti (FP), 

ktorá teda môže nadobudnúť hodnoty z intervalu <1;0>. Je potrebné rozlíšiť fakt, že nejde 

o pravdepodobnosť, s ktorou prvok u patrí do fuzzy množiny A, ale skôr o silu, s ktorou 

prvok u patrí množine A. Keď vnesieme skúmané prvky do grafu, dostaneme funkčné 

zobrazenie v podobe funkcie príslušnosti (FP), kde prechod od príslušnosti ,,skúmaný prvok 

určite nepatrí do množiny - 0“ k príslušnosti ,,daný prvok určite patrí do množiny – 1“ je 

pozvoľný  a vzniká tak pásmo (obr. 2b), kde príslušnosť prvku u do množiny A nie je 

jednoznačná. To znamená, že je neurčitá, čiže fuzzy. Uvediem krátky príklad pre jednoduché 

vysvetlenie princípu fuzzy logiky. Majme jeden záujmový prvok, pojem (tzv. lingvistickú 

premennú) teplota (°C), ktorú chceme opísať dvomi kvalitatívnymi pojmami (tzv. 

lingvistickými hodnotami): teplo a zima. Chceme teda prvok z množiny teplota zaradiť do 

dvoch množín, pričom hranice medzi týmito množinami nie sú ostré – preto sú to fuzzy 

množiny. Každá z týchto množín je definovaná funkciou príslušnosti (FP), ako vidno na obr. 

3. Pri teplote 20 °C môžeme vidieť, že jej príslušnosť do fuzzy množiny teplo (červená čiara) 

je 0,6 a príslušnosť do fuzzy množiny zima (modrá čiara) je 0,4. Tento príklad môžeme tiež 

interpretovať nasledovne: pri teplote 20 °C je 60% teplo a 40% zima. Z príkladu tak môžeme 

vidieť, že pri teplote 20 °C nemusí byť len zima alebo teplo (charakteristika podľa 

Booleanovej logiky), ale túto teplotu môžeme označiť ako napríklad prijemné teplo 

(charakteristika podľa Fuzzy logiky). 

 



- 190 - 

 

 

obr. 3 - Graf znázorňujúci hodnotu funkcie príslušnosti (FP) teploty  20°C do fuzzy množiny teplo 

(červená čiara) a zima (modrá čiara) na základe fuzzy logiky 

Premenná - teplota má definované dve hodnoty, ktoré predstavujú dve rôzne fuzzy 

množiny (zima a teplo), definované dvomi rôznymi funkciami príslušnosti (FP), ktorých 

hodnoty sú na zvislej osi. V našom príklade sú FP navzájom farebne odlíšené. Súčet hodnôt 

FP v každom bode je rovný jednej. Pokiaľ sú FP definované týmto spôsobom, hovoríme, že 

tvoria tzv. fuzzy partíciu. Maximálny počet FP, ktoré sa navzájom prekrývajú, udáva rád 

fuzzy partície. V našom vyššie uvedenom príklade na obr. 2 ide o fuzzy partíciu druhého 

rádu. 

Odkiaľ sa však vzali uvedené definície FP a prečo vyzerajú práve takto? Návrh tvaru, 

druhu a počtu FP býva obyčajne najzložitejšia časť návrhu každého fuzzy systému. Pre tvar 

FP sa zvyčajne volia  tzv. trojuholníkové alebo lichobežníkové FP. Na návrh samotného tvaru 

FP sa používajú rôzne metódy počínajúc odhadom, cez transformáciu štatistických údajov 

spracovávaných dát, fyzikálne merania až po metódy založené na adaptácii, učení a ladení 

parametrov.  

4. Aplikácia Fuzzy logiky v praxi 

V dostupnej domácej literatúre som sa s použitím a aplikáciou fuzzy logiky v prostredí 

blízkom inžinierskej geológií stretol len v dvoch príspevkoch (Lazarová et al., 2004 

a Lazarová, 2006). Prvý z nich sa zaoberá základným opisom fuzzy logiky, fuzzy expertného 

systému, bázy znalostí, ďalej návrhom štruktúry a vlastností fuzzy expertného systému 

v programe Matlab a tiež jeho aplikáciou, ktorá by umožnila stanoviť pevnosť rozpojovanej 

horniny, na základe vložených údajov do bázy znalostí. Bázu znalostí naplnili vedomosťami a 

dostupnými  informáciami z razenia prieskumných štôlní tunela Branisko a Višňové – Dubná 

skala. Vytvorená báza znalosti obsahuje 792 pravidiel typu AK-TAK (IF-THAN), pričom 

každý jeden výrok ohodnotili váhou. Autormi vytvorená báza znalosti obsahuje 5 premenných 

veličín. Nezávislými premennými sú prítlak hlavy raziaceho stroja (F), hĺbku zatláčania disku 

do horniny (h), krútiaci moment hlavy raziaceho stroja (Mk) a RQD koeficient. Závislou 

premennou, ktorá zároveň predstavuje výstupnú premennú je pevnosť horniny v prostom 

tlaku (σ).  

V druhom príspevku sú prezentované výsledky štúdie aplikácie fuzzy metódy na 

hodnotenie stavu horninového masívu na postupujúcej čelbe. Metóda bola aplikovaná na 

hodnoty monitorovaných a z nich vypočítaných veličín procesu razenia prieskumnej štôlne 

Branisko. Navrhnutý fuzzy systém bol realizovaný v programovom prostredí MATLAB a 

využíval Fuzzy Logic Toolbox. Pri jeho návrhu zvolili nasledovný postup:  

 definovanie a vytvorenie použitých vstupov a výstupov,  

 vytvorenie jazykových premenných,  

 vytvorenie pravidiel,  

 testovanie systému počas návrhu,  

 generovanie výsledného systému,  

 verifikácia návrhu systému v praxi. 
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Na vyhodnotenie produkčných pravidiel použili Mamdaniho inferenčný mechanizmus. 

Schéma tohto mechanizmu je na obr. 4 (Lazarová, 2006). V závere autorka uvádza, že fuzzy 

systém bude ďalej dopĺňaný o parametre opotrebovania diskov a o geologické parametre 

horninového masívu so zameraním na orientácie a hustoty diskontinuít, prítomnosť 

kremenných žíl a typ horninového masívu.  

 

 

obr. 4 -  Schéma výpočtu σtlH s použitím Mamdaniho inferenčného mechanizmu (Lazarová, 2006) 

Požitie metódy fuzzy logiky v zahraničí je výraznejšie. V najväčšej miere sa používa 

metóda fuzzy logiky v spojení s hodnotením náchylnosti svahov na zosúvanie a 

následnej tvorbe máp náchylností územia na zosúvanie. Pri tvorbe máp tuto metódu použili 

Lee, Junag (1992), Juang et al. (1992), Lee (2007), Ercanoglu, Gokceoglu (2002, 2004), 

Tangestani (2003, 2009), Demicco, Klir (2004), Hwang, Thill (2004), Petry et al. (2004), 

Saboya et al. (2006), Predhan et al. (2009), Wang et al. (2009), Gorsevski, Jankowski (2010), 

Akung et al. (2011), Ercanoglu, Temiz (2011), Ilanloo (2011). Príspevok Ilanlooa (2011) sa 

zaoberá vytvorením mapy náchylnosti územia na zosúvanie Karaj Damskej kotliny v Iráne. 

Záujmové územie zaberá plochu 764 km
2
 a z geologického hľadiska sa v ňom nachádzajú 

horniny vrchného kambria – bridlice, pieskovce, v menšej miere dolomity, najviac sú 

zastúpené treťohorné horniny – bridlice, tufy a sliene. Strmé svahy sú tvorené vápencami 

a kremencami. Samotné spracovanie úlohy spočíva vo výbere deviatich vstupných parametrov 

a prideleniu funkcia príslušnosti (FP) z intervalu <1;0> ich podtriedam (atribútom, alebo 

fuzzy množinám). Z parametrov: litológia, zlomy, sklon svahu, orientácia svahu, nadmorská 

výška, vegetácia, cestná infraštruktúra, riečna sieť, sieť studní boli vytvorené pomocné mapy 

pre výsledný výpočet pomocou fuzzy logických operátorov (algebrický produkt, algebrický 

súčet a gamma). Fuzzy logický operátor je pomenovanie rôznych matematických výpočtov 

pre operácie s fuzzy množinami – patria sem prienik (AND), zjednotenie (OR), komplement 

(NOT), ako aj vyššie uvedený algebrický produkt (AP) atď. Konečným výpočtom bola mapa 

náchylnosti územia na zosúvanie s nasledovným hodnotením územia: 12% študovanej oblasti 

je hodnotených s veľmi vysokou náchylnosťou, 41% s vysokou náchylnosťou, 42% so 

strednou náchylnosťou, 4,5% s najnižšou náchylnosťou a 0,5% s veľmi nízkou, alebo žiadnou 

náchylnosťou. Tato mapa bola vyhodnotená pomocou fuzzy operátora gamma (γ =0,98) 
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v prostredí GIS a jej vizualizácia je na obr. 5. Výsledky svojej práce hodnotil autor pozitívne 

a ukazujú, že teóriu fuzzy množín možno integrovať na efektívne spracovanie priestorových 

dát pre mapovanie zosuvov pôdy. 

 

 

obr. 5 - Mapa náchylnosti územia na zosúvanie vypracovaná poľa fuzzy operátora gamma 0,98 

(Ilanloo, 2011) 

V ďalšej práci od Ercanoglua, Temiza (2011) sa autori zamerali na aplikáciu 

logistickej regresie a fuzzy logiky na hodnotenie náchylnosti na zosúvanie v oblasti na západe 

Turecka v blízkosti Čierneho mora. Geodynamické javy v tejto oblasti spôsobujú veľké škody 

na budovách, cestnej infraštruktúre, ropovodoch a v neposlednom rade ohrozujú miestne 

obyvateľstvo. Veľkosť študovaného územia bola 570,625 km
2
. Na skúmanom území 

rekognoskáciou identifikovali 96 zosuvov.  

Vstupne parametre, teda sledované faktory pre výpočet náchylnosti autori vybrali 

nasledovne: nadmorská výška (najvyššia kóta je vrch Sivritürbe s 1 471 m.n.m., tvorený 

vápencami), litológia, využitie pôdy, sklon svahu, orientáciu svahu a vzdialenosť od rieky. 

Jednotlivé vstupné parametre ďalej rozdelili na podtriedy (atribúty) a tým boli pridané váhové 

hodnoty v percentách. 

Na základe šiestich vstupných parametrov za pomoci fuzzy logických operátorov 

(AND, OR, algebrický produkt - AP, algebrický súčet - AS a gamma - GA) vytvorili až 17 

máp. Z týchto sedemnástich máp bolo 13 máp vytvorených na základe rôznej hodnoty gamma 

γ. Výpočet pomocou fuzzy operátora fuzzy gamma (F_GA) je charakterizovaný ako súčin 

algebrického súčtu a algebrického produktu za použitia hodnoty γ a 1- γ. Rovnice pre výpočet 

vyzerá tak: 

 

 
 

Po zhodnotení výsledných máp, vyšli ako najpresnejšie mapy vypočítané pomocou 

fuzzy operátora algebrického produktu a fuzzy operátora gamma po dosadení hodnoty γ = 

0,975.  
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5.  Záver   

Tento príspevok bol zameraný na jednoduché vysvetlenie princípov fungovania fuzzy 

expertných systémov, fuzzy logiky a v neposlednom rade oboznamuje s využitím tejto 

metodiky v praxi. Problémom, ktorý je potrebné zohľadniť pri vývoji expertného systému je 

rôznorodosť faktorov. Ich povaha môže byť kvantitatívna, alebo kvalitatívna. Taktiež 

jednotlivé faktory, prispievajú rôznou váhou k výslednému hodnoteniu. Ukazuje sa, že teóriu 

fuzzy logiky (fuzzy množín) možno integrovať na efektívne spracovanie priestorových dát pre 

mapovanie zosuvov a tvorbu máp náchylnosti územia na zosúvanie. Očakáva sa, že niektoré 

námety a návrhy v uvedených literatúrach budú užitočné pre ďalšie reálne aplikácie, vrátane 

integrácie a interpretácie za účelom získania požadovaného výsledku, alebo rozhodnutia. 
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Mgr. Patricia Ekkertová 
Mgr. Martin Dunčko, Mgr. Rudolf Tornyai 

   Katedra inžinierskej geológie PRIF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, ekkertova@fns.uniba.sk 

Abstract: 

The aim of this study was to verify the suitability of the methods of digital photogrammetry for 

the structural analysis of failure rock slopes, whose benefits would appreciate geologist 

especially in inaccessible and steep terrain, where is the use of geological compass difficult 

or impossible. The results of study describe metodology for measuring orientation of 

discontinuites of rock slopes with terestrial digital photogrammetry. Selected photos were 

processed by software Photomodeler Scanner, where a cloud of 3D points was created from 

pairs of images, which allowed after exporting to software Split-Fx automatically determine 

and plot of fractures in the program Split-Fx. Analysis of results allowed to create a graph of 

optimal distance from the camera position to rock slope to height of slope with showing the 

boundary distance and optimal distance between the camera positions, for the focal distances 

16 and 35 mm. 

Abstrakt: 

    Cieľom príspevku bolo overiť vhodnosť metódy digitálnej fotogrametrie pri štruktúrnej 

analýze porušených skalných svahov, ktorej výhody by ocenil geológ najmä v neprístupnom 

a strmom teréne, kedy je použitie geologického kompasu komplikované alebo nemožné. 

Výsledky príspevku opisujú metodický postup na meranie orientácie diskontinuít skalných 

svahov pomocou metódy pozemnej digitálnej fotogrametrie. Vybrané snímky boli spracované 

v softvéri Photomodeler Scanner, kde bolo z  dvojíc snímok vytvorené mračno 3D bodov, 

v ktorom bolo možné po exportovaní do softvéru Split-Fx automaticky určiť a zakresliť 

orientáciu puklín. Analýza výsledkov umožnila vytvorenie grafov optimálnej vzdialenosti 

pozície fotoaparátu od svahu ku výške svahu s vyznačenou hraničnou vzdialenosťou 

a optimálnej vzdialenosti medzi pozíciami fotoaparátu, pre ohniskové vzdialenosti 16 a 35 

mm.  

Key words:  

digital photogrammetry; rock slope; structure analysis; point cloud 

Kľúčové slová: 

digitálna fotogrametria; skalný svah; štruktúrna analýza; mračno bodov 

1. Úvod 

Pozemná digitálna fotogrametria je čoraz viac používaná ako mapovacia metóda pre 

zobrazenie morfológie prírodných a umelých skalných svahov v 3D rozmere. V priebehu 

niekoľkých posledných rokov sa výrazne zvýšila dôležitosť spracovania digitálneho obrazu 

vo fotogrametrii. Rozhodujúcimi činiteľmi, ktoré prispeli k tomuto vývoju bolo podstatné 

zvýšenie kapacity počítačov a výroba digitálnych fotoaparátov. Súbežne sa vyvíjali metódy 
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spracovania digitálneho obrazu, ako aj fotogrametrické algoritmy, ktoré v konečnom dôsledku 

pripravili cestu aplikáciám digitálnej fotogrametrie.Často vyzdvihovanou výhodou tejto 

metódy, ako aj metódy laserového skenovania [1], je schopnosť prezerať neprístupné strmé 

a vysoké skalné steny, znížené riziko pre pracovníkov, vznik trvalého záznamu vlastnosti 

skalného svahu v určitom čase a možnosť zistenia veľkosti orientácie diskontinuít. Tieto 

techniky pôsobia ešte atraktívnejšie vďaka metódam, ktoré umožňujú automatické, časovo 

efektívne rozpoznávanie diskontinuít na 3D modeloch [2,3,4]. Metódy pozemného snímania 

ponúkajú možnosť merať orientáciu diskontinuít na omnoho väčšej ploche než pri použití 

geologického kompasu.  

2. Metodický postup 

Pre overenie metodického postupu v praxi boli ako modelové lokality pre digitálne 

snímkovanie vybrané: skalný svah v odreze Devínskej cesty neďaleko vodného zdroja Sihoť 

v Bratislave s výškou približne 7 m (obr.1), ďalej skalná stena nachádzajúca sa v podloží 

Románskeho paláca v severnej časti masívu Spišského hradu s výškou približne 3,5 m (obr. 2) 

a skalný svah v areáli uzavretého kameňolomu Srdce na SZ svahu Devínskej Kobyly s výškou 

približne 5 m (obr. 3). 

Na snímanie skalných svahov bol použitý digitálny fotoaparát Canon EOS 5D Mark 

II; 21,1 MPix s ohniskovou vzdialenosťou objektívu 16mm a/alebo 35mm.  

Pred vytvorením snímok, bolo na skalný svah náhodne rozmiestnených dvadsať 

kódových terčov s veľkosťou 20 x 20 cm, ktoré výrazne urýchľujú spracovanie, pretože 

umožňujú automatickú identifikáciu totožných bodov na jednotlivých digitálnych snímkach 

v programe Photomodeler Scanner. Použitie kódových terčov nie je nevyhnutné, avšak 

výrazne urýchľuje a uľahčuje spracovanie digitálnych fotografií pri tvorbe mračna 3D bodov 

v programe Photomodeler Scanner, pretože umožňuje automatickú identifikáciu totožných 

bodov na jednotlivých digitálnych snímkach. Na skalný svah bol umiestnený aj zorientovaný 

osový kríž pre určenie orientácie skalného svahu voči svetovým stranám. 

    

 

  

Obr. 1: Lokalita Devínska cesta [5] 
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Obr. 2: Lokalita Románsky palác 

 

 

Obr. 3: Lokalita Srdce 

 

Skalný svah bol snímkovaný z viacerých stanovísk, z rôznych vzdialeností a uhlov. Pri 

snímkovaní bolo nutné zachovať princípy stereofotogrametrie, a to prekrytie jednotlivých 

dvojíc snímok (ľavej a  pravej snímky) pri dodržaní podmienky, že hodnota uhla medzi dvomi 

snímkami by mala byť v optimálnom rozpätí 10 – 30° a pomer b/h, t.j. pomer medzi 

vzdialenosťou medzi dvomi pozíciami fotoaparátu (b) a vzdialenosťou pozície fotoaparátu od 

skalného svahu (h) pre danú dvojicu snímok by mal mať hodnotu 0,1 – 0,5. Výber ohniskovej 

vzdialenosti priamoúmerne závisel od rozmerov skalného svahu..  

Výber fotografií pre spracovanie a vytvorenie mračna 3D bodov v programe 

Photomodeler Scanner závisel na vizuálnom posúdení parametrov snímania každej fotografie, 

prípadne každej dvojice fotografií, a to vzdialenosti pozície fotoaparátu od skalného svahu, 

uhlu medzi dvojicou fotografií a dostatočnej veľkosti kódových terčov na snímkach. Pri 

vytváraní mračna 3D bodov boli menené nastavenia parametrov – kroku vzorkovania 

(sampling rate) a hĺbkového rozsahu (depth range). Krok vzorkovania určoval interval 

vzorkovania bodov na ploche skalného svahu a hĺbkový rozsah udával v akej vzdialenosti 

pred a za myslenou stredovou rovinou skalného svahu má program vytvárať 3D body. 

Výsledkom spracovania snímok bolo mračno 3D bodov (obr. 4 – obr. 7). 
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Obr. 4: Mračno 3D bodov – Devínska           Obr. 5: Mračno 3D bodov – Devínska cesta,  

      cesta, ohnisková vzdialenosť 16 mm                       ohnisková vzdialenosť 35 mm 

 

    

     Obr. 6: Mračno 3D bodov – Románsky              Obr. 7: Mračno 3D bodov – Srdce, ohnisková 

       palác, ohnisková vzdialenosť 16 mm                           vzdialenosť 35 mm                                                

                         

Výsledné mračno bodov bolo vo forme textového súboru importované do softwaru 

Split-Fx, ktorý umožnil manuálne vyznačenie plôch diskontinuít skalného svahu a následné 

automatické meranie ich orientácií a zakreslenie do Schmmidtovej ekvatoriálnej projekcie 

(obr.8 – obr.11). 
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            Obr. 8: Schmmidtov diagram pólov                           Obr. 9: Schmmidtov diagram pólov 

 diskontinuít – Devínska cesta, ohnisková           diskontinuít – Devínska cesta, ohnisková 

   vzdialenosť 16 mm                                                vzdialenosť 35 mm 

 

     

           Obr. 10: Schmmidtov diagram pólov                     Obr. 11: Schmmidtov diagram pólov  

      diskontinuít – Románsky palác,ohnisková             diskontinuít – Srdce, ohnisková vzdialenosť 

                             vzdialenosť 16 mm                                                           35 mm 

 

3. Výsledky a diskusie 

 Analýzou výsledkov boli zistené optimálne parametre snímkovania skalného svahu, so 

zameraním sa na určenie optimálnej vzdialenosti pozície fotoaparátu od skalného svahu pre 

určité ohniskové vzdialenosti objektívu (16 a 35 mm). Súčasťou analýzy bolo aj zhodnotenie 

vzťahu medzi pomerom b/h a ohniskovou vzdialenosťou objektívu a zistenie hraničnej 
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vzdialenosti, po prekročení ktorej je veľkosť kódových terčov umiestnených na skalnom 

svahu dostatočne veľká pre správnu identifikáciu programom Photomodeler Scanner (obr. 12, 

13).  

 

   

Obr. 12: Optimálna vzdialenosť od svahu „h“ ku výške svahu „H“ s vyznačenou hraničnou 

vzdialenosťou a optimálna vzdialenosť medzi pozíciami fotoaparátu „b“ pre objektív 16 mm 

 

 

Obr. 13: Optimálna vzdialenosť od svahu „h“ ku výške svahu „H“ s vyznačenou hraničnou 

vzdialenosťou a optimálna vzdialenosť medzi pozíciami fotoaparátu „b“ pre objektív 35 mm 
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 Výsledky práce potvrdili možnosť využitia digitálnej fotogrametrie pri štruktúrnej 

analýze skalných svahov, za predpokladu dodržania optimálnych parametrov snímkovania 

skalného svahu. Nevýhodou metódy je menej kvalitný výsledok a dlhší čas potrebný na 

spracovanie snímok v porovnaní s metódou laserového skenovania a nutnosť dodržania 

parametrov snímkovania, najmä vzdialenosti pozíciou fotoaparátu a skalným svahom. 

Nevýhodou je aj závislosť výsledku od morfológie skalného svahu a potreba prispôsobiť sa 

slnečnej intenzite – v prípade slnečného počasia vzniká na spodných plochách diskontinuít 

tieň. Výhodou metódy je najmä finančná a technická nenáročnosť a dostupnosť.  

 

  Výskum bol spolufinancovaný grantom APVV – 0330 – 10 s podporou Vedeckej 

grantovej agentúry MŠVVaŠ, grant VEGA . 1/0331/09. 
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Abstract: 

The paper deals with the quantitative assessment of landslide hazard in Kysuce region using 

the environment of geographic information system GRASS GIS. The software was 

selected because of its free accessibility and competitiveness compare to commercial one. For 

assessment two most used statistical analyzes had been applied: bivariate using the weights of 

input parameters and multivariate conditional analysis. In paper nine input parameters are 

evaluated which are presented within statistical processing in  the form of parametric maps. 

In final chapter the results of the used statistical analyses are evaluated by comparing the 

final prognostic maps of landslide hazard. 

Abstrakt: 

Článok sa zaoberá kvantitatívnym hodnotením zosuvného hazardu regiónu Kysuce v prostredí 

geografického informačného systému GRASS GIS.  Softvér bol vybraný z dôvodu jeho voľnej 

dostupnosti a konkurencie schopnosti voči komerčným softvérom. Na hodnotenie boli v práci 

použité dve najoverenejšie štatistické analýzy: bivariačná s využitím váh vstupných 

parametrov a multivariačná podmienková analýza. V práci je hodnotených 9 vstupných 

parametrov, ktoré vstupujú do štatistických analýz vo forme parametrických máp. 

V záverečných kapitolách sú zhodnotené výsledky jednotlivých použitých štatistických analýz 

na základe porovnania výsledných prognóznych máp zosuvného hazardu. 

Keywords: 

Landslide Hazard Assassemen; GRASS GIS; Bivariate Analysis; Multivariate Condition 

Analysis; Kysuca Region. 

Kľúčové slová:  

hodnotenie zosuvného hazardu; GRASS GIS; bivariačná analýza; multivariačná podmienková 

analýza; región Kysuce 

 

1. Úvod a formulácia cieľa 

Metódy hodnotenia zosuvného hazardu delíme na kvalitatívne a kvantitatívne, medzi 

ktoré patria aj štatistické analýzy, ktoré sú v súčasnosti najpoužívanejšie. Sú založené na 

porovnaní a následnom štatistickom spracovaní a zhodnotení vzťahov medzi relevantnými 

faktormi vplývajúcimi na stabilitu svahov s reálnym výskytom svahových deformácií. Ako 

relevantné faktory, ktoré odrážajú vhodné podmienky pre vznik zosuvov je na základe 

doterajších skúseností s danou problematikou možné považovať geologickú stavbu (litológiu, 

seizmicko-tektonické a štruktúrne pomery), geomorfologické pomery, charakter georeliéfu, 

klimatické faktory, hydrogeologické pomery ako aj aktuálne využitie krajiny. 
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 Cieľom tejto štúdie je vypracovanie prognóznych máp zosuvného hazardu pre 

Kysucký región (obr. 1) použitím bivariačnej analýzy s určením váh jednotlivých parametrov 

a multivariačnej podmienkovej analýzy. 

 
obr. 1 - Geografické umiestnenie Kysuckého regiónu  

 

2. Materiál a metódy 

 Vo vybranom modelovom území (obr. 1) s celkovou rozlohou 540,23 km
2
 je 

hodnotených 9 vstupných faktorov, ktoré určitým spôsobom vplývajú na nestabilitu svahov. 

Každý z faktorov vstupuje do štatistických analýz vo forme parametrickej mapy. 

Hodnotenými parametrami sú: geologické pomery, morfometrické parametre reliéfu (model 

nadmorských výšok, sklon svahov, orientácia svahov, dĺžky svahov a prispievajúce plochy, 

krivosti reliéfu), súčasná krajinná štruktúra a existujúce svahové deformácie. Parametrické 

mapy boli vypracované zo 4 vektorových máp (výškopisu, polohopisu, svahových deformácií 

a litologických celkov), ktoré boli k dispozícií v mierke 1 : 10 000. 

 Použitými metódami boli bivariačná analýza s určením váh jednotlivých parametrov a 

multivariačná podmienková analýza. Bivariačná štatistická analýza pracuje s jednou závislou 

premennou (mapa zosuvov) a s jednou nezávislou premennou (jednotlivé vstupné 

parametrické mapy). Výsledkom kombinácie je určenie celkového počtu buniek výpočtovej 

siete so zosuvmi a bez zosuvov v jednotlivých triedach parametrov, prepočítaných na 

jednotku plochy alebo percentá. Dvojkombinácie sú uložené v tabuľkovej forme, kde jedno z 

čísel predstavuje triedu v parametrickej mape a druhé číslo predstavuje prítomnosť resp. 

neprítomnosť zosuvu (0 – false, 1 – true). Veľký vplyv na presnosť výsledku má dôslednosť 

technickej prípravy parametrických máp, hlavne rozdiely v polohovej presnosti, superpozícii a 

geometrii výpočtovej siete. Na základe takto získaných kombinácií je nutné každú 

parametrickú mapu druhotne reklasifikovať. Pri druhotnej reklasifikácii sa existujúcim 

triedam v každej parametrickej mape priradia nové numerické hodnoty reprezentujúce 

štatisticky určenú pravdepodobnosť na zosúvanie. Najvyššia číselná hodnota je priradená 

triede najviac náchylnej na zosúvanie a naopak trieda s najnižšou numerickou hodnotou je 

najmenej náchylná na zosúvanie [1]. 

Multivariačná štatistická analýza je založená na kombinácii všetkých vstupných 

parametrických máp súčasne s následným rozšírením informácií na územie, kde neboli 

vymapované žiadne zo svahových pohybov. Pri multivariačnej štatistickej analýze nevstupuje 

do hodnotenia geohazardu proces váženia. V prípade podmienkovej analýzy [2] získame 
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vzájomnou súčasnou kombináciou vstupných parametrických máp tabuľku, obsahujúcu 

všetky kombinácie kategórií vo všetkých vstupných mapách, ktoré sú vo vzájomnej 

superpozícii. Tieto kombinácie tvoria vo výslednej mape nové areálové prvky, predstavujúce 

kvázihomogénne celky (UCU – unique conditional units). Napr. ak máme nad sebou v mape 

sklonov svahov kategóriu 7 (17 - 20°), v litologickej mape kategóriu 6 (flyš – ílovce v prevahe 

nad pieskovacami) a v mape aktuálneho využitia krajiny triedu 5 (lesy), výsledný 

kvázihomogénny celok bude tvoriť kombinácia 7-6-5 a podobne [3]. Pred vstupom do 

multivariačnej analýzy nie je potrebná druhotná reklasifikácia ani žiadne váženie parametra. 

Výsledné kombinácie, v ktorých sa nachádzajú zosuvy (hodnota 1, true v mape zosuvov) sa 

zoradia na základe vypočítanej intenzity výskytu – pomer počtu buniek UCU so zosuvmi k 

celkovej ploche UCU (výsledok usporiadaný zostupne uvádza kombinácie, ktoré sú z 

hľadiska zosúvania najnepriaznivejšie). 

 

3. Výsledky a diskusia 

Výsledkom bivariačnej štatistickej analýzy je mapa zosuvného hazardu, ktorá vznikne 

váženým súčtom druhotne reklasifikovaných parametrických máp. Záverečný súčet prezentuje 

rovnica I [1], ktorá má tvar: 





n

i

iVCy
1

*                     [I.] 

, kde: y – hodnota v záverečnej mape zosuvného hazardu, i – poradové číslo parametrickej 

mapy, C – hodnota triedy, Vi - váha príslušného parametra. 

Výsledkom váženého súčtu je potom spojitý interval hodnôt reprezentujúci hodnotu 

stupňa zosuvného hazardu v modelovom území. Spojitý interval je nevyhnutné interpretovať a 

rozdeliť do tried, odrážajúcich stupeň zosuvného hazardu. Ako už bolo spomenuté, intervaly 

sú určované na základe rovnomerného rozdelenia na rovnaké časti alebo pomocou 

exaktnejších prístupov (medián, smerodajná odchýlka a pod.). Použitá je päťstupňová škála 

reprezentujúca veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň zosuvného hazardu 

[4, 5, 6]. 

 Výsledkom súčtu je spojitý interval hodnôt od 0,205930497 do 0,787055845, 

reprezentujúcich rôzny stupeň zosuvného hazardu. Tento interval je potrebné vizualizovať do 

piatich konvenčne dohodnutých tried, ktoré reprezentujú náchylnosť územia na zosúvanie.  

Aplikáciou bivariačnej štatistickej analýzy bolo z jednotlivých výsledkov hodnotenia 

zosuvného hazardu na modelovom území regiónu Kysuce zistené, že najpriaznivejšie 

podmienky pre vznik svahovej deformácie vytvárajú deluviálne sedimenty, nadmorské výšky 

od 438 do 538 m n. m., svahy dĺžky 100 – 500 m orientované na západ so sklonitosťou 11 – 

17 ° pri konkávnych formách reliéfu s prispievajúcimi plochami (mikropovodiami) o veľkosti 

100 – 500 m
2
 v oblastiach kde sa krajina využíva ako lúka.  

 Najstabilnejšie podmienky v modelovom území vytvárajú sedimenty morského vývoja 

(slieňovce, vápence, radiolarity), nadmorské výšky od 1138 do 1239 m n. m., svahy dĺžky viac 

ako 2000 m, orientované na východ (pokiaľ roviny neberieme do úvahy), sklonitosti menej 

ako 2 °, pri lineárnych formách reliéfu, s prispievajúcimi plochami (mikropovodiami) 

s rozlohou viac ako 2000 m
2
, v oblastiach kde sa krajina využíva ako záhrada. Výsledná mapa 

zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou je zobrazená na obr. 2.   

Aplikáciou multivariačnej metódy bolo zistených až 3908 možných kombinácií 

vstupných parametrov so 100% pravdepodobnosťou vzniku svahovej deformácie. Toto 

vysoké číslo je spôsobené vysokým počtov vstupných parametrov. Ako príklad je uvedená 

kombinácia 6  2  3  3  2  1  3  3, ktorá predstavuje flyšové sedimenty v oblasti osídlenia, 



- 205-  
 

nadmorské výšky od 451 do 610 m n.m., sklonitosť svahov od 5 do 7° orientovaných na sever, 

konkávne formy reliéfu, s dĺžkou svahov a veľkosťou prispievajúcich plôch od 500 do 1000 

m respektíve m
2
. Výsledná prognózna mapa zosuvného hazardu pre región Kysúc 

vypracovaná multivariačnou štatistickou analýzou je zobrazená na obr. 3. 

 

 

 
obr. 2 - Prognózna mapa zosuvného hazardu regiónu Kysúc zostavená bivariačnou štatistickou 

analýzou 
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obr. 3 - Prognózna mapa zosuvného hazardu regiónu Kysúc zostavená multivariačnou štatistickou 

analýzou 
 

4. Záver 

Výsledné zhodnotenie zosuvného hazardu bolo vypracované pomocou prognóznych 

rastrových máp s veľkosťou základnej bunky 10 x 10 m. Záverečné rozdelenie do tried 

náchylnosti prebehlo zaužívaným semaforovým spôsobom do 5 tried s rozdelením územia na 

veľmi nízky, nízky, stredný, vysoký a veľmi vysoký stupeň zosuvného hazardu. Na verifikáciu 

stupňa úspešnosti zostavených prognóznych máp zosuvného hazardu bol použitý jednoduchý, 

ale veľmi účinný spôsob overenia prognóznej mapy a to porovnanie resp. prekrytie s rastrovou 
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mapou registrovaných svahových deformácií. Pri verifikácií sa porovnáva plocha zosuvov z 

rastrovej mapy registrovaných svahových deformácií s plochou, ktorú zaberá vysoký a veľmi 

vysoký stupeň zosuvného hazardu teda trieda 4 a 5 v prognóznej mape. Prognózna mapa 

zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou má úspešnosť 85,52 %, čo znamená, že 

viac ako 85 % aktuálne registrovaných svahových deformácií sa nachádza v triedach 4 a 5, 

teda v triedach s vysokým resp. veľmi vysokým stupňom zosuvného hazardu. Rovnaký 

spôsob overenia bol použitý aj pri prognóznej mapy zosuvného hazardu zostavenej 

multivariačnou metódou. Úspešnosť tejto mapy je 76,21 % (tab. 12). Napriek tomu, 

zhodnotením dosiahnutých výsledkov vyplynula výhoda multivariačnej podmienkovej 

analýzy, ktorá zobrazila náchylnosť územia na vznik svahovej deformácie detailnejšie a 

hranice medzi jednotlivými triedami stupňa náchylnosti viditeľne citlivejšie, aj keď celková 

úspešnosť prognóznej mapy zosuvného hazardu zostavenej multivariačnou metódou je nižšia, 

jej úspešnosť v oblastiach s veľmi vysokým stupňom zosuvného hazardu je oproti prognóznej 

mape zostavenej bivariačnou metódou vyššia o takmer 18%. Na základe toho možno 

konštatovať, že prognózna mapa zosuvného hazardu zostavená bivariačnou metódou je 

mierne predimenzovaná. 

 

Príspevok vznikol s podporou projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. APVV-

0330-10 a VEGA č. 1/0910/11 financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 
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Abstract:
The rock mass degradation is caused by action of one or more exegenous factors. Between the
most important degradation factors belong the temperature and moisture. The monitoring of
temperature-moisture regime of rock mass is relevant not only from the scientific aspect but
also is importance from the protection of historical monuments. The paper is focused on the
introduction and the first partial results of temperature-moisture monitoring used by hot-ball
probes which have been installation to the rock mass dwelling in Brhlovce village. The first
partial results of in situ measurements suggest on the correct correlation between the
laboratory testing of rock materials and in situ measurements.

Abstrakt:
K degradácii horninových masívov dochádza pôsobením jedného alebo viacerých exogénnych
činiteľov. Medzi jedny z najdôležitejších degradačných činiteľov patrí teplota a vlhkosť.
Monitoring teplotno-vlhkostného režimu skalných masívov má význam nielen z vedeckého
hľadiska, ale v neposlednom rade aj pri ochrane a využívaní historických pamiatok. Príspevok
je zameraný na stručné oboznámenie a prvé čiastočné výsledky teplotno-vlhkostného
monitoringu pomocou hot-ball sond v skalnom masíve obydlí v Brhlovciach. Prvé výsledky
meraní in situ poukazujú na dobrú korelovateľnosť medzi laboratórne skúšaným materiálom
a meraniami uskutočnenými in situ.

Keywords:
Brhlovce; rock settlement; puff-stone; monitoring; hot-ball probe; temperature; heat
conductivity

Kľúčové slová:
Brhlovce; skalné obydlia; tuf; monitoring; hot-ball sonda; teplota; tepelná vodivosť

Úvod
Skalné obydlia v Brhlovciach (okres Levice) sú širokej verejnosti pomerne dobre

známe, nakoľko predstavujú jedinečnú historickú pamiatku z čias tureckých nájazdov v 16.
a 17. Storočí. Od roku 1983 je lokalita vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej
architektúry. Obydlia vybudované v tufovom komplexe predstavujú posledné zachované
stavby svojho druhu na území Slovenska. Napriek tejto skutočnosti pomerne veľký počet
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obydlí, resp. objektov, je opustených, či nesprávne využívaných. V dôsledku pôsobenia
viacerých nepriaznivých faktorov došlo k zhoršeniu súčasného stavu niektorých obydlí, a to
nielen z inžinierskogeologického, ale aj geotechnického hľadiska. Príklad porušenia
a následného zrútenia skalnej terasy v novembri 2012 je uvedený na obr. 1. Jedným
z negatívnych faktorov spôsobujúcich postupnú degradáciu obydlí je fyzikálne zvetrávanie
horninového masívu.

Brhlovecké tufy, v ktorých sú vybudované obydlia možno z hľadiska
inžinierskogeologickej rajonizácie [1] zaradiť do regiónu neogénnych vulkanitov, litologickej
formácie neovulkanitov a do litologického komplexu andezitových tufov a tufitov. Tuf je
charakteristický svetlou sivou farbou s veľkosťou zŕn od 0,063 do 2 mm, má pórovitú textúru
a kryptokryštalický matrix. Základne fyzikálne a technické vlastnosti tufu z Brhloviec boli
stanovené v laboratóriu skalných hornín na Katedre inžinierskej geológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského. Ich priemerné hodnoty sú nasledovné: merná hmotnosť (ρs)
2,569 g.cm-3; objemová hmotnosť (ρd) 1,500 g.cm-3; pórovitosť (n) 41,61 %; nasiakavosť (N)
19,18 %; pevnosť v prostom tlaku (σ) 17,13 MPa a koeficient mrazuvzdornosti je 0,47.

V súčasnosti na lokalite v Brhlovciach prebieha terénny monitoring s kontinuýlnym
meraním teploty horninového masívu T [°] a tepelnej vodivosti λ [W.m-1.K-1] pomocou
metódy „hot-ball“. Prostredníctvom daných parametrov je možné charakterizovať vzájomný
vzťah medzi meranou tepelnou vodivosťou a obsahom vody, ktorá je najvýznamnejším
degradačným činiteľom v samotnom procese zvetrávania.

a b c

obr. 1 – Príklad zrútenia skalnej terasy ohrozujúcej rodinný dom. a - pôvodný stav terasy pred
zrútením; b - stav po jej zrútení v novembri 2012; c - detailnejší bočný pohľad.

2. Prehľad súčasného stavu riešenia a metodika výskumu
K deteriorácii horninových masívov môže dochádzať v dôsledku pôsobenia viacerých

faktorov, medzi ktoré najčastejšie patria vlhkosť, zmeny teploty, ako aj pôsobenie solí. Azda
najzávažnejší vplyv vzhľadom na odolnosť skalných a poloskalných hornín má voda.
Meniaca sa vlhkosť, príp. kolísanie nasýtenia horninových masívov vodou zapríčiňuje
rýchlejšie rozrušovanie štruktúrnych väzieb vo vnútri masívu i zmeny stavu minerálov.
S vyššou vlhkosťou sa zvyšuje aj rýchlosť a hĺbka prieniku teploty do vnútra horninových
masívov [2]. Problematike teplotno-vlhkostného režimu v skalných masívoch s možným
následkom degradácie sa na Slovensku venovalo pomerne málo autorov. Najznámejšie práce
sú z ostatných rokov [2], [3], [4].
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Priebeh vlhkosti v závislosti od teploty v horninovom masíve možno sledovať
pomocou metódy, ktorej technické vybavenie ako aj princípy rozpracovali pracovníci
Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Princíp metódy je založený na
získavaní informácii o tepelných vlastnostiach horniny (tepelná vodivosť), čo následne
umožňuje získať obraz o jej vlhkosti. Na monitorovanie sa využíva senzor tepelnej vodivosti
založený na princípe hot-ball – horúcej guľôčky, ktorej model je znázornený na obr. 2.

obr. 2 – Model hot-ball metódy, hot-ball senzor, záznamová jednotka a teliesko sondy [5] in [2].

Senzor generuje teplo vo forme funkcie jednotkového skoku a súčasne meria teplotu
povrchu guľôčky, ktorá je obrazom bezprostredného okolia horninového masívu. Teplotná
odozva sa zaznamenáva až do stabilizácie teploty, príklad je uvedený na obr. 3. Nameraný
rozdiel teplôt pred a na konci merania charakterizuje tepelnú vodivosť materiálu λ [2].

obr. 3 – Príklad meracieho cyklu – nameraná teplotná odozva v masíve.

Tepelná vodivosť závisí od obsahu vlhkosti a preto bol systém nakalibrovaný na suchý
a plne saturovaný stav. Na základe získaných hodnôt teploty je následne možné vypočítať
tepelnú vodivosť podľa nižšie uvedeného vzťahu 1.0, kde q je veľkosť generovaného tepla
(W), rb je polomer guľôčky [m], a Tm je rozdiel teplôt pred aplikáciou tepelného toku a po
stabilizácii teplotnej odozvy [°C] [5] in [2].

)(4 ∞→
=

tTr
q

mb
 (1.0)

V súčasnosti sú na lokalite v horninovom masíve osadené tri sondy v rôznych hĺbkach,
a to v hĺbke 10 cm, 37 cm a 53,5 cm. Ich lokalizácia je znázornená na obr. 4. Sonda v hĺbke
10 cm bola na lokalite osadená koncom roka 2011, sondy vo zvyšných dvoch hĺbkach boli
osadené až v apríli 2013. Dôležitým faktorom vplývajúcim na zmenu a distribúciu vlhkosti
v masíve sú zrážky, preto bola na lokalite umiestnená aj zrážkomerná stanica (obr. 4).
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obr. 4 – a - Lokalizácia zrážkomernej stanice a „hot-ball“ sond so záznamovou jednotkou  v masíve
skalných obydlí; b - detail rozmiestnenia jednotlivých sond v rôznych hĺbkach.

3. Čiastkové výsledky a závery
Zrážkomerná stanica bola na lokalite nainštalovaná v júli 2012. Prvá sonda bola

osadená v masíve už v roku 2011, a to do hĺbky 10 cm. Napriek tomu, že sonda bola osadená
už skoršom období, výsledky z kontinuálneho merania bolo možné použiť až z obdobia od
apríla 2012 z dôvodu kalibrácie a ustálenia merania. Cieľom osadenia prvej sondy bola
inicializácia meraní, na základe ktorých boli pripravené a následne optimalizované do daných
terénnych podmienok nové sondy. Záznam z meraní je uvedený na obr. 5.
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obr. 5 – Priebeh  teploty a tepelnej vodivosti v skalnom masíve  spolu s množstvom zrážok.

Zaznamenaná zrážková činnosť za sledované obdobie nebola až tak výrazná (max.
3,6 mm), aby zasiahla vo veľkej miere do existujúceho teplotno-vlhkostného režimu tufového
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masívu. Vzhľadom na výrazne suché letné obdobie v roku 2012 v danej oblasti, vyplýva
postupná strata vlhkosti, ako aj pokles hodnôt sledovaného parametra tepelnej vodivosti (obr.
5), z čoho jednoznačne vyplýva postupné vysušovanie skalného masívu.

Aby bolo možné korektne vyhodnocovať výsledky z terénnych meraní, musela byť
vykonaná kalibrácia sond. Kalibrácia sond bola realizovaná v laboratóriu na vysušenej
a vodou nasýtenej vzorke, v ktorých bol osadený „hot-ball“ senzor. Na obr. 6 je znázornený
lineárny priebeh tepelnej vodivosti v závislosti od teploty na kalibrovaných horninových
sondách. Uvedeným spôsobom boli nakalibrované dve sondy osadené v hĺbkach 37 cm a 53,5
cm. V grafe (obr. 6) sú znázornené aj údaje z terénnych meraní, ktoré sú v rozsahu
kalibrovaných hodnôt zo sondy osadenej v hĺbke 10 cm.

y = -0,0603488969x + 4,703189196
R2 = 0,973019

y = -0,05312248238x + 5,965662084
R2 = 0,961066
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obr. 6 – Priebeh zmeny tepelnej vodivosti v závislosti od teploty vzoriek v laboratórnych podmienkach
(kalibrácia) a nameraných teplotných parametrov in situ.

Z doterajších výsledkov vyplýva dobrá korelácia dát medzi laboratórne testovaným
horninovým materiálom z danej lokality a dátami získanými z in situ podmienok (obr. 6).
Pomocou priestorovej a hĺbkovej diferenciácie bodov merania v masíve (obr. 4b) bude možné
presnejšie určiť distribúciu vlhkosti v skalnom masíve. Hlavným cieľom začatého výskumu je
stanoviť, či vplyv vlhkosti a teploty v interakcii s ostatnými prírodnými podmienkami, môže
byť prezentovaný ako jeden zo spúšťacích mechanizmov rozvoľnenia skalného masívu.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0641-10
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Abstract: 

This paper deals with the process of creating an ideal virtual reconstruction of prehistoric 

archaeological sites in Crete. As a case study the site of Agios Antonios Chomatas Site 9 

(located in east Crete near Kavousi) was used. 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá problematikou procesu vytváření ideální rekonstrukce prehistorických 

archeologických lokalit na Krétě. Jako „case study“ slouží lokalita Agios Antonios Chomatas 

Site 9 situovaná na východní Krétě nedaleko vesnice Kavousi.  

Keywords: 

3D reconstruction; archaeological sites; prehistoric / Minoan Crete; Agios Antonios 

Chomatas  

Klíčová slova: 

3D rekonstrukce; archeologická lokalita; prehistorická/mínojská Kréta; Agios Antonios 

Chomatas  

1 Virtuální rekonstrukce archeologických lokalit 

Používání 3D vizualizací archeologických lokalit stále není v archeologii příliš 

rozšířeno, i když prezentování ideální rekonstrukce – ať už jednoduché kresebné nebo 

sofistikované počítačové – by logicky mělo být výsledkem studia jakékoli stavby 

zdokumentované při archeologickém výzkumu. Na jedné straně sice byla takto 

rekonstruována celá města (Rome reborn - http://www.romereborn.virginia.edu/; Byzantium 

1200 - http://www.byzantium1200.com/index.html) nebo jednotlivé stavby (různé antické 

stavby v Řecku, Itálii, Malé Asii a severní Africe - http://www.klassische-archaeologie.uni-

hd.de/forschung/3Dmodelle.html), v některých archeologických specializacích se však 

počítačem vytvořených 3D modelů užívá stále poměrně málo.  

V mínojské archeologii, která se zabývá studiem prehistorické Kréty (zejména od 

konce mladší doby kamenné do konce doby bronzové – asi 2. polovina 4. tisíciletí – asi 1050 

př. Kr.), se – pokud je autorům známo – první takový příklad objevil v červnu 1998 na 

webových stránkách Ústavu pro klasickou archeologii Friedrich-Alexander Universität 

Erlangen-Nürnberg (http://www.aeria.phil.uni-erlangen.de/ausstellung_html/lectures_html/ 

archanes/archanes_1.html). 

V loňském roce zveřejnil G. Vavouranakis (Vavouranakis 2012) na webových 
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stránkách společnosti „Aegeus-Society for Aegean Prehistory“ 3D rekonstrukce tří lokalit na 

východní Krétě – pohřebiště Gournia-North Cemetery, pohřebiště na ostrůvku u vesnice 

Mochlos (obojí ze 3. tisíciletí př. Kr.) a horské svatyně Petsofas (2. tisíciletí př. Kr.). Výsledné 

vizualizace (u některých staveb mají více verzí) byly výsledkem důkladné analýzy všech 

dostupných pramenů, ale vznikly bez výraznějšího zapojení architektů.  

Při studiu mínojské architektury totiž archeologové kladou důraz zejména na její 

typologii, chronologický vývoj, nálezy uvnitř, kontext a vůbec na výpověď, co nám může 

stavba povědět o lokalitě a celé společnosti. Na stavby je tedy nazíráno spíše jako na artefakty 

než na svébytný prostor vytvořený člověkem za účelem bydlení, skladování nebo dalších 

specifických funkcí (výroba, kult atp.). Existují sice i archeologické studie, které se zabývají 

konstrukčními aspekty a detaily staveb (např. Shaw 2009); ty ale nebyly příliš detailně 

zaměřeny a to především díky fragmentárnímu stavu dochovaných pozůstatků staveb a 

limitované povaze a výpovědní možnosti archeologických pramenů. 

Autoři se v této studii, která je pilotním příkladem nového projektu, snažili nalézt 

ideální původní podobu a vytvořit ideální 3D rekonstrukci východokrétské lokality Agios 

Antonios Chomatas Site 9 (sestávající ze zbytků jedné větší stavby obehnané zdí-hradbou; 

Haggis 2005, 101-2, obr. 34A). Na rozdíl od předchozího projektu spoluautora týkajícího se 

vytvoření architektonického modelu jiné lokality (Alušík et al. 2011), je v tomto případě 

důraz kladen především na architektonickou stránku věci. Došlo k pečlivému zkoumání a 

ověření technologických, konstrukčních a statických vlastností dochovaných zbytků 

architektury. Bylo tedy postupováno jiným způsobem, než si běžně při takových projektech 

počínají archeologové, kteří kladou hlavní důraz na hledání současných, případně alespoň 

funkčních analogií, a analýzu ikonografických pramenů. Takový postup zatím nebyl 

v mínojské archeologii při studiu architektury aplikován. Výpověď archeologických paralel a 

ikonografických pramenů byla v tomto případě spíše sekundární; všechny dostupné prameny 

však byly podrobeny důkladné kritické analýze a na výsledné rekonstrukci se podílely. 

 

 

Obr. 1: Půdorys lokality Agios Antonios Chomatas Site 9. Podle Haggis 2005, obr. 34A. 
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2 Lokalita „Agios Antonios Chomatas Site 9“ 

Lokalita (obr. 1-2) se nachází na severním pobřeží východní Kréty, severně od vesnice 

Kavousi, na terase masivu hory Chomatas, která se tyčí přímo na pobřeží zálivu Mirabello. 

Její západní stranu tvoří téměř kolmé útesy, východní stranu prudký svah, který je ve vyšších 

partiích formován do teras. Na jedné z teras o rozměrech zhruba 30 x 20 m jižně a o něco 

málo pod vrcholem hory (nadmořská výška lokality je 213,3 m) se dochovaly zbytky velké 

budovy obehnané zdí vedenou po severním, východním a jižním okraji terasy. Základy 

budovy i zdi se bohužel dochovaly do výšky maximálně pár desítek centimetrů a byly 

zbudovány z neopracovaných či jen hrubě přitesaných masivních bloků šedého vápence 

o délce až 1 m v technice „kyklopského“ či „oncolithického“ zdiva. Vstup do ohrazeného 

areálu lokality se nacházel pravděpodobně na severu; vstup do vlastní budovy je lemován 

dvěma svislými kamennými bloky (ortostaty). Budova sestává z pěti hlavních prostor a 

krátkého úseku zdi jižně od ní, který je interpretován jako pozůstatek starší fáze osídlení – 

v naší rekonstrukci je považován za jednoduchou hospodářskou přístavbu. 

Vzhledem ke strategické a defensibilní poloze – lokalita má skvělý přehled na celý 

záliv Mirabello, severně ležící ostrůvek Pseira (s významným mínojským osídlením) i nížinu 

Kambos na východě – je ohradní zeď interpretována jako hradba, s čímž oba autoři souhlasí a 

rekonstruují ji jako vysokou, převážně kamennou zeď bez oken s jediným vstupem. 

Starší, slabě doložená fáze osídlení (a patrně i architektury) proběhla na počátku 

střední doby bronzové/mínojské (středně mínojské fáze I-II, přelom 3. a 2. tisíciletí př. Kr.), 

hlavní etapa – soudě podle naprosté většiny keramických střepů dochovaných na povrchu – 

však až na počátku pozdní doby bronzové/mínojské (pozdně mínojské období I, 17. a 16. 

století př. Kr.). 

 

 

Obr. 2: Dnešní stav lokality Agios Antonios Site 9. Foto Tomáš Alušík. 
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3 Prameny a paralely pro rekonstrukci 

3.1  Ikonografické prameny 

Ikonografické prameny nám ukazují řadu důležitých architektonických detailů (jako je 

tvar oken a dveří nebo řešení stropů a střech, podobu sloupů), naznačují použité materiály 

(kámen, cihly, dřevo) a především zachycují tvar nadzemní části budovy včetně počtu 

podlaží. Vzhledem k religiózní tématice mínojské ikonografie však byla nejčastěji 

zobrazována sakrální architektura nebo celá města, která sloužila jako pozadí pro religiózní 

scény. Nejlepší zobrazení architektury se pochopitelně dochovala na mínojských freskách, 

významné jsou však i některé architektonické modely, reliéfní destičky (např. tzv. Městská 

mozaika z Knóssu – viz např. Evans 1921, 301-14, obr. 223-4, 226, 228-30) a pečetidla či 

jejich otisky (např. tzv. Master Impression z Chanie – Hallager 1985). Velké množství 

architektury je zachyceno na freskách v mínojském stylu v sídlišti Akrotiri na ostrově Théra. 

Na miniaturním vlysu z tzv. Západního domu (místnost č. 5; viz např. Doumas 1992) jsou 

zobrazena hned tři města, z nichž především to třetí (označované tak jako „Arrival town“) má 

celou řadu vysokých výstavných budov. Patrně nejdůležitějším ikonografickým pramenem ale 

je model budovy z Archanes (Sakellarakis-Sakellarakis 1991, 61, obr. 36), jehož základního 

architektonického konceptu – tedy obvyklé zděné přízemí a druhé „otevřené“ podlaží ve 

formě kryté verandy – bývá velmi často užíváno při rekonstrukcích mínojských staveb. V naší 

rekonstrukci jsme se jím však inspirovali – vzhledem ke specifikům řešené lokality – poměrně 

málo. Všechna uvedená zobrazení pocházejí z konce střední a počátku pozdní doby 

bronzové/mínojské, tedy z 2. tisíciletí př. Kr. 

3.2  Architektonické prameny 

Z architektonických paralel je nutné zmínit především rozsáhlou skupinu podobných 

staveb (či lokalit) zbudovaných především z neopracovaných nebo jen hrubě otesaných 

masivních bloků lokálního kamene (vápence, čediče či slepence; tato stavební technika bývá 

označována jako „kyklopské“ či „ongolitické“ zdivo – viz níže a také Beckmann, v tisku). 

Bylo však užíváno i nepálených cihel (s největší pravděpodobností na vyšší podlaží či partie 

staveb a zdí), jak naznačují nálezy fragmenty těchto cihel na povrchu řady lokalit. Nejčastěji 

jsou označovány jako „rurální vily (rural villas)”, „megalitické farmy (megalithic 

farmsteads“; přehled a typologii těchto staveb uvádí Schlager – Schlager 2006) nebo „strážní 

domy (guard houses)”, u nichž se předpokládá zemědělská a/nebo vojenská funkce (základní 

informace o tomto stavebním typu a jejich typologii podávají Tzedakis et al. 1989; 

Chryssoulaki 1999; Alušík 2007, 124-35). Tyto lokality pocházejí především ze střední a 

pozdní doby bronzové/mínojské, tedy z 2. tisíciletí. V některých lokalitách se části zdiva 

těchto budov dochovaly až do výše okolo 2 m.  

Dalšími architektonickými prameny jsou domy dochované v lokalitě Akrotiri na 

ostrově Théra (viz např. Marinatos 1968). Při výbuchu sopky na počátku pozdní doby 

bronzové/mínojské (tento výbuch bývá datován do 2. poloviny 17. století př. Kr.) bylo 

sopečnými usazeninami zasypáno město s výstavnými domy z hrázděného zdiva, jejichž 

fasády se dochovaly až do výše několika podlaží. Jako stavební materiály byly užity 

samozřejmě kámen na přízemí a nepálené cihly, resp. tzv. rubble masonry na vyšší podlaží. 

Veškeré zdi byly kvůli větší stabilitě vyztuženy dřevěnými trámy. Zdejší domy (označované 

řeckým termínem „xestai“) nám prezentují spoustu architektonických detailů, jako jsou okna 

a dveře, schodiště a další interiérové prvky.  



- 221 - 

 

4 Stavební materiál a technika jednotlivých částí staveb 

4.1  Materiál 

Základním stavebním materiálem zdí přízemí (a patrně také podpěr stropu či pilířů) 

byl samozřejmě kámen – velké neopracované, případně hrubě opracované bloky lokálního 

vápence a/nebo slepence. S největší pravděpodobností však byly užity i jiné stavební 

materiály. S ohledem na ikonografické i architektonické prameny uvažujeme použití 

nepálených cihel ve vyšších podlažích, dřeva jako výztuhy, stropních a střešních trámů, ostění 

oken a dveří a také materiálu konstrukce schodiště. Dále pak palmových listů či rákosí na 

krycí vrstvu či výplň stropu a hlíny na podlahy či krycí vrstvu střechy. V naší rekonstrukci je 

celé přízemí budov vybudováno z kamene a teprve vyšší podlaží z nepálených cihel 

s dřevěnou výztuhou.  

4.2  Obecné zásady a stavební technika jednotlivých částí staveb  

Při konstrukci základů byly v mínojské architektuře použity velké bloky kamene 

usazené často přímo na skalnatém podloží nebo na vyrovnávací vrstvě z malých kamenů. 

Případné skalní výčnělky byly zakomponovány do spodních pásů zdiva a na velké kamenné 

bloky byly “navázány” pomocí malých kamenů. Při konstrukci zdí přízemí bylo – jak už bylo 

uvedeno – užito velkých kamenných bloků lokálního kamene (v našem případě šedého 

vápence), buď zcela neopracovaných, nebo jen hrubě přitesaných. Tato technika bývá často 

označována jako „mínojské kyklopské zdivo“, ale v poslední době je preferován termín 

„oncolitické“ zdivo (Beckmann, v tisku). V každém případě jsou jednotlivé bloky (často 

okolo 1 m délky) na sebe pokládány bez jakéhokoli pojiva a mezery mezi nimi jsou někdy 

vyplněny malými kameny.  

Zdi horního podlaží byly s největší pravděpodobností vystavěny z nepálených cihel a 

celek byl vyztužen dřevěnými trámy. Nepálené cihly byly pravděpodobně omítnuty 

jednoduchou vápennou omítkou. Ačkoli detaily střešní konstrukce nejsou bohužel známy, je 

vysoce pravděpodobné, že střechy byly ploché – zvláště v případě naší lokality jde 

o nejjednodušší konstrukční způsob. V případě „uzavřené/zděné“ (viz níže) varianty se 

konstrukce střechy s největší pravděpodobností příliš nelišila od konstrukce stropu: vrstva 

kulatých střešních trámů, na ní krycí vrstva rákosí, slámy nebo palmových listů, na tom silná 

vrstva hlíny. V některých lokalitách, např. v Myrtos Phournou Korifi (viz např. Warren 1972) 

se dochovaly kusy hlíny s otisky rákosu nebo palmových listů, které byly patrně užity na 

utěsnění mezer mezi trámy. Opěrné zdi teras a v našem případě hradební zeď jsou budovány 

stejným způsobem jako zdi přízemí.  

5 Architektonická 3D rekonstrukce  

5.1  Základní koncept rekonstrukce 

Vzhledem k tomu, že se v naprosté většině případů dochovala mínojská architektura 

pouze do výše několika pásů zdiva, je proces rekonstrukce jakékoli stavby velice obtížný a je 

nutné se při něm do určité míry spolehnout na architektonické paralely a ikonografické 

prameny. Podle nich je možné rekonstruovat dvě základní varianty řešení druhého podlaží – 

„uzavřenou/vyzděnou“ variantu, kde nad přízemím stojí obvyklé vyzděné podlaží (ať již 

z kamene či nepálených cihel) s plochou (pochozí) střechou (tato forma střechy je běžná i 

v dnešních moderních domech na řeckém venkově); a „otevřená“ varianta, kde má druhé 

podlaží formu verandy kryté jednoduchou střechou. V našem případě jsme se rozhodli – po 

důkladném prostudování všech architektonických i topografických charakteristik lokality – 

hlavní budovu rekonstruovat jako částečně dvoupodlažní, přičemž druhé patro je vystavěno 

nad západní částí budovy směrem k moři. Dlouhý prostor ve východní části lokality 

přiléhající k ohradní zdi je rekonstruován jako pochozí střecha či „terasa“, na kterou se 
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otevírají prostory druhého patra. Tato rekonstrukce vychází z našeho předpokladu, 

podepřeného funkční architektonickou analýzou vnitřních prostor budovy z pohledu přístupu 

a pohybu po budově a účelu jednotlivých místností. V přízemí se zřejmě nacházely především 

sklady (východní část; prostory č. 1-2) a dílny/kuchyně (prostory č. 3-4) či prostor (č. 5), ve 

kterých se pobývalo přes den. Vlastní ubytovací prostory se podle našeho názoru nacházely 

nad západní částí prvního patra (prostory č. 3-5). Otevřená plocha ve východní části prvního 

patra (nad sklady č. 1-2) sloužila jako terasa a zároveň obranná platforma z vnitřní strany 

hradby. Rekonstruovali jsme dvě schodiště (vnitřní a vnější) pro přístup do prvního patra – 

v místnosti č. 5 a podél jižní fasády budovy. Krátký úsek zdi jižně od budovy byl námi 

rekonstruován jako jednoduchá hospodářská přístavba – dílny, kuchyně či jiného 

hospodářského prostoru, který z prostorových i praktických důvodů (např. hluk, zápach) bylo 

lépe situovat mimo hlavní obytný objekt. I když šlo (vzhledem k odlišné stavební technice a 

orientaci, než má hlavní budova) s největší pravděpodobností o pozůstatky starší 

architektonické fáze lokality, výchozí předpoklad naší hypotézy byl, že alespoň zbytky tohoto 

zdiva byly v momentě výstavby hlavní budovy stále dochovány, takže mohly být celkem 

snadno adaptovány na jednoduchou ryze utilitární stavbu. 

 

 

Obr. 3: Ideální 3D rekonstrukce lokality Agios Antonios Chomatas Site 9. 

5.2  Proces rekonstrukce 

Rekonstrukce byla prováděna v architektonickém software ArchiCAD, verze 14. Zde 

prezentované výsledky jsou zatím první etapou rozsáhlejšího projektu vytváření 3D 

rekonstrukcí vybraných mínojských lokalit. Diskutovaná lokalita slouží jako ověřovací studie 

a předkládané vizualizace jsou proto jednoduché hmotové studie umístěné na softwarově 

vytvořeném terénu se schematicky naznačenými základními topografickými 

charakteristikami. Detaily architektury zatím nejsou příliš rozpracovány – byly užity 

programem přednastavené základní textury (neopracovaný kámen; nepálené cihly; hlína) a 
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okenní a dveřní otvory byly ponechány bez jakékoli výplně. Jejich konkrétní řešení a 

vhodnější specifikace textur povrchu fasád i střechy budou předmětem další fáze projektu.  

Základní rozsah budovy je dán velikostí terasy, dochovaným půdorysem a ohradní zdí. 

Průběh západní fasády byl proto rekonstruován s ohledem na blízkost vertikálních útesů 

pouze na základě dochované architektury. Proto byla místnost č. 3 kvůli vybíhající zdi mezi 

prostory č. 3 a 4 rekonstruována jako vyčnívající z objemu budovy – patrně jako určitý 

větrolam převažujících severních větrů, budova tím ale také dosahuje určité hmotové symetrie 

v severojižním směru. Přízemí všech staveb bylo rekonstruováno v kameni jako mohutné 

nepravidelné bloky. Do místností č. 3-5 je ze (severo)západní strany uprostřed jejich šířky 

rekonstruován vchod; další na severu (lemovaný zmíněnými ortostaty) vedl do prostor č. 1-2. 

Vzhledem k předpokládaným spíše hospodářským a skladištním funkcím přízemí jsme se zde 

rozhodli nepřidávat žádná okna.  

Horní podlaží bylo rekonstruováno z nepálených cihel. Jak již bylo uvedeno, střechu 

prostor č. 1-2 považujeme za pochozí „terasu“ a zároveň hlavní obrannou platformu. Ze 

severní a jižní strany je lemován nízkou nadezdívkou. Tomuto účelu je přizpůsobena i výška 

ohradní zdi, která je – s mírným přesahem 1-2 m na každou stranu od této platformy – 

zvýšena nad obvyklou úroveň střechy přízemí. Na „terasu“ vedou z prvního patra dvoje 

dveře; do jižní části východní fasády bylo přidáno jedno menší okno. V prvním patře nad 

prostorem č. 3 jsme rekonstruovali dvě okna, v severní i západní fasádě, protože tato místnost 

měla jasně nejlepší rozhled na okolí z celé budovy. V další části prvního patra jsme přidali 

jedno menší okno nad vchod do prostoru č. 4; dále pak dvě okna do západní fasády a jedno do 

jižní fasády nad prostorem č. 5. Okna v severní a jižní fasádě kvůli zmírnění možného 

průvanu však neleží v jedné linii. Pro přístup do prvního patra byla rekonstruována dvě 

schodiště – v místnosti č. 5 a zvenku podél jižní fasády budovy. 

Podlaha „terasy“ měla podle našeho názoru obvyklou, výše uvedenou skladbu – 

trámy, lehká krycí vrstva vegetace (rákosí, palmové listy nebo sláma), hlína – ale vzhledem 

k tomu, že šlo o pochozí plochu a zároveň i střechu prostor č. 1 a 2 považujeme za vysoce 

pravděpodobné, že byla ještě pokryta dřevěnými deskami. 

Zbytky zdiva jižně od hlavní budovy byly rekonstruovány jako jednoduchá 

hospodářská přízemní stavba nepravidelného půdorysu přimykající se k hradbě. Vstup byl 

z jihozápadní strany. 

6  Závěr  

Pro celkové pochopení všech aspektů mínojské architektury a rozšíření našich znalostí 

je třeba kromě „umělecko-historického“ a „archeologického“ pohledu aplikovat také pohled a 

přístup čistě „konstrukčně-technický“, tj. ověření, ujasnění a doplnění představ o statickém a 

stavebně-konstrukčním fungování staveb. Pro účely této studie to konkrétně znamená také 

aplikovat statické, konstrukční a technologické poznatky a zákonitosti při procesu 

rekonstrukce minojských staveb. Konfrontace současných archeologických poznatků 

s metodikou architektonicko-konstrukčního navrhování staveb může přinést otevření nové 

kapitoly ve výzkumu a poznání nejen mínojské, ale obecně veškeré prehistorické architektury 

egejské oblasti. 

Autoři jsou každopádně toho názoru, že stavba jakožto především funkční dílo 

architektury může být v prehistorické archeologii věrohodně rekonstruována právě na základě 

porozumění jejím konstrukčním zákonitostem. Rovněž se domnívají, že v moderní 

archeologii je dnes nezbytné užívání nejmodernější výpočetní techniky a sofistikovaného 

software. V případě publikování lokalit s dochovanou architekturou by se podle nich mělo stát 

v brzké době standardem vytvoření ideální 3D rekonstrukce, i když tomuto cíli někdy brání 

objektivní archeologické důvody. 
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Jak již bylo uvedeno, tato studie je pouze prvotní etapou rozsáhlého projektu 

směřujícího k vytvoření ideálních 3D rekonstrukcí vybraných mínojských staveb či celých 

lokalit za použití kombinace aktuálního stavu poznání archeologických pramenů a staticko-

konstrukčních zákonitostí staveb i moderních metod počítačového modelování staveb. Agios 

Antonios Chomatas Site 9 má sloužit jako primární ověřovací studie – i když v průběhu 

rekonstrukce si oba autoři uvědomili komplikovanost tohoto procesu kvůli špatnému 

dochování architektury a topografickým (prostorově i topograficky omezená terasa) 

i architektonickým specifikům lokality (dlouhá úzká budova s jediným dochovaným vchodem 

přimykající se k hradební zdi). V další fázi bude nejprve dokončena ideální věrohodná 3D 

rekonstrukce této lokality konkretizací veškerých konstrukčních detailů i úpravou její vizuální 

stránky (reálné textury odpovídající dochované mínojské architektuře). Na základě zkušeností 

načerpaných při této ověřovací studii bude následně definován soubor základních pravidel a 

doporučení použitelných pro snadnější vytváření věrohodných 3D rekonstrukcí mínojských 

(i obecně prehistorických) staveb. 
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Abstract: 

Building a new church and its arrangement impersonates a difficult task for an architect. It 

needs basic knowledge about the most important aspects of conception of church, or liturgical 

space, which has not only its architectonical and functional site, but also a deep symbolical 

and theological meaning. The Church has many requirements about the church building, 

which are described in many documents of different character. This article deals especially 

theological and symbolic aspects of the church as a liturgical space. 

Abstrakt: 

Stavba kostela a jeho uspořádání představuje pro architekta složitý úkol. Vyžaduje určitou 

základní znalost všech nejdůležitějších aspektů pojetí kostela resp. liturgického prostoru, 

který nemá jen svou architektonickou a funkční stránku, ale má i hluboký symbolický a 

teologický význam. Na stavbu kostela a na jeho uspořádání jsou Církví kladeny vysoké 

požadavky zahrnuté v řadě dokumentů různé povahy. Článek se zabývá především 

teologickými a symbolickými aspekty kostela jako liturgického prostoru Církve. 

Keywords: 

church; sacral architeture; space of liturgy; liturgics; semiotics; theology; sacred 

Klíčová slova: 

kostel; sakrální architektura; liturgický prostor; liturgika; sémiotika; teologie; posvátno 

„Některé kostely plní pozoruhodným způsobem úlohu být znamením existence a pravdy jiného 

světa. Tolik obrácení se přece událo, nebo alespoň začalo v Chartres jen proto, že se tam 

kámen a sklo staly znamením.“ (Yves Congar, cit. dle Prostor kostela, 2004, s. 23). 

1  Uvedení do problematiky 

Stavba kostela patří k architektonicky nejnáročnějším úkolům, neboť kostel, 

uspořádání liturgického prostoru, osciluje mezi dvěma zdánlivě protichůdnými ohnisky. Je 

stavbou pro člověka, má mít lidské měřítko, ale zároveň má otevírat lidské směrem 

k transcendentnu. Je viditelnou stavbou a zároveň výmluvným znamením Církve putující na 

zemi i obrazem Církve přebývající v nebi (ODEA II/2), přičemž architektura kostela nepůsobí 

jen svým vnějším vzhledem, ale má promlouvat i svým vnitřním prostorem. 

Liturgie teologicky a symbolicky natolik definuje celou architekturu, že pouze její 

funkční chápání je velmi omezené či nemožné, neboť liturgický prostor není pouze funkční, 

ale i symbolický, představuje a zjevuje Církev skrze kultovní činnost, která ji charakterizuje 

(Kopeček, 2004a, s. 29).  

Podoba kostela tak koresponduje s podobou a sebepochopením Církve. V době římské 

odráží bohoslužba a liturgický prostor hierarchicky uspořádaný kosmos římské říšské církve. 

Pantokrator Kristus obsazuje místo, jaké měl v profánní bazilice a v ní se odehrávajícím 

ceremoniálu císař. Sebepochopení církve jako Sacrum Imperium v karolínské době, které se 

odráží v románské bazilice, bylo ve vrcholně středověké městské společnosti nahrazeno 
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obrazem církve jako dokonalého Božího města, což nejlépe dokládá gotická katedrála. Nové 

sebepojetí poreformační církve se deklaruje v triumfálním gestu baroka, kdy je kostel 

zobrazen jako nebeský trůnní sál, zbudovaný k uctívání eucharistického Krista. Dnešní pojetí 

církve jako putujícího lidu Božího, hierarchicky uspořádaného společenství všech členů 

Církve, těla Kristova a chrámu Ducha svatého se stává kritériem utváření kostelů soudobých 

(Leitlinien 1.2, 1.3). 

2  Teologie liturgického prostoru 

Liturgický prostor je skutečností teologickou, jejímž médiem se architektura stává, je 

„teologickým poselstvím“ a „radostnou zvěstí“. Při stavbě kostela používají architekti a 

ostatní výtvarní umělci stejných materiálů jako při ostatních stavbách. Materiál je sice stejný, 

ale dostává nový smysl, stává se „sakrálním prostorem“, přivádí k zakoušení transcendentna. 

Němečtí biskupové nazývají kostelní stavbu doxologií v kameni, Doxologie in Stein 

(Leitlinien 1.6).  

Dva tisíce let života církve se odvíjí v mnoha typech budov. Kdybychom zkoumali 

plány kostelů, mohli bychom napsat celé dějiny ekleziologie, tj. představ, které má člověk 

o církvi. Natolik jsou těsné vztahy mezi koncepcí budovy a sebepochopením společenství, jež 

se v něm shromažďuje (De Clerc, 2002, s. 111). Jak liturgie, tak i posvátný prostor jsou tedy 

pravými místy teologické reflexe, loci theologici (Kopeček 2003, s. 190). 

Na druhou stranu je však nutné dodat, že sakrální budova nepatří k nejvnitřnější 

podstatě křesťanství. Křesťané prvních dvou staletí žádné vlastní kultovní místo neměli. 

Kostel má, dá se říci, služebný charakter. Církev existovala dlouho před tím, než přikročila 

k budování prvních kostelních staveb. Čeho se však církev jako Boží lid nemůže vzdát, je 

shromáždění jako takové, kde se uskutečňuje vše, co řecko-latinská mluva shrnuje do pojmů 

martyrie, koinonie, liturgie a diakonie (Berger, 2008, s. 274n.). 

Není to tedy budova, která posvěcuje společenství věřících, ale jsou to oni, kdo skrze 

slavení liturgie posvěcují daný prostor. Křesťanský kostel získává svou důstojnost a 

posvátnost prostřednictvím Božího lidu v něm shromážděného a obřadů, jež se v něm 

odehrávají. Jak zmiňuje Bouše (2004), nebyly staré křesťanské baziliky svěceny, nebyly 

chápány jako posvátné, ale byly odevzdány svému účelu prvním shromážděním církevní obce 

a slavením liturgie, později stále častěji pohřbením kostí mučedníka, který byl ideálním 

zakladatelem a garantem ortodoxie místní církevní obce.  

Primární postavení má tedy jednoznačně společenství církve, zatímco celá stavba stojí 

vůči církvi ve funkčním postavení. „Uctívání Boha Nové smlouvy „v duchu a pravdě“ (Jan 

4,24) není vázáno na žádné výlučné místo. Celá země je svatá a je svěřena lidským dětem. 

Když se věřící shromáždí na jednom místě, nejdůležitější skutečnost tvoří „živé kameny“, 

z nichž se staví „duchovní chrám“ (1Petr 2,4-5). Tělo vzkříšeného Krista je duchovním 

chrámem, z něhož vytéká pramen živé vody. Duchem svatým přivtěleni ke Kristu jsme právě 

my „chrámem živého Boha“ (2Kor 6,16).“ (KKC 1179).  

Architektura kostelů ve své podstatě není sakrální, a jestliže ji takto označujeme, je to 

díky společenství, které se v kostele schází a slaví posvátná tajemství (Kopeček, 2003, s. 23). 

Daný prostor se stává kostelem až při svém vysvěcení – slavením liturgie. Až když církev 

začne obývat liturgický prostor, tj. slavit liturgii, potom se stává jejím znamením. „Křesťané 

nemají posvátná místa, ale jen místa, která se stala znamením.“ (Kopeček, 2003, s.20).  

Jestliže ve starých náboženstvích platí, že chrám je místem přebývání Boha nebo 

některého z bohů, uvědomují si již starozákonní Izraelité, že chrám je pouze symbolem 

Božího příbytku (podnoží jeho nohou), neboť Hospodin každé lidské snažení o vybudování 

„Božího domu“ převyšuje, přičemž tato myšlenka se Písmu objevuje na řadě míst. „Ale může 

Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba i nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento 

dům, který jsem vybudoval?“ (1 Král 8,27); „Toto praví Hospodin: ´Mým trůnem jsou nebesa 
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a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat?´“ (Iz 66,1); 

„Nejvyšší nepřebývá v chrámech, vystavěných lidskýma rukama.“ (Sk 7,48); „Bůh, který 

učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé 

vystavěli.“ (Sk 17,24). Kostel není vytvořen pro přebývání Boží, ale pro slavící společenství 

křesťanů. Bůh je uprostřed těch, kteří ho uctívají v duchu a v pravdě. „Ale přichází hodina, 

ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si 

přeje, aby ho lidé takto ctili.“ (Jan 4,23). Kostel je tedy viditelnou a stabilní projekcí 

společenství věřících v prostoru a čase, k němuž zaujímá vztah funkcionální a relativní, ne 

však existenciální (Kopeček, 2003, 20; Kopeček 2004, s. 29). Křesťanské kostely tedy 

rozhodně nejsou pokračováním pohansko-antického nebo i židovského chrámu a nikde 

v novozákonních spisech nejsou nazvány „chrámem“, templum. (Adam, 2001, s. 407). 

U křesťanského kostela tedy nelze mluvit o sakralitě v témže významu jako u chrámů 

antického a asijského světa. Nejvlastnějším chrámem je sám Kristus. Ježíšovo lidství je 

pravým chrámem Nové smlouvy, pravým příbytkem Boží Moudrosti. „Ježíš jim 

odpověděl:´Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.´ Tu řekli Židé: ´Čtyřicet šest 

let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?´ On však mluvil o chrámu 

svého těla.“ (Jan 2,19-21) „Pravím vám, že zde je (někdo) víc než chrám.“ (Mt 12,6). V 

Janově Prologu se o Ježíšovi hovoří jako o vtěleném Slovu, které si mezi lidmi zbudovalo 

příbytek, chrám. Ježíšem začíná nový „chrámový kult“, nová éra uctívání Boha „v duchu a 

pravdě.“ (Jan 4,23). Nyní už neexistuje na zemi žádný určitý okrsek, který by byl jediným 

legitimním místem pro uctívání Boha. Bůh je naopak uctíván tam, kde je Kristus, to znamená 

v celém světě (Adam 2001, s. 400). Preface mše v den svěcení kostela označuje celý svět za 

chrám Boží slávy „Neboť celý svět je chrámem tvé slávy a ty chceš, aby se všude tvé jméno 

chválilo a velebilo.“ (ODEA II/75). Kristus prorokuje, že jeho zmrtvýchvstáním vznikne 

nový chrám, a tím je jeho živé tělo. Evangelia podávají zprávu o tom, že v okamžiku Ježíšovy 

smrti se chrámová opona roztrhla v půli (Mk 15,38; Mt 27,51; Lk 23,45). Chtějí tím říci, že v 

okamžiku Ježíšovy smrti zaniká funkce starého chrámu. Vnější zničení chrámu, k němuž 

došlo o několik desetiletí později, je už teologicky předvídáno. Zbořením chrámu se otevírá 

nový univerzalismus uctívání (Mk 11,17), „v duchu a pravdě“ (Ratzinger 2006, s. 37n.). 

Dále je chrámem společenství věřících kolem Krista – církev, tajemné tělo, duchovní 

chrám z živých kamenů. „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí 

chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1Kor 3,16-17); 

„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od 

Boha?“ (1Kor 6,19); „My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh:´Budu přebývat a 

procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.´“ (2Kor 6,16); „Jste 

stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 

V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy 

společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ (Ef 2, 20-22); „I vy buďte živými kameny, 

z nichž se staví duchovní dům, (…)“ (1Petr 2,5) „(…) vy jste Boží pole, Boží stavba.“ (1Kor 

3,9b). 

Základem tohoto chrámu je sám Ježíš Kristus. „Nikdo totiž nemůže položit jiný základ 

než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“ (1Kor 3,11); „Kámen, jejž zavrhli stavitelé, 

stal se kamenem úhelným.“ (Ž 118,22); „Neboť v Písmu stojí: Hle, kladu na Siónu kámen 

vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.´“ (1Petr 2,6); „Ježíš jim řekl: 

´Což jste nikdy nečetli v Písmech: ´Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; 

Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích?´“ (Mt 21,42; podobně Mk 12,10; Lk 

20,17); „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.“ 

(Sk 4,11). 

Až ve třetí, podružné rovině, je chrámem shromaždiště Božího lidu (Pospíšil 2004, 

s. 39n.). „Svou smrtí a zmrtvýchvstáním se Kristus stal skutečným a dokonalým chrámem 
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Nové Smlouvy a shromáždil vykoupený lid. A tento lid ve společenství Otce, Syna a Ducha 

Svatého, tvoří církev (ekklésia), z živých kamenů vybudovaný Boží chrám, v kterém se Otci 

vzdává úcta v Duchu a v pravdě. Právem se tedy od nejstarších dob slovem ,ekklésia´ 

označuje také budova, ve které se křesťanské společenství schází k naslouchání Božímu slovu, 

ke společné modlitbě a ke slavení svátostí, zvláště eucharistie.“ (ODEA II/1) 

Přesto křesťanské kostely nejsou jen prostá místa setkání, ale znamenají a ukazují 

Církev žijící v tom místě, přebývání Boha mezi lidmi (KKC 1180). Neobsažný, nevystižný a 

nemanipulovatelný Bůh je svátostně přítomen v chrámu, v lidském srdci a nad ním. Chrámy 

jsou znamením a symbolem vyšších skutečností, zobrazují přítomnost Tajemství, zachycují 

jas, jenž vyzařuje přítomnost skrytého, odlesk božských zaslíbení a naději z víry.  

3  Symbolika liturgického prostoru 

Liturgická teologie má zvláštní povahu „symbolické teologie“, teologie symbolů, které 

nás spojují se skrytým v přítomnosti (Ratzinger, 2006, s. 53). Sám liturgický prostor je a má 

být znamením, symbolem, má mít i mimo liturgii svoji výmluvnost o základních pravdách 

křesťanství. Církev vždy cítila potřebu vymezit a vyjádřit svou vnitřní identitu a přítomnost 

ve světě tím, že vymezila daný prostor architektonickou strukturou, jež ji obrazně znázornila 

(Kopeček, 2003, s. 19; Kopeček, 2004, s. 29). 

Architekt Rudolf Schwarz mluví o stavbě kostela (v souladu s Guardinim) jako 

o symbolické formě. Symbolická forma není takovou formou, kde se jen pozorují existující 

vztahy, ale je místem, kde vztahy vznikají, je událostí a setkáním.  

Symboly jsou fyzickými reprezentacemi ideje, kterou však svou materiální podobou 

přímo nijak nepřipomínají ani nenapodobují. Neznáme-li jejich význam, nemůžeme jim 

porozumět v jejich zástupné funkci. Zjevný smysl a smysl skrytý jsou svázány vzájemně a 

vázány na uživatele, který zná a rozumí. Symbol je vyjádřením či zjevením, které nás odkáže 

k nejasné, slovy nevyjádřitelné a vnitřně rozporné skutečnosti, k posvátné revelaci, 

k poselství, které není nikdy zcela vstřebáno a není ani plně uchopitelné (Eco, 2007, s. 80). 

Znamení, symboly, mají tedy funkci vyjevování, aniž však označovanou skutečnost zjevují 

v plnosti jejího bytí. Symbol není totéž co bezprostřednost, je však znamením a cestou k ní. I 

když je pravdivým znamením, není samotnou pravdou. Symbol znamená „přítomnost 

transcendence v obrazné transparenci imanence“ (L. Boff, 1972, cit. dle Kunetka, 2001, s. 

136). Má transparentní, anagogickou funkci, nesmí přivádět k sobě, ale k tomu, co zobrazuje 

(Kunetka, 2001, s. 137). Teorii a teologii symbolu rozvíjí řada autorů. Carl Gustav Jung 

hovoří o archetypálních symbolech (Urbilder), které jsou dány už v počátku stvoření jako 

kolektivní strukturální elementy lidské psýché, univerzální řeč lidstva (Kunetka 2001, s. 127). 

Podle Junga (1921) symbol vyjadřuje něco, co nemůže být vyjádřeno jinak nebo lépe. Pro 

takový symbol zavádí pojem živý symbol a říká o něm, že je „těhotný významem“ (cit. dle 

Hušek, 2004, s. 117). Symbol jako daná skutečnost má smysl a dává smysl. Ale to, co dává, 

se musí promýšlet, takže symbol apeluje na porozumění, jeho existence vyžaduje interpretaci. 

K symbolickému myšlení tedy zcela organicky náleží interpretace, neexistuje symbol bez 

počátku interpretace (Hušek, 2004, s. 51). Symbol je tedy „onen nadbytek smyslu, který volá 

po dešifrování (…) symbol vybízí k myšlení, symbol je jitřenkou smyslu.“ (Ricoeur, 1966, cit. 

dle Hušek, 2004, s. 134) 

Symboly mohou vyjádřit neviditelnou skutečnost s takovou intenzitou, jaké slova 

často nedosáhnou. Zprostředkují rychlé uchopení intuitivním poznáním a proniknou i do 

oblastí, které jsou logické mluvě do značné míry uzavřeny. Symbolika může překlenout 

rozdílnou jazykovou rovinu, může dokonce nedbat jazykových hranic.  

V biblicko-křesťanském pojetí je symbolem, jakožto znamením odkazujícím na svého 

Tvůrce, každé jsoucno. „Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ 

(Ž 19,2). V tomto smyslu je nejhlubším, nejobsažnějším a nejbohatším symbolem 
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otevírajícím nekonečné dimenze Boží sám Ježíš Kristus. „A Slovo se stalo tělem a přebývalo 

mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a 

pravdy.“ (Jan 1,14); „Neboť Bůh, který řekl ,ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby 

nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Ježíše Krista.“ (2Kor 4,6); „Ježíš mu řekl: ,Tak 

dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: 

Ukaž nám Otce?´“ (Jan 14,9) „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření.“ 

(Kol 1,15); „(…) slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.“ (2Kor 4,4). 

Protože církev je „mystické tělo Kristovo“, žije a působí v ní Kristův Duch, je 

symbolem také sama církev. Stává se viditelným znamením spásy mezi národy. 

Kromě toho existuje množství symbolických předmětů a úkonů v kultovním chování 

obce věřících. Již samo shromáždění věřících je zřetelným znamením, neboť se jedná 

o „Boží lid“, Božího partnera v liturgickém dění a protože se zde naznačuje a buduje 

společenství s Bohem a mezi sebou navzájem (koinonia). 

Také kostel jako celek i jeho jednotlivé části jsou plné symboliky, vně i uvnitř, tj. jak 

venku atrium a portál, věž i zvony, tak i oltář, ambon, sedes, křtitelnice atd. Mnoho 

předmětných znamení se nachází přímo v liturgickém prostoru, kříže, svíčky, věčné světlo, 

velikonoční véla, obrazy. Podle Augustinova pojetí hraje důležitou roli cit a vnímání, ale 

důležité je to, co je za tím. Osmihranná křtitelnice tak označuje osm částí obrozeného člověka, 

čtyři strany symbolizují čtyři letory, tři strany tři duchovní součásti, totiž duši, rozum a srdce, 

a jedna strana část nově zrozenou skrze Krista. (Gilbertová – Kuhn, 1965, 119n.).  

S velmi rozvinutou symbolikou se setkáváme již v křesťanském starověku, kdy se 

veškerá symbolika chrámu pojila s biblickými dějinami spásy (typologie) a propojovala 

liturgii s biblickým světem. Bohatá symbolika středověku je v tomto smyslu již méně 

zakotvena v biblických dějinách spásy, o to více je spekulativní. Symbolicko-alegorické pojetí 

vesmíru je možná nejtypičtějším aspektem středověkého estetického cítění. Středověk chápal, 

že jakákoliv věc by byla absurdní, kdyby se její význam omezil pouze na její bezprostřední 

funkci či na její fenomenální podobu, a že všechny věci přesahují kamsi daleko do onoho 

světa. „Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář.“ (1Kor 

13,12). Věc není jen tím, čím se jeví, ale znakem něčeho jiného. Svět je řeč, jíž se Hospodin 

obrací k člověku (Eco 2007, s. 72n.).  

4  Posvátno 

S otázkou symboliky souvisí i otázka posvátna. Paul Ricoeur připomíná, že právě 

symbol je především hierofanií, výpovědí o vztahu člověka k posvátnu (Hušek, 2004, s. 91). 

Také řeč a umění, stejně jako uspořádání prostoru a prostor i prázdnota a naplnění času 

stavějí člověka zřetelněji než dříve před otázku posvátna.“ (Waldenfels, 1991, s. 19). 

Rudolf Otto (1998, s. 21) chápe posvátno jako kategorii sui genesis, kterou nelze 

definovat, nýbrž jen popisovat (iracionalita, nemožnost pojmového vyjádření). Kde se tato 

kategorie objevuje, vzniká pocit posvátna, který autor spojuje s tajemným úděsem (posvátný 

tremor), úděsným mystériem. V tom, co vyzařuje a dýchá z náboženských památníků, staveb, 

chrámů, tu se nám vnucuje jediné pojmenování: mysterium tremendum“ (Otto, 1998, s. 26) 

„Mystérium je však to, co vůbec přesahuje myslitelnost. Je to formou, kvalitou i podstatou 

něco ´zcela jiného´“. (Otto, 1998, 132). Toto mysterium tremendum v sobě podle Otta 

obsahuje moment vznešenosti vyvolávající bázeň, moci, síly, mohutnosti, naprosté převahy, 

maiestas. (s. 31n.). Úděs a vznešenost pak zároveň obsahuje třetí moment, energii posvátna 

(s. 34n.). Posvátno je skutečností par excellence, je zároveň mocí, účinností, zdrojem života a 

plodnosti (Elliade, 2006, s. 23). Momentem posvátna je vedle toho tajemno, tedy bázeň budící 

tajemno – pocit něčeho zcela jiného, jež staví posvátný objekt do protikladu nejen ke všemu 

obvyklému a známému a činí jej nadpřirozeným, ale staví jej i do protikladu ke světu, a tím 
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jej činí čímsi vyšším, nadsvětským, zcela jinou skutečností a kvalitou, z jejíž specifiky cosi 

cítíme, i když to neumíme vyjádřit jasným pojmem (Otto, 1998, s. 36n.). 

Tím, že se zjevuje posvátno, může se předmět stát čímsi jiným, aniž přitom přestane 

být sám sebou. Eliade (2006, s. 13) připomíná, že posvátný strom nebo kámen nejsou 

uctívány jako takové, jsou uctívány pouze proto, že jsou to hierofanie, že ukazují cosi, co již 

není kámen, ani strom, nýbrž posvátno, das ganz andere. Kvalitativním obsahem posvátna je 

podle Otta kromě uvedeného momentu odstrašujícího tremenda a majestátu i cosi zvláštně 

přitažlivého, upoutávajícího, fascinujícího (mysterium fascinans), co s děsivým momentem 

tremenda tvoří podivnou kontrastní harmonii (Otto, 1998, s. 54n.). Člověk posvátno hledá, 

přeje si je, prahne po něm, přičemž fascinace není přítomna jen v náboženské touze, ale už ve 

slavnostní chvíli, když ve shromáždění věřících anebo i sám pozvedá mysl k Bohu a ke 

svatým (s. 45). Otto (1998, s. 52) zmiňuje řecké slovo deinos, což je „něco hrozivého i 

uchvacujícího, zlého i imponujícího, silného i zvláštního, podivného i podivuhodného, 

lekajícího i fascinujícího, božského i démonického a energického.“ Zážitek posvátna však 

zároveň doprovází pocity vlastní pokleslosti, nepatrnosti, nicoty, jistého odhodnocení sebe, 

pocit stvořenosti, pocit profánnosti (mystérium potřeby pokání). Je to pocit vyvolaný 

samotným dojmem posvátna (Otto, 1998, s. 61n.). 

Posvátné a profánní jsou dvě modality bytí na světě, dvě různé existenciální situace. 

Existují určité části prostoru, které se kvalitativně odlišují od jiných, jsou posvátné a 

v důsledku toho „silné“, významuplné, a na druhé straně prostory neposvěcené, bez vlastní 

struktury a vlastní konzistence, amorfní. „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na 

kterém stojíš, je půda svatá.“ (Ex 3,5). Projev posvátna ontologicky zakládá svět, odhaluje 

absolutní „pevný bod“, „střed“, umožňuje zorientovat se v chaotické stejnorodosti, rovněž 

vyvolává zlom úrovní, otevírá spojení mezi kosmickými rovinami a umožňuje ontologický 

přechod z jednoho modu bytí do jiného (Elliade, 2006, s. 45).  

Kostel uprostřed moderního města participuje na nějakém jiném prostoru, než je 

prostor ulice, kde kostel stojí. Portál vedoucí do vnitřku kostela je znamením přelomu, práh 

oddělující oba prostory znamená zároveň rozestup mezi dvěma způsoby bytí, profánním a 

náboženským. Práh je jednak mezí, hranicí, která odlišuje a staví proti sobě dva světy, ale 

zároveň také paradoxním místem, kde se tyto dva světy setkávají, kde se může uskutečnit 

přechod ze světa profánního do světa posvátného. Uvnitř posvátného okrsku je profánní svět 

překročen, transcendován. Jde o vlom posvátna, jehož důsledkem je vydělení určitého území 

z okolního kosmického prostředí a jeho kvalitativní odlišení. Theofanie posvěcuje určité 

místo právě tím, že je „otevírá“ směrem nahoru, že je spojuje s nebem, že je tím paradoxním 

bodem přechodu z jednoho modu bytí do druhého (Elliade, 2006, s. 18n.) 

Eliade (2006) příklady tradičních společností dokládá, že sakrální architektura pouze 

přejímá a rozvíjí kosmologický symbolismus, který je přítomen již ve struktuře primitivních 

obydlí. Všechny symboly a rituály týkající se chrámů, měst či domů se vposledku odvozují 

z prazkušenosti posvátného prostoru. Chrám představuje imago mundi, protože svět je jakožto 

dílo bohů posvátný. Kosmologická struktura chrámů působí, že svaté místo par excellence, 

příbytek bohů, chrám, ustavičně znovuposvěcuje svět, představuje jej i obsahuje zároveň. 

Svět, byť by byla jeho nečistota sebevětší, je nakonec posvěcován díky chrámu, ustavičně 

očišťován svatostí svatyň.  

Architektonický plán chrámů je vnímán jako dílo bohů, těší se duchovní, 

neporušitelné, nebeské existenci. I pro Izraelity byl model chrámu a jeho vybavení stvořen od 

věčnosti Hospodinem, který jej zjevil svým vyvoleným, aby na zemi vytvořili jeho nápodobu. 

„Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech 

bohoslužebných předmětů.“ (Ex 25,9); „Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl 

ukázán na hoře.“ (Ex 25,40); „To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou, abych mohl 

prozíravě připravit plán veškerého díla.“ (1Kron 28,19); „Řekl jsi, abych zbudoval chrám na 
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tvé svaté hoře a oltář ve městě, kde přebýváš, podle podoby svatého stánku, který jsi od 

počátku připravil.“ (Mdr 9,8). Město Jeruzalém bylo pouze napodobeninou transcendentního 

modelu, člověk je mohl poskvrnit, avšak nebeský model Jeruzaléma byl neporušitelný, mimo 

čas, in aeternum. Křesťanská bazilika a později katedrála přejímá tuto symboliku. Kostel je na 

jedné straně pojat jako nápodoba nebeského Jeruzaléma, a to již od křesťanského starověku, 

na druhé straně tvoří napodobeninu ráje či nebeského světa. Přetrvává zde však i 

kosmologická struktura posvátné budovy zřejmá například na byzantském kostele, který 

jakožto obraz kosmu ztělesňuje a zároveň posvěcuje svět (Elliade 2006, s. 42n.). 

Podobně jako kostel představuje zlom úrovně v profánním prostoru moderního města, 

znamená bohoslužba, odehrávající se ve svém vymezeném okrsku, zlom v profánním 

časovém trvání. Již zde není přítomen aktuální historický čas jako v okolních ulicích a 

domech, nýbrž čas, v němž se odehrál život Ježíše Krista, čas posvěcený jeho kázáním, jeho 

utrpením, jeho smrtí a jeho zmrtvýchvstáním, illud tempus (Elliade, 2006, s. 50). 

Otto se zabývá i konkrétními prostředky k zobrazení posvátna (tajemství vzbuzujícího 

chvění a úžas) v umění, kdy za nejpůsobivější vyjadřovací prostředek posvátna považuje 

vznešenost, a to zejména a nejdříve v umění architektury. Neurčitý cit pro slavnostní 

mohutnost a pro pompézní, vznešené gesto je podle něj dost původní cit, klíčící už 

u „primitivů“ a nepochybně dosažený v egyptských mastabách, obeliscích a pyramidách. Dále 

hovoří o magičnu, magickém dojmu jako vybledlé formě posvátna, jež se projevuje v mnoha 

stavitelských dílech nebo i v písních, formulích, sledu gest nebo zvuků, ve výrobcích 

dekorativního umění, symbolech, emblémech, liniích a křivkách především v čínském, 

japonském a tibetském umění ovlivněném taoismem. Vznešenost i pouhá magičnost mohou 

tedy působit silně, přesto to jsou jen nepřímé prostředky k vyjádření posvátna v umění.  

Podle Otta mají umělci na Západě jen dva přímé prostředky, tmu a mlčení. Tma musí 

být taková, aby ji její protipól zrušil a zároveň ještě zvýraznil; a taková, jakoby chtěla pohltit i 

zbytky jasu. Teprve přítmí je „mystické“. A dojem z něho je dokonalý, když se spojí 

s pomocným momentem vznešenosti. V mluvě tónů tomu odpovídá mlčení. Kromě mlčení a 

tmy zná umění Východu ještě třetí prostředek k vyvolání silně posvátného dojmu, prázdnotu, 

širou prázdnotu, která je zároveň vznešeností v horizontální dimenzi. Tak jako temno a mlčení 

je i prázdnota negací, ale takovou negací, jež odsouvá „teď a tady“, aby zapůsobilo cosi 

„zcela jiného“ (Otto, 1998, s. 74n.).  

5  Závěr 

Kostel má velkou symbolickou hodnotu, je ikonou „Božího stanu mezi lidmi“ a 

odkazuje na „tajemství chrámu“, které se naplnilo v těle Kristově, v církevním společenství a 

v jednotlivých věřících. Křesťanské svatyně vždy a všude byly a chtějí být znamením Boha, 

znamením jeho vkročení do dějin. Každá z nich je památkou tajemství vtělení a vykoupení 

(Jan Pavel II., cit. dle Direktář, s. 263). Teologické koncepty sakrální architektury nacházejí 

svůj pramen a své kritérium v liturgické aktivitě. Finalitou sakrální architektury je tedy 

liturgie, která ve svém určení architekturu překračuje a zjevuje nesdělitelné. Sakrální prostor 

zůstává znamením setkání s něčím, co nás přesahuje, co je nám posilou, obrazem toho, po 

čem anebo po kom touží naše srdce. Pokud tak tomu je, pak sakrální architektura splnila svou 

funkci. Víc již dát nemůže (Kopeček, 2004, s. 60). 

 

Text článku vychází z rigorózní práce Liturgický prostor. Reflexe uspořádání kostela 

obhájené na KTF UK v roce 2010. 
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Abstract: 

The article depicts the case of cooperation that has evolved between the European Union and 

Latin America in the field of conservation. There have been three phases of cooperation so 

far. The article analyses each of them and presents concrete examples of good practice. 

Abstrakt: 

Příspěvek popisuje případ spolupráce, která se rozvíjí mezi Evropskou unií a Latinskou 

Amerikou v oblasti památkové péče. Článek podává analýzu tří dosud uskutečněných 

programovacích období. Představeny jsou rovněž konkrétní příklady dobré praxe.  
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historical buildings; preservation of monuments; cultural heritage; renewal; revitalization; 

good practices; self-administration 
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Úvod 

Památková péče se snaží o zachování kulturního dědictví země, především staveb. 

Funguje na národní i mezinárodní úrovni a její forma a úroveň je v různých státech světa 

rozdílná. Společným cílem však zůstává uchování památky, prodloužení jejího života a snaha 

o její další zapojení do současného života.  

Mezinárodní spolupráce představuje dobrý nástroj ke standardizaci a zlepšení 

památkové péče v mnoha kulturně bohatých zemích. To měla na paměti Evropská unie, když 

na společném summitu EU a Latinské Ameriky ve Valparaisu v roce 1992 navrhla vytvoření 

programu spolupráce v oblasti památkové péče. Kladným přijetím tohoto návrhu všemi 

účastníky začalo období příprav a konkretizace plánu a v roce 1995 došlo rozhodnutím 

Evropské komise ke schválení prvního programu podpory decentralizované spolupráce v 

oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví.  

Společné projekty, koordinované účastnickými městy a dotované Evropskou komisí, 

se otevřely pro města, regiony a další lokální aktéry z členských států EU (v té době 15 států) 

a osmnácti vybraných států iberské Ameriky (viz tabulka 1).  
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Evropská unie Latinská Amerika 

Belgie 

Dánsko 

Finsko 

Francie 

Irsko 

Itálie 

Lucembursko 

Německo 

Nizozemí 

Portugalsko 

Rakousko 

Řecko 

Španělsko 

Švédsko 

Velká Británie 

Argentina 

Bolívie 

Brazílie 

Ekvádor 

Guatemala 

Honduras 

Chile 

Kolumbie 

Kostarika 

Kuba 

Mexiko 

Nikaragua 

Panama 

Paraguay 

Peru 

Salvador 

Uruguay 

Venezuela 

Tab. 1 - Státy s možností účasti na programu spolupráce Evropské unie a Latinské Ameriky v oblasti 

památkové péče 

Úhelným kamenem celého programu se stala pomoc městům a regionům, které nesou 

velký díl odpovědnosti za ochranu a využívání kulturního dědictví. Památková péče zde čelí 

tlakům z různých stran, ať už místních občanů, podnikatelů, turistů nebo nadřízených orgánů, 

které mají nejrůznější představy o podobě a využití chráněných objektů a snaží se je v rámci 

svých možností prosazovat.  

Podpora Evropské komise má pomoci realizovat některé finančně náročné projekty a 

přivést účastníky ke spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti ochrany památek. V konečném 

důsledku je hlavní ambicí programu posílení hlasu samospráv v dialogu s ostatními lokálními 

partnery při rozhodování o budoucnosti kulturního dědictví.  

Města a regiony se mohou zapojit do programu podpory EU bez ohledu na svou 

velikost. Projekty jsou rozvíjeny v rámci Evropskou komisí schválených tematických sítí. V 

současné době probíhá již třetí programovací období spolupráce (2007 – 2013). Projekty vždy 

spolufinancují účastnická města a regiony z Evropy a Latinské Ameriky, nejvýznamnější 

objem prostředků však poskytuje Evropská komise. V prvním období měly projekty finanční 

strop ve výši 100.000 ecu a mohly počítat s pomocí EU až do výše 50 procent celkového 

rozpočtu, v druhém období získaly projekty na ochranu kulturních památek grant až do výše 

800.000 eur s možností zisku dotace až do 70 procent způsobilých nákladů. V současnosti 

probíhající třetí fázi je k dispozici 1,870,787 eur a možnost finančního příspěvku od Evropské 

unie až do výše 80 procent způsobilých nákladů. 

Ze strany evropských partnerů projevují zájem o účast hlavně státy ze Středomoří – 

Španělsko, Portugalsko, Francie, Itálie a Řecko. Lze to vysvětlit zejména jejich kulturní 

blízkostí se zeměmi Latinské Ameriky, pramenící jednak ze společné koloniální minulosti, ale 

i zvýšené imigrace z Jižní Evropy, které se odrazily na typu a stylu realizované stavební 

činnosti. V Latinské Americe jsou hlavními příjemci pomoci Argentina, Brazílie, Chile, 

Kolumbie a Mexiko (viz graf 1). 

 

 

Graf 1 – Počet účastníků z Evropské unie a Latinské Ameriky 
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1  Oblasti podpory ve fázi I 

1.1  Turismus v historických centrech 

Projekt podporuje tvorbu metodik, které by pomohly místním samosprávám skloubit 

rozvoj cestovního ruchu a ekonomické zájmy místních podnikatelů s potřebou ochrany 

památek. Turismus v historických centrech má často neočekávané a nevyžádané vedlejší 

efekty na strukturu města a kvalitu života jeho obyvatel, jakými jsou například změna využití 

provozoven a změna jejich denního režimu (bary, noční podniky), ztráta pestrosti služeb 

v důsledku orientace služeb na návštěvníky města (prodejny upomínkových předmětů), 

vývěsní štíty a světelné reklamy měnící kolorit místa, zvýšení cen, a tím také životních 

nákladů v lokalitě. Na druhé straně rozvoj cestovního ruchu přináší větší příjmy a další 

investice do renovace objektů, které by jinak chátraly.  

 

Příklad dobré praxe: Arucas (Gran Canaria, Španělsko, 34.000 obyv.) 

 

Malebné město s proslulou katedrálou má snahu aktivně se podílet na směřování 

cestovního ruchu na svém území. Místní samospráva chápe turismus jako prostředek 

ekonomického a sociálního rozvoje, který je však nutné náležitě vést a regulovat. Také proto 

se Arucas stal koordinátorem projektu spolupráce patnácti obcí ze Španělska, Itálie, Mexika, 

Guatemaly, Peru a Uruguaye při vytváření Manuálu řízení vlivu turismu v historických 

centrech. Rozsáhlé šetření, provedené pro potřeby mezinárodního projektu, odhalilo, že městu 

Arucas chybí hlavně informace o nabízených službách, historii a značené turistické okruhy, 

které by soustředily návštěvníky města na místech s dochovaným kulturním dědictvím. Na 

základě těchto zjištění Arucas otevřel vlastní informační centrum, zpracoval plán značených 

turistických stezek a zprovoznil speciální internetové stránky města, kde turisté naleznou 

informace o službách v oblasti ubytování, dopravy, pohostinství, on-line zvukové nahrávky 

o historii města a audio-průvodce k jednotlivým turistickým okruhům.  

 

 

Obr. 1 - Arucas, Gran Canaria [12] 

 

1.2  Rehabilitace a rozvoj historického jádra 

Staré a zchátralé budovy v historických centrech měst často nenabízejí standard, který 

by odpovídal dnešním požadavkům na kvalitní bydlení. Mnoho takových čtvrtí se potýká s 

postupným vylidňováním, následně trpí i podnikatelská činnost, obchodníci odcházejí, 

nabídka služeb se zmenšuje, v lokalitě klesá zaměstnanost. Špatný fyzický stav budov 

odrazuje i návštěvníky města a investory. Z historického jádra se stává špatná adresa.  

Základním cílem všech projektů, rozvíjených v rámci této oblasti podpory, je šetrná 

revitalizace kulturního dědictví s využitím tradičních výrobních technik a materiálů, na niž by 
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mohly navázat další programy na podporu bydlení a zaměstnanosti v lokalitě. Jednotlivé 

projekty se přitom zaměřují například na řízení ochrany a obnovy památek, účast obyvatel na 

procesu rehabilitace, specifické problémy historických přístavů nebo výzkum starých 

stavebních a umělecko-řemeslných technik.  

Právě v oblasti podpory projektů rehabilitace a rozvoje historického jádra se nejvíce 

osvědčuje možnost sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi účastníky programu 

spolupráce. 

 

Příklad dobré praxe: Coro (Venezuela, 160.000 obyv.) 

 

Nejstarší město ve Venezuele (založeno 1527) vyniká koloniální architekturou 

andaluského typu s holandskými, německými a nativními vlivy. Od roku 1993 je zapsáno v 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, od roku 2005 je v seznamu ohrožených 

památek. Vedle poměrně kompaktního seskupení 600 převážně hliněných obytných domů se 

zde nacházejí nejstarší památky sakrální architektury na jihoamerickém kontinentě (katedrála 

z 1. poloviny 17. století, židovský hřbitov a synagoga z 19. století). Díky projektu spolupráce 

Evropské unie a Latinské Ameriky mohly být provedeny restaurátorské práce na štukové 

výzdobě a kovaných částech domovního mobiliáře, analýza a následná obnova malby na 

dřevěněných sochách svatých v katedrále a došlo také k sanaci městských podzemních 

chodeb. 

 

 

Obr. 2 – Coro, Venezuela: katedrála sv. Anny [3], dům s železnými okny (Casa de las Ventanas de 

Hierro) [16], dům sta oken (Casa de las 100 Ventanas) [1], kostel sv. Františka [2] 

 

1.3  Dostupnost a mobilita v historickém jádru města 

Projekt reaguje na typické problémy historických center měst v oblasti dopravy, 

jakými jsou zejména nedostatek parkovacích míst a jejich zahlcení automobily nerezidentů, 

nápor turistických autokarů o víkendech, svátcích a prázdninách, a také znečištění životního 

prostředí výfukovými plyny a hlukem.  

Podpora směřuje ve prospěch vytváření a kontroly environmentálně šetrného 

dopravního systému, schopného sladit kvalitu života s rozvojem moderních technologií. Jde 

například o poskytování dopravních alternativ (městská hromadná doprava, car/bike sharing), 

on-line monitoring a regulace dopravy s možností využití mobilních aplikací. V případě 

přístavních měst je podporována revitalizace historických přístavů a integrace vodních cest do 

plánů pravidelné městské hromadné dopravy. 

 

1.4  Obnova staveb venkova 

K degradaci hodnot kulturního dědictví nedochází pouze v urbánním prostředí. To 

měla na paměti Evropská komise, když v roce 1998 schválila program, orientovaný na pomoc 

při záchraně staveb, spojených s venkovským prostředím v regionech Evropské unie a 

Latinské Ameriky. Finančně podpořeny mohou být například revitalizace olivových hájů, 
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vinic, a sadů, obnova vinných sklepů a drobných církevních staveb, ale i budování 

cyklostezek. Prioritou projektů je zachování vesnického a venkovského rázu, konzervace 

důležitých historických hodnot a zároveň oživení území pro současné obyvatele i 

návštěvníky. 

 

2  Oblasti podpory ve fázi II 

Závěrečné zprávy z plnění projektů prvního programovacího období, věnovaného 

převážně zlepšování fyzické kondice památkově chráněných objektů, ukázaly i na problémy, 

se kterými se samosprávy v průběhu realizace projektů setkaly. Nejpalčivějšími se staly 

hlavně nedostatky v odborné způsobilosti a managementu. Druhé programovací období 

spolupráce (2000 – 2006) proto nabídlo tři nové projekty, zaměřující se na zvyšování vzdělání 

a odborných kompetencí odpovědných úředníků samospráv, architektů a urbanistů, 

spolupracujících s městy a regiony v oblasti ochrany a obnovy kulturního dědictví.  

 

Příklad dobré praxe: Provincie Vicenza (Itálie, 875.000 obyv.) 

 

Zvláštní úlohu v průběhu druhé fáze spolupráce na sebe vzala italská provincie 

Vicenza (Benátsko). Jako koordinátorka jednoho z projektů poskytla zázemí pro nově 

vytvořené Mezinárodní středisko vzdělávání pro potřeby ochrany a rozumného využívání 

historických objektů. Středisko pomáhá ve dvou oblastech. Pro úředníky a zastupitele 

lokálních samospráv pořádá odborné kurzy řízení procesu rehabilitace kulturního dědictví. A 

pro absolventy umělecko-průmyslových škol a řemesel, architekty a urbanisty středisko 

otevírá doplňující specializační workshopy a přednášky v oblasti výzkumu a aplikace 

tradičních materiálů, řemesel, výrobních a stavebních technik.  

 

3  Oblasti podpory ve fázi III  

V současnosti probíhající třetí fáze spolupráce se, vedle již tradičních cílů podpory, 

zaměřuje především na zvýšení územní a sociální soudržnosti v historických jádrech měst. 

Novými prioritami se stávají snižování chudoby a prostorové segregace, a také zlepšování 

lokálních hygienických a environmentálních podmínek. Všechny sektory ochrany a obnovy 

kulturních památek, rozvíjené v předchozích dvou fázích, jsou nyní sloučeny a finančně 

podporovány v rámci jednoho společného projektu Revitalizace a sociální integrace 

v degradovaných centrech. K naplnění vytčených cílů mají sloužit 

 konverze místní ekonomiky pomocí podpory zaměstnanosti,  

 rehabilitace stavebního fondu a veřejných prostranství, 

 záchrana lokální identity a historické paměti místa,  

 decentralizace rozhodování o budoucnosti místa a posílení participace obyvatel. 

 

Nejaktivnější člen: Montevideo (Uruguay, 1,3 mil. obyv.) 

 

Hlavní město Uruguaye je nejaktivnějším členem programu spolupráce EU a Latinské 

Ameriky. Od jeho zahájení v roce 1995 se Montevideo podílelo na všech dosud 

uskutečněných fázích podpory ochrany kulturního dědictví a zúčastnilo se největšího počtu 

společných projektů (8). Participovalo mimo jiné na rozvoji problematiky turismu a dopravy 

v historických centrech, podílelo se na programu ochrany a obnovy památek v jádru města a 

v přístavu. V současné době je Montevideo hlavním koordinátorem projektu třetí fáze 

spolupráce v oblasti revitalizace a sociální integrace degradovaných center měst. 

 



- 239 - 

 

 

Obr. 3 – Montevideo, Uruguay: městská brána, Solísovo divadlo, palác Salvo, městská tržnice [6] 

 

Závěrem 

Evropská unie a Latinská Amerika spolupracují v oblasti památkové péče již dvacet 

let. Společných projektů se dosud zúčastnily stovky měst a regionů. Iniciativa 

decentralizované formy spolupráce se ukázala životaschopná a úspěšná zejména proto, že 

objem finančních prostředků, poskytovaných na obnovu historických objektů a rozvoj 

městských památkových zón, se v každém následném programovacím období zvyšuje a výběr 

a šíře témat projektů oslovují stále nové zájemce o spolupráci.  
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Abstract: 

The historical residence of nobility was builded as residence for aristocratic founders. It was 

builded with several functions which was for example: residential, defensive and 

administrative. 

As a result of historical events, the position of the nobility has changed and they lost their 

privileged positions. Along with these changes has changed also the view of their residences 

from the perspective of civil society. However, this new point of view carries with it different 

values, purposes and functions, that we expect from the architecture. So, in some cases, 

architectural monuments of this character suffered in terms of both material and symbolic. 

The different fates of these buildings are therefore directly related to their conversion to the 

new uses. In case study of the Pálffy kaštiel in Malacky we demonstrate the one of these fates.  

Abstrakt: 

Šlechtické historické objekty sloužily po mnoho století jako sídla nobility. Byla budována 

s funkcí obytnou, obrannou i správní. V důsledku historických událostí doznalo postavení 

šlechty velkých zlomů a ztráty své výsadní pozice. S těmito změnami souvisela i změna 

pohledu na jejich sídla z hlediska perspektivy občanské společnosti. Avšak tento nový úhel 

pohledu, již v sobě nese jiné hodnoty účely a funkce, jež po architektuře požaduje. Stavební 

památky tohoto charakteru, tudíž v některých případech utrpěly z hlediska materiální i 

symbolické. Rozličné osudy těchto staveb tedy přímo souvisí jejich konverzí s nově 

požadovaným účelem. V rámci případové studie Pálffyovského kaštielu v Malackách chceme 

demostrovat jeden z mnoha. 

Keywords: 

Kaštiel; technical state; historical buildings; structural modifications. 

Klíčová slova: 

Kaštiel; technický stav; historické památky; stavební zásahy 
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Úvod 

Pálffyovský kaštiel v Malackách (obr. 1) patří k významným historickým objektům na 

západním Slovensku. 

 

 

obr. 1 – Pohled na kaštiel 

Území, na kterém leží město Malacky je známo jako Záhoří. Na významné obchodní 

cestě, spojující Moravu a Uhersko, bylo ve 13. století založeno město. Během několika století 

střídalo majitele, až v 17. stol. tehdejší majitelé panství Pálffyové nechali postavit barokní 

kaštiel. 

Nejasnost pramenů nedovoluje jednoznačné určení investora ani architekta, případně 

stavitele. Nejasná je i datace objektu. Udávají se roky 1624, 1653 až 1656  nebo 1663 až 

1666.  Jako stavebník se jeví Pavol Pálffy, ale jako iniciátor není  vyloučený ani Ján IV. Karol 

Pálffy, který ho mohl dát postavit v první polovině 60-tých let 17. století. 

Jako architekt se nabízí císařský dvorní stavitel Filiberto Luchese (1606 – 1666), 

patřící k nejvýznamnějším evropským osobnostem své doby. Pracoval v Itálii, Francii, 

Španělsku i ve střední Evropě, na území Rakouska a Uher. Je známa jeho realizace sídla 

Pálffyovců v Marcheggu. 

V 19. století byla podniknuta radikální klasicistní přestavba kaštiela do podoby, kterou 

si z velké části zachoval dodnes. 

Po 1. světové válce, kdy Pálffyové odešli z Československa, sloužil objekt jako 

internát františkánského gymnázia. V letech 1944 – 45 si svou smutnou daň vybrala i 

2. světová válka, kdy zde byli vězněni účastníci protiněmeckého odboje. Po válce byla 

v objektu umístěna kasárna pohraniční stráže. Od roku 1957 do nedávné doby sloužil jako 

nemocnice. Po listopadu 1989 byl kaštiel vrácen františkánům. V současné době patří městu. 

Lze říci, že od odchodu Pálffyovců objekt postupně a stále rychleji chátral, nejen vlivem 

událostí, ale i neznalostí a ignorancí jeho uživatelů [1]. 

Stav objektu je velmi neutěšený a bude nutné vynaložit značné úsilí na jeho záchranu. 

 

Podle dostupných pramenů byl kaštiel postaven v 17. století jako novostavba bez 

nutnosti respektování staršího objektu, jak to bylo během staletí na mnoha památkách běžné. 

Mohl tedy vzniknout model šlechtického sídla ve všech ohledech velkorysý i ve vztahu 

k okolí, které vyplnila barokně řešená zahradní kompozice, nahrazená v 19. století módním 

řešením ve stylu tzv. anglického parku. Tento stav zůstal dodnes a park spolu s kaštielem je 

výraznou dominantou města Malacky.  

Objekt kaštielu tvoří čtyřkřídlé schéma, uzavírající vnitřní nádvoří a vytvářející tak 

intimní a zcela jednotný a harmonický celek, jehož monumentalitu nesetřely pozdější zásahy a 
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kterou si uchoval dodnes. Ve vnitřním nádvoří se ona intimita projevuje i výzdobou fasád, 

omezující se jen na orámování oken a členění římsami.  

Vnější, tedy široké veřejnosti viditelné, fasády ukazují rozdílnou tvář. Je to čistě 

reprezentativní, dekorativní a velice jemně propracované řešení.  

Kaštiel  tvoří po architektonické, umělecké i dispoziční stránce jednotný celek. 

Je charakterizován klasickým uspořádáním spíše k hospodářským a provozním účelům 

sloužící přízemí a patro s obytnými i reprezentativními prostorami.  

Všechna křídla jsou podsklepená. Druhá úroveň sklepa se nachází pouze pod 

západním a částí jižního křídla.  

Během druhé poloviny dvacátého století, zejména se změnou využití objektu jako 

nemocnice, došlo ke značným změnám v dispozičním uspořádání. Je to viditelné ve druhém 

nadzemním podlaží, kdy byly velké sály přepaženy příčkami, aby vznikly nemocniční pokoje. 

Je zde k vidění mnoho, bez znalosti kontextu, nelogických řešení, kdy klenby, případně místy 

dochovaná bohatá štuková výzdoba jsou ukončeny holou zdí a pokračují ve vedlejší místnosti. 

Stejné řešení se opakuje i v prvním suterénu, zřejmě jednotraktovém, s valenou klenbou 

v podélné ose křídla. Rozdělením prostoru na dva trakty, z důvodu vzniku chodby, mělo za 

následek charakteristický příčný tvar zmíněné chodby. (viz obr. 2 - 4) 

 

     

obr. 2 - 4 – Stavební zásahy v dispozici 

1  Stav objektu (2009) 

Jak již bylo naznačeno, posledních sedmdesát let se na kaštielu podepsalo značně 

neblahým vlivem. Celkový stav objektu je ovlivněn necitlivými zásahy do jeho dispozice. 

Jelikož se však objekt nachází v katastru města, lze z toho vyvozovat naději, že se najde 

řešení pro citlivé využití a záchranu kaštielu. 

1.1  Podzemní prostory 

Spodní stavba je postavena v bezprostředním kontaktu s podložím (obr. 5) bez 

žádných zřetelně patrných izolačních opatření. Na základě kopané sondy byly zjištěny jako 

podloží zpevněné pískové náplavy, z čehož lze usuzovat zvládnutí náročného způsobu 

založení.  

V době vzniku stavby však tento způsob řešení suterénních prostor byl zcela běžný. 

Případný negativní vliv vzlínání vlhkosti byl regulován přítomností četných ventilačních 

otvorů. Tyto otvory byly však v polovině 20. století zazděny, a tím omezeno přirozené 

odvětrávání sklepení. Dlouhodobé působení hromadící se vlhkosti má samozřejmě velice 
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negativní vliv na stav stavebních konstrukcí. Degradace dřevěných konstrukcí, deštění 

dveřních zárubní, schodiště do 2. PP, je toho jasným důkazem. 

 

 

obr. 5  – Pohled na kopanou sondu pro odběr vzorku zeminy podloží 

1.2 Nadzemní podlaží 

Prostory 1.NP a 2.NP byly ovlivněny zejména po přeměně kaštielu v nemocnici a 

s tím souvisejícími dispozičními změnami. Patrné je to ve 2.NP na štukatérské výzdobě 

stropů, ve většině případů velice dobře zachovalých. (obr. 2) 

Velkým zásahem do kulturní hodnoty objektu byla degradace kaple, vložením stropní 

konstrukce do původně přes dvě podlaží vysokého prostoru. Dále došlo k zakrytí čelní stěny 

s tématickou výzdobou cihelnou příčkou tl. 150 mm  (obr. 6) 

 

 

obr. 6  – Pohled na odkrytou čelní stěnu v kapli 

1.3 Krov 

Krásným příkladem tesařského umění je konstrukce krovu, zejména masívností 

samotných prvků a způsobem jejich spojování (obr. 7). Veškerý dřevěný materiál je opatřen 

protipožárním nátěrem. I zde je však patrná degradace a částečné napadení prvků 
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dřevokazným hmyzem, ovšem jen v malém rozsahu a bez velkého vlivu na statiku střešní 

konstrukce, dané jejími značnými dimenzemi. I zde se projevuje velká zkušenost a zručnost 

tehdejších řemeslníků.  

K zajímavostem patří řešení napojení komínů (obr. 8) 

 

   

obr. 7, 8  – Detail , napojení jednoho komínového průduchu do druhého 

3 Náměty na využití objektu 

Využití tak rozsáhlého objektu nese s sebou velké nároky na investora. Velice záleží 

na volbě funkce, která by odpovídala kulturní hodnotě objektu a nedegradovala ji.  

Současným majitelem a nejpravděpodobnějším investorem je město Malacky. Nabízí 

se využití pro kulturní potřeby města. K možným využitím patří například umístění obecní 

knihovny, pracovišť městského úřadu, využití reprezentačních prostor pro kulturní akce. 

Tomu by mohl sloužit obnovený prostor kaple (pořádání koncertů duchovní i symfonické 

hudby)  

Dalším využitím může být například přeměna objektu na ubytovací zařízení. Tento 

způsob vyžaduje komerčního investora a vyžadoval by velice pečlivé a striktní dodržování 

zásad památkové péče.  

 

Tyto uvedené příklady jsou jen dvěma z mnoha možných. Při všech úvahách o novém 

využití bude nejdůležitější ohled na samotnou památku a zachování její architektonické 

hodnoty a rázu. 

 

Jako první krok se jeví řešení problému se značnou vlhkostí konstrukcí sklepů. 

Nejjednodušším, nejlépe cenově dostupným a z hlediska přístupu k objektu by byla obnova 

ventilačního systému, neboť tento spolehlivě fungoval takřka po celou dobu existence 

objektu. Pro urychlení vysoušecího procesu je možno jistě použít příslušnou techniku, 

nicméně je na zvážení, jaký vliv bude mít případná rychlá změna fyzikálních podmínek na 

samotnou konstrukci zdiva.  

Vzhledem k podmínkám v oblasti základů (absence hydroizolace v moderním smyslu) 

je však nutno smířit se s přítomností „vlhkého sklepa“, Avšak i takovéto prostředí může mít 

své specifické výhody. 

Dalším opatřením může být stabilizace přijatelného mikroklimatu s ohledem na pobyt 

lidí i na dobré fungování objektu jako celku. 

Předpokladem je celoroční pobyt lidí a s ním spojené zajištění stabilního prostředí bez 

velkých teplotních výkyvů (např. promrzání obvodových konstrukcí), které mají jistě 

negativní vliv na stavební materiál. 
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Další kapitolou je stav a údržba krovu, včetně kontrola stavu a vlivu ochranných 

opatření (možná degradace dřevního materiálu) 

 

V neposlední řadě je tu také rekonstrukce stavu omítek a výzdoby, ať vnitřní, tak 

vnější. Samozřejmostí je použití dobových technologií a autentických materiálů.  

Jen tak je možné očekávat správnou koexistenci jednotlivých materiálů a fungování 

objektu jako celku. 

4 Závěr 

Využití tak rozsáhlého objektu, jako je Pálffyovský kaštiel v Malackách je dosti 

složitá otázka, zejména u objektu v takovémto stavu. Nutno však konstatovat, že poškození 

není nijak fatální a vyznění památky jako celku dává naději na záchranu objektu a náležité 

využití, odpovídající historickému kontextu. Kaštiel by si v nadcházející době jistě zasloužil 

důstojné využití.  

 

 

Článek vznikl na základě studijního pobytu v rámci programu Free movers, uskutečněnému 

na STU Bratislava 2009. 
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Abstract: 

A specific type of aristocratic residential architectural structure is a Kaštieľ. While we rarely 

encounter this type of building in Czech republic, there is significant number of Kaštieľs in 

Slovakia. In general perceception of this type of architecture, there is a common confusion 

concerning the characteristics of such type of building as well as its distinction from castle 

and curia. The paper is concerned with defining characteristics of Kaštieľ both from formal 

architecturally-structural perspective and with respect to historical contexts. 

Abstrakt: 

Specifickým stavebním typem šlechtické rezidenční architektury je Kaštieľ. Zatímco na 

území naší republiky se s ním téměř nesetkáváme, na území Slovenska je početně výrazně 

zastoupen. Při recepci tohoto architektonického typu, panuje v obecném povědomí nejasnost 

o jeho charakteristikách a vymezení se především ku objektům zámku či kurie. Příspěvek se 

chce vymezujících znaků dotknout, jak po formální stránce architektonicky-stavební 

struktury, tak i kontextuálním zařazením do dějinného rámce. 

Keywords: 

Kaštieľ; castle; chateau; curia. 

Klíčová slova: 

Kaštieľ; hrad; zámek; kurie. 

Úvod  

Problematika stavebních typů je na teoretické úrovni disciplínou, která se zabývá 

většinou ideálními stavbami, s nimiž se však ve skutečnosti setkáváme jen ojediněle. 

Abychom však mohli pracovat s jistým názvoslovím, je nutné vymezit znaky a aspekty, které 

jsou příznačné pro myšlený soubor, s nímž hodláme pracovat v rámci klasifikace. V případě 

zájmu o stavební typ Kaštielu je třeba se věnovat jeho genezi od starořímského tábora až 

k manýristické architektuře. Nejen časová osa je však stěžejním ukazatelem, který může 

demonstrovat jeho konsolidováni jako stavební typ. Neméně důležitým je kontext, 

v souvislostech geograficko-lokalizačních.  

1 Gotický kaštieľ 

 Gotický kaštieĺ je jedním z typů hradní architektury, který dispozičně navazuje na 

půdorysné schéma, jež se odkazuje k ideji starořímského tábora (opevnění) či středověký 

více-věžový hrad. V případě starořímského tábora jde o schéma pravidelně uspořádaného 

celku s pravoúhlými uličkami a strážnými nárožními věžicemi. 

 Hrad kastelového typu má pravidelný půdorys zejména čtvercový či obdélníkový, 

s větším počtem věží a se zástavbou po obvodu, což vytváří vnitřní dvůr, jenž je 
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komunikačním a hospodářským centrem objektu. Kasteologie rozlišuje dvojí typ kastelu, 

z hlediska varianty, dle provenience a to tzv. Francouzský a středoevropský typ. 

2 Teoretický vliv  

 Vliv teoretický traktátů Sebastiana Serlia (1475-1554) [1], ve své VI. knize je formou 

rozboru i ilustrací rozebírána problematika stavebního typu Palazzo in fortezza a Palazzo in 

villa (palác v pevnosti a palác ve vile). Tyto teoretické koncepty měly vliv na domácí, ale 

prostřednictvím jejich šíření i na stavebníky i mimo italskou půdu. To se odrazilo na přáních a 

vizích, které chtěli stavebníci v rámci svých projektů realizovat.  

 

obr. 1 – Sebastiano Serio Palazzo in Fortezza, livre VI.[4] 

3 Renesanční zámky  

 Přímou inspirační souvislost s idejemi stavebních typů, konkrétně výše zmíněných, se 

setkáváme v Zaalpí, všude tam, kde si stavebníci najímali tehdy velmi módní italské stavitele. 

U nás například renesanční arkádový zámek v Bučovicích, můžeme označit za typ zámku na 

způsob palazzo in fortezza. Celá řada obdobně ideově komponovaných staveb se nachází také 

v rámci tehdejšího Polského království – dnes tedy v Polsku a na Ukrajině. 

4 Renesanční kaštiely na Slovensku  

Zvláštní a ranější styk s ideami italského humanismu a renesanční kulturního vlivu se 

dotklo Uherska již skrze vládu dynastie Anjou ve 14. věku a dále v následujícím století za 

Zikmunda Lucemburského. Ovšem obecně nejvíce známé jsou živé kontakty a  přímé 

přejímání prostřednictvím dvora Matyáše Korvína, když po uzavření sňatku s Beatricí 

Neapolskou, na Budínský královský dvůr přichází řada italských stavitelů, kameníků a 

štukatérů. 

V období 16. století se setkáváme v prostředí Uherska s fenoménem dvojí aristokracie. 

A to tzv. „staré“ a „nové“, ta nabyla svého nového postavení zejména prostřednictvím odměn 

vládnoucího rodu Habsburků. Odměny se týkaly především zásluh v boji proti Osmanské říši, 

která výrazně ohrožovala jižní hranici země. Oba aristokratické mody, byly významnými 

objednateli stavebních zakázek vlašských stavebních mistrů.  
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Jak lze vytušit z kontextu věci, starší šlechta přestavovala starší architektonické celky. 

Zatímco nová aristokracie stavěla většinou nové stavební struktury. 

Tato světská stavební činnost aristokracie, ve svých sídelních rezidencích spojovala 

požadavky sídla, reprezentace a  také fortifikační složku. 

Odborné vedení v období 16. století svěřováno právě vlašským mistrům, jejichž 

původní domovinou byly kraje Toskánska, Lombardska a Benátska. Bylo to právě díky nim, 

že do Uherska dostal stavební typ italského castella (z něhož je odvozen název kaštieľ) [2]. 

 

obr. 2 – Kaštieľ v Holíči („Haupt Ansicht des kay. Köny: Schlosses zu Holitsch“)[5] 

5 Charakteristika stavebního typu – Kaštieľ 

Základní dispoziční schéma kaštielu je variantním řešením italských realizací projektů, 

v uherském prostředí byl nejúspěšnější čtyř-křídlový typ se zdůrazněnými nárožními rizality a  

s ústředním arkádovým dvorem. 

Za vzorové realizace, které měli největší ideový vliv jsou považovány La villa de 

Poggio a Caiano (1485) ve Florencii od Giuliana de Sangalla či starší typ renesančně 

adaptovaný v letech (1463 -1467) neapolské Castell Nuovo. Ten jako vzor přestavby starší 

architektonické struktury, sloužil za inspirační zdroj především pro okruh přestaveb starších 

objektů, jako ku příklady pro adaptační přestavby gotických kurii. 

Rané architektonické formy byly tvořeny, jako dvoukřídlové dvoupodlažní objekty, 

jež byly na dalších dvou stranách uzavřeny vysokou zdí do tvaru blokové hmoty s centrálním 

nádvořím. 

Šlechtické rodiny s vyšším statutem preferovaly rodová sídla, jejichž ukázkovým 

představitelem je zámek v Bytči. Ten je opatřen fortifikačním systémem, zahrnující vnější 

opevnění okolo vstupního nádvoří s vodním příkopem s doplněním o padací most. Samotná 

stavba ve svých interiérech, ale i na fasádách je plná umělecky vytříbené výzdoby. 

Později v průběhu 16. století a zejména ve století 17. se prosadil typ, který již byl výše 

zmíněn renesanční kaštieľ s formou jednoduchého pravoúhlého půdorysu s racionální a 
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vzdušnou dispozicí, jenž zahrnuje ve střední části ústřední vstupní síň. Obrannou funkci 

objektu zajišťoval jeden až čtyři nárožní věžovité rizality, v nichž byly v přízemí střílny. Tyto 

variantní struktury, většinou byly bez vodního příkopu, avšak bývaly doplňovány opevňovací 

zdí se střílnami a mohutnou vstupní bránou. Tento systém umožňoval zjednodušení provozu 

obrany objektu s rozdělením funkcí obytné, reprezentační a refugiální. 

Architektonické tvaroslovné detaily, které se v některých případech můžeme setkat 

jsou rámování okenních šambrán a portálů či jiné členění fasád pomocí říms. Dalším výtvarný 

aspekt může být užití sgrafitové výzdoby. 

Výjimečný nárůst počtu kaštělů, ale i kůrií v průběhu 17. století bezprostředně souvisí 

se nárůstem střední šlechty na území dnešního Slovenska. Avšak v řadě případů, se nám 

samozřejmě dochovala s vrstvami dalších přestaveb a to především barokních či 

novodobých [2]. 

6 Kurie 

Architektonický typ Kúrie (název odvozený z lat. Curia -“soudní dvůr“) označuje sídlo 

střední a drobné šlechty či také městské šlechtické sídlo. Označení se užívalo především 

v oblastech Uherska, ale nejen zde. 

Kurii lze po stavební stránce charakterizovat jakožto drobnější architektonickou 

strukturu. Převážně přízemní či jednoposchoďová zděná budova bez okázalého 

architektonického dekoru. Geneze stavebního typu se odvozuje od středověkého typu 

zeměpanského dvora. Charakteristická je pro ni výrazná poloha lokalizace v rámci svého 

zasazení do prostředí, kdy bývá soustředěna v pozici vyvýšeného místa či při vodním toku. 

Hlavní a ústřední bloková budova, v některých případech je doplněna bočními křídly. Což 

může evokoval v některých případech značnou podobnost s dispoziční formou klasické 

castelové dispozice. Blok budov v případě kúrie ve většině případů má přímou vazbu na 

hospodářský dvůr, zahradu či menší park. Základní vymezující charakteristikou, vytvářející 

diferenci mezi kúrii a kaštielem je ve funkční podstatě, kdy v případě kúrii je absence vazby 

k fortifikačním znakům.  

Z hlediska reprezentačních aspektů je také zlomové pojímání kúrie vůči kaštielu, kdy 

v případě kúrii se zpravidla jedná o jednoduchý a střízlivý architektonický objekt. Z čehož 

přímo vyplývá minimální přítomnost výzdobných prvků. Její podstata se blíží spíše 

pragmatickému fungování hospodářské jednotky, kdy lze vysledovat analogie k utilitárnosti 

vernakulárních architektonických struktur.   

Z hlediska časového horizontu mluvíme o kúriích starších asi konce 15. století. Ty 

byly většinou jen jednoduché o obsahu jedné či dvou obytných místností. Převážná část 

skupiny kúrii, však mají svůj původ ve století 16. nebo 17. a byly povětšinou plochostropé 

s trámovými stropy. Následující století 18. se na změnách kúrii projevilo zejména 

v rozšiřování dispozice čímž se půdorys stával více podélný a mohly být plochý strop 

nahrazen klenbovým stropem pruské či české kleny. V 19. století se klasická forma kúrie 

ustálila v rozsahu asi čtyř až šesti obytných místností a spojení s přilehlým dvorem mělo 

pomocí kolonády [3]. 

7 Charakteristika stavebního typu – zámek 

 Nejčastěji je pro naše prostředí překládán kaštieľ jakožto zámek. Toto ztotožnění, však 

neodpovídá realitě. V případě, kdy vedle sebe položíme oba definiční rámce, vyjdou najevo 

odlišnosti. Pravdou, však je, že některé renesanční zámky se objektům kaštielům velmi blíží.  

 Zámek je obecně rozsáhlá rezidenční stavba, která má svou primární funkci sídelní a 

reprezentativní. Samozřejmě se i v případě typu struktury zámku vychází z konkrétní situace, 

zda-li je objekt novostavbou či navazuje na starší sídelní stavební strukturu. Základním 

vymezením od předchozích stavebního typu hradu je uvolnění dispozice, kdy zámek má 
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ambice tvořit vzdušné obytné prostory. Zde je pevnostně- refugiální povaha (funkce) hradu  

potlačena. V případě zámku jsou pevnostní prvky spíše povahy odkazující k symboličnosti a 

ač některé aspekty pevnosti jsou stále přítomny mají spíše reprezentovat. Od vil se odlišují 

rozsahem, lokalizací a v případě letohrádků svým zamýšleným určením. 

 Dalším podstatným rysem, který je nejvíce svůdným, je připodobnění zámků ke 

kaštielům, což vychází přímo z názvu, tedy slova zámek. Zámek (něm. Schloss) asociuje, jak 

napovídá jeho významový příbuzný něco pevně uzavřeného. V případě zámků se však jedná 

jen o jednu skupinu objektů, pro něž je příznačná jistá semknutost kolem vnitřního nádvoří, 

což je dědictvím hradní architektury. Což je současně charakterový rys shodný s kaštiely.  

 

obr. 3 – Renesanční arkádový zámek v Bučovicích 

Závěr 

 Na závěr snad lze zmínit, že tento článek si nekladl za cíl shrnout všechnu teoretickou 

problematiku, ale spíše jen poukázat na složitost vymezeného problému. Při běžné 

konverzaci, ale i na akademické úrovni panuje v terminologii u mnoha uživatelů značná 

nejistota, zda-li jsou zaužívané termíny užívány ve správném významu. V případě kaštielu je 

však tato nejistota ještě umocněna a mnohdy i v odborné literatuře jsou termíny zaměňovány 

či užívány vágně. Článek by jen rád upozornil na zájem o tento specifický stavební typ, jenž 

by si zasloužil rozsáhlejší komplexní zpracování včetně vhodné diskuze k tématu. 

 

 

 

 

 

 

Článek  vznikl za podpory specifického výzkumu FAST VUT v Brně pro rok 2012. 
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Abstract: 

Each unused object can be seen as brownfield and as a land potential. Reuse of already built-

up areas, instead of a new land grab, is an important contribution to sustainable 

development. More and more people realizes that uncontrolled expanding of villages on the 

expense of agricultural land can not continue forever. Therefore, architects are asked for the 

reconstructions of already existing objects. This usually involves the building of a single barn 

or a set of multiple objects of one yard. Author of this contribution summarizes previous 

experience and tries to highlight the pitfalls that accompany this type of projects. 

Abstrakt: 

Každý dlouhodobě nevyužitý objekt lze považovat za brownfield a vidět v něm 

územní potenciál. Znovuvyužití jednou již zastavěných ploch je důležitým příspěvkem 

k trvalé udržitelnosti rozvoje. Lidé se častěji než kdy dříve obrací na architekty s požadavkem 

na rekonstrukci venkovských, původně hospodářských, objektů. Příspěvek shrnuje dosavadní 

zkušenosti autora a snaží se upozornit na úskalí, které tento typ projektů provází. 

Keywords: 

reconstruction; rural brownfields; sustainable development 

Klíčová slova: 

rekonstrukce; venkovské brownfields; udržitelný rozvoj 

Úvod 

Stávající venkovská zástavba v sobě skrývá velký potenciál. Mnoho objektů spolu se 

změnami ve společnosti ztratily svoji původní funkci, dnes jsou nevyužité a pomalu chátrají. 

Zajímavou skupinu z hlediska nového využití představují hospodářské objekty bývalých 

statků, dvorů a usedlostí. 

2  

2.1  Teorie 

Za brownfield a tedy za územní potenciál lze označit v podstatě každý dlouhodobě 

nevyužitý objekt. Rozšiřovat obce na úkor zemědělské půdy nelze donekonečna. Využití 

jednou již zastavěných ploch, místo záboru půdy nové, je proto důležitým příspěvkem k trvalé 

udržitelnosti rozvoje. 

Hektická doba, stres, hlučné i jinak znečištěné prostředí a další negativní vlivy 

městského stylu života vedou lidi k útěku na venkov. Vyhledávají stará, původně hospodářská 

stavení, a s vidinou moderního bydlení ve zdravém prostředí v blízkosti přírody se pouští do 

náročných rekonstrukcí. Brzy zjistí, že se jedná o komplikovaný proces, a tak se častěji než 
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dříve obrací na architekty s požadavkem na celkovou rekonstrukci. Komfort městského stylu 

života chtějí v plné míře přenést na venkov.  

Dnešní člověk je v porovnání s našimi předky mnohem zhýčkanější. Řeč není o našich 

dávných předcích, pro které i elektřina byla vzácnost. Současné technologie nabízí možnosti, 

o kterých se nesnilo ani našim nedávným předkům-rodičům. Prostřednictvím všude 

přítomných reklam se tyto možnosti, tyto technologické výdobytky doby, dostávají až 

zákazníkovi, který nabývá falešného dojmu, že s tou konkrétní technologií bude jeho život 

jednodušší, spokojenější nebo dokonce levnější.  

To se pak ve formě balíku leckdy protichůdných požadavků stává součástí zadání ke 

studii, která předchází projekční a realizační fázi.  

2.2  Praxe 

Současný člověk chce mít v domě v zimě teplo, v létě zase příjemný chládek, ideálně 

celoroční teplotu okolo 20°C. Rád se dívá skrz velká prosklená okna do zahrady a vítá tepelné 

zisky přes prosklené konstrukce, na druhé straně se chce chránit před přímým sluncem a mít 

soukromí. Datový kabel chce přivést i k lednici, ale zároveň chce, aby na něj dýchal duch 

konkrétního místa nebo historického stavení. Závisí na architektovi, jak se umí vcítit do 

potřeb klienta, jak se dokáže vypořádat s jeho rozličnými požadavky a zda najde sílu a 

argumenty některé nepatřičnosti včas zarazit. 

 Na následujících řádkách jsou uvedeny požadavky, které vstupují do procesu návrhu 

na rekonstrukci nejvýrazněji: 

požadavky na vytápění a úspory energií: 

 měrná roční potřeba tepla na vytápění na rozhraní nízkoenergetického až pasivního 

domu, podlahové vytápění, využití tepla z krbu, možnost dohřevu TUV ze solárních 

panelů, možnost připojení fotovoltaických panelů, alternativní způsoby vytápění 

požadavky na uživatelský komfort: 

 dostatek denního světla, zdravé vnitřní prostředí, centrální vysavač, shoz na prádlo, 

datové rozvody do všech obytných místností 

estetické požadavky: 

 pohledově viditelné stropní trámy, užití dřevěných obkladů v exteriéru, masivní 

dřevěná podlaha, velkoformátové obklady 

nízkoenergetický až pasivní standard 

Dobře zateplený dům je z hlediska úspor tepla na vytápění nejlepší investicí. Do 

střechy je nutno navrhnou minimálně 32 cm, spíše však až 40cm minerální vlny, obvodový 

plášť je nutno zateplit minimálně 24 cm minerální vlny nebo polystyrenu a do podlahy je 

potřeba cca 15 cm polystyrenu. Původní okna se nahrazují izolačními dvojskly nebo trojskly 

s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 0,8 W/m
2
K. K zajištění požadovaného 

energetického standardu je téměř vždy nutná rekuperace vzduchu, o které je řeč 

v samostatném odstavci. 

dostatek denního světla 

Naši předkové trávili v létě většinu času ve venkovním prostředí, v zimě naopak 

ucpávali všechny otvory, aby v domě bylo teplo. Původní okna mají z dnešního pohledu 

nedostatečnou velikost, nejen kvůli osvětlení denním světlem, ale v zimě též kvůli umožnění 

dostatečných energetických zisků. To s sebou přináší realizačně komplikované vybourávky 

nosného, většinou smíšeného, zdiva o tloušťce mezi 500-750 mm. 

Nové výplně otvorů jsou osazovány na líc zdiva, které je dále zateplováno. Tím se 

celková tloušťka obvodové konstrukce může dostat až na hodnoty 800-1000 mm (obr.1).  
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Není třeba dodávat, že skrz tuto stěnu už moc světla neprojde. Stěna novostavby může 

být i více než poloviční. 

 

obr. 1 – tloušťka obvodové stěny původního vesnického stavení může po odpovídajícím zateplení 

narůst až na více než dvojnásobek obvodové stěny novostavby 

podlahové vytápění 

Častým požadavkem klientů bývá podlahové vytápění, které za použití tepelného 

čerpadla a v kombinaci s rekuperací vzduchu přináší zřejmě nejúspornější topný systém 

současnosti. Podmínkou optimální funkce je dobře zateplený dům včetně instalace kvalitní 

výplně otvorů. Podlahové topení přináší jistá omezení ve volbě nášlapných vrstev podlah – 

nevhodná je například masivní dřevěná podlaha. 

využití tepla z krbu 

Krb na venkov určitě patří, a pokud není problém s nedostatkem dřeva, bývá 

požadován téměř vždy. V nejchladnějších zimních dnech se uplatní jako doplňkový zdroj 

tepla. Problém nastane teprve, když si klient na poslední chvíli vzpomene, že by chtěl teplo 

z krbu rozvádět i do ostatních částí domu. Pro projektanta to znamená nejen přepracování 

systému větrání, ale i další vzduchotechnická potrubí a prostupy konstrukcemi. 

alternativní zdroje vytápění 

Ve venkovských prostředích jde zejména o vytápění kotlem na biomasu (peletky, ..). 

Do návrhu dispozičního řešení tento požadavek vnáší samostatnou kotelnu, jejíž velikost je 

dána odstupovými vzdálenostmi od kotle a potřebou manipulačních ploch. Další prostor je 

potřeba na sklad topiva. Důležité je provozně vyřešit dopravu topiva v rámci pozemku i 

samotného objektu. 

U objektů s rozsáhlejším pozemkem je možné navrhnout tepelné čerpadlo země-voda 

v podobě plošného kolektoru. Z každých 100 m
2
 lze získat přibližně 3 kW. Na dům se 

celkovou ztrátou 6-9 kW je tedy potřeba počítat s pozemkem cca 250-350 m
2
. Potrubí 

kolektoru se ukládá do rýh o hloubce minimálně 1m, na celé ploše není možno vysadit větší 

stromy. Po předložení konceptu situace s vyznačeným zásahem do pozemku investor od 

tohoto řešení často ustupuje a hledá jiné řešení. To představuje například čerpadlo vzduch-

voda, hlubinný vrt nebo novinka na českém trhu – geotermální koše, kompromis mezi 

hlubinným vrtem a plošným kolektorem (obr. 2). 
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obr. 2 – geotermální koš, v ČR nový systém je kompromisním řešením mezi plošným kolektorem a 

hlubinným vrtem [3]. 

dohřev TUV ze solárních panelů 

Autor příspěvku ve spolupráci se specialisty na vytápění počítal návratnost instalace 

solárních panelů pro několik objektů. Překvapením bylo, že se nevyplatí, respektive 

návratnost této investice vycházela na cca 25-30 let. Problém nebyl v kvalitě nabízených 

výrobků, ale spíše v jejich pořizovací ceně a existenci provozních nákladů, které nejsou vždy 

korektně kalkulovány. Klimatické podmínky naší republiky navíc nenabízí dostatečný počet 

slunečných dní. 

Spíš než o ekonomicky smysluplné rozhodnutí jde tedy o jakési ´fandovsví´ do 

alternativních zdrojů energie. Je třeba podotknout, že situace byla o něco jiná v době, kdy na 

tento typ zdrojů byly poskytovány nejrůznější dotace. 

možnost připojení fotovoltaických panelů 

Fotofoltaické panely jsou stejně jako solární kolektory závislé na době slunečního 

svitu a návratnost vložené investice je v našich klimatických podmínkách sporná.  

rekuperace vzduchu 

Požadavek na rekuperaci vzduchu je jedním z hlavních určujících faktorů při řešení 

dispozice objektu. Již v průběhu studie je potřeba myslet na umístění rekuperační jednotky 

v rámci celého objektu a i z estetického hlediska si ujasnit polohu nasávacích a výdechových 

otvorů.  

Rekuperace vzduchu přináší do objektů kromě energetických úspor také zvýšení 

kvality vnitřního prostředí. Vzduch je prakticky neustále čerstvý a uživatel nemá potřebu 

větrat.  
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Pokud od klienta přijde požadavek na rekuperaci až v průběhu projektových prací, 

přináší to řadu problémů s vedením těchto potrubí. Vzduchotechnické potrubí se často dostává 

do konfliktu s nosnou částí stropu (obr. 3). 

 

 

obr. 3 – potrubí řízeného větrání s rekuperací vzduchu je vedeno zpravidla v podlahách a 

v podhledech, samotná jednotka bývá umístěna v technické místnosti a může být i v podstropním 

provedení, které nebrání využití prostoru místnosti [4]. 

centrální vysavač 

Centrální vysavač zahrnuje samotnou sací jednotku, která může být umístěna 

například v technické místnosti. Na ní je napojeno sací potrubí, které je vedeno zpravidla 

v podlaze, v SDK příčkách a v podhledu. Pro rekonstrukce nepředstavuje výraznější problém. 

V pasivních domech je však potřeba rozhodnout, zda výfuk vzduchu bude skrz fasádu do 

exteriéru, nebo přes filtr vháněn zpět do interiéru (obr. 4). 

 

 

obr. 4 – centrální vysavač zahrnuje samotnou sací jednotku, která může být umístěna například 

v technické místnosti. Na ní je napojeno sací potrubí, které je vedeno zpravidla v podlaze, v SDK 

příčkách a v podhledu [5]. 
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shoz na prádlo 

Shoz na prádlo se projeví prostupem ve stropní konstrukci. Samozřejmostí je vhodně 

vyřešená dispozice tak, aby nad sebou byly ty správné místnosti a shoz mohl být přímý. 

Nepříjemnosti může způsobovat zhoršená akustika – přeslechy. 

datové rozvody, centrální zabezpečení 

Nejrůznější elektrická a elektronická zařízení z pohledu návrhu či realizace nepřináší 

výrazné problémy. Je ale třeba si uvědomit, že zvláště na venkově často dochází k celkovému 

výpadku elektřiny, čímž dochází k vyřazení těchto systémů z provozu. V krajním případě 

může dojít až ke zničení některých zařízení. To se týká například kotlů na biomasu, jejichž 

oběhová čerpadla jsou poháněna elektřinou. 

estetické požadavky: 

Pohledově viditelné nosné trámy jsou zajímavým prvkem interiéru, ovšem tím 

v daném prostoru prakticky znemožňují vedení jakýchkoliv, zejména vzduchotechnických, 

rozvodů. 

Velkoformátové obklady v koupelnách vyžadují perfektní rovinnost podkladu, což 

může znamenat i kompletní přezdění příček, které měly být původně zachovány. 

Dřevěné venkovní obklady fasády zase mohou přinášet komplikace z požárních 

důvodů, kdy požárně nebezpečný prostor této konstrukce ve stísněných podmínkách vesnické 

zástavby zasahuje na sousední parcelu. 

 

obr. 5 – sanace takto staticky narušeného objektu může být finančně mnohem náročnější než vyzdění 

objektu zcela nového [1].  

z hlediska statiky 

Provedení sond do základových konstrukcí, podlah a posouzení krovu je důležitým 

krokem a vstupem do procesu návrhu. Pokud jsou tyto sondy (často díky snaze „ušetřit“) 

opomenuty a jsou realizovány až v průběhu stavebních prací, může to mít velice nepříjemné 

následky v podobě přepracování celého projektu. 

Typickým projekčním předpokladem je, že základové konstrukce unesou nové 

zatížení.  Jenže základy hospodářských objektů málokdy dosahují požadovanou hloubku 

minimálně 80 cm pod terénem. Určitou výhodou je naopak konsolidovaná zemina pod 

zakládací sparou. 
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obr. 6 – Dnes často dostaneme od statika informaci, že stávající (na první pohled v pořádku 

vypadající) krov z pohledu dnešních norem nevyhovuje již teď, natož když ho chceme dále zatížit 

izolačními a dalšími vrstvami. 

Krov v minulosti nesl zpravidla jen dvojité laťování a pálenou tašku. Tepelná izolace 

v tloušťce min 32 cm do šikmých střech přináší nutnost instalace přídavných roštů, OSB 

záklopů a dalších prvků přitěžujících původní konstrukci. V interiéru pak jsou instalovány 

SKD podhledy, obklad palubkami apod. Z těchto důvodů je nutno původní krokve vyztužovat 

dřevěnými příložkami, které se svorníky spřáhnou s původní krokví. Všechny tyto zásahy 

jsou finančně náročně a realizačně komplikované. 

Další problémy v podkroví způsobuje nízká podchodná výška mezi vaznými trámy a 

kleštinami ztužujícími krov.  

 

obr. 7 –návrh vestavby do podkroví se musel vyrovnat s vaznými trámy v poměrně velké výšce a 

s požadavkem investora na viditelnost krokví. Byla navržena zdvojená podlaha a (poddimenzovaná ) 

nadkrokevní izolace. Během realizace došlo k rozhodnutí původní krov rozebrat a vybudovat krov 

nový – na jiném statickém principu, čímž se uvolnil celý prostor a střecha navíc mohla být optimálně  

zateplena [1]. 
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Poškození dřevěných prvků krovu bývá zapříčiněno také vlivem zatékání ze střechy. 

Krov bývá někdy lokálně, většinou však celoplošně napaden dřevokaznými škůdci 

 Problémem pro instalaci střešních oken může být i nedostatečná rozteč krokví..  

Samostatnou kapitolou, která se zdaleka netýká jenom rekonstrukcí desítky až stovky 

let starých venkovských objektů, ale i objektů z poměrně nedávné minulosti, souvisí se 

současnými požadavky norem pro navrhování a zatížení staveb. Původní objekty byly stavěny 

na základě zkušenosti hospodářů s obdobnými stavbami. Dnes často dostaneme od statika 

informaci, že stávající (na první pohled v pořádku vypadající) krov z pohledu dnešních norem 

nevyhovuje již teď, natož když ho chceme dále zatížit izolačními a dalšími vrstvami (obr. 6). 

Z těchto důvodů je krov na hospodářských staveních rozebrán prakticky vždy, přičemž 

po rozebrání je srovnán horní líc zdiva, zpravidla dojde k menší nadezdívce a následně je 

navržen zcela nový krov. 

 

 
 

Obr. 7 Objekt v levé části fotografie měl sloužit k bydlení po celkové rekonstrukci. Ta se ukázala jako 

možná, ale tak finančně náročná, že se klient rozhodl k jeho zbourání až po základy. Na jeho místě 

vznikne objekt podobného charakteru, vystavěný svépomocí z balíků slámy [2].    

Shrnutí 

Z praktických zkušeností autora tohoto příspěvku s rekonstrukcemi hospodářských 

objektů venkovských statků vyplývá následující: 

 

 v 80% případů dojde k rozebrání původního krovu (ač se to původně nepřepokládalo) 

 zhruba v polovině případů dojde k úplnému rozebrání, tedy k demolici původního 

objektu, v jehož půdorysné stopě a v prostoru vymezeném původní hmotou, je 

vystavěn dům zcela nový 

3 Závěr 

Pokud tedy na jednu stranu postavíme požadavky urbanistické, architektonické, 

dispoziční, provozní, ekonomicko-energetické, požární a bezpečnostní a na druhou stranu se 

podíváme na skutečný stavebně technický stav původních hospodářských stavení, musíme 

konstatovat, že využití stávajících objektů (tedy fyzicky hmot a materiálů původní budovy) 

formou jejich rekonstrukce, se dostává na samou hranici. 

Na místo úvah o ´využití stávajících objektů´ se nám nenápadně vkrádají myšlenky 

o ´využití plochy a prostoru zaujímaném původním objektem´. Uvažujeme tedy o zastavěné 

ploše v rámci urbanistického celku a o hmotě a prostoru v rámci architektonické kompozice. 

To samozřejmě vede k dalším otázkám, na které je třeba hledat odpovědi. Co je 

vlastně to cenné, co bychom se měli snažit na venkově zachovat? 
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Mezi zmarem a konverzí 
Between Ruin and Reusing 

Ing. arch. Tomáš Med 
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Abstract: 

The blank space between industrial brownfileds and their reusing could be infill with broad 

range of  activities of community.  All these activities show the place in new perspectives. All 

of them are starting point for public debate. Variety of these often artistic and low cost 

activities is range. The paper will be focused on description and classification of benefits of 

these activities illustrated with examples.  The activites will be structured in few categories as 

Cultural Events, Artistic Intervention, Lighting Installation, Landscaping, Spontaneously 

Reusing, etc. 

All of these activities want to attract people visit the place, explore specific aesthetic and 

change point of view. It is starting point for long term sustainable reusing of these places. It is 

the way how to integrate these places back to the public live with small costs. It could be way 

how to make social pillars of sustainability stronger due to community sense of belonging. 

These activities also could attract industrial tourism which will be also discussed in the 

paper. 

Abstrakt: 

Spára vznikající mezi opuštěnými a podvyužitými územími a nově regenerovanými lokalitami 

s neopakovatelným geniem loci jejich historie bývá často vyplňována neotřelými aktivitami 

místních komunit s cílem vzbudit zájem o budoucnost míst zmaru. Atmosféra opuštěných či 

podvyužitých území, často v minulosti spojených s průmyslovou výrobou inspiruje umělce. 

Svými zásahy mohou upozornit na kvality na první pohled skryté. Mohou vzbudit zájem 

u nejširší veřejnosti vstoupit do území a přemýšlet o jeho budoucnosti v nových 

souvislostech. Vznikne tak diskuse iniciovaná zezdola samotnými obyvateli místa.  

Pestrost aktivit probíhající v takových územích je veliká. Příspěvek se zaměřuje na jejich 

popis včetně pojmenování přinášených pozitiv. Popisované aktivity budou dokumentovány 

příklady strukturovanými do kategorií, které se však ze své povahy vzájemně prolínají. 

Keywords: 

conversion; brownfield; sustainable development. 

Klíčová slova: 

konverze; brownfield; udržitelný rozvoj. 

Úvod 

Opuštěné či dosluhující a podvyužité průmyslové objekty a areály jsou působivým 

odkazem na období průmyslové éry. Toto období vývoje společnosti a krajiny velmi rychle 

opouští Evropu a přesouvá se do jiných částí světa. Průmyslové objekty se tak stávají jediným 

fyzickým dědictvím této doby. Zachování autentických částí objektů a významných celků je 

součástí kontinuity naší historie a uchová alespoň atmosféru ducha této velké doby pro příští 

generace. Tohoto uchování je třeba dosáhnout dlouhodobě udržitelným způsobem. Pro 

racionální vyhodnocení situace je třeba provést zmapování průmyslového dědictví a následné 
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vyhodnocení jeho kvalit. Je zřejmé, že u tak rozsáhlých stavebních struktur, jakými 

průmyslové objekty jsou a při jejich množství nelze spoléhat na státní instituce památkové 

péče jako jediné, které by měly o tyto památky pečovat.  

Jako jednou z možností jejich záchrany je jejich znovuvyužití k novým účelům. 

Konverze je tradiční součástí životního cyklu staveb. Můžeme ji vystopovat v celé historii, ne 

však v situaci, kdy by postihla většinu určitého typologického druhu. V tom je právě 

převratnost konverzí u průmyslových staveb. Zvláště v podmínkách České republiky došlo 

k rychlému zániku průmyslové výroby vlivem společenských změn roku 1989. Po těchto 

změnách zde zůstalo velké množství rozsáhlých prázdných budov a je pravděpodobné, že 

výroba se do nich již nikdy nevrátí. Ačkoliv některé dlouhodobější studie ukazují, že 

přesunutí výroby do východní části světa je pouze dočasnou záležitostí, lze předpokládat, že 

při případném návratu výroby zpět do Evropy budou její požadavky změněné. Nelze tedy 

u objektů průmyslového dědictví předpokládat jako například u historických bytových domů 

či kostelů, že budou dále sloužit své původní funkci, pro kterou byly stavěny. 

Najít novou náplň pro tak rozsáhlé stavební struktury je dlouhodobý proces, 

odehrávající se navíc v rychle se měnících potřebách společnosti. V následujících kapitolách 

se tak zaměřím na využití, která jsou spíše dočasného charakteru a vyznačují se využíváním 

objektů bez stavebních zásahů, jsou to aktivity, které často předchází skutečné konverzi. 

1 Mezi zmarem a konverzí 

1.1 Kulturní události 

Pořádání hudebních či divadelních představení vnáší novou energii do opuštěných 

industriálních míst. Většinou se jedná o jednorázové akce navozující nové sociální vazby 

k lokalitě. Takovou kulturní událostí mohou být studentská představení, jako to konané 

v továrně Kolora v Semilech (viz obr. 1). Toto představení prezentovalo výrobní proces 

uměleckými výrazovými prostředky. Továrna se tak po letech opět otevřela a bývalí 

zaměstnanci tak mohli navštívit dobře známá místa a vyprávět příběhy spojené s továrnou 

nové generaci, která již nemá osobní zkušenost s průmyslovou výrobou. Tak může být začat 

zájem o budoucnost takového území. 

 

 

obr. 1 - Kolora, Semily [1] 

Jiným druhem kulturní události může být profesionální hudební vystoupení založené 

na kontrastu mezi klasickou hudbou a syrovým industriálním prostředím. Takový druh 

koncertů pořádá například Orchestr Berg (viz. obr. 2). Návštěvníci takové události jsou 

připraveni vnímat specifickou atmosféru, diskutovat a přemýšlet o potenciálu místa. 

Rozlehlé prostory v industriálních budovách, často s volnou dispozicí se také výborně 

hodí pro alternativní klubové scény jako například Provoz Hlubina v Ostravě (viz. obr. 3) 

s ambicí stát se kreativní čtvrtí s celodenním využitím a navázat tak na třísměnný provoz 
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bývalé výroby. Provoz Hlubina je bývalým dolem, který je národní kulturní památkou a je 

provozován zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast Vítkovice. Koná se zde 

pestré spektrum aktivit, jako jsou workshopy, koncerty, vzdělávací kurzy a další. 

 

 

obr. 2 - Berg Orchestra, Prague [2] 

 

 

obr. 3  - Provoz Hlubina, Ostrava, Czech Republic [3] 

1.2 Výtvarná intervence 

Vložení objektů výtvarného umění je obvykle užíváno jako upozornění na budoucí 

změny v území. V porovnání s kulturními událostmi z předchozího odstavce se jedná o více 

dlouhodobé instalace využívající schopnost výtvarného umění organizovat prostor. Díky této 

schopnosti je možné v území objevit nové kontexty. Takové objevení může odhalit identitu a 

základní esenci industriálního prostoru. 

Výtvarné umění vždy reprezentovalo společnost a její kulturní vyspělost. Dnes se 

může stát svým druhem turistické atraktivity. Výtvarná instalace je schopna přimět k návštěvě 

industriálního území a jeho objevování. 

První příklad výtvarné intervence je z Francie. Jedná se o rozsáhlý projekt 

v industriální krajině podél řeky Loiry mezi městy Nantes a Saint Nazaire (viz. obr. 4). 

Podtitulem tohoto projektu je Krajina, Umění, Řeka. Celý projekt je organizován jako 

turistická stezka a oznamuje budoucí změny v území. 
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obr. 4 - Estuaire Nantes – Saint-Nazaire, France [4] 

Jiným příkladem jsou interiérové instalace. Tento typ uměleckého vstupu do 

industriálního prostoru nově organizuje vnitřní prostor a vytváří specifickou atmosféru 

naplněnou industriální poetikou. Takové instalace mohou pracovat s různými výtvarnými 

prostředky, jak ukazují příklady. Instalace zachycená na obr. 5 z koksárny v Dortmundu je 

založena na čistotě sněhově bílých objektů s měkkým tvarováním umístěným v industriálním 

prostředí, se strojařsky přesnou autentickou technologií stále vonící olejem. V kontrastu 

k tomuto přístupu instalace Rezavé květy od Čestmíra Sušky, jež se konala v Karlíně v Praze 

(viz. obr. 6), sama pracuje s bývalými průmyslovými nádobami upravenými invencí autora do 

podoby svébytných výtvarných objektů. 

 

 

obr. 5 - Coking plant, Dortmund, Germany 
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obr. 6 - Rusty Bloom, Karlín, Prague, Czech Republic 

 

1.3 Světelné instalace 

Světelné instalace mají specifický charakter, neboť jsou vidět pouze v noci. Osvětlení 

je tradiční součástí architektury. Pomocí světla je možné změnit kontext vnímání, objevit 

nové prostorové vztahy, tím se modifikuje kontext vztahů a vnáší nová prostorová logika. Je 

tak možné zvýraznit nové dominanty území. Navíc v noci se zdají mnohé věci jiné než ve 

dne, je tak možné přemýšlet o území z nového úhlu pohledu. Příklady (viz. obr. 7-9) ukazují 

objekty energetického průmyslu jako architektonické monumenty. 

 

 

obr. 7 - die Kulturhauptstadt RUHR.2010 [5] 

 

 

obr. 8 - Vitkovice, Ostrava, Czech Republic [6] 
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obr. 9 - Powerstation, Tampere, Finland 

 

1.4 Krajinářské a zahradní úpravy 

Hlavním motivem tohoto přístupu k industriálním územím je jejich zpřístupnění 

nejširší veřejnosti. Prvotním krokem ke konverzi území je poskytnutí kvalitního veřejného 

prostoru, čímž se opuštěné industriální území zapojí do urbanistické struktury sídla. 

Předpokládá se, že zalidněním prostoru mezi objekty dojde k postupnému zájmu právě i 

o opuštěné stavební struktury a tak k jejich přirozenému využití. Takový přístup je ilustrován 

případem z Winterthuru ve Švýcarsku (viz. obr. 10). Další příklad ukazuje krajinářské využití 

jinak těžko uchopitelných stavebních struktur jako krajinářského umění (viz. obr. 11). 

Krajinářské a zahradní úpravy mají ještě jeden specifický ekologický aspekt. V 

případě, že v území je kontaminovaná půda, je možno za určitých podmínek v dlouhodobém 

horizontu tuto kontaminaci odbourat vhodnou skladbou výsadby.  

 

 

obr. 10 - Sulzerareal, Winterthur, Switzerland [7] 

 

 

obr. 11 - Landschaftspark, Duisburg-Nord, Germany 
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1.5 Spontánní využívání 

Typickými spontánními uživateli jsou umělci, kteří oceňují rozsáhlé volné dispozice 

s dostatkem přirozeného světla. Často tak můžeme pozorovat neformální užívání opuštěných 

objektů vedoucí k postupnému vytvoření kreativních dílen nebo „továrně na umění“. 

Takováto továrna může změnit dřívější negativní vnímání opuštěného industriálního území a 

může vést ke stabilnějšímu způsobu užívání v budoucnosti. Tyto skupiny uživatelů se 

vyznačují vysokou mírou sociální soudržnosti a občas mají poněkud komplikovanější vztahy 

k oficiálním vlastníkům objektu. 

  

 

obr. 12 - Karlin Studios, Prague, Czech Republic 

 

 

obr. 13 - Freezing Plant Frigo, Paris, France [8] 

 

1.6 Industriální turistika 

S výše uvedenými aktivitami se pojí také téma industriální turistiky. V rovině 

industriální turistiky se pohybujeme na poli nepříliš probádaném i v mezinárodním kontextu. 

Samozřejmě existuje mnoho příspěvků z konferencí týkajících se procesu zrodu a 

provozování industriálních muzeí, avšak ucelených analýz možností, jak může industriální 

turistika chápaná v širším kontextu nejen jako poznávání historie, ale i současné výroby 

v prosperujících firmách pomoci image města a fungujícím firmám je pouze několik. Rostoucí 

zájem o industriální turistiku je odůvodňován touhou turistů objevovat nové neotřelé 

turistické cíle. Návštěva jak fungujích tak již uzavřených výrobních objektů se stává 

s klesajícím počtem lidí zaměstnaných ve výrobě stále atraktivnějším. S orientací západní 

společnosti na terciální sektor klesá počet lidí s osobní zkušeností s výrobou a také znalost 

výrobních procesů se vytrácí. Industriální turistika je vhodná k tvorbě ucelených balíčků, 

které návštěvníka seznámí s výrobními postupy včetně jejich historie. Zahrnutím jak 

historického kontextu, tak současné prosperity je vytvořen obrázek města nejen jako 

turistického cíle, ale také jako místa pro obchod. I přesto, že industriální turistika není 
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vědecky příliš probádané pole, nejedná se o nový jev. Historie nabízí příklady 

organizovaných exkurzí do továren již z druhé poloviny 19. století. Samotný termín 

industriální turistika nebývá v Anglo-saských zemích užíván pro svou nejednoznačnost. 

Industrial tourism může znamenat také turistický průmysl orientovaný na maximalizaci zisku. 

Obecný termín industriální turistika zahrnuje návštěvy jak fungujících továren, tak továren 

průmyslového dědictví, ale i návštěvnických center vědy (science center). V anglo-saských 

zemích se tak užívá termínu industrial tourism pro návštěvu vyrábějících továren a termínu 

industrial heritage tourism pro návštěvu míst průmyslového dědictví.  Například ve Francii a 

Německu je pojem industriální turistika v povědomí veřejnosti spjat s návštěvou 

průmyslového dědictví, v Japonsku naopak s návštěvami fungujících firem.  

Vhodným koncepčním způsobem organizovaná industriální turistika může mít 

ekonomický přínos jak pro vyrábějící firmy, tak pro město a jeho průmyslové dědictví. Firmy 

organizací exkurzí za své brány mohou podporovat marketing výrobků, zvyšovat svou 

reputaci a také zvýšit atraktivitu jako zaměstnavatel. Město může získat příjmy z vyšší 

zaměstnanosti (přímé i nepřímé) díky růstu turistického ruchu. Turistický průmysl vykazuje 

dlouhodobě rostoucí tendenci. Jen mezi lety 1990 a 2006 vzrostl celosvětově počet příjezdů o 

100%. Navíc v západním světě roste trend krátkodobých dovolených (prodloužené víkendy), 

které jsou orientovány na městskou turistiku. Industriální turistika je tak vhodnou alternativou 

pro města pro přilákání zkušených turistů, kteří již viděli všechny atraktivity typu „must see 

attraction“. Orientace na industriální turistiku se ukazuje jako vhodná strategie pro města 

nepatřící ke špičce turisticky atraktivních míst regionu. Navíc podpora obrazu města jako 

místa, kde se daří obchodu, přitahuje konferenční a business turistiku. 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/024/OHK1/1T/11 „Flexibilní principy využití 

průmyslového dědictví“. 
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Abstract: 

If we proceed from the premise that some industrial buildings should be preserved as 

a testimony to a certain time and at that it will cost some subsidies from public budgets, then 

their connection with live culture (which is in principle also subsidized area) seems entirely 

logical. This article shows some examples of such symbioses in Ostrava and its surroundings 

and shows the potential of other constructions for similar projects.. 

Abstrakt: 

Vyjdeme-li z premisy, že některé industriální objekty je třeba zachovat jako svědectví určité 

doby i za cenu dotací z veřejných rozpočtů, pak se jejich propojení s živou kulturou (která je 

z principu také subvencovanou oblastí) jeví jako zcela logické. Tento článek ukazuje několik 

příkladů takovéto symbiózy v Ostravě a okolí a ukazuje potenciál dalších staveb pro obdobné 

projekty. 
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Úvod 

Při pohledu na historii Ostravy je zřejmé, že byla průmyslovou revolucí v 19. století 

ovlivněna více, než kterékoliv jiné město v České republice. Z necelých dvou tisíc obyvatel 

ve 30. letech 19. století se za sedmdesát let rozrostla na čtyřicetitisícové průmyslové 

velkoměsto a s dalším rozvojem těžby a těžkého průmyslu dále expandovala, až do jejich 

útlumu v 90. letech 20. století, kdy měla téměř 330 tisíc obyvatel. Těžba uhlí a zpracování 

železa se svými důlními a výrobními objekty zcela zásadně vepsaly do obrazu města a 

formovaly jeho dnešní urbanistické uspořádání. Zachování některých průmyslových staveb 

z období industrializace je proto důležité pro podporu a uchování identity města. Otázkou 

tedy není, jestli industriální památky v Ostravě uchovávat, ale probíhá diskuse o tom kolik 

jich zachovat a v jaké míře autenticity. Kde je hranice mezi vhodnou adaptací na nové funkční 

využití a ztrátou toho, co mělo být uchováno? 

1  Příklady 

1.1  Metoda „posledního pracovního dne“: Důl Michal 

Těžba na dole Michal trvala od roku 1842 do roku 1994, kdy byla zasypána těžní 

jáma. Už v době útlumu těžby, který začal po rozhodnutí v roce 1993, důl převzalo 
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Ministerstvo kultury České republiky a zřídilo zde Průmyslové muzeum v Ostravě. Důl 

později přešel pod správu Národního památkového ústavu v Ostravě, v jehož péči je dodnes. 

Tento komplex, jehož podstatná část vznikla podle návrhu architekta Františka Fialy 

(žák Otto Wagnera) byl zakonzervován ve stavu posledního pracovního dne a od té doby se 

jej pracovníci památkové péče snaží uchovávat právě v takovém stavu, jako by jej právě 

opustili poslední havíři. Tento konzervativní přístup sice umožňuje návštěvníkům při 

prohlídkách vidět strojovny, řetízkové šatny a další objekty v jejich původním stavu, ale 

zároveň omezuje možnosti dalšího využití. Národní kulturní památka Důl Michal přesto 

nabízí kulturní program realizovatelný v intencích požadavků ochrany. Probíhají zde různé 

výstavy a příležitostně i koncerty, přednášky a divadelní hry. U některých částí je dokonce 

možný i komerční pronájem pro různé prezentace, konference a společenské akce. 

 

 

obr. 1 – Kulturní akce na Dole Michal 

1.2 Adaptace: Hornické muzeum Landek 

Hornické muzeum Landek v areálu bývalého dolu Anselm je příkladem adaptace na 

jinou funkci. V podzemní štole muzeum ukazuje vývoj a různé technologie těžby uhlí a na 

povrchu představuje rozsáhlou expozici důlního záchranářství. Vedle těžební budovy je objekt 

kompresorovny, která umožňuje pořádat společenské a kulturní akce až pro 600 osob 

s variabilní velikostí sálu, kterou lze přizpůsobit aktuálním potřebám pomocí mobilních 

příček a pojízdného jeřábu. 

 

 

obr. 2  – Kompresorovna Landek   

Snahou provozovatelů muzea je otevřít areál dolu co nejvíce lidem a v návaznosti na 

národní přírodní památku Landek tu vytvořit podmínky pro rodinnou rekreaci. Proto se 
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v areálu kromě technických památek a strojů objevují i zařízení pro sport (tenisové kurty, 

lanové centrum), ale zatím bez jasné vize a koncepce. 

1.3  Rekonverze: Dolní oblast Vítkovic 

Vítkovické železárny byly založeny v roce 1828 v návaznosti na rozšiřující se těžbu 

černého uhlí v Ostravě. V roce 1998 zde byla výroba definitivně ukončena a v roce 2000 byl 

komplex Dolní oblasti Vítkovic prohlášen za kulturní památku a roku 2002 dokonce za 

národní kulturní památku. Původní představy památkářů počítaly jenom s prohlídkovou trasou 

a udržování zbytku areálu (cca 160 ha) ve stavu kontrolované ruiny. V roce 2003 však došlo 

ke změně vlastníka a nový majitel začal komplex postupně rekonstruovat a otevírat veřejnosti. 

Zatím nejvýraznějším architektonickým počinem v celém areálu je rekonstrukce bývalého 

plynojemu podle projektu architekta Josefa Pleskota.  

 

 

obr. 3 – Josef Pleskot: přestavba plynojemu na auditorium 

Tento objekt, původně sloužící k akumulaci vysokopecního plynu, byl přestavěn na 

multifunkční aulu pro 1500 diváků, která se nachází v nejvyšším patře objektu. V nižších 

patrech potom najdeme malý sál pro 450 osob a výstavní galerii. Josef Pleskot je i autorem 

celkové urbanistické koncepce revitalizace komplexu Dolních Vítkovic a několika dílčích 

projektů, přičemž na dalších částech se podíleli i jiní architekti (např. Zdeněk Fránek). 

Vedle plynojemu - tzv. „Gongu“ stojí historická budova energetické ústředny, která 

nyní slouží jako interaktivní technické muzeum „Malý svět techniky“. Součástí chráněného 

areálu Dolní oblasti Vítkovic je i bývalý důl Hlubina, jehož prostory bývají rovněž využívány 

pro různá divadelní, filmová a hudební představení a do roku 2015 by měl být za bezmála 

dvousetmilionovou dotaci přestavěn na centrum alternativního umění s ateliéry, zkušebnami, 

sály a prezentačními prostory. 

V roce 2012 se v Dolní oblasti Vítkovic poprvé konal festival Colours of Ostrava, 

který sem byl přesunut z jiné ostravské lokality. Netradiční prostředí festivalu přináší 

návštěvníkům ojedinělý zážitek a pomáhá dotvářet image Města. 



- 276 - 

 

1.4  Přestavba vodárenské věže v Opavě  na kavárnu s galerií 

Ve srovnání s předchozími třemi příklady je objekt vodárenské věže na vlakovém 

nádraží v Opavě jenom malou industriální památkou s nižším stupněm památkové ochrany. 

I takové drobné technické fragmenty ve městech a v krajině si však zasluhují pozornost 

a pomáhají udržovat paměť a identitu místa, takže se o ně vyplatí starat. 

 

 

obr. 4 – Vodárenská věž v Opavě 

Objekt je ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Vodárenská věž Opava, která si 

v současnosti nechává zpracovat studii na její rekonstrukci. Jejich cílem je vybudovat tu 

expozici sochaře Kurta Gebauera, kavárnu a prostory pro další výstavy (například pro 

prezentace opavského Institutu tvůrčí fotografie). 

2  Potenciál pro další rekonverze v Ostravě 

Výše uvedené příklady využití industriálních památek pro kulturu mají přinejmenším 

celoměstský, v případě Vítkovic i nadregionální význam. Při pohledu na mapu Ostravy však 

najdeme celou řadu dalších důlních a průmyslových staveb, které podléhají památkové 

ochraně, ale nejsou nijak využívány. Ačkoliv bylo původně zamýšleno, že plně funkční důlní 

objekty, napojené na všechny inženýrské sítě, začnou být bezprostředně po ukončení těžby 

využívány pro lehký průmysl, služby i bydlení, tato představa se ve většině případů nenaplnila 

a doly zůstaly ve vlastnictví státního podniku Diamo, který má na starosti jejich údržbu 

a ostrahu. 

Nelze očekávat, že by bylo možné všechny industriální památky přeměnit na galerie, 

divadla, koncertní sály a muzea – v tomto ohledu je Ostrava již prakticky saturována 

a z pohledu ekonomické reality se stále jeví jako nejvhodnější řešení výdělečné aktivity jako 

výrobní a podnikatelské zóny.  

Nicméně: 

1) Již z logiky vzniku některých ostravských městských částí (těžební jáma → věž → 

strojovny, kompresorovny, šatny, uhelné prádlo → dopravní napojení → hornická 
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kolonie, bydlení zaměstnanců → další občanská vybavenost) je zřejmé, že jejich 

přirozeným centrem, ke kterému bylo vše orientováno, je právě areál dolu. 

2) Zejména zalesněná část Slezské Ostravy, formovaná v minulosti hornickými 

koloniemi, skýtá (přesto, že je dnes spíše sociálně vyloučenou lokalitou) potenciál stát 

se v budoucnu vyhledávanou rezidenční čtvrtí s jasnou urbanistickou vazbou právě na 

bývalé šachty. 

Z předchozích dvou tvrzení vyplývá, že některé nevyužívané důlní areály by se mohly 

stát lokálními centry nových rezidenčních čtvrtí s drobnou občanskou a kulturní 

vybaveností na úrovni venkovských sokoloven. Jako příklady můžeme uvést bývalé 

doly Alexander a Jan Mária. 

 

 

obr. 5 – Bývalý důl Alexander (Ostrava – Kunčičky) 

Závěr 

Změna využití industriálních objektů na zařízení pro kulturní a společenské aktivity 

může být vhodným způsobem, jak uchovat stavbu připomínající průmyslovou historii místa 

a nalézt jí nový smysl existence. Pro zachování a rekonverzi mluví také to, že místní lidé 

bývají s takovými objekty často spjati (dříve tam pracovali nebo si prostě zvykli vnímat 

panorama s komíny jako symbol své obce), což platí jak ve velkém měřítku (areály dolů a 

železáren v Ostravě), tak v malém měřítku v případě venkovských mlékáren, mlýnů, sýpek 

nebo zrušených vlakových nádraží. 

Vždy je však třeba brát v potaz i ekonomickou stránku věci. Doly a továrny po dobu 

svého provozu zaměstnávaly velké množství lidí a pokud tito zůstanou po jejich uzavření a 

přeměně na kulturní stavby bez práce nebo se odstěhují, tak nebude mít kulturu 

v industriálních kulisách kdo konzumovat. 

 

 

Článek byl podpořen grantem  SP2013/154 "Typologie kulturně-společenských center v 

Moravskoslezském kraji" a CZ.1.07/2.3.00 /20.0013 "Tvorba a internacionalizace špičkových 

vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO". 
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Abstract: 

This paper presents a preliminary research on interwar architectural sculptural works with 

motifs of work, industry, trade and agriculture. 

Abstrakt: 

Příspěvek shrnuje dílčí výsledky výzkumu pražské meziválečné architektonické plastiky 

s tematikou práce, průmyslu, obchodu, peněžnictví a zemědělství.  

Keywords: 

Industrial heritage; interwar sculpture; interwar architecture. 
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Úvod – předmět výzkumu 

Cílem výzkumu, jehož průběžné výsledky shrnuje teto příspěvek, je meziválečná 

pražská architektura, na jejíchž fasádách se uplatnila architektonická plastika s tematikou 

práce, průmyslu, obchodu, peněžnictví a zemědělství. Českou současnou historiografií 

architektury je ve většině případů tato meziválečná plastická výzdoba fasád opomíjená. Pokud 

jsou plastiky v odborných publikacích zmiňovány, pak nesystematicky a jejich popis a 

hodnocení bývá jen obecné a většinou bez uvedení autorství, vročení atd. Vysvětlením je jistá 

preference pokrokové avantgardní linie meziválečné architektury ve výkladu našich 

meziválečných dějin a vnímání architektonických plastik jako čistě výtvarného problému. 

Interpretace stavebních děl tohoto období se tak ochuzuje o zajímavý rozměr – pokud totiž 

architektonickou plastiku v hodnocení architektury přehlížíme, je toto hodnocení (zejména 

obsahového významu dané architektury) nutně zjednodušeno a samotná stavba tak o sobě 

vydává jen neúplné svědectví. Popsané sochy též hrály významnou úlohu v krajině města – 

dnes bohužel buď ztrácejí svou funkci nebo jejich význam se stává pro současníky nečitelný; 

i na to se snaží výzkum upozornit. 

Výzkum se soustředil na systematické mapování plastik s danou tématikou v Praze, 

určení autorství, vročení a postupné hodnocení plastik zejména z obsahového hlediska. Na 

zkoumaných fasádách nalézáme ve vyváženém poměru jak volné plastiky, tak reliéfy, ale 

setkáváme se i s ojedinělými příklady, kdy část stavby byla pojednána do jisté míry jako 

sochařská metafora. Okrajově se výzkum zaměřili na další výtvarné detaily v architektuře,kde 

se setkáváme s danou tematikou (dveře, mříže, drobné kovové plastiky). Plastiky se na 

fasádách objevovaly buď jak jako jednotlivé akcenty, či v tematických řadách (jednotlivě 
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stojící plastiky) a cyklech (zobrazení probíhá kontinuálně přiřazováním další scény – 

nejčastěji na reliéfech). Technologií či materiálovou stránkou plastik se výzkum zatím zabývá 

jen okrajově. 

Výběr tématu výzkumu vyplynul z dlouhodobého zájmu autorky o průmyslové stavby 

a jejich interakci s výtvarným uměním. Studované plastiky jsou totiž nedílnou součástí 

industriálního dědictví, jíž dosud byla věnována v Česku jen omezená pozornost; ačkoli dílčí 

shrnutí již existují (Skřebská [5], Šťastná [6], Popelová [1,2,3]). Důvodem, proč se výzkum 

zaměřil na dané období, je, že právě za první republiky bývala pro výtvarné ozvláštnění 

pražských fasád vybírána nejčastěji právě tematika průmyslu, obchodu, peněžnictví a 

zemědělství (ovšem setkáváme se i s dalšími náměty: sokolstvo, vojenská tématika jako 

ozvuk první světové války, náboženské a mytologické motivy ad.).  

Většina zkoumaných příkladů pochází ze dvacátých let. Nástup finanční krize ve 

třicátých letech omezil výstavbu a i užití architektonických plastik. Naše architektonická 

scéna se celkově přiklonila k avantgardní architektuře, která již pro plastiku na fasádě neměla 

ve svém výrazovém slovníku místo. 

V meziválečném období nebylo zobrazování studované tematiky na fasádách jen 

pražským fenoménem. Příklady nalezneme např. v Brně, Ostravě, Pardubicích, Hradci 

Králové a roztroušeně po celé republice, jak potvrdil nedávný již výše citovaný výzkum 

Renaty Skřebské [5], který se jako první soustředil na celorepublikové mapování, i výzkum 

Marie Šťastné zaměřený na Ostravu [6]. 

1 Předběžné výsledky výzkumu 

V současné fázi výzkumu (v roce 2013) bylo podchyceno na základě daných kritérií 

sto dvacet objektů. Jedná se o stavby, na nichž se v meziválečném období v Praze objevila 

architektonická plastika s tematikou práce, průmyslu, obchodu, peněžnictví, zemědělství, ale 

byly zahrnuty i objekty se sociálními náměty, jež se vázaly k tematice práce. Sto deset objektů 

jsou existující stavby, na deseti byla výzdoba pouze zamýšlena nebo provedena plastikami 

staršího data vzniku či výzdoba nebo celý objekt zanikly. Mapování pokračuje a výsledný 

počet příkladů evidentně ještě vzroste.  

Vznik zkoumaných plastik v Praze ovlivnilo množství specifických podmínek a 

činitelů, které měly vliv jak samostatně, tak se doplňovaly. Prvním faktorem byl stavební 

boom následující po zrodu samostatného Československého státu. Praha se stala hlavním 

městem, ve kterém vznikaly nové administrativní a vládní a další občanské stavby, budovala 

se infrastruktura, továrny, výrobny, obytné budovy. Podobně bouřlivá výstavba probíhala i 

v jiných městech po celém Československu, ale v Praze šlo zejména u občanských staveb o 

výstavbu nejdůležitějších a nejreprezentativnějších státních i soukromých projektů, jimž byla 

po stránce esteticko-ideovo-symbolické věnována zvýšená pozornost [3].  

Druhým faktorem byl rozvoj jednotlivých typologií. Bylo zjištěno, že v Praze se větší 

část zkoumané výzdoby realizovala na budovách peněžních ústavů – pojišťoven a spořitelen, 

jež se po vzniku republiky zakládaly v hojném počtu. Mnohé plastiky obohatily též paláce 

ministerstev a další státní administrativní budovy. Méně se plastiky objevily na samotných 

průmyslových a dopravních stavbách, ačkoli ze strany samotných architektů byla vnímána 

nutnost po estetizaci i těchto staveb [3]. Pár zkoumaných příkladů nalézáme i na obytných 

stavbách. 

Třetím faktorem byl dosud živý, obecný trend po symbolickém zobrazení, odkazující 

ještě k historizující architektuře, který umožnil, že se v rámci řešení fasád počítalo i 

s umístěním plastik. Hojné užití plastik na fasádě také vycházelo z přetrvávající obliby 

konzervativní estetické formy – ve výstavbě oficiálních budov se tradicionalistická estetika 

dokonce stala vůdčí linií. Architekty, kteří tyto velké zakázky řešili, byla architektonická 

plastika vnímána po vzoru historické architektury stále jako její integrální součást, kterou 
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navrhovali již ve stádiu skic (viz např. mnohé známé skicy Kotěrovy, které toto dokládají). 

Opodstatnění užití plastické výzdoby se odvíjelo i od ideje gesamtkunstwerku vnímající 

budovu jako celek smysluplně propojující typologické, konstrukční, architektonické a 

výtvarné řešení. Plastiky se na takto komplexně řešených budovách propojují i s dalšími 

výtvarnými disciplínami (např. vitráže, dekorativní malby a mozaiky, kovářské detaily ap.). 

Umisťování zkoumaných plastik na fasády tedy bylo, jak jsme již řekli výše, 

programové. Konkrétně měly plastiky symbolizovat nový demokratický stát a zejména pak 

rozvoj československého průmyslu, obchodu, peněžnictví a zemědělství, ale i modernizaci 

společnosti, rozvoj sociálního systému, podporu pracujících a funkční rodiny. Rozvoj 

průmyslu u nás byl v té době značný a navazoval na dění před první světovou válkou, kdy 

byly české země v tomto směru nejrozvinutější částí habsburské monarchie. Kolemjdoucí při 

pohledu na fasády budov dostávali jasný signál o významu a fungování nového státního 

zřízení, o pozitivní záštitě státu či dané instituce nad společností. Zobrazována byla zejména 

naše nejdůležitější průmyslová odvětví – hornictví, hutnictví a strojírenství, sklářství, 

textilnictví, tiskařství či energetika. Jako stejně významné protipóly k těmto průmyslovým 

aktivitám se objevovala zmíněná zpodobnění zejména zemědělství, méně již obchodu a 

peněžnictví a další výše zmíněné motivy. Všechna tato témata tvořila nedílný celek, oslavující 

naděje i skutečné úspěchy první republiky.  

Čtvrtým faktorem, který měl vliv na zobrazování zkoumaných motivů, byl zvýšený 

zájem samotných sochařů o témata práce a každodennosti. Zobrazení práce v sochařství sice 

nalézáme odpradávna, teprve ale průmyslová revoluce jeho význam umocnila: „Novodobé 

využití atributů práce souvisí se společenskými proměnami konce 19. a především první 

poloviny 20. století, kdy rozvoj průmyslu vyvolal potřebu znázornění pracovních profesí a 

jejich reprezentantů...“. [5, s. 444]. Jako další výrazný vliv uvádí R. Skřebská národní 

uvědomování [5] probíhající vědomě od 19. století a kulminující v založení samostatného 

státu. 

Co se formové stránky týče pro sochařskou tvorbu první poloviny 20. let, z nichž 

pochází větší část zkoumaných příkladů, se u nás stal typickým sociální civilismus 

s vedoucími představiteli: Otto Gutfreund, Karel Dvořák, Jan Lauda, Karel Pokorný, Otakar 

Švec). Sociální civilismus byl spojovaný zejména s architekturou národního stylu či 

rondokubismu, ale jeho příklady se objevují i na stavbách s tradicionalizující estetikou (např. 

Aloise Dryáka ad.). Tématem sociálního civilismu byl současný člověk, člen občanské 

společnosti, který byl zobrazován bez jakéhokoli patosu, při vykonávání svých každodenních 

činností, tedy i při práci. Portrétování často tvrdě manuálně pracují či obsluhují zjednodušené 

a miniaturizované stroje, používají běžné nástroje či moderní technologie jako např. telefon. 

Exaltovanost v gestech, zdůrazňování věčných hodnot lidského života a odkazy 

k náboženství, jak tomu bylo u historických soch, zde chybí. Zobrazovaní lidé nejsou bájní 

hrdinové či svatí, kteří plní pro běžného člověka nedosažitelné a nadčasové úkoly; naopak vše 

se odehrává teď a tady a všichni jsou reálnými, sekulárními lidmi. Tito lidé často dokonce 

tvrdě pracují, mnohdy na ně doléhají sociální tlaky, a když se na ně díváme, nemůžeme se 

ubránit jistému pocitu smutku z jejich údělu (viz slavná Myčka J. Laudy, 1923). Tyto plastiky 

často měly velmi silný kriticky sociální náboj. Civilistní plastiky manifestují střízlivý, 

odpovědný a skromný život založený na materialistických hodnotách.  

Tématem práce se zabývali i sochaři konzervativnější akademické linie, jež tvoří 

druhou výraznou formovou linii zkoumaných soch (např. Ladislav Kofránek, Ladislav Šaloun 

ad.). Konzervativnější akademické linie pokrývá různé estetické polohy –různými způsoby se 

zde rozvíjela klišé akademického sochařství 19. století, konkrétně tvorba J. V. Myslbeka, 

jehož byli mnozí žáky a podstatný vliv měla produkce francouzská. Tato forma se ale nutně 

spojovala s novými obsahy – inspirací zde byla zejména hluboce sociálně cítěná tvorba 

Constantina Meuniera.  
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Pokroková abstraktní, modernistická linie sochařství se pak zkoumanému tématu 

věnovala jen ojediněle a většinou pak jen v rovině abstraktního symbolu, jež více odkazoval 

např. k logu dané firmy, výrobkům, oslavě elektrické energie ap. Významné je v této 

souvislosti dílo Zdeňka Pešánka, pracujícího na více zakázkách pro Elektrické podniky hl. m. 

Prahy a vytvářející abstraktní symbolické plastiky na téma využití elektřiny (např. v 

souvislosti s výzdobou fasády Zengerovy transformační stanici jde o zajímavý příklad 

uvažovaného osazení modernistické plastiky na tradicionalisticky cítěnou budovu). Mnohé 

modernistické stavby užívaly po vzoru Le Corbusiera mašinistickou estetiku, která se do jisté 

míry blížila až sochařským projevům a dá se takto i interpretovat [1]. 

Vedle vymezení těchto základních faktorů, které ovlivnily v Praze vznik množství 

výtvarné produkce s danou tematikou, se výzkum soustředil na její ikonografii. Výzkum 

potvrdil, že zkoumaná pražská kolekce meziválečné plastické výzdoby má svébytnou 

ikonografii, jejíž systematický popis, klasifikace a interpretace se stala hlavním cílem 

výzkumu. Na padesáti dosud podrobně analyzovaných fasádách se opakovaně objevují 

náměty, které nyní již můžeme považovat za dobově typické. Jde o:  

Figurální scény zobrazující pracujícího člověka: horníka, hutníka, skláře, voraře, 

skláře, tiskaře, knihvazače, typografa, fotografa, automechanika, telefonistu, telegrafistu, 

kamelota, číšníka, pekaře, řezníka, zelináře, zedníka a zednického pomocníka, stavitele, 

zeměměřiče, kameníka, instalatéra, dlaždiče, kováře, zámečníka, dřevorubce, tesaře, bednáře, 

krejčího, pradlenu, nosiče, kamelota, námořníka, nosiče, dělníky v továrně na cigarety, 

vojáky, architekta, malíře, sochaře, zlatníka a mincíře, intelektuála, úředníka, obchodníka, 

bankéře, sedláka, zemědělce, sadaře, včelaře, vinařka, platážníky, námezdní dělníky na poli. 

Početně následují zobecňující personifikace: Práce, Průmysl, Obchod, Intelektuální 

práce, Osvěta, Doprava, Rychlost, Vlast, Stát, Země, Zemědělství, Úroda, Rodina či Péče o 

rodinu, Mateřství, Peněžnictví, Finanční kapitál, Píle, Šetrnost či Spořivost, ev. Odpovědnost, 

město Praha, Mořeplavba, Zámořský obchod ap. 

Klasické mytologické motivy: římští bohové Merkur (řecký Hermés) a Ceres (řecká 

Démétér či obecně bohyně plodnosti, úrody a zemědělství), dále Bohémie a putti (pracující). 

Ojediněle řecký bůh Héfaistos (římský Vulkán), bohyně Athéna a Fortuna, zelený muž ap. 

Samostatně se objevily rozličné symboly práce, průmyslu, obchodu, peněžnictví a 

zemědělství: ozubená kola nejrůznějších druhů a velikostí, dále kladívka, Merkurův caduceus 

a okřídlená helma, trojúhelníky, brka, olovnice, otevřené knihy ap. Obecným motivem 

spořivosti byly včely a včelí úly. 

Zejména na státních institucích se objevují státní symboly a městské znaky: nová 

republika užívala nový státní znak. Na zkoumaných fasádách se nejvíce objevuje tzv. malý 

státní znak. 

Dále se objevují hojné scény sociálního kriticismu. Nalézáme je zejména na fasádách 

pojišťoven  (ale jeden z nevýznamnějších reliéfů se objevil na objektu bývalé státní tabákové 

režie či dokonce škole). Zobrazovaná témata jsou: monotónnost práce, plahočení, těžká práce, 

nádeničina, otrocká práce, mrzáci, zranění, nezaměstnaní, matky s dětmi a zvláště sociálně 

bolestivé téma práce dětí. Tato témata jsou často dávána do kontrastu s tématy bankéřů, dobře 

situovaných lidí ap.  

V sochařské výzdobě zkoumaných objektů se objevila i stylizovaná loga a názvy firem 

a spolků, symbolická zvířata a rostliny, samostatně zobrazované industriální a zemědělské 

krajiny a abstraktní motivy odkazující k přírodním živlům využívaným průmyslem či velmi 

zajímavá zobrazení energií. 

Je zřejmé, že zkoumaný vzorek je námětově velmi komplexní – jelikož v Praze 

nepřevládalo žádné průmyslové (zemědělské) odvětví, kterému by byla věnována přednostně 

pozornost. Náměty zobrazované v Praze tak čerpají z průmyslové výroby celé republiky; na 

druhou stranu ale zkoumaný vzorek ale trpí větší mírou zobecnění než regionální příklady [1]. 
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V regionech totiž bývala tématika ovlivněná převládajícím druhem zemědělské či průmyslové 

výroby (jako např. na Moravě, se svébytné regionální sochařství zaměřovalo buď na 

zpodobnění hornictví a hutnictví, nebo naopak na zemědělce v zemědělských oblastech; 

v Pardubicích se zase např. setkáváme s vyobrazením rybníkářství apod. [5]). 

Výzkum podchytil skupinu sochařů, kteří v daném období spolupracovali jak 

dlouhodobě, tak příležitostně na architektonických zakázkách. Byli to sochaři různých 

generací: Franta Anýž, Břetislav Benda, Ladislav Beneš, Josef Drahoňovský, Karel Dvořák, 

Jaroslav Horejc, Josef Jiřikovský, Otto Gutfreund, Celda Klouček, Ladislav Kofránek, Jan 

Lauda, Josef Mařatka, Josef Augustin Paukert, Josef V. Pekárek, Karel Pokorný, Zdeněk 

Pešánek, Josef Škoda, Otakar Španiel, Jan Štursa, Ladislav Šaloun, Otakar Švec, Čeněk 

Vosmík ad. Mnozí autoři zkoumaných děl nejsou dosud známi a zdá se, po provedených 

archivních průzkumech, že dnes již ani není možné u všech plastik konkrétní autorství doložit, 

jelikož informace neexistují. Všeobecně jsou známá fakta o spolupráci architektů a sochařů – 

např. Otto Gutfreund a Jan Štursa a Josef Gočár nebo Pavel Janák a Jan Štursa; výzkum si 

klade za cíl zpracovat podrobné údaje o spolupráci dalších architektů a sochařů. 

2  Příklady – Pražská obecní plynárna, Edisonova transformační stanice a 

Hostivařské mlýny a pekárny 

Tři příklady představují rozdílné formální a obsahové přístupy sochařů a architektů 

k dané tematice – tradicionalistická plastika a avantgardní plastika a plastika-budova. 

Pražská obecní plynárna (Praha 4 – Michle, U plynárny 44, 1925-1927, architekt: 

Josef Kalous, autor bronzové plastiky: Ladislav Šaloun). Na vysokém pilíři podkovovitého 

tvaru, který je umístěn na levé straně hlavního vstupu do areálu plynárny, je osazeno 

monumentální sousoší muže a ženy. Námětově představují Práci a Osvětu (či Vědu). Tento 

druh užití architektonické plastiky na vysokém sloupu odkazuje k historickým modelům např. 

k Trajánovu sloupu, zde ale symbolicky podtrhuje vstupní partie moderní pražské instituce. 

Forma sousoší je zcela akademická, exaltovaná. Žena – Osvěta je zobrazená 

s odhalenými prsy a vzpřaženou rukou v níž drží nepravidelný kámen představující zřejmě 

původní materii. Kolem ramen drží muže – Práci do půl pasu nahého, jež má u nohu krumpáč. 

Žena jakoby vhlíží do tajemství hmoty samotné, kterou oduševňuje. Je to variace na tradiční 

zpodobnění ženy nejen jako věčné inspirace umělecké – ale i ženy budující a podmaňující si 

materiální svět. Můžeme jí vnímat i jako záštitu pracovního úsilí muže, jemuž vytváří zázemí 

ku prospěchu celé společnosti. Sousoší je dobově typickou optimistickou oslavou práce. 

V souvislosti Šalounova díla kontrastuje toto sousoší s jinými díly s tématikou práce (např. 

Hutník, Muž práce, Žena s chorobně vpadlými prsy), která naopak zobrazují pracovní utrpení 

a mají vyostřený sociální podtext po vzoru Constantina Meuniera. 

Edisonova transformační stanice (Praha 1 – Nové Město, Jeruzalémská 2, architekt: 

František Albert Libra, 1926 – 1930, autor kinetické plastiky: Zdeněk Pešánek) je extrémním 

příkladem užití abstraktní modernistické plastiky, jež má díky své formální i obsahové 

pokrokovosti význam i v mezinárodním kontextu.  

Funkcionalistická trafostanice zbudovaná Pražskými elektrickými podniky byla 

osazena originálním svítícím mobilem Zdeňka Pašánka (Pešánek je též autorem modelů 

s tematikou elektřiny pro Zengerovu transformační stanici,  1932 – 1936, nerealizováno). 

Kinetická plastika výrazně umocňovala soudobý charakter stavby, který byl v kontrastu 

s okolní zástavbou v sousedství gotického kostela sv. Jindřicha (ačkoli v meziválečném 

období se uvažovala kompletní přestavba tohoto území). Plastika umístěná na masivní 

markýze sestávala z rozličných těles, která paprskovitě vybíhala do různých směrů. Měla 

oslavovat universální použití elektrické energie a být futuristickou vizí osvobození energií, 

světla a pohybu [4]. Plastika bohužel nebyla obnovena při nedávné konverzi budovy 
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k administrativním a obytným účelům, ačkoli zmenšenou kopii vlastní Národní galerie 

v Praze a na její význam bylo opakovaně upozorňováno např. Zdeňkem Lukešem. 

Posledním příkladem jsou Hostivařské mlýny a pekárny (Praha 15 – Hostivař, 

U továren 4, architekt: Bohumil Hypšman, 1918 – 1922). Zde se setkáváme s kategorií 

plastiky-budovy. Dominantním znakem bývalého automatického mlýna je betonová věž 

čtyřkomorového sila. Toto silo slouží nejen praktickým účelům, ale je zároveň i znakem a 

reklamou firmy. Celkový tvar sila připomíná hlásku středověkého hradu, která ochraňuje svůj 

vzácný obsah. Masivní válce tvořící nižší část sila jsou kontrastně zakončeny kubusy 

(obsahují protipožární nádrž) a pyramidální střechou. Celková forma sila může svým tvarem 

symbolizovat geometrizovaný klas, který odkazuje k transformaci plodiny v konečný umělý 

produkt vyráběný člověkem – chléb. Masivní betonové stěny jsou opatřeny kruhovými 

okénky, která se v souvislosti s metaforou kasu dají interpretovat jako již vyprázdněné části 

klasu, přeměněné na mouku. Motivy čtverců a kruhů, jako základních tvarů se opakují na 

fasádách závodu a vytvářejí tak výtvarně zcela unikátní celek. 

Závěry 

Výzkum pokrývá dosud nezkoumané vztahy architektury a výtvarného díla daného 

období. V dalších fázích bude se zabývat otázkou autorství, vročení u konkrétních budov, 

dopodrobna bude zpracována dobově podmíněná tématika zkoumaných plastik a spolupráce 

architektů a sochařů. Zatím je zřejmé, že zkoumaná pražská kolekce se v celorepublikovém 

srovnání jeví jako nejkomplexnější a nejuniverzálnější. A to ze tří důvodů: zaprvé díky 

velkému množství těchto plastik, zadruhé díky komplexnosti témat jež zobrazují, zatřetí díky 

jejich symbolickému významu – v mnohých případech na státní úrovni. 

Zejména ve vztahu k samotným průmyslovým stavbám je esteticko-výtvarné působení 

těchto detailů dosud novum; nicméně dosud nebyl zhodnocen jeho význam ani u dalších 

typologií. V mezinárodním kontextu na potřebu tohoto výzkumu ve vztahu k průmyslovému 

dědictví upozorňují i významní autoři, např. Peter Neaverson a Marilyn Palmer ve své knize 

Industrial Archeology (2000), dále Gillian Darley v knize Factory (2003), okrajově Betsy 

Hunter Bradley (1999) ad. Na XIV. kongresu TICCIH ve Freibergu v roce 2009 přední 

německý památkář Axel Föhl vedl samostatnou sekci, zabývající se vztahem kultury a 

průmyslové revoluce. Vybrané příspěvky z  kongresu byly publikovány ve sborníku 

konference [1] a dále jsou rozpracovány pro budoucí vydání časopisu TU Delft Ezelsoren, do 

něhož přispěli: Franziska Bollerey, Axel Föhl, Hanne Abildgaard, Daina Glavočić, Patrick 

Viaene, Lenka Popelová, Renata Skřebská a Inga Karlstrema. 
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Obr. 1 (nahoře) – Pražská obecní plynárna (autor bronzové plastiky: Ladislav Šaloun). Zdroj: Vlasta 

Popelová. Obr. 2 (dole) Edisonova transformační stanice (autor kinetické plastiky: Zdeněk Pešánek). 

Zdroj: archiv NTM v Praze. 
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Obr. 3 (vlevo) Hostivařské mlýny a pekárny (architekt: Bohumil Hypšman). Zdroj: Lenka Popelová. 

Obr. 4 (vpravo) Praha 6 – Bubeneč. Obytný dům se zobrazením průmyslových odvětví. Zdroj: Lenka 

 Popelová. Obr. 5 (dole) Praha 6 – Bubeneč. Obytný dům se zobrazením průmyslových odvětví. Zdroj: 

Lenka Popelová. 
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Typologické vlastnosti nevyužívaných objektů pivovarské 
výroby s ohledem na možnosti jejich nového využití 
Typological Analysis of Unused Brewery Grounds in Terms of Ability to 
Re-use 

Ing. Jan Pustějovský 
ČVUT v Praze – Fakulta stavební, katedra architektury, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz 

 

Abstract: 

This paper deals with specific group of industrial heritage – abandoned beer-brewing 

buildings. It describes typological scheme of these objects and the characteristics of its parts 

focused on opportunities for new use. 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá vlastnostmi specifické skupiny průmyslového dědictví – opuštěných 

objektů pivovarské výroby. Popisuje charakteristické typologické schéma těchto objektů a 

vlastnosti typických prostorů s ohledem na přirozené možnosti jejich nového využití. 

Keywords: 

Beer-brewing; brewery; malt house; industrial heritage; adaptive re-use. 

Klíčová slova: 

Pivovar; sladovna; konverze; typologické vlastnosti; průmyslové dědictví.  

Úvod – „pivovarské brownfields“ 

V ČR se nachází cca 550 objektů a areálů původně určených výrobě piva a sladu [1], 

původnímu účelu dnes ale slouží pouze zlomek z nich (47 pivovarů a 6 sladoven). Oproti 

jiným průmyslovým odvětvím je neobvyklé téměř rovnoměrné rozmístění po území 

republiky. Centralizace a rušení pivovarské výroby tak po sobě zanechaly pouze prázdné 

stavební schránky, pozbyvší svého původního účelu. Tato situace je nejen pro průmyslové 

objekty běžná a nabízí více možných řešení. Na jedné straně je to radikální demolice a 

uvolnění prostoru pro novou výstavbu, méně dramatickou cestu ale představuje konverze – 

nalezení nové funkce /náplně/ pro opuštěnou stavbu. Ta umožňuje zachování stavebního 

dědictví včetně navrácení života. Pro realizaci konverze je však zásadní adaptabilita původní 

struktury - schopnost přijmout novou funkci. 

Odhlédneme-li od širších urbanistických souvislostí (poloha a atraktivita lokality pro 

investice [2]), lze říci, že obecně mají „pivovarské brownfields“ relativně velký potenciál pro 

nové využití díky několika zásadním vlastnostem:  

 snadno uchopitelná velikost areálů, atraktivní pro možné investory. 

 charakter kompaktního areálu s budovami v relativně dobrém technickém stavu, který 

je možné oživit jako celek, nebo také po etapách 

 poloha zejména v urbanizovaném území, v těsné vazbě na infrastrukturu   

 nízké riziko kontaminace  
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1 Struktura typického areálu  

Naprostá většina dnes opuštěných pivovarských objektů a areálů vznikla v období 

průmyslové výroby (od 2.poloviny 19.století do II.světové války,) jako novostavba nebo 

přestavbou staršího provozu s ještě řemeslným způsobem výroby na průmyslový provoz. 

V rámci každého areálu můžeme nalézt základní typologickou strukturu (skladbu a 

řazení typologicky samostatných výrobních částí), odpovídající samotnému procesu výroby 

sladu a piva. V rámci této struktury je možné rozlišit tři základní výrobní jednotky: sladovna, 

teplé hospodářství pivovaru, chladné hospodářství pivovaru. Ty jsou navíc doplněny o další 

dodatkové provozy (administrativa, služební byty, dílny, sklady) Jednotlivé části vykazují 

charakteristické vlastnosti předurčující rovněž možnosti jejich nového využití. 

1.1 Sladovna 

1.1.1  Sýpka – sladové a obilné půdy 

Jedná se o objekt s převážně skladovou funkcí, podstatnou část podlahové plochy tvoří 

prostory pro skladování obilí a sladu (sýpka). Vykazuje typické vlastnosti univerzálních 

vícepodlažních skladových objektů (obdélná budova s masivní zděnou obálkou a vnitřním 

skeletem). Oproti klasickým univerzálním etážovkám (textilní průmysl, lehké strojírenství, 

průmyslové skladiště apod.) má ale specifické odlišnosti. Až na výjimky byly sladovny 

(sýpka) budovány s dřevěnou svislou i vodorovnou vnitřní nosnou konstrukcí, byť 

s nadstandardní únosností. Vlastnosti dřeva omezují rozpony (modulovou síť) na rastr o 

menším kroku, cca 3,5-4,5m a komplikují případné dělení na samostatné sekce zejména 

z požárního hlediska. Otvory v obvodové stěně jsou malé a neposkytují dostatečné přirozené 

osvětlení. Poslední podlaží sýpky má nejčastěji charakter podkrovního podlaží se svými 

typickými omezeními i možnostmi. 

 

 

obr. 1 – interiér univerzálního prostoru sladových půd, pivovar Praha-Nusle, stav 2008, foto:archiv 

autora. 

1.1.2 Humna 

Přízemí a suterény sladovny měly odlišnou funkci, nacházel se zde výrobní provoz 

sladovnického humna a má jinou stavební strukturu. Jedná se také o skelet, ovšem na bázi 

masivních konstrukcí s klenutými, později železobetonovými stropy a zděnými, později 
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litinovými, ocelovými čí železobetonovými sloupy. Charakter sklepního či podzemního 

podlaží s masivními konstrukcemi a minimálními okny omezuje spektrum nového využití. 

1.1.3 Hvozd 

V rámci objektu je integrován specifický objem – sladovnický hvozd – který je oproti 

zbytku univerzálního objektu těžko využitelný. Jedná se o dutou věž (dříve vyplněnou 

technologií sušícího zařízení) čtvercového půdorysu o straně od 3 do 11m a výšce převyšující 

samotnou budovu sladovny (3-6 podlaží). Hvozd je vždy sdružen s vertikální komunikací 

objektu a ve většině případů integrován v půdorysu sladovny. Může se tak stát překážkou 

v jinak volné dispozici objektu.  

1.1.4 Jiné vestavby 

Jiné vestavby (máčírny, prostory pro čištění a úpravu surovin) obvykle dispozici 

neomezují v případě potřeby je možné je snadno odstranit.  

Vertikální komunikaci lze považovat za poddimenzovanou (pouze schodiště 

nedostatečných parametrů), navíc v asymetrické okrajové poloze, z čehož vyplývá nemožnost 

dělení dispozice na sekce a dlouhé vzdálenosti z hlediska úniku. 

1.2 Teplé hospodářství pivovaru 

Naproti univerzálnímu objektu sladovny jde o sestavu několika typických 

jednoúčelových prostorů, které po demontáži technologické náplně zůstávají prázdnými 

halovými prostory. 

1.2.1 Varna 

Srdcem a charakteristickou skladebnou jednotkou pivovaru je varna se svými 

typickými znaky – světlá výška přes více podlaží (nejčastěji přes dvě), velká industriální 

okna. Půdorysný tvar se obvykle blíží čtverci o straně od 6 do cca 12 až 14m. Konstrukční 

systém tvoří opět pouze obálka masivních svislých stěn a zastropení nejčastěji řešené jako 

segmentové klenby do ocel.profilů na střední pilíře (zdivo, litina, ocel, železobeton). Nad 

varnou se nachází podstřešní prostor bývalých manipulačních půd. 

 

 

obr. 2 – interiér univerzálního halového prostoru varny, pivovar Praha – Bráník, foto:archiv VCPD  

FA ČVUT v Praze. 
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1.2.2 Kotelna, strojovna 

Dalšími provozy, které jsou řazeny v rámci této sekce, jsou kotelny a strojovny, 

s obdobnými vlastnostmi, jako známe z jiných průmyslových staveb. Konstrukční řešení je 

podobné jako u varny, prostory však jsou obvykle nižší, bez vnitřních podpor a zastropené 

přímo konstrukcí krovu (sedlová střecha s táhlovými vazníky, šedová, pultová střecha) 

Charakter vnitřních prostorů překvapivě nabízí širokou škálu nového využití zejména 

pro zcela volnou dispozici s minimem podpor, uchopitelné rozměry, možnost téměř 

libovolných vestaveb, dostatečné přirozené osvětlení, atp.  

1.3 Chladné hospodářství pivovaru: 

Jedná se o specifickou typologii podřízenou technologii výroby piva. Chladné 

hospodářství se sestává z chladírny, spilky a ležáckých sklepů s lednicemi, nejčastěji 

uspořádaných vertikálně nad sebou.  

1.3.1 Chladírna (chladný štok)  

Jedná se o prostor budovaný v nejvyšších partiích (podkroví) tak, aby další transport 

produktů probíhal gravitačně. Jeho charakter je halový s otevřenou konstrukcí krovu, bez 

vnitřních podpor a obálkou řešenou nejčastěji jako hrázděnou nebo zděný, později 

železobetonový skelet s výplněmi z dřevěných žaluzií. Konstrukce krovu je nejčastěji řešena 

jako soustava vazníků (příhradových nebo táhlových) a je doplněna nástřešním hřebenovým 

větrákem. 

1.3.2 Spilka 

Vzhledem k požadavkům původního provozu má prostor spilky charakteristiku 

uzavřeného, nejčastěji sklepního univerzálního prostoru, obvykle zaklenutého, případně 

s některou variantou železobetonového zastropení. Prostor je řešen buď jako volný, 

připravený pro osazení samostatných kvasných kádí, nebo jsou kvasné štoky řešeny stavebně, 

jako železobetonové monolitické struktury. Prostor nemá přirozené osvětlení. Obvodové 

konstrukce jsou řešeny jako zdvojené s izolační vzduchovou mezerou.  

1.4 Ležácké sklepy a lednice 

Ležácké sklepy byly budovány obvykle v sestavách oddělení napojených na společnou 

předsíň. Jednotlivá oddělení byla řešena jako jednoduché obdélné prostory zaklenuté valenou 

půlkruhovou nebo segmentovou klenbou. Šířka prostoru se pohybuje od cca 5 do 8m, délka 

sklepů byla max. 20m při chlazení přírodním ledem a až 30m při strojním chlazení. Výška 

ležáckých sklepů se pohybuje mezi 5 a 8m. Na sklepy navazuje prostor lednice, izolované 

skladiště přírodního ledu. Jsou 3 konfigurace sklepů a lednice: lednice za sklepy (nejčastější), 

mezi dvěma a více sklepy, v úrovni nad sklepy (americká lednice). 

Pokud to terénní konfigurace staveniště umožňovala, byly sklepy budovány kvůli 

tepelné stálosti jako podzemní zahloubené stavby, zaříznuté do svahu.  

Konstrukce obvodových stěn i kleneb je řešena jako dvojitá, s izolační vzduchovou 

mezerou. Pozdější ležácké sklepy se strojním chlazením jsou budovány jako zcela 

neadaptabilní kompaktní železobetonová struktura nádrží. 

2 Adaptabilita a přirozená kompatibilita 

Z prostorů v pivovaru lze vyhodnotit některé jako relativně dobře připravené pro nové 

využití, však vždy s omezením. Neplatí, že lze přestavět univerzální prostor na cokoliv [3]. 

Při hledání nového využití je třeba respektovat charakter původního prostoru a při návrhu 

konkrétního řešení respektovat původní koncepci.  

Ve struktuře pivovarů lze definovat několik základních typů prostorů: 
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2.1 Prostory kontinuální (sladovní půdy, některé varianty humen)  

Z dispozičního hlediska jde o prostory označované jako univerzální, předpokládá se 

tedy nejširší spektrum možností nového využití. Naproti typickým představitelům 

univerzálních výrobních staveb (textilky, průmyslové sklady) jsou zde ale omezení, která 

zužují výběr nové funkce, respektive vyžadují u některých funkcí výrazné architektonické 

stavební vstupy. (dřevěné vnitřní nosné konstrukce sýpky, masivní klenuté podzemní prostory 

humen, vestavba hvozdu, poddimenzované vertikální komunikace,…) 

Přirozeně lze tyto prostory využívat pro kulturní účely (výstavnictví, víceúčelové sály 

apod.), vzdělávání, velkoprostorové administrativní plochy, tedy funkce respektující 

kontinuální charakter cílového prostoru. Humna lze přirozeně využít pro gastronomické 

provozy případně plochy pro obchod.  

 

 

obr. 3 – sladovnické humno využité pro gastronomický provoz, pivovar Dalešice, stav 2010,  

foto:archiv autora. 

 

obr. 4 – bývalá varna využitá pro víceúčelové kulturní využití, pivovar Adambrau Innsbruck, stav 

2009,  foto:archiv autora. 
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2.2 Prostory halové (varna, kotelna, strojovna, chladný štok)  

Přestože z dispozičního hlediska se jedná o prostory označované jako jednoúčelové, 

zde nabízejí široké možnosti nového využití. Charakter volného prostoru umožňuje realizaci 

téměř libovolných vestaveb v duchu původního konceptu řešení (vestavba nahrazující 

původní výrobní technologie). Přirozeně kompatibilní využití je takové, které pracuje také 

s volným prostorem, členěným vloženými prvky, tak, aby zůstal zachován celistvý vjem 

z prostoru. Jedná se zejména o využití pro kulturu a výstavnictví, dobře realizovatelné jsou 

však i loftové kanceláře a loftové byty s víceúrovňovým řešením.  

2.3 Prostory atypické  

 podzemní a uzavřené (sklepy, spilka) 

 atypické proporce (hvozd, lednice) 

Vyžadují zvláštní a individuální přístup při hledání nového využití. V řadě případů lze 

tyto prostory označit za zcela neadaptabilní (např. hvozdy malých pivovarů, podzemní sklepní 

prostory, spilky a sklepy se stavebně řešenými tanky,…) Konvenční řešení většinou nelze 

aplikovat. Architektonické vstupy, které by zvýšily adaptabilitu těchto prostorů jsou velmi 

výrazné a mají destruktivní charakter (průrazy otvorů velkých rozměrů, demolice kleneb, 

demolice obvodových konstrukcí….) Určité šance nabízí opět využití pro kulturní účely, 

gastronomii, a dále pro okrajová zájmová využití (některé druhy sportu – squash, 

horolezectví) Rozsáhlé objekty samostatných sklepních hospodářství jsou pro svou 

nevyužitelnost obvykle demolovány a nahrazeny novou zástavbou, menší objekty (hvozdy) 

lze zachovat formou muzealizace bez explicitního nového využití jako industriální stopu, 

připomínku původního využití. 

 

 

Obr. 5 – bývalá spilka po zásadních úpravách využitá pro loftové bydlení, pivovar Praha – 

Holešovice,  foto:www.archiweb.cz. 
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2.4 Prostory ostatní, utilitární 

 přístavby a přístřešky utilitárního charakteru (sklady, dílny, garáže, stáje) jsou 

většinou dožilé a je na individuálním posouzení jejich ponechání, demolice a případná 

náhrada novými objemy. 

 prostory s jasně definovanou funkcí netypickou pro provoz pivovaru (byty, kanceláře, 

komunikační prostory, zbytkové prostory) jsou v areálu umístěny individuálně a 

nevyžadují specifický přístup. 

3 Další vlivy omezující adaptabilitu 

3.1 Velikost původního provozu 

Zásadním faktorem, který ovlivňuje typologické vlastnosti a tak i adaptabilitu 

jednotlivých částí pivovaru je velikost – kapacita původního provozu. 

Kapacita má vliv na urbanistické uspořádání areálu. U malých provozů je celá výroba 

koncentrována do jednoho nebo dvou kompaktních objektů. Konverze pak předpokládá spíše 

polyfunkční využití při zachování stávající struktury, a tedy hledání náplně přirozeně 

kompatibilní s jednotlivými prostory. Kompozice a dispoziční řešení jednotlivých prostorů 

obvykle neumožňuje vkládání komunikačního a technického zázemí a tyto prvky jsou 

realizovány jako adice ke stávající očištěné substanci. Univerzální části těchto areálů mnohdy 

vykazují svými rozměry výrazná omezení spektra možného využití (sladovna, humna), 

naopak jindy neadaptabilní části můžou mít uchopitelný rozsah (sklepy, lednice). 

Velké provozy naopak mají jednotlivé výrobní fáze dislokované v samostatných 

technologických blocích, umožňujících konverzi po částech a pro vice různých využití. 

Typické je nahrazení těžko využitelných technologických bloků racionálními novostavbami a 

celkové zahušťování urbanistické struktury. Dispozice univerzálních částí areálu je řešena 

racionálně jako volný kontinuální prostor a může být přebudována na téměř libovolné využití. 

Umožňuje snadnější architektonické vstupy ve formě vestaveb ale naopak i vybourání části 

struktury a její nahrazení prvky zvyšujícími využitelnost. Větší rozměry některých prostorů 

(např. hvozd) umožňují nalezení jejich smysluplného využití, naopak velký rozsah zejména 

objektů chladného hospodářství je těžko uchopitelný a vede obvykle k rozhodnutí o jejich 

demolici a nahrazení racionální strukturou. 

 

 

obr. 5 – rozlehlý areál Dreherova pivovaru v Žatci s jednotlivými provozy v samostatně stojících 

objektech, foto:archiv autora. 
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3.2 Založení původního provozu 

Velký vliv na využitelnost má také charakter staveb, závislý na době založení pivovaru. 

Zcela jiná situace je u pivovaru založeného jako průmyslový závod a u areálu, který vznikl 

přestavbou původního objektu z období řemeslné výroby.  

Objekty nově založené jako průmyslový provoz vykazují racionální dispoziční řešení, 

jasnou diferenciaci jednotlivých typologických bloků, a používají moderní stavební materiály. 

Obvykle se jedná o provozy větších kapacit. Halové a kontinuální prostory mají skutečně 

univerzální charakter (varna, kotelna, strojovna, sýpka, chladírna). Naopak další prostory jsou 

redukovány pouze na jednoúčelovou strukturu technologického zařízení a nejsou tudíž jiným 

způsobem využitelné (ležácké tanky, tankové spilky, moderní chladírny, sladová sila a 

moderní zařízení vertikálních sladoven). 

Areály, nebo jejich části, které vznikly přestavbou starších objektů nejsou typickými 

představiteli průmyslové architektury, stojí spíše na pomezí mezi industriálem a lidovou 

architekturou. Svým technickým řešením a použitými druhy konstrukcí odpovídají 

zemědělským stavbám. Typicky dochovanými objekty jsou původní sladovny, často 

renesančního nebo barokního založení, v 19. století doplněné pouze o průmyslový hvozd a 

varnu. Jedná se obvykle o kapacitně malé areály. Přestavby na průmyslový provoz si velmi 

často vyžádaly kompromisní řešení, vedoucí ke komplikovanému uspořádání. Prostory 

vykazují těžko uchopitelné proporce, masivní stavební konstrukce a komplikované a 

poddimenzované komunikační propojení. Vyžadují tak zcela jiný architektonický přístup při 

návrhu konverze. Řada rasantních architektonických vstupů do struktury je často příliš 

invazivní, vede k destrukci historické substance a je tudíž nereálná. 

Závěr 

Obecné typologické rozdělení prostorů z hlediska využitelnosti na jednoúčelové a 

univerzální nelze v případě pivovarů univerzálně aplikovat. Využitelnost je výrazně ovlivněna 

velikostí pivovaru a jeho stavebním vývojem a je třeba ji posuzovat individuálně. Lze nalézt 

přirozeně kompatibilní kombinace cílových prostorů a nového využití pro modelové případy 

areálů, bez nutnosti výrazných architektonických vstupů do stávající struktury. 

 

 

Výzkum byl podpořen grantem SGS12/021/OHK1/1T/11: Analýza jednotlivých typologických 

částí nevyužívaných pivovarských areálů z hlediska schopnosti přijmout nové funkční využití. 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/028/OHK1/1T/11: Analýza realizovaných konverzí 

pivovarských objektů z hlediska kompatibility nové funkce a cílového prostoru. 
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Abstract: 

The paper deals with an areal mapping of the industrial heritage in Frydlant (surroundings of 

Frydlant in Bohemia, Liberec district). In the paper the results of areal investigations are 

described aiming at compeling a list of building technical and industrial evidences of 

manufacturing in the period from the Middle Ages till the World War Two. Occurence of 

industrial branches is investigated and changes in development of factories and their social 

and industrial relations, especially in connection to settlement and transportation.  

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá plošným mapováním průmyslového dědictví na Frýdlantsku (okolí 

Frýdlantu v Čechách, Liberecký kraj). Příspěvek popisuje výsledky plošného průzkumu, který 

se zaměřil na sestavení soupisu stavebních technických a průmyslových dokladů výroby 

v rozpětí období od středověku až do druhé světové války. Zkoumá zastoupení výrobních 

odvětví, změny ve vývoji podniků a jejich společensko-hospodářské souvislosti, zejména ve 

vazbě na osídlení a dopravu. 

Keywords: 

industrial heritage; technical monuments; economic history; Frydlant; Liberec region. 

Klíčová slova: 

průmyslové dědictví; průmyslové památky; technické památky; hospodářské dějiny; 

Frýdlantsko; Liberecký kraj. 

Úvod  

V současnosti probíhá na území České republiky základní plošné mapování 

průmyslového a technického dědictví, které zpracovává Výzkumné centrum průmyslového 

dědictví FA ČVUT v Praze. Liberecký kraj má tu výhodu, že byl zpracován jako jeden 

z prvních již v roce 2007, proto lze z tohoto průzkumu vycházet a jeho výsledky již dnes 

prohlubovat. 

Cílem tohoto příspěvku je shrnutí výsledků podrobnějšího plošného mapování 

průmyslového a technického dědictví, resp. dědictví výroby na Frýdlantsku na severu Čech 

v Libereckém kraji. 

Příspěvek popisuje výsledky plošného průzkumu, který se zaměřil na sestavení 

soupisu stavebních technických a průmyslových dokladů výroby v rozpětí období od 

středověku až do druhé světové války. Zkoumá zastoupení výrobních odvětví, změny ve 

vývoji podniků a jejich společensko-hospodářské souvislosti, zejména ve vazbě na osídlení a 

dopravu. 
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1 Výroba na Frýdlantsku 

1.1  Předchůdci průmyslové výroby 

Předchůdci průmyslové výroby zahrnují na Frýdlantsku nejen budovy manufaktur 

bezprostředně předcházejících průmyslu v 19. a 18. století, ale i starší zařízení pro různou 

výrobu a skladování již od počátků současného založení sídel. 

Jako obvyklá součást místních lánových vsí byly již od středověku mlýny a v lenních 

vesnicích drobné „pivovary“
1
 lenní šlechty (Anděl, Karpaš et al. 2002, s.57). V nejstarších 

dobách byly výrobní a skladovací budovy nejpočetněji zastoupeny ve městě, ve kterém se 

zastavovali obchodníci z jiných krajů. Proto zde byla mj. postavena solnice, vrchnostenský a 

městský pivovar, od roku 1457 proslulá papírna, bělidla, mlýny, soukenická valcha ap.  

Od dob renesance se na Frýdlantsku nově rozvíjela těžba nerostných rud kovů, pro 

které byly budovány hamry, hutě a kovárny a další dílny na jejich zpracování (Anděl, Karpaš 

et al. 2002, s.7-8). Těžily a zpracovávaly se i jiné suroviny, mezi nimi dokonce i vitriol, 

zelená skalice (Tima, 2010, s.78-79). Od počátku osídlení krajiny se těžily a zpracovávaly i 

obvyklejší suroviny potřebné nejen pro stavebnictví, tedy kromě dřeva různé kamenivo, které 

nabízela pestrá geologická stavba zdejší krajiny: mezi nimi čedič, vápenec, štěrky, písky a jíly 

(Anděl, Karpaš et al. 2002, s.7-8). 

Tradice řemesel a výroby od středověku měla vliv na spektrum oborů pozdější 

průmyslové výroby (Anděl, Karpaš et al. 2002, s.19-20), které zahrnovalo zejména textilní 

výrobu, zpracování kovů, dřeva, zemědělských produktů a výrobu porcelánu. 

Některé manufaktury byly později přeměněny na továrny, případně v jejichž místech 

byly později továrny postaveny. Příkladem je Horní mlýn na obilí ze 17. století v Novém 

Městě pod Smrkem, který byl později přebudovaný na přádelnu Josefa Knöbela, pak Raazova 

tkalcovna, která se nakonec stala součástí obrovského textilního podniku Ignatz Klinger 

(Tima, 2010, s.116-117). Podobný osud měl i původní vrchnostenský pivovar v Černousích 

později přestavěný na firmu Christoph-Unmack. 

 

1.2  Průmyslové podniky a stavby v 19. století 

Podle některých autorů (Kučera et Kučerová In: Hrnčiarová, Mackovčin, Zvara et al.: 

2009) přivodilo průmyslové období nejvýraznější zásah člověka do krajiny Frýdlantska.  

Přesto nepronikla průmyslová výroba na Frýdlantsko naráz, nýbrž vedle postupů nově 

zaváděných ještě dlouho přetrvávaly výrobní postupy starší. Například ještě do druhé 

poloviny 19. století se ve stovkách milířů pálilo dřevo na uhlí potřebné pro hutě, hamry a 

kovozpracovatelské dílny (Anděl, Karpaš et al. 2002, s.19-20). 

Podobně v 19. století na Frýdlantsku přetrvávalo vedle továren ještě mnoho mlýnů a 

pil, většinou na pohon vodními koly a teprve později se přecházelo na pohon turbínou nebo 

parním strojem. Produkty se vyvážely koňskými povozy, zejména pak látky do ciziny (Crha, 

Fogl, Chmelař, 2000, s.2-3). 

Podobně jako jinde v Evropě i na Frýdlantsko přinášeli poznatky o průmyslové 

organizaci výroby osvícení podnikatelé první generace, tzv. gründeři (tj. zakladatelé). Jedním 

z nich byl Wilhelm Siegmund, který založil v letech 1833-34 ve Frýdlantě jednu z nejstarších 

továren na Frýdlantsku. Jeho mechanická tkalcovna vybudovaná z podnětu Kristiána Clam-

Gallase byla začátkem konce Frýdlantského soukenického cechu (Anděl, Karpaš et al. 2002, 

s.19-20). 

Od doby založení první továrny na Frýdlantsku postupně přecházela místní tradiční 

hospodářská odvětví na průmyslovou výrobu. Nejvýznamnějším a nejstarším průmyslovým 

odvětvím na Frýdlantsku se stala textilní výroba, která zde již měla dobrou tradici z předchozí 

                                                 
1 Spíše se jednalo o místnosti pro vaření piva v rytířských selských chalupách. 
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doby. Ruční domácí textilní výroba zpracovávající len a vlnu se postupně soustřeďovala do 

továren vybavených textilními stroji, a domácí suroviny začala nahrazovat bavlna. Z Anglie a 

Saska se dovážely první textilní stroje (Beran, Valchářová, 2007, s.70). 

Mezi nejstarší továrny patřila i továrna továrna Franze Blumricha ve Frýdlantě, pro 

kterou zprvu pracoval jako faktor až do poloviny 30. let Ignác Klinger (Tima, 2010, s.116-

117). Po Blumrichově smrti v roce 1839 Klinger založil vlastní továrnu na vlněné zboží 

v Novém Městě pod Smrkem (Fogl, Crha, Říha, 2002, s.2-3).  

 

 

obr. 1 – Přádelna bavlny bratří Cordellových v Bílém Potoce (zdroj: Anschiringer) 

 

Na základě průmyslového podnikání se vzmáhala nová bohatnoucí společenská vrstva 

podnikatelů, která začala postupně projevovat zájem i o politické dění (Anděl, Karpaš et al. 

2002, s.81-82). Kolem poloviny století se připravovala proměna monarchie na občanský stát a 

majetní občané již směli volit. Z poddaných osvobozených od roboty se utvářela nová 

společenská vrstva dělníků, která se rovněž postupně stále více angažovala občansky. 

Obyvatelé Frýdlanstka našli výraz národní identity v sousedním Německu, se kterým 

odedávna udržovali čilé hospodářské, kulturní i čistě lidské styky (Anděl, Karpaš et al. 2002, 

s.81-82). 

Čím bohatší průmyslník, tím byly větší jeho možnosti propojení podnikatelské a 

politické činnosti. Zatímco v obcích Frýdlantska s převažujícím zemědělským hospodářstvím 

řídili vesnickou samosprávu majitelé zemědělských usedlostí (Anděl, Karpaš et al. 2002, s.81-

82), v průmyslových obcích a městech to byli průmyslníci. Například v Novém Městě se stal 

od roku 1848 starostou továrník Ignaz Klinger, který tou dobou zaměstnával několik set 

domácích tkalců. Nástup nových vrstev do správy a komunální politiky byl pozvolný, autoritu 

si zprvu zachovávali příslušníci starých elit. 

Průmyslové podniky změnily charakter některých obcí Frýdlantska na „průmyslové 

vesnice“ (Beran, Valchářová, 2007, s.70), o jejichž vzhled někdy pečovali samotní 
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průmyslníci, kteří v některých případech nechávali vystavět dělnické kolonie, jídelny, 

tělocvičny, lázně, školy ap. 

Během industrializace docházelo na Frýdlantsku ke zvyšování počtu obyvatelstva 

přílivem pracovních sil z českého vnitrozemí. Nová sídla již nebyla zakládána, pouze se 

rozrůstala sídla již existující (Anděl, Karpaš et al. 2002, s.19-20).  

Největší nárůst počtu obyvatelstva (o dva tisíce obyvatel) měla obě města. 

Před polovinou století mělo město Frýdlant kolem čtyř tisíc obyvatel a Nové Město pod 

Smrkem kolem tří tisíc obyvatel. Koncem století se již zvýšil počet obyvatel ve Frýdlantě 

na šest a v Novém Městě pod Smrkem na pět tisíc (Anděl, Karpaš et al. 2002,s.82-83, s.226).  

Proměňovaly se počty obyvatel i ve vesnicích. K nejlidnatějším z nich (patnáctset až 

dva tisíce obyvatel) patřily v polovině století Bílý Potok, Bulovka, Dolní Řasnice, Hejnice a 

Raspenava, ke konci století však také Dětřichov, Větrov a Luh pod Smrkem, zatímco Hejnice 

již dosáhly dokonce tří a Jindřichovice dvou a půl tisíc obyvatel (viz tab. 1).  

 

 

Vesnice  Přibližný nárůst počtu obyvatel 

Hejnice  1400 

Jindřichovice  1200 

Větrov  800 

Dětřichov  600 

Habartice  600 

Višňová  500 

Andělka  400 

Luh pod Smrkem  400 

Albrechtice  300 

Bulovka  300 

Kristiánov  300 

Lužec  200 

Kunratice 200 

Horní Pertoltice  200 

tab. 1 – Nárůst počtu obyvatel na vesnicích mezi lety 1850-1900 

 

Průmysl se během 19. století sice stal významnou částí hospodářství Frýdlantska, 

nicméně ústup některých odvětví nastal ještě před jeho pronikáním. Začátkem 19.století 

upadlo například rybníkářství, kdy se počet rybníků z více než sedmdesáti prudce snížil na 

pouhých devět (Anděl, Karpaš et al., 2002, s.15-16, s.53). Ostatní byly vypuštěny a 

přeměněny na pole a louky. 

 Velký vliv na rozvoj průmyslu měly dopravní podmínky. Dopravu uhlí do podniků a 

vývoz zboží zprvu zajišťovala síť silnic, z nichž nejstarší hlavní vedla z Liberce přes Frýdlant 

a Albrechtice do Zawidówa a přes Jindřichovice do Slezska (Beran, Valchářová, 2007 s.71). 

Zástupci továren založených ještě před výstavbou železniční trati na Frýdlantsku jsou 

uvedeny v tab. 2.  
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Podnik  Letopočet 

GENERACE GRÜNDERŮ -1.pol.19.stol. 

Blumrichova továrna ve Frýdlantě ? 

Wilhelm Siegmund, mechanická tkalcovna ve Frýdlantě 1833 

továrna na vlněné zboží Ignáce Klingera v Novém Městě pod Smrkem 1839 

tkalcovský podnik Felixe Heintschela v Černousích 1845 

PODNIKY ZALOŽENÉ PO ZRUŠENÍ ROBOTY -pol.19.stol. 

tkalcovna Josefa Jäckela v Raspenavě 1850 

Johann Libieg a spol., přádelna česané příze v Luhu pod Smrkem 1851 

E. Heintschel a spol., továrna na potiskované a vlněné zboží v Jindřichovicích 1852 

Ignaz Lang, továrna na vigoňovou přízi v Bílém Potoce 1852 

C.Körner, továrna na štětce v Hejnicích 1853 

Franz Blumrich, tzv.továrna na bavlněné zboží v Bulovce 1854 

Fiala a Voleník, výroba lepenky a papíru pro obuvnický průmysl ve Frýdlantě 1858 

přádelna bavlny bratří Hermanových v Hejnicích 1858 

PODNIKY ZALOŽENÉ PŘED ZAVEDENÍM ŽELEZNICE –od 60.let 19.stol. do 1975 

sklárna F. Kratzer v Krásném Lese 1866 

A. Raaz a syn, mechanická tkalcovna vlněného zboží v Novém Městě 1866 

Peukerova přádelna v Raspenavě 1867 

Fichtwenzelova brusírna skla spojená s mlýnem v Raspenavě 1867 

Josef Ed. Heintschel, porcelánka a malírna porcelánu ve Frýdlantě 1869 

August Rasch, hrnčířství ve Frýdlantě 1872 

nejmenované mačkárny a brusírny skla v Hejnicích 60.-70.léta 

tab. 2 – Zástupci nejstarších průmyslových podniků založených před výstavbou železnice 

 

Mnohé uvedené podniky prošly od doby svého založení změnami vlastnických vztahů, 

názvů firem a stavebními přestavbami.  

Například na vedení tkalcovny Josefa Jäckela (resp. Jaeckela) založené roku 1850 

v Raspenavě se později podílel i Ressel a významná stavba její továrny pochází až z roku 

1874.  

Tzv. Blumrichova továrny v Bulovce se stala již tři roky po svém založení v roce 1854 

podnikem bratří Redlhammerových.  

Podobně přádelna Johanna Libiega a spol. byla brzy přejmenována podle jeho 

Libiegova spoluzakladatele Antona Richtera.  

Velkým množstvím změn prošla továrna na vigoňovou přízi Ignaze Langa v Bílém 

Potoce, která byla později přádelnou bavlněné příze C. Körnera, pak přádelnou bavlny bratří 

Cordellových, pak Karla Bienerta a ještě odpadovou přádelnou Františka Fritsche. Důležitým 

zdrojem poznání průmyslu na Frýdlantsku mezi lety 1858-1862 je album Antona 

Anschiringera, který uvedenou přádelnu zachycuje právě jako podnik bratří Cordellových, viz 

obr.1. 

Někdy byl stavitelem továrny někdo jiný než její provozovatel. Například v Raspenavě 

na svém pozemku postavil Peukerovu přádelna Adolfa Ressel. Později ji provozoval 

Goldberg, pak Wörfel a také Richter. 

Některé továrny vznikly již tehdy jakousi konverzí předchozích původních zařízení, 

například Körnerova továrna na štětce byla přestavbou původní pily, (po roce 1937 fungovala 

jako výroba hraček Sýkora). Také přádelna bavlny bratří Hermanových v Hejnicích vznikla v 

místě staré pily, (od 1871 textilní magnát Friedrich Franz Leitenberger, od r.1901 bavlněné 

látky a pletací příze Marie Simonová). Byly to totiž právě pily, mlýny, důlní zařízení a na ně 

vázané zpracovatelské podniky (mj. i vápenné pece), které byly převažujícími podnikovými 

stavbami budovanými v době pronikání prvních továren na Frýdlantsko. 
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Fichtwenzelova brusírna skla v Raspenavě byla „pro jistotu“ spojená s mlýnem, ale po 

dostavbě železnice roku 1876 již fungovala jako přádelna. 

 

Frýdlantská železnice byla postavena právě za účelem zprůmyslnění kraje. První trať 

na Frýdlantsku byla uvedena do provozu až v roce 1875 (Krejčiřík, 2009, s.76). Stavbu trati z  

Liberce do tehdy pruského Závidova provedla Akciová společnost Pardubicko-liberecké 

dráhy.  

S železnicí byl na Frýdlantsko zaváděn telegraf a také telefon (Anděl, Karpaš et al., 

2002, s.15-16, s.90-91). 

Železnice přinesla období bouřlivého rozvoje celého výběžku, ve kterém byly koncem 

století v rychlém sledu zakládány nové továrny a rozvíjely se podniky již založené, zejména 

Klingerova textilka v Novém Městě (Fogl, Crha, Říha, 2002, s.2-3). 

 

1.3 Frýdlantský industriál v první polovině 20. století 

Teprve na začátku nového století byly dokončeny místní železniční trati do Heřmanic 

a Jindřichovic pod Smrkem. Frýdlantské okresní dráhy zprovoznily trasy úzkokolejkou 

z Frýdlantu do Heřmanic a dále do Bogatynie (Reichenau) roku 1900 a na opačnou stranu do 

Jindřichovic pod Smrkem v roce 1902 (Krejčiřík, 2009, s.148). Ta byla roku 1904 

prodloužena na tehdy pruskou železniční síť přes Freideberg (dnes polský Mirsk) (Fogl, Crha, 

Říha, 2002, s.6). S rostoucími potřebami průmyslu byla v roce 1900 také otevřena dráha 

z Raspenavy do Bílého Potoka. Napojení na tehdejší Královské pruské železnice bylo důležité 

z důvodu zásobování textilek i parních lokomotiv uhlím, nikdy k němu ale nedošlo (Beran, 

Valchářová, 2007, s.71). 

Při rozhodování o podobě železniční sítě na Frýdlantsku vznikaly různé návrhy podle 

potřeb obcí a továrníků. Železnice byla využívána k přepravě průmyslových surovin, 

výrobků, osob, ale i písku z lomu v Horní Řasnici a dřeva z Jizerských hor nakládaného na 

vlečkách (Fogl, Crha, Říha, 2002 s.37). 

V letech 1913 až 1920 patřilo Frýdlanstko k průmyslových okresů na tehdejší 

československé poměry srovnatelné například s Náchodem nebo Vrchlabím. Mzdový obnos 

okresu se pohyboval kolem 9,5 milionů korun (Pfohl, 1920). V okrese se byly v provozu dvě 

až tři desítky velkoprůmyslových textilních podniků, čili podniků s více než sto zaměstnanci. 

Tak vysoká koncentrace textilního velkoprůmyslu byla charakteristická právě pro průmyslový 

sever a pro obě tehdejší hlavní města země. 

Pro období první republiky na Frýdlantsku je charakteristická rozmanitost velikostí 

podniků a nových výrobních oborů. Mezi typické menší prvorepublikové firmy patří 

například frýdlantská firma Gloria K. Brosch a spol. zabývající se výrobou stříkaček a 

hasicích přístrojů založená roku 1922, další frýdlantská firma Valdštejnské dílny – Josef 

Ressel, výroba jízdních kol a motocyklů – založené roku 1925 nebo výroba moderních 

kuchyňských přístrojů, Kretschmer a Leinbrock v Boleslavi založená roku 1935.  

Začátkem 20. století se typicky stavěly elektrárny a s nimi spojená vodní díla a do obcí 

se zaváděla elektřina. 

Velkými podniky první poloviny 20. století, které přetrvaly ještě do první vlny 

znárodnění podniků v roce 1946, byly textilky: Klingerova v Novém Městě, Fritsch a spol. 

v Hejnicích, Hoffmann a Hettwer ve Frýdlantě, A. Richter–synové v Luhu, Rollfs a spol. ve 

Frýdlantě a Weigsdorfské textilní závody ve Višňové (Anděl, Karpaš et al., 2002, s.156). 
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Shrnutí a závěr 

 Na území Frýdlantska v Libereckém kraji bylo evidováno několik set položek 

průmyslových a technických objektů sloužících výrobě v období od středověku do druhé 

světové války.  

Z celkového počtu položek představují nejméně třetinu výrobny, které existovaly 

v období před nástupem průmyslu. Pouze malá část podniků, které ovšem přesto zahrnovaly 

ty nejvýznamnější, byla založena před zavedením železnice na Frýdlantsko, většina 

průmyslových podniků na Frýdlantsku byla založena až koncem 19. století a na počátku 

20. století. 

Odvětví průmyslové výroby byly pokračováním dřívějších řemeslných odvětví ve 

vazbě na místní přírodní – zejména klimatické a geologické – podmínky. Nejvýznamnější 

odvětví průmyslové výroby představovala výroba textilu, zpracování kovů, dřeva, výrobu 

porcelánu a zpracování zemědělských produktů. Významné místo na Frýdlantsku zaujímala 

také těžba. 

Industrializace Frýdlantska přispěla k nárůstu počtu obyvatelstva. Největší nárůst 

obyvatel v druhé polovině 19. století zaznamenala města Frýdlant a Nové Město, dále vesnice 

Hejnice a Jindřichovice pod Smrkem. Poměrně výrazně se zvýšil také počet obyvatel 

v menších vsích, odkud místní docházeli za prací do průmyslových podniků v sousedství. 

Velkoprůmysl byl zastoupen zejména textilními odvětvími. Největší firmou 

Frýdlantského výběžku byla firma Ignáce Klingera v Novém Městě pod Smrkem. Na vzhled a 

utváření obcí Frýdlantska měli v 19. století a první polovině 20. století vliv zejména 

velkoprůmyslníci, jejichž podniky zaměstnávaly stovky obyvatel. 

 

Příspěvek byl podpořen grantem SGS12/202/OHK1/3T/15 „Dědictví průmyslové éry / Úskalí 

nového využití“. 
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Konverzia priemyselných areálov 
Conversion of Industrial Parks 
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Abstract: 

There are many discussions about industrial parks among specialist and also in public, but 

despite of this very small part of the capacity was proceeded. This situation happend in 

consequence of various occasions, like: environmental balast, uncertian communication 

among involved parties, economy and complexity of projects. It´s possible to arrive at  the 

schema of brownfield solution access by contemplation and comparing of industrial parks in 

Slovakia and also in foreign countries. The situation is alarming because of damages which 

are caused to society and environment. 

Abstrakt: 

O probléme priemyselných areálov sa diskutuje v odborných kruhoch, ale aj verejne už dlhšiu 

dobu, napriek tomu sa zrealizovala iba veľmi malá časť celkového objemu projektov tohto 

typu. Táto situácia nastala v dôsledku viacerých príčin ako: ekologická záťaž, problematická 

komunikácia medzi zainteresovanými stranami, ekonomika a komplexnosť projektov. 

Pozorovaním a porovnávaním doterajších úprav priemyselných areálov u nás, ale aj 

v zahraničí, možno dospieť k určitej schéme ako pristupovať k tomuto problému. Situácia je 

alarmujúca vzhľadom na škody ktoré spôsobujú spoločnosti a životnému prostrediu. 

Keywords: 

conversion; industrial site; brownfield 

Klíčová slova: 

Konverzia; priemyselný areál; brownfield 

1 Brownfield  

V dnešnej dobe sa stretávame s dvoma vážnymi podnetmi na konverziu opustených 

výrobných areálov. Prvým je pomerne časté riziko znečistenia životného prostredia, alebo 

ohrozenie zdravia zapríčinené aktivitami pôvodnej funkcie. Druhým impulzom je voľné 

miesto. Pri súčasnom zaľudnení sa stáva otázka priestoru veľmi aktuálnou a priemyselné 

areály, ktoré ukončili svoju činnosť predstavujú v tomto smere rozsiahle zásobárne. 

Pojem brownfield nie je úplne jednoznačný a takmer každá krajina ho prekladá 

odlišne. Práve nerovnakosť terminológie spôsobuje problémy v komunikácii pri 

medzinárodnej spolupráci v oblasti obnovy a ochrany priemyselných areálov. 

Definícia, ktorá vznikla v rámci projektu Concerted Action on Brownfield and 

Economic Regeneration Network- CABERNET, v ktorom sieť európskych expertov riešila 

problematiku regenerácie brownfieldov je v Európe v súčasnosti najširšie akceptovaná: 

 

Brownfields sú plochy, ktoré: 

 sú dotknuté predchádzajúcim užívaním a užívaním okolitých pozemkov, 
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 sú opustené, alebo nedostatočne využívané, 

 majú skutočné, alebo očakávané problémy s kontamináciou, 

 nachádzajú sa hlavne v rozvinutých oblastiach sídiel, 

 vyžadujú zásah, aby mohli byť vrátené k prospešnému využívaniu. [1] 

1.1  Rozdelenie brownfieldov 

Brownfieldy môžme klasifikovať z rôznych hľadísk, podľa pôvodného využitia, 

rozlohy, lokalizácie, miery kontaminácie, finančnej náročnosti ich konverzie a ekonomickej 

atraktívnosti. 

 

Podľa pôvodného využitia ich môžeme rozdeliť na tie, ktoré zostali: 

 po poľnohospodárskej výrobe: nevyužívané areály poľnohospodárskych 

podnikov; dá sa tu očakávať znečistenie organického pôvodu a znečistenie 

poľnohospodárskymi strojmi; 

 po ťažbe v povrchových, alebo hĺbkových baniach: často pomerne rozsiahle 

areály, ich špecifikum spočíva v obrovskom množstve premiestnenej zeminy, 

ktorá prekrývala vrstvu hľadaného materiálu. Po vyťažení teda nedostaneme 

iba zdevastovaný priestor po ťažbe, ale aj násypy. Hĺbkové bane opticky 

nekazia krajinu až v takej miere, no aj tak sú záťažou pre životné prostredie; 

 po priemyselnej výrobe: areály bývalých továrni rozličného priestorového 

rozsahu, po zastavení výroby s očakávaným environmentálnym zaťažením. 

Môžu predstavovať hodnotné architektonické štruktúry, ktoré sa dajú prestavať 

na atraktívne bytové, administratívne, kultúrno- spoločenské, športovo- 

relaxačné priestory, zábavné parky, alebo obchodné centrá; 

 po armáde: odchodom vojsk a redukciou armád sa objavilo veľké množstvo 

pôvodne vojenských objektov a pozemkov, ktoré stratili svoju funkciu, napr. 

kasárne, kryty a sklady civilnej obrany, vojenské areály a cvičiská; 

 po dopravnej a technickej infraštruktúre: predimenzované nákladné stanice, 

vlečky, prekladiská, depá, lodenice, prístavy, čističky odpadových vôd, 

výmenníky a trafostanice; 

 po skládkach odpadu: skládky sa po naplnení kapacity v ideálnom prípade 

upravujú na povrchu tak, aby sa začlenili do okolitej krajiny bez jej zaťaženia. 

Množstvo skládok však nie je zrekultivovaných, čím ohrozujú životne 

prostredie; 

 po bytovej a občianskej vybavenosti: nevyužívané domy, bloky, štvrte, 

chalupy, zatvorená, alebo iba čiastočne využitá občianska vybavenosť (drobné 

prevádzky, obchody, zdravotné strediská, školské areály); 

 iné: zo širšieho hľadiska môžeme k brownfieldom priradiť aj územia 

opustených rozostavaných objektov, ktoré sa zatiaľ nedokončili, sú dlhodobo 

nevyužívané, môžu byť nebezpečné a pôsobia na okolie negatívne. [2] 

 

Koncepčný model ABCD vychádzajúci z projektu CABERNET identifikuje štyri typy 

brownfieldových lokalít podľa ich ekonomickej situácie (napr. podľa nákladov potrebných na 

regeneráciu či podľa hodnoty pozemku): 

 kategória A: rozvojové projekty týchto lokalít a objektov sú vysoko 

ekonomicky realizovateľné a najčastejšie ich realizuje súkromný sektor; 

 kategória B: projekty v týchto lokalitách sú na hranici dosiahnutia zisku. 

Často sú financované na báze verejno- súkromného partnerstva, alebo 

spolupráce; 
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 kategória C a D: konverzia týchto lokalít a objektov nie je zisková, závisí od 

projektov verejného sektora, alebo samosprávy s nižšou ekonomickou 

realizovateľnosťou. Na stimulovanie revitalizácie je potrebné verejné 

financovanie, alebo špecifické legislatívne nástroje, napr. daňové stimuly. [3] 

 

 

Obr. 1: Typy brownfieldov podľa kategórii a lokalizácie a ich štandardne hodnotenie 

(+ silné stránky, - slabé stránky) 

 

Kategorizácia podľa ekonomickej realizovateľnosti a atraktívnosti regenerácie. 

Ekonomické podmienky môžu byť ovplyvnené: 

 priamymi a nepriamymi nákladmi na konverziu; 

 predvídanými výnosmi z projektu; 

 typom financovania a s tým spojenými finančnými rizikami; 

 výškou daní a vnímaným rizikom ich kolísania; 

 dohodami o rozvoji medzi vlastníkom pozemku, samosprávou a investorom. 

[4] 

1.2  Hodnoty priemyselných stavieb 

Budovy a areály priemyselnej výroby predstavujú hodnoty, ktoré však často nie sú na 

prvý pohľad viditeľné. Široká verejnosť ich berie ako škaredé a rušivé objekty v organizme 

miest, nevníma žiadny historický odkaz a navyše z ich pohľadu, sú to stavby brzdiace mesto 

v modernom rozvoji. [5] V tejto súvislosti je dôležité formulovať hodnoty a potenciál 

priemyselných areálov. Môžeme ich rozdeliť na: 

 historické: konzervácia budov ako dobových dokumentov výrobných 

a technických aktivít; 

 architektonické: objekty predstavujú estetické hodnoty, svojou špecifickou 

architektúrou; 

 ekonomické: revitalizácia objektov pre nové výrobné aktivity, alebo pre iné 

funkcie; 

 sociálne: zachovanie budov, ktoré sú ľuďom dôverne blízke, sú súčasťou 

tradičného prostredia. 

 

              

Obr. 2 a 3: Čistiareň odpadových vôd v Bubenči (ČR) 
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2 Faktory ovplyvňujúce konverziu 

Priebeh konverzie (premeny funkcie) objektov, ktoré ukončili činnosť svojho 

pôvodného účelu sa líši od bežnej architektonickej praxe tým, že: 

 pracuje s historickým prostredím, prípadne pracuje s technickou pamiatkou; 

 využíva existujúcu urbanistickú, architektonickú a stavebnú štruktúru; 

 vyhľadáva a vyhodnocuje, nové využitie, pokiaľ nie je dopredu daný funkčný 

program. [6] 

Každá budova má svoje silné a slabé stránky pre prijatie novej funkcie. Rozhodujúcou 

je zlučiteľnosť možnosti existujúcich objektov a predpokladaného programu. Typologické, 

hygienické a bezpečnostné požiadavky novej funkcie a ich technické zabezpečenie môžu mať 

nepriaznivý vplyv na architektonickú kvalitu a stratu pôvodného charakteru budovy, kvôli 

ktorému sa rozhodla zachovať.  

Konverzia vyžaduje špeciálne prístupy, spoločné pre reštaurovanie a modernizáciu 

historických areálov, objektov a ich detailov. 

2.1 Vlastník pozemku, investor a legislatíva 

Pri konverzii priemyselných areálov sa stretávajú tri záujmové skupiny: vlastník 

pozemku, investor a legislatíva na ochranu životného prostredia. Vyjednávanie a komunikácia 

medzi nimi je základný kameň úspešného priebehu konverzie. Vlastník pozemku je 

legislatívou povinný zabezpečiť odstránenie environmentálnych záťaží a znečistení, ktoré boli 

spôsobené bývalou výrobou, bez ohľadu na to, či sa podieľa, alebo nepodieľa na ich pôsobení. 

Obava z následkov možných znečistení odrádza investora od kúpy a obnovy priemyselných 

areálov. Obavy zo zodpovednosti majú priame a nepriame dopady na konverziu. 

  

 priamy dopad: pre investorov nie je príťažlivé pustiť sa do projektu obnovy, ak hrozí 

že je pozemok znečistený, pretože sa obáva budúcich záväzkov a rizík spojených so 

znečistením životného prostredia, ktoré by mohli značne predražiť projekt a urobiť ho 

neekonomickým; 

 nepriamy dopad: problémy s požičiavaním prostriedkov od finančných inštitúcií 

(neochota bánk poskytnúť financie, alebo uznať priemyselný areál ako záruku za úver) 

a tiež neistota ohľadom trhového dopytu po nehnuteľnosti z dôvodu jej 

predchádzajúcej kontaminácie. 

 

V stredoeurópskych podmienkach má konverzia, v porovnaní s príkladmi z ostatných 

európsky krajín, alebo krajín USA, niekoľko špecifík, ktoré súvisia s politicko- ekonomickým 

systémom predošlého režimu (napríklad komplikované a nevysporiadané vlastnícke vzťahy, 

ktoré môžu predĺžiť, alebo zablokovať proces konverzie). Veľký problém predstavuje, už 

spomínaný, málo rozvinutý realitný trh a nedokonalá a rýchlo sa meniaca legislatíva. Nové 

investície, ako napríklad budovanie obytných súborov, nákupných centier a priemyselných 

parkov sú situované na zelených lúkach, čo spôsobuje nárast záberu voľnej krajiny a 

rozrastanie miest. Nastáva to z dôvodu zvýšenia rizika a finančných nákladov na odstránenie 

kontaminácie. Opätovné využitie priemyselných areálov sa na Slovensku v súčasnosti 

obmedzuje iba na tie pozemky, ktorých hodnota je po odčítaní všetkých dodatočných 

nákladov spojených s projektom a zisku úmernému k riziku, ktoré na seba berie investor, stále 

pozitívna. [7] V priemyselne vyspelejších krajinách je konverzia priemyselných areálov 

podporovaná legislatívou grantmi, alebo daňovými úľavami. Za účelom zefektívnenia 

konverzie na Slovensku by bolo žiaduce, aby na národnej a regionálnej úrovni existovala 

koncepcia a stratégia obnovy brownfieldov. 
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3 Základné atributy pre konverziu priemyselných areálov 

3.1 Vyhľadávanie a voľba novej funkcie 

Každé využívanie budovy na nej zanecháva stopy a tvorí časť jej histórie. To je 

situácia kedy funkcia pôsobí na formu. V prípade zmeny funkcie sa stáva tento vzťah 

obojstranný. Forma často ovplyvňuje voľbu novej funkcie objektu. Množstvo vydarených 

príkladov konverzie napriek tomu ukazujú, že neexistujú jednoznačné pravidlá na určovanie 

novej funkcie. Vždy je zložitejšie a technicky náročnejšie včlenenie novej funkcie do 

jednoúčelovej priemyselnej stavby ako do viacúčelovej, ktorá je schopná svojim 

univerzálnym charakterom prijať rozmanité spektrum funkcii. 

Zmena určenia objektu spočíva v prvom rade v jeho uvedení do dobrého stavebného 

a technického stavu. Ďalej v osvojení jeho spoločenskej a kultúrnej histórie, z ktorej potom 

môže vychádzať voľba novej funkcie. Tá je samozrejme taktiež ovplyvňovaná súčasnými 

potrebami a podmienkami lokality a spoločnosti, teda vonkajšími podmienkami do ktorých sa 

objekt dostal. 

Na určovaní novej funkcie by sa mali v tímovej práci podieľať architekt, orgány mesta 

zodpovedné za rozvoj územia, obyvatelia, sociológovia a mnohí ďalší špecialisti. Tí na 

základe prognóz o vývoji a potrebách lokality a v ich konfrontácií s možnosťami objektov na 

riešenom území vyberú najvhodnejšie funkcie. K tomu sú potrebné odborné pohľady, 

predpoklady a analýzy vychádzajúce: 

 z kultúrnej histórie objektu, alebo areálu; 

 zo širších územných a priestorových vzťahov; 

 z architektúry stavby a jej jedinečnosti; 

 zo stavebných a technických možností. 

3.2 Miera zásahu do pôvodnej architektúry 

Medzi často sa vyskytujúce prístupy patria tieto zásahy a ich kombinácie: 

 

 dôsledná ochrana a zachovanie historického charakteru budovy, alebo 

prostredia. Konzervácia prvkov pôvodného tvaroslovia; 

 vyhodnotenie a doplnenie kapacitných možností stavby a lokality 

k navrhovanému účelu; 

 možnosť úpravy architektonickej koncepcie objektu a nová interpretácia 

pôvodných architektonických riešení; 

 nová interpretácia prvkov stavby, odhalených pri búraní, alebo vzniknutých 

čiastočným zámerným vybúraním; 

 riešenie založené na kontraste medzi novým architektonickým vstupom a 

pôvodným prostredím; 

 rozšírenie pôvodnej stavby o nové architektonické objemy (prístavby, 

nadstavby, dostavby), za účelom splnenia plošných požiadaviek novej funkcie. 

 

Vo všetkých prípadoch by mal dominovať rešpekt k architektúre, k histórií a ku 

konštrukčnej logike stavby. 

 

3.3 Urbanizmus- komplexnejší pohľad 

Konverzia je architektonickým, sociálnym a ekonomickým vkladom nielen v meradle 

jednotlivej budovy, ale aj v urbanistickom meradle. Mestá prechádzajú striedavými 

obdobiami rozvoja aj úpadku, novou výstavbou aj búraním ich urbanistických štruktúr. 

Dochádzalo k novým usporiadaniam v zastavaných aj voľných územiach, k vzniku dostavieb 
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a novostavieb nadväzujúcich na pôvodnú výstavbu. Z prístupu k prestavbe miest, z rôznych 

urbanistických koncepcií je možne v obraze mesta vysledovať väčší, alebo menší cit pre 

historickú kontinuitu a náväznosť na architektonický odkaz predošlých období. 

V priemyselne vyspelých krajinách sa po 2. svetovej vojne urýchlilo tempo 

urbanistických premien. Mestá začali priemyselné areály situovať na predmestia, do nových 

monofunkčných výrobných, alebo skladových zón. Rozvíjajúca sa dopravná a technická 

infraštruktúra sprevádzala procesy zónovania. Dopravné komunikácie síce skracovali 

prepravné vzdialenosti a dobu prepravy, ale na druhej strane prinášali rozpad tradičnej 

mestskej štruktúry a dôsledku toho aj stratu identity jednotlivých časti mesta. Tieto procesy 

postihovali aj pôvodné priemyselné areály, ktoré často vznikali aj v blízkosti historických 

centier miest. Hodnota stavebnej podstaty týchto miest sa začala po ukončení prevádzky 

rýchlo znižovať. Problém ich revitalizácie, urbanistického oživenia, je často vnímaný 

prostredníctvom hodnoty pozemku opusteného areálu. Z tohto dôvodu donedávna prevládal 

názor, že najvhodnejším riešením je zbúranie areálu. Názor na likvidáciu továrne, ktorá 

podmieňovala život a rozkvet mesta má však aj emocionálnu stránku. Bola miestom práce 

a života zamestnancov a obyvateľov žijúcich v jej okolí. Z hľadiska pokroku industrializácie 

boli továrne miestom zrodu vynálezov. Zbúranie priemyselného areálu znamená niekedy aj 

stratu z urbanistického pohľadu. Jeho demolácia prinesie medzeru v urbanistickej štruktúre 

a prejaví sa vymazaním „dôverne známej krajiny“. [8] 

Pokiaľ sa stane hlavným cieľom využitie potenciálu opusteného územia, sú na prvom 

mieste urbanistické požiadavky, vzťahy a podmienky, ktoré predznamenajú prístup ku 

konverzii. Ako príklad môžeme uviesť funkčnú premenu nákladového prístavu v blízkosti 

centra Helsiniek (obr. 4 a 5). Konverziu vyvolali urbanisti a architekti, ktorí si boli vedomí 

potenciálu miesta vo vzťahu k mestu a k nábrežiu. Prvou etapou bolo analyzovanie objektov 

bývalej admirality a dokov, vyhodnotenie a výber tých, ktoré budú zachované. Ich pozícia 

v území bola základom pre voľbu novej urbanistickej koncepcie celého nábrežia. 

 

              

Obr. 4 a 5: Funkčná premena prístavu v Helsinkách 

3.4 Medzistav- postindustriálna zeleň 

V závislosti od veľkosti, lokality a predošlej funkcie majú priemyselné areály rôzny 

potenciál ďalšieho využitia. Veľa z nich nie je atraktívnych aj napriek tomu, že sú schopné 

a pripravené na konverziu. Jedno z riešení pre takýto typ areálov je postindustriálna zeleň. 

V posledných rokoch sa ako príklad tejto úpravy uvádza oblasť Ruhr v Nemecku (obr. 

6 a 7). Ruhr mala slabé predpoklady pre vytvorenie bývania, alebo kultúrneho, či obchodného 

centra kvôli svojej nedostatočnej infraštruktúre. Ako najvýhodnejšie využitie sa ukázala 

postindustriálna zeleň, resp. industriálny les. Takýto priestor vytvára podmienky pre rekreáciu 

a športové aktivity. Do projektu boli zapojení miestni obyvatelia, ktorí mali možnosť podieľať 

sa na vytváraní prostredia v ktorom žijú, čo je ďalší pozitívny aspekt tohto riešenia. Stretnutia 
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a workshopy mali úspech, obyvatelia prejavovali veľký záujem o aktívnu účasť na plánovaní 

a realizácii projektu.  

Štúdia zameraná na sociálny aspekt industriálnych lesov v Ruhr ukazuje ich využitie 

ako: 

 pridaný otvorený priestor; 

 miestá na hry a spoznávanie prírody pre deti; 

 rekreačné plochy pre dospelých 

 

Výsledkom je akceptovanie postindustriálnej zelene ako plnohodnotnej plochy 

mestskej zelene, ktorá prináša okrem ekologických aj sociálne hodnoty. [9] 

 

          

Obr. 6 a 7: Oblasť Ruhr v Nemecku 

Väčšina postindustriálnej zelene je plánovaná ako dočasné riešenie s možnosťou 

ďalšieho využitia v budúcnosti. Tento „medzistav“ spočíva v odstránení kontaminácie 

a úpravách pre sprístupnenie a využívanie verejnosťou. 

 

4 Záver 

Priemyselné areály sa často nachádzajú vo vnútri mesta, na miestach s vybudovanou 

infraštruktúrou. Konverzia je tým pádom lacnejšia, ako budovanie na nových pozemkoch. Ich 

poloha je atraktívna pre budúcich používateľov nielen z ekonomických dôvodov. Sú tu aj 

ďalšie aspekty pre zachovanie a obnovu, ako architektonická kvalita a niekedy aj lákavá, 

neopakovateľná atmosféra dôverne známeho prostredia. 

Staré objekty a areály z rôznych výrobných odvetví sa stali neodmysliteľnou časťou 

historického prostredia, dokumentujúceho etapy rozvoja našich miest. Ich charakteristické 

siluety sú významnou súčasťou urbanistických celkov a krajiny. Množstvo z nich slúži 

svojmu pôvodnému účelu, alebo s náhradným programom. Tie ktoré ukončili svoju prevádzku 

úplne, stoja na okraji záujmu spoločnosti aj samotných majiteľov a sú využívané ako 

podradne sklady, alebo sú desiatky rokov opustené a pomaly sa rozpadávajú. Nedostatok 

finančných prostriedkov na údržbu a obnovu, nepochopenie hodnôt a obecný nezáujem o tieto 

objekty spôsobujú, že väčšina z nich je určená na likvidáciu.  

Konverzia dnes predstavuje veľmi dôležitý krok, ktorého kultúrny, ekonomický, 

sociálny a v niektorých prípadoch aj ekologicky vklad nemôže byť ignorovaný architektmi 

ani jej realizátormi.  
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Abstract: 

The present article deals with the problems of conversion of industrial areas in urban 

structure of big and largest industrial and urbanized cities. The importance of research in the 

field of problems of industrial area and industrial architecture conversion in the urban 

structure has been defined. The present statement of the problem in a context of 

environmental, landscape, social and aesthetic factors has been analyzed. Experimental 

methods of conversion on different levels connected with the problems in a context of present 

research work have been defined. The proposition of conversion concept of Gorkogo Mine 

industrial area in Donetsk (Ukraine) has been developed. On the basis of analysis and 

experimental work the general conclusions have been formulated. 

Abstrakt: 

Článek se zabývá problematikou konverze průmyslových areálů v urbanistické struktuře 

velkých průmyslových a urbanizovaných měst. V práci je definovaný význam výzkumu 

v oblasti problematiky konverzí průmyslových areálů a průmyslové architektury 

v urbanistické struktuře. Je analyzován stav problému v kontextu environmentálních, 

urbanistických a sociálních a estetických faktorů. V práci jsou definovány experimentální 

metody konverzí na různých úrovních na základě skutečných problémů v kontextu provedené 

výzkumné práce. Zpracován návrh konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého ve městě 

Doněck (Ukrajina). Na základě analýzy a experimentální práce jsou rozvinuty obecné závěry. 

Keywords: 

conversion; industrial sites; industrial architecture; urban structure. 

Klíčová slova: 

konverze; průmyslové areály; průmyslová architektura; urbanistická struktura. 

1 Stav problému  

Historické průmyslové objekty a jejich areály jsou dnes nedílnou součástí městského 

prostředí. S rozvojem měst průmyslové objekty organicky vstoupily do architektonické a 

urbanistické struktury moderního průmyslového města; už jsou integrovány s celkovou 

infrastrukturou města a mají vliv na budování silniční sítě, rozšíření obytných ploch, nábřeží 

řek atd., včetně exprese siluety města [1—5]. 
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Podle současných podmínek městské infrastruktury ve velkých průmyslových a 

urbanizovaných městech je možné tvrdit, že problém konverze průmyslových areálů 

v urbanistické struktuře města vyžaduje novou experimentální metodu, která předpokládá 

analýzu na různých úrovních na základě skutečných problémů a sociálních faktorů. 

Významnost výzkumné práce je definována zhoršujícím se stavem městského a životního 

prostředí v blízkosti průmyslových areálů, který má negativní vliv na sociální infrastrukturu 

města a sociální úroveň populace [6]. V současnosti je třeba vytvořit nové objekty na základě 

průmyslových areálů, které budou relevantní pro všechny ekologické, estetické, funkční 

(krajinné, rekreační, vzdělávací, zdravotnické, zábavní, kulturní a další) a ekonomické 

požadavky a regionální funkce [6, 7]. 

Přehled posledních výzkumů a publikací. Výzkumy v oblasti problematiky konverzí 

průmyslových areálů a průmyslové architektury v urbanistické struktuře ve velkých 

průmyslových a urbanizovaných městech dnes provádí v ČR např. Prof. T. Šenberger (ČVUT 

v Praze), Doc. I. Vorel (ČVUT v Praze), Prof. P. Urlich (ČVUT v Praze) PhDr. B. Fragner 

(ČVUT v Praze), Mgr. L. Beran (ČVUT v Praze); na Ukrajině I. Lobov (DonNASA), Prof. 

M. Bevz („Lvivská politechnika“), Prof. M. Dyomin (KNUSA), a tak dále. Ekologické 

aspekty jsou studovány Prof. J. Tywoniakem (ČVUT v Praze), Doc. T. Dostálem (ČVUT v 

Praze) a mnohé další. 

Ve svých pracech vědci prozkoumali příčiny a podmínky kvalitativních změn 

městského a sociálního prostředí historických průmyslových měst. Jsou definovány složitosti 

a rozmanitosti moderních procesů architektury, které posloužili jako základ pro vytvoření 

obecných teoretických aspektů v této práce. 

Cílem této práce je analýza problému konverzí průmyslových areálů v urbanistické 

struktuře; rozpracování experimentálního návrhu konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého 

ve městě Doněck (Ukrajina). 

Objekt výzkumu: průmyslové stavby a průmyslové areály v urbanistické struktuře. 

Předmět výzkumu: ekologický, urbanistický, sociální a estetický úrovní konverzí 

průmyslových areálů v urbanistické struktuře. 

Metodika výzkumné práce:  

 definování významu výzkumu v oblasti problematiky konverzí průmyslových areálů a 

průmyslové architektury v urbanistické struktuře města; 

 analýza stavu problému v kontextu aktuálních faktorů; 

 definice experimentálních metod konverzí na různých úrovních na základě 

nejdůležitějších faktorů a skutečných problémů; 

 rozpracování návrhu konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého ve měste Doněck. 

2  Definice nejdůležitějších faktorů v kontextu problému konverze 

průmyslových areálů v urbanistické struktuře 

Většina průmyslových objektů z 18. až začátku  20. století jsou nyní opuštěné památky 

nebo neaktivní průmyslové podniky. Problém jejich zachování a dalšího využití je v současné 

době aktuální. 

Je definováno, že problém transformace a integrace průmyslových objektů v moderní 

urbanistické struktuře se vyznačuje postupným a kontinuálním rozvojem obyvatelstva, 

změnami v estetickém vnímání industriální architektury, změnami v sociálních postojích k 

průmyslovému dědictví, stejně jako zdokonalení vědy, techniky a výroby. Většina 

průmyslových společností dnes je „odříznuta“ od sociálního prostředí města [3, 4, 6, 8, 9]. 

Je definováno, že objekty průmyslového dědictví v moderním městě jsou nyní 

v „izolaci“. Většina velkých a aktivně rostoucích průmyslových měst je charakterizována 

zhoršujícím se stavem městského a životního prostředí, nedostatkem společenských prostor 

(například, zdravotní a kulturní centa, nové bydlení, rekreační a sportovní plochy a další), ale 
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tento problém je nejdůležitější pro centrální části města a velké městské části (obvody) [6]. 

Problém konverzí průmyslových areálů v urbanistické struktuře a jejich využití z důvodu 

rozvoje městské infrastruktury a její ekologického, sociálního a estetického prostředí v 

současné době je aktuální a velice potřebný. 

Současné stadium této výzkumné práce předpokládá analýzu problémů konverzí 

průmyslových areálů v urbanistické struktuře v kontextu ekologických, urbanistických, 

sociálních a estetických faktorů. Na základě výsledků analytické práce jsou definovány 

nejvýznamnější charakteristiky každého faktoru: 

1) Ekologický faktor. Průmyslový areál v centrální části města nebo ve velkých 

městských částech s sebou nese různé typy znečištění: znečištění životního prostředí, 

atmosféry a podzemních vod, mutace ekosystému, flóry a fauny v areálu 

průmyslového objektu, včetně negativního vlivu na krajinu. Negativní vliv průmyslu 

na životní prostředí a člověka v některých případech vyžaduje radikálních opatření na 

ochranu a zlepšování životního prostředí člověka [6]. 

2) Urbanistický faktor. Průmyslové objekty (funkční stejně jako nefunkční) ve městech 

mají dnes významné místo ve tvorbě městských systémů a jsou nedílnou strukturou a 

plánovací součástí moderního města. Území dnes má vysokou cenu a nejdražší je 

v centrální části města. Je nedostatek stavebních pozemeků např. pro nové bydlení 

nebo jiné aktuální funkce. Tyto „černé díry“ (průmyslové objekty) v urbanistické 

struktuře mohou vyřešit tyto problémy přes konverze průmyslových areálů na různých 

úrovních do nových funkcí. Dnes je relevantní zvážit a analyzovat moderní 

urbanistickou koncepci města, jeho potřebu nových ulic, náměstí, promenád, parků 

atd. Je rovněž nutné definovat územní rezervy pro budoucí rozvoj [6, 7, 10]. 

3) Sociální faktor. Průmyslové areály v urbanistické struktuře města jsou dnes velmi 

nepopulární mezi občany. Jako výsledek, obytné plochy v blízkosti těchto míst jsou 

ekonomicky nevýhodné. Počet „depresivních obytných ploch“ se zvyšuje, stejné jako 

se zvyšuje kriminalita atd. Obyvatelstvo dnes nemá žádnou možnost studovat historii 

historických průmyslových objektů, proces a kvalitu výroby atd. Zpravidla sociální 

úroveň obyvatel v těchto oblastech je velmi nízká [6, 10]. 

4) Estetický faktor. Estetické problémy průmyslových areálů jsou neméně důležité než 

jiné problémy diskutované dříve. Je definováno, že jakékoliv průmyslové areály 

v centrálních částech měst jsou dnes jako lokalizace negativního vizuálního prostředí a 

esteticky neatraktivní částí města pro občany. Koncentrace agresivních průmyslových 

architektonických forem, monochromatické barvy, homogenních vizuálních polí v 

opuštěných nebo částečně funkčních průmyslových areálech vedou ke zvýšení lidské 

agrese, duševních chorob, deprese atd. Je definováno, že infrastruktura průmyslových 

areálů má negativní vliv na stav „videoekologii“ města [5, 8, 9, 11]. 

3 Experimentální metody konverzí na různých úrovních 

Na základě výsledků výzkumu nejdůležitějších faktorů v kontextu tématu výzkumné 

práce jsou definovány následující aktuální metody pro řešení problémů v rámci konverzí 

průmyslových areálů v urbanistické struktuře průmyslových měst: 

1) Na ekologické úrovni.  

 aplikace stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí ; 

 využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie; 

 konverze průmyslových objektů (areálů) do nové nerušící výroby;  

 zavedení nových ekologických technologických výrobních systémů;  

 zlepšení městského životního prostředí. 

2) Na úrovni městského plánování (na urbanistické úrovni).  

 využití průmyslových areálů jako klíčových objektů pro rozsáhlou 
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modernizaci územního plánu města; 

 rehabilitace krajiny; 

 rozvoj rekreačních ploch; 

 zajištění dopravy a pěší dostupnosti; 

 použití průmyslových areálů pro nové obytné plochy. 

3) Na sociální úrovni. 

 konverze průmyslové architektury do nových udržitelných sociálních 

funkcí; 

 snížení počtu „depresivních obytných ploch“, oslabení kriminality; 

 zlepšení ekonomické situace v přilehlých obytných plochách; 

 rozvoj průmyslového cestovního ruchu. 

4) Na estetické úrovni. 

 zvýšení estetické úlohy průmyslových areálů města pro obyvatele; 

 vytvoření příznivého a harmonického vizuálního prostředí; 

 zvýšení kulturní úrovně obyvatel města; 

 zlepšení emocionálního a psycho-fyziologického stavu obyvatel. 

4 Návrh konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého ve měste Doněck 

Pro experimentální koncepční návrh konverzí průmyslového areálu byl v rámci této 

práce vybrán průmyslový areál dolu Gorkého ve měste Doněck, Ukrajina. Objekt je umístěn v 

centru města (Vorošilovský obvod) v blízkosti parku Šerbakov, rybníků, různých 

průmyslových areálů a obytných ploch (obr. 1). 

 

 

obr. 1 – Průmyslový areál dolu Gorkého v urbanistické struktuře města Doněck 

 

Od zahájení provozu v letech 1961—1962 (důl „Novocentrálnaja“) byl důl Gorkého 

považován za významný a perspektivní podnik pro těžbu uhlí ve městě. Důl Gorkého stále 

funguje i dnes, ale je v částečném provozu. 

Některé části areálu dolu Gorkého (např. těžní věž, která stojí jako dominantní a 

z různých částí města Doněck viditelný objekt) jsou nyní opuštěné nebo ve zchátralém stavu 

(obr. 2). 
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obr. 2 – Současný stav průmyslového areáu dolu Gorkého 
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Díky své poloze v urbanistické struktuře města Doněck má dnes areál dolu Gorkého 

velkou cenu, je propojený s celkovou infrastrukturou města a jeho důležitými funkcemi. Tyto 

faktory sloužily při výběru tohoto objektu pro experimentální koncepční návrh konverzí na 

různých úrovních. 

Návrh konverzí dolu Gorkého ve měste Doněck předpokládá transformaci 

průmyslového areálu na různých úrovních, které byli definovány autory této práce. Je 

analyzován současný stav areáu dolu Gorkého (obr. 3, 4) a rozpracován koncepční návrh 

konverzí (obr. 5, 6, 7). 

 

 

obr. 3 – Současný stav areálu dolu Gorkého 

 

 

obr. 4 – Současný stav areálu dolu Gorkého. Seznam objektů 
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Tento projekt demonstruje modernizaci průmyslového areálu dolu Gorkého se změnou 

environmentálních, urbanistických, sociálních a estetických zvláštností. Návrh předpokládá 

vyřešení  problému „černé díry“ v urbanistické struktuře přes konverzi průmyslového areálu 

do nových funkcí: turistická informační kancelář, muzeum průmyslu, dětské zábavní centrum, 

umělecká škola, kino, koncertní komplex, hotel, plavecký bazén, stadion, turistická železnice, 

vyhlídková terasa atd. (obr. 5, 6, 7) 

V důsledku konverzí se očekává zlepšení životního prostředí, ekologických a 

ekonomických indexů, zlepšení kriminálního prostředí v regionu a velký zájem obyvatel a 

turistů. 

 

 

obr. 5 – Konverze průmyslového areálu dolu Gorkého 

 

obr. 6 – Konverze průmyslového areálu dolu Gorkého. Seznam objektů 
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obr. 7 – Návrh muzea průmyslu v rámci konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého 

 

5 Závěry 

Je definován význam výzkumu v oblasti problematiky konverzí průmyslových areálů a 

průmyslové architektury v urbanistické struktuře. Je analyzován stav problemu v kontextu 

environmentálních, urbanistických, sociálních a estetických faktorů.  

Jsou definovány nejdůležitější faktory v kontextu problému konverze průmyslových 

areálů v urbanistické: ekologický, urbanistický, sociální a estetický. Na základě výsledků 

analytické práce jsou definovány nejvýznamnější charakteristiky každého faktoru. 
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Aktuální experimentální metody pro řešení problémů v rámci konverzí průmyslových 

areálů v urbanistické struktuře průmyslových měst na různých úrovních jsou definovány. 

Zpracován experimentální návrh konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého ve 

měste Doněck, který předpokládá transformaci na environmentálních, urbanistických, 

sociálních a estetických úrovních. 

 

 

Článek byl podpořen grantem SGS13/019/OHK1/1T/11„Sociální funkce a jejich udržitelnost 

při konverzi průmyslové architektury“.  

 

Děkujeme panu architectu Oleksandru Chabaniukovi za pomoc s rozpracování návrhu 

konverzí průmyslového areálu dolu Gorkého a návrh muzea průmyslu. 
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Diploma Project to the Completition of Selected Urban Areas  

The Selected Example: Královopolská Strojírna Brno 
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Abstract: 

The Diploma thesis consists of theoretical and practical sections. 

The theoretical section deals with the regeneration of brownfield sites pertaining to the 

subject of protection of industrial heritage. Also, it states the historical development of this 

issue, comparing the situation in the Czech Republic and abroad, and defines methods of 

assessment for industrial sites as well as how their transformation came about.  

The practical section pertains to a deep analysis of Královopolská Brno Engineering Works 

and the subject of. This section analyzes Královopolská Brno Engineering Works from the 

point of veiw of historical context as well as its wider and closer relations. By using this 

complete synopsis, this section defines the main positives and negatives of this territory. 

Based on the results, the thesis has selected sections of the complex that would be best chosen 

for drafting a post-industrial park. 

The draft shows a system of five selected areas that are treated as distinct functional types 

with adequate program, contents. and the form of all the individual elements of the composite. 

All of these link a common understanding that is based on the respect for existing attributes 

and building new ones. Such as: the organization of managing with the help of tiles, the 

identification of new functions, bringing in the element of water and vegetation, assessment of 

existing buildings and creating original. The draft was done at the level of architectural 

study.   

Abstrakt: 

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části.  

Teoretická část se zabývá tématem regenerace brownfields jako předmětem ochrany 

industriálního dědictví. Sleduje historický vývoj této problematiky, srovnává stav v České 

republice a v zahraničí a definuje metody hodnocení průmyslových památek i způsoby 

přístupu jejich přeměny.  

Praktická část se zabývá hlubokou analýzou modelového objektu - areálu Královopolské 

strojírny Brno. Analyzuje ho z hlediska historie, širších i užších vztahů a pomocí celkové 

syntézy definuje hlavní pozitiva i negativa území. Na základě těchto výsledků vybírá v celém 

areálu konkrétní prostory, ve kterých navrhuje postindustriální park.  

Návrh vytváří systém pěti zvolených prostor, jež jsou řešeny jako odlišné funkční typy 

s adekvátním programem, náplní a formou jednotlivých skladebních prvků. Všechny 

propojuje společný koncept založený na respektování stávajících hodnot a budování nových: 

organizaci provozu pomocí dlažby, určení nových funkcí, vnesení prvku vody a vegetace, 

zhodnocení stávajících staveb i vytvoření originálních. Návrh je zpracován na úrovni 

architektonické studie. 

Keywords: 

industrial hritage; conversion; brownfileds; city pace; park; function; program 

Klíčová slova: 

průmyslové dědictví; konverze; brownfields; městský prostor; park; funkce; program 
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1  Širší vztahy a východiska návrhu 

Areál Královopolské strojírny je umístěn téměř na okraji městské části Králova Pole-  

na sever od něj již hranice zastavěného území mizí. Jediným směrem, v kterém navazuje 

obytná zástavba je (jiho) západ. Zatímco z východu přimyká k městské části Brno-Sever, na 

jih od něj leží velké nezastavěné plochy, určené dopravním stavbám (tzv. Dobrovského 

tunely), obchodním aktivitám (hypermarket NC Královo Pole), průmyslu (Teplárny Brno, 

a. s.) a sportu (krytý bazén Lužánky). 

Charakteristický tvar areálu Královopolské strojírny, který lze rozeznat v jakémkoliv 

měřítku mapy, je dán trasou ulice Křižíkova (sever), ulicí Porgesova (jih), která funguje jako 

dálniční přivaděč a ulicí Sportovní (výpadovka na Svitavy). Mimo tyto tři hlavní tepny, se 

v okolí vyskytují významné komunikace brněnských městských okruhů a spojovacích tras.  

Jak na západ, tak i na východ od hranice areálu ve vzdálenosti do 500m leží vlakové 

zastávky (Královo Pole a Lesná). Na sever od území prochází ve vzdálenosti cca 60-250 m 

hlavní železniční koridor Praha-Brno-Budapešť. Spojení v rámci města zajišťují okružní linky 

84 a 44, které projíždí po Křižíkově ulici (severní hranice). 

Řeka Ponávka přitéká do území od severu podél tělesa železniční tratě. Za nádražím 

Královo Pole vtéká do země a je vedena dále prostřednictvím dvou podzemních štol. První 

z nich kopíruje přibližně pokračování železničního koridoru, druhá ulici Porgesovu 

a Sportovní. 

Nejbližším parkem s celoměstským významem jsou ve vzdálenosti cca. 1,5 km 

směrem na jih a do centra Lužánky. Za lokální okrskový park lze považovat Božetěchův sad 

rozkládající se za kartuziánským klášterem (fakultou informatiky a elektrotechniky VUT). 

 

V rámci diplomové práce byly vytvořeny dílčí analýzy a mapová schémata (provoz 

a funkce, majetkové poměry, historické hodnoty, výtvarně-architektonické hodnoty, 

inventarizace zeleně) z nichž vzešla výsledná syntéza jako východisko pro samotný návrh.  

Obr.1-  Syntéza:východiska návrhu 
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2 Koncept 

 

Obr. 2-  Celkový návrh postindustriálního parku v části areálu Královopolské strojírny 

 

1) ZACHOVÁNÍ HODNOT 

Návrh staví na zachování a respektování stávajících hodnot. Jako hodnoty jsou 

chápány historicky hodnotné a architektonicky zachovalé budovy, industriální prvky, někteří 

jedinci stromového patra a plochy dlažby. 

2) URČENÍ NOVÝCH FUNKCÍ BUDOV 

Budovy, které jsou v návrhu ponechány, vyžadují určení nové funkce tak, aby se 

pokryly všechny potřeby potenciálních uživatelů. Nové funkce výrazně ovlivňují typ 

budoucího prostoru mezi budovami a jeho program.  

3) USMĚRNĚNÍ PROVOZU POMOCÍ DLAŽBY 

Provoz je usměrněn pomocí dělících prvků dlažby. Ty sledují členění fasád, hlavní 

pěší tahy a vstupy do budov. V areálu parku se vyskytují také tři menší parkoviště. 

4) VEGETACE 

Mimo zachovalých jedinců stávající vegetace se v prostoru vyskytují nové formy 

a druhy inspirované sukcesními stádii a potenciální vegetací doplněné o stanovištně 

a esteticky vhodné druhy  

5) VODNÍ PRVKY 

Základním předpokladem pro existenci vodních prvků je přivedení vody do areálu. 

Nabízí se dvě možnosti řešení, popřípadě jejich kombinace.  

6) STAVBY V PROSTORU 

Stavby v prostoru slouží k zlepšení pohledových a funkčních vazeb. Jsou buďto zcela 

nové, nebo navazují na stávající hodnotné struktury. 

7) MOBILIÁŘ 

Mobiliář se v celém areálu vyskytuje v mnoha formách. Stejným však zůstává 

materiál, a to beton a ocel s povrchovou úpravou CORTEN. 
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3 Návrh 

3.1 Prostor č. 1 

Celková kompozice hlavního vstupního prostoru je výrazně ovlivněna trasou 

železničních vleček, které jej ve východo-západním směru podélně protínají. Na sever od nich 

je provoz a program určen pohybu do areálu a z něj (parkoviště, vstup, vjezd), na jih pobytu 

kolem přeměněných nádrží a budovy muzea. 

Torza nádrží jsou přeměněny v amfiteátr a zahloubený biotop. V polovině jsou 

protnuty cestou, která spojuje hlavní budovu muzea a protilehlý archiv. Cesta v případě 

amfiteátru zůstává na úrovni okolního povrchu, v případě biotopu klesá a umožňuje člověku 

přímý kontakt s vodní hladinou či pohled do vnitra biotopu. Stěny biotopu a nosná konstrukce 

lávky jsou z ocele s povrchovou úpravou CORTEN, zbytek je ponechán v betonu. 

Oba dva objekty leží v ploše parkového trávníku. Pro zvýraznění odlišného programu 

jsou odděleny stromovými pásy různorodých bříz s variabilním podrostem. Pravý a střední 

pás tvoří dvojkmenné druhy, levý pás solitéry. Ty tak zdůrazňují nastávající funkci nástupu do 

hlavní budovy. Zde je prostor pouze vydlážděn a opatřen mobiliářem (sedací objekty, zábrany 

vjezdu) tak, aby poskytoval co nejvíce místa k seskupování a shromažďování návštěvních 

skupin. 

      Obr.3 –  Situace prostoru č. 1               Obr. 4 – Pohled od vstupu 

           Obr.5 – Zahloubený amfiteátr            Obr. 6 – Průchod biotopem 
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3.2 Prostor č. 2 

Návrh členění pobytového náměstí vychází z jeho současné dispozice a existujících 

prvků. Celý prostor protíná v severojižním směru trojice vodních kanálků, jež tak spojuje dva 

významné objekty- upravený březový hájek na jižním okraji a fontánu v plášti z parního kotle 

(nalezen v areálu) při severním okraji, která, ač se nachází v prostoru č. 3, funguje 

kompozičně i zde. Posledním formou vody v prostoru jsou vodní střiky, které se nacházejí 

v polovině trasy kanálků a jejich tok zde gradují. Všechny vodní prvky fungují na principu 

uzavřené cirkulace. 

V pomyslné prostřední třetině (podél vodních střiků a kanálků) je zpevněná plocha 

z pohledového vymývaného betonu, která je lemována sedacími betonovými pásy. Druhou, 

mobilní, formou sedacích objektů jsou jednoduché duté krychlové sedáky (ocelová 

konstrukce z ohýbaného plechu). 

Programová náplň prostoru, který leží mezi budovami muzea, je variabilní a umožňuje 

kreativní přístup. Může tak fungovat jako otevřený výstavní prostor, jako sezónní letní kino 

(s plátnem připevněným na konstrukci portálového jeřábu), nebo například jako divadlo 

(mobilní podium instalované nad sedacími objekty) nebo prostor pro módní přehlídku. 

 

 

 

          Obr.8 – Pohled od jeřábu    
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3.3 Prostor č. 3 

Jak již napovídá současný stav a lokalizace této plochy, je i její nově zvolená náplň 

orientována na aktivní pěší provoz. Jedná se propojující dopravní koridor, na který ze všech 

světových stran navazují další prostory. K tomuto přispívá ještě fakt, že okolní vysoká 

zástavba prakticky neumožňuje jakoukoli trvale udržitelnou formu vegetace. Prostor proto 

typově funguje jako pěší zóna v městském prostoru. Je dlouhý a výrazně lineární, a proto je 

v průběhu několikrát členěn.                              

Více než kde jinde v nově navrženém postindustriálním parku, zde prostředí formují a 

člení prvky dlažby. Plochy z mozaikovité vějířovité dlažby (mezi kolejemi vlečky) a z malé 

kostky (2-3m podél staveb) jsou členěny pásy z betonových dlaždic, jež sledují rytmus fasád 

a vstupů do budov.  

 

Dalším výrazným orientačním prvkem je fontána v plášti parního kotle (viz.prostor č. 

2) a kavárna umístěná ve středu, u rozšířeného průchodu do prostoru č. 5. Kavárna je jak 

venkovní, tak vnitřní, přízemní i nadpodlažní. Její prostředí zpříjemňuje popnutá fasáda 

navazujícího historického objektu, jež tak současně zvýrazňuje.  

Celý prostor je výrazně rozdělen portálovými jeřáby, které se zde vyskytují ve třech 

podobách. Na posledním z nich, který nově funguje i jako spojovací prvek muzeí, je nově 

umožněn přístup po venkovním schodišti z ocelové konstrukce. Pobyt na této lávce tak 

umožňuje pohled na areál z ptačí perspektivy. 

 

 

    Obr. 11 – Pohled na kavárnu            Obr. 12 – Vodní prvek:konverze kotle 

   Obr. 10 – Situace prostoru č.3  
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3.4 Prostor č. 4 

Programová i kompoziční náplň prostoru je zde koncipována jako vybídka ke hře. 

Proto je obvyklé pravoúhlé členění převedenou do hravé formy kruhů a oblouků. Stejně jako 

v prostoru č. 1 je i zde typ provozu ovlivněn trasou vlečky. Veškerá pobytová aktivita se 

odehrává severně nad ní. Jižně od vlečky se rovnoběžně od rohu budovy táhne hrana 

upraveného březového hájku s podrostem z kapradin. 

Program je na sever od vlečky ještě dále rozdělen cestou ze stávající mozaiky. 

Napravo od ní se vyskytují již zmiňované hrací kruhy. Každý z nich nabízí spočinutí pro jinou 

věkovou skupinu. Jedním z kruhů s bezpečnostním povrchem je ve skutečnosti terénní 

modelace o výšce 1,5 m. Plocha mezi kruhy je z parkového trávníku. 

Nalevo od cesty je zájem směřován k navržené dvoupodlažní ocelové konstrukci, která 

má umožňovat pohledovou vazbu na obytnou zástavbu Králova Pole a mimo to poukazovat 

na původní historické spojení (tunýlek, jež vedl pod bývalým železničním tělesem tišnovské 

trati a ústil v severozápadním cípu areálu). Ocelová konstrukce je práškově barvená do 

červena a funguje tak jako obousměrný „point se vue“. Plocha v okolí konstrukce je taktéž 

z parkového trávníku. 

Návrh ocelové skeletové konstrukce vychází z opakovaného rozměru členění fasád 

průmyslových staveb (3x3m). Pochozí plocha konstrukce je z hustého tahokovu, v místě 

vykonzolování z tvrzeného skla (stejně jako zábradlí). 

 

Obr. 13 –  Situace prostoru č.4                                     Obr. 15 – Pohled na vyhlídkovou       

konstrukci z Králova Pole 

       Obr. 14 – Pohled od jihu    
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3.5 Prostor č. 5 

Návrh prostoru vychází z potřeby pokrytí několika funkcí, které mají skloubit jak 

potřebu pěšího pohybu a rekreace, tak vyřešení parkování. Z hlediska náplně okolních budov, 

která je převážně orientována na zachování provozu (skladu a administrativních budov) 

i navržení jim podobných, je pobytová část ztvárněna jako oáza klidu pro zaměstnance, ale 

i pro případné návštěvníky.  

Zejména proto zde hraje hlavní úlohu vegetace, která vytváří kontrast k pracovnímu 

prostředí uvnitř budov. Od pěšího a automobilového provozu po severní a východní straně je 

oddělena stromovými pásy s podrostem a řadou solitér. Hlavní roli pro navození příjemného 

prostředí hrají záhony travin. V kombinaci s větrným a vodním živlem ve formě mlhových 

sloupů poskytují možnost k setrvání, poznávání, ale i procházení. To umožňuje cestní síť 

z vymývaného betonu.  Za setmění je prostor zvýrazněn světelnými sloupky v rozích záhonu.  

Větší prostor k pobytu je pak umožněn ne sever od záhonů pod korunami břízek.  

Neméně významná je funkce propojující. Díky rozšířenému průchodu je zde možnost 

průchodu do prostoru č. 3 (k objektu kavárny). Trasa parku je tímto ukončena a vytváří 

uzavřený cyklus. 

 

 

    Obr. 16 – Situace prostoru č. 5               Obr. 17 – Pohled od rozvodny 
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Abstract: 

Unused areas of former railway station are growing problems not only abroad but even in 

this country. Since the quantity of transported materials and passengers is still decreasing 

some countries are solving the question: What to do with unnecessary railway buildings? 

Stations moreover are very often part of the heritage of specific country and thus their 

revitalization is more difficult. This article presents several examples of revitalizations old 

and unused station buildings in different countries financed both from public and private 

funds.  

Abstrakt: 

Nevyužívané plochy železničních nádraží jsou stále větším problémem nejen v zahraničí, ale i 

u nás. V souvislosti s poklesem přepravovaných materiálů i cestujících po železnici řeší 

aktuálně mnohé státy otázku, co s nepotřebnými železničními stavbami. Staniční budovy jsou 

navíc v mnoha státech památkově chráněny. Tento příspěvek přináší několik příkladů 

realizovaných revitalizací výpravních budov v různých státech, které byly financovány jak 

z veřejných, tak soukromých zdrojů. 

Keywords: 

Revitalization; Railways; Brownfield; Railway Station 

Klíčová slova: 

Revitalizace; železnice; brownfields; železniční stanice 

Úvod 

Zahraniční příklady revitalizací železničních pozemků a budov, veřejně a soukromě 

investované: 

Otázkou revitalizací nevyužívaných nádražních budov a pozemků je stále více aktuální 

nejen u nás, ale pochopitelně i ve světě. Většina států, dříve prakticky závislých na osobní i 

nákladní železniční dopravě, aktuálně řeší podobný problém související jednak s nutnou 

modernizací železničních objektů a především se současným přesunem z železnice na silnici. 

Škálu vhodných řešení lze vysledovat na úspěšných příkladech ze zahraničí, blízkého i 

vzdálenějšího. Zde jsou některá známá i méně známá řešení, jež je nezbytně nutné zmínit, 

nejprve je však třeba vysvětlit základní rozdělení. 

Revitalizace se liší dle mnoha různých kriterií, jedno je však výrazně méně 

zmiňované, přitom však velmi důležité. Jedná se o zdroj z něhož je revitalizace financována. 

Zjednodušeně lze projekty rozdělit na dvě základní kategorie. Revitalizace financované z 
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veřejných zdrojů a revitalizace soukromé. Obě skupiny mají svá pozitiva a negativa, některá 

je však třeba zdůraznit.  

Veřejně financované projekty jsou obvykle realizovány tak, aby maximálně sledovaly 

veřejný zájem, zpravidla jsou úzce spojeny s veřejným prostorem a kulturní, popřípadě 

správní funkcí. Výhodou těchto projektů je snadná propojitelnost s veřejným zájmem, trvalou 

udržitelností a dalšími aktuálními tématy. V zásadě lze konstatovat, že právě veřejně 

financované projekty jsou nejlépe směrovatelné ke společenskému přínosu a dalšímu 

souvisejícímu vývoji v dané lokalitě. Mezi řadou výhod se však objeví i nedostatky. 

Největším z nich je především fakt, že veřejné finance nejsou bezedné, ba naopak značné 

omezené. Tam kde veřejný zájem není tak evidentní, nebo kde je značná konkurence dalších, 

možná i významnějších objektů, čekajících na nutnou revitalizaci, možnosti veřejného 

financování najednou nejsou dostatečné. V takové situaci je nezbytné zastoupení druhé 

skupiny. 

Touto skupinou jsou projekty financované soukromě, nejčastěji developerským 

způsobem. Evidentní výhodou je, že vhodná lokalita ve spojení s investičním potenciálem 

často dokáže přitáhnout vícero zájemců a postupně tak zachránit více objektů. Za výhodu lze 

chápat i širší škálu přístupů, tedy i větší diverzitu výsledných projektů. Hlavním problémem 

této skupiny je poměrně úzce vyprofilovaná motivace. Oproti veřejně investovaným 

projektům sledujícím převážně veřejný zájem, projekty soukromě investované sledují 

především zisk. Tento fakt je samozřejmě naprosto pochopitelný a správný, v případě 

nedostatečné regulace však obvykle způsobuje často se opakující funkce, investičně 

nejúspěšnější, jako je administrativa, obytná funkce, skladování, případně obchod. Tyto 

funkce však často nemusí být ideální pro řešení určitého konkrétního objektu a ve výsledku 

tak oběkt částečně znehodnotí. Přílišná regulace však má také svá jasná úskalí. Nebude - li 

investor schopen skloubit ekonomicky výhodnou funkci s podmínkami příslušných dotčených 

orgánů, pravděpodobně od projektu ustoupí, finanční zisk je pochopitelně jeho prvořadým 

záměrem. Cílem je tedy najít vhodnou rovnováhu mezi těmito dvěma přístupy tak, aby mohli 

soukromě investované projekty úspěšně probíhat v co největším počtu a adekvátní kvalitě.  

Nyní je na místě zmínit některé vice i méně známe projekty z obou výše uvedených 

skupin. 

1  Projekty financované z veřejných zdrojů 

1.1  Musee d‘Orsay 

Pravděpodobně nejznámější a nejšíře publikovanou revitalizací železniční stavby je 

bezpochyby Musee d´Orsay v hlavním městě Francie, Paříži. Jedná se o veřejně investovanou 

revitalizaci, vzniklou s cílem znovuvyužití hodnotné budovy nevyužívaného hlavového 

nádraží v centru Paříže na pravém břehu řeky Seiny. Budova byla vystavěna dle návrhu 

francouzských architektů Luciena Magnea, Émila Bénarda a Victora Lalouxe mezi lety 1898 

a 1900 jako monumentální palác v eklektickém stylu. Stavitelem nádraží byla železniční 

společnost Paříž - Orleáns a Garre d´Orsay bylo od počátku stavěno s důrazem na 

reprezentaci společnosti v hlavním městě. Plný provoz v budově probíhal až do druhé světové 

války. Po ní budova nádraží svou funkci hledala. Mimo jiné byla filmovým atelierem, 

divadlem i aukční síní, v 70. letech se uvažovalo o jejím stržení. V roce 1977 bylo rozhodnuto 

o rekonstrukci nádražní budovy na galerii výtvarného umění a v roce 1978 byly zahájeny 

stavební práce. Galerii Musee d´Orsay slavnostně otevřel prezident Francois Mitterand v roce 

1986. Velkolepý otevřený prostor citlivě adaptovaný své nové funkci okamžitě oslnil 

odborníky i širokou veřejnost. Nejen samotný objekt, ale i bohaté umělecké sbírky zahrnující 

období od počátku 19. století do 1. světové války s mnoha nedocenitelnými skvosty si velmi 
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snadno a rychle získal status jednoho z nejvyhledávanějších a nejčastěji publikovaných 

uměleckých muzeí světa. 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1 a 2: Musee d´Orsay 

1.2 Berlin Hamburger Bahnhof 

Další vhodný příklad veřejně investované revitalizace nevyužívané nádražní budovy 

se nachází v hlavním městě Německa, Berlíně. Jedná se o budovu bývalého nádraží Berlin - 

Hamburger Bahnhof. Budova nádraží byla zbudována mezi lety 1846 a 1847 jako jedna z 

prvních nádražních budov v celém Německu. Budova v neoklasicistním stylu byla zbudována 

podle projektu architektů Friedriha Neuhause a Ferdinanda Wilhelma Holze. Nádraží 

nesloužilo své původní funkci dlouho a již v roce 1884 bylo plně nahrazeno blízkým 

Lehertským nádražím. Až do 80. let dvacátého století bylo nádraží využíváno pouze jako 

nákladní, za tímto účelem bylo i rozšířeno o další skladovací objekty lemující původní 

kolejiště severojižní směrem, souběžně s původním krytým nástupištěm. Po definitivním 

ukončení provozu bylo poměrně rychle rozhodnuto o konverzi nádraží nejprve na muzeum 

dopravy. Za tímto účelem proběhla rozsáhlá rekonstrukce mezi lety 1984 a 1987, funkce 

muzea již objektu zůstala, směnila se však na velmi úspěšné muzeum současného umění, 

které v objektu funguje dodnes. Zajímavostí je, že oproti obvyklé praxi zachovávání a 

konvertování pouze nejhodnotnějších budov, v tomto případě byl areál nádraží zachován 

prakticky celý, tedy i s mladšími skladovacími objekty. Vzájemné propojení bylo realizováno 

plně bezbariérově, krytými ocelovými koridory. Dominantou muzejního areálu nadále zůstává 

původní odbavovací budova v neoklasicistním slohu s navazující kolejovou halou, uzavřenou 

nádherným elegantním zastropením. 
 

 

 

 

 

 

Obr. 3 a 4: Berlin the Hamburger Bahnhof 

1.3 Naturpark Südgelände 

Třetí příklad se, ačkoli byl rovněž financován z veřejných zdrojů, od předchozích 

výrazně liší. Zcela jiný jak účel původní, nový, tak i rozsah a zvolené řešení. Jedná se o 
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revitalizaci bývalého rozsáhlého nákladního a seřaďovacího nádraží rovněž v Berlíně, 

tentokrát ve čtvrti Tempelhof. Tato ohromná plocha o celkové rozloze více než 18 hektarů se 

po ukončení provozu změnila v takřka nekonečné pole reznoucích kolejí, pozůstatků strážních 

domků a drážních vozidel. Z dlouhé diskuse o variantách znovuvyužití lokality vzniklo 

překvapivé a později realizované rozhodnutí. Areál nádraží prošel přeměnou na přírodní park, 

sloužící volnočasovým aktivitám a především je také domovem mnoha rostlinných i 

živočišných druhů. Pozůstatky drážní krajiny byly ponechány v původním rozsahu včetně 

zakonzervovaných vozidel a kolejišť citlivě adaptovaných na cykloztezky a pěší chodníky. 

Naturpark Südgelände, jak se celá oblast nově jmenuje se stal významnou volnočasovou 

lokalitou v rámci širšího centra Berlína. V budoucnu se plánuje rozšíření lokality o rozsáhou 

plochu sousedícího bývalého letiště Berlin Tempelhof. 
 

 

 

 

 

 

Obr. 5 a 6: Berlin - Naturpark Südgelände 

2  Projekty financované ze soukromých zdrojů 

Druhá skupina projektů reprezentuje realizace financované ze soukromých prostředků. 

Rozsah se velmi liší od malých, ryze soukromých realizací s funkcí rodinného bydlení až k 

rozsáhlým developerským projektům. Drobné drážní objekty rozsahu strážních domků, nebo 

menších skladů, se často stávají objektem zájmu mladých rodin, které hledají netradiční 

formu bydlení . Takové realizace často zachrání chátrající drážní stavbu a vtisknou jí nový 

život. Jasným přínosem je specifická industriální atmosféra a bohatá dávka inspirace pro 

netradiční řešení projektu, negativem často bývá blízkost stále provozovaného kolejiště, tedy 

periodická dávka hluku od projíždějících vlaků. 

Větší budovy, obvykle bývalé menší stanice mohou být velmi dobře konvertovány na 

kulturní stědiska, výstavní síně, kluby, malá divadla, ale i správní budovy menších sídel, v 

takové případě však spadají do první skupiny. Popularita takových projektů například v 

sousedním Německu a Rakousku narostla do takového měřítka, že vznikl fenomén jménem 

Kulturbahnhof, reprezentující právě vyřazenou, nebo méně užívanou železniční stanici s 

vnesenou kulturní funkcí. 

Zajímavé příklady projektů většího rozsahu s vnesenou funkcí komerčního zaměření 

se s úspěchem dají dohledat za oceánem. Železniční doprava v USA si podobně jako v Evropě 

prošla dlouhým a dynamickým vývojem, který se pochopitelně značně otiskl i do stavu a 

vývoje drážních objektů. Počátky železniční dopravy na novém kontinentu byly 

charakterizovány extrémně dynamickým vývojem a rychle rostoucími čísly přepravených 

osob, čemuž odpovídalo i naprosto neohrožené dominantní postavení železnice jak v osobní 

tak i nákladní dopravě.  Postupem času a především vývojem dalších alternativ dopravy, tedy 

dopravy silniční a následně letecké vedlo ke vzrůstu konkurence a následné stagnaci vývoje 

železnice. Z hlediska počtu dopravený osob a kilogramů nákladu nakonec dokonce výrazný 

pokles, který společně s dalšími faktory vedl k výrazné stagnaci dalšího vývoje. Dalším 

jevem, kopírujícím evropský vývoj železnice je postupné soustřeďování železniční dopravy 
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do velkých centralizovaných stanic, takzvaných Union stations. Původní zvyklost bohatých 

železničních společností budovat ve velkých městech vlastní a přiměřeně reprezentativní 

stanice se postupem času změnila na potřebu velké stanice sdružovat. Stalo se tak jednak díky 

logické potřebě centralizace dopravy a návaznosti spojů, zároveň však v časech vyžadujících 

úspory, bylo rozumnější se domluvit a investovat novou výstavbu společně. Tento fakt měl 

pochopitelně důsledek v opouštění původních nádražních budov ve prospěch nových Union 

stations, původní objekty pak musely buďto hledat nové uplatnění, nebo byly následně 

odstraněny. Právě ve spojených státech je možné najít mnoho zajímavých případů, 

ukazujících velmi povedené a komerčně úspěšné konverze. 

2.1 Chicago Dearborn station 

Prvním z příkladů je Chicagská Dearborn station.  Stanice byla realizována v roce 

1885 jako úplně první železniční stanice v centru Chicaga. Monumentální novorománská 

budova s dvanáctipatrovou hodinovou věží  je ukázkovým reprezentantem velkolepé drážní 

architektury zlaté doby železniční dopravy na východě USA. V této době železniční 

společnosti prezentovaly svůj úspěch právě velkolepostí svých stanic. O možnosti slučování 

tratí do jednotných nádraží nemohla být ani řeč, tato varianta se objevila až mnohem později, 

s poklesem vlivu, výnosu a následně výkupem většiny nezávislých dopravců státní železniční 

společností  Amtrak. Ta měla na věc zcela jiný náhled, ať už z hlediska provozního, 

finančního i praktického. Tento posun ukončil provoz právě i Dearborn station, neboť 

společnost Amtrak se v roce 1971 rozhodla centralizovat dopravní síť v centru Chicaga do 

první chicagské Union station. Opuštěná nádražní budova byla nejprve redukována o kryté 

nástupiště, které bylo kompletně odstraněno i s kolejištěm tak, aby mohl vzniknout nový 

Dearborn park. Samotná správní a odbavovací budova našla svou novou funkci v kombinaci 

administrativy, obchodů a restaurací, tedy obvyklé kombinaci, kterou bychom dnes 

pravděpodobně označili za shopping mall. Nový živnot vnesený do objektu měl blahodárný 

vliv nejen na budovu samotnou, ale následně se stal hlavním centrem nového rozvoje celé 

lokality. 

 

     

Obr. 7a 8: Chicago Dearborn station 

2.2 Indianapolis First Union station 

Dalším vhodným případem je First Union station v Indianapolis ve státě Indiana. 

Indianapolis Union byla realizována v roce 1853 jako úplně první Union station na světě, 

kombinující v jedné budově dráhy všech drážních společností a spojující město se všemi 

směry. Původní budova byla v roce 1888 nahrazena novou, navrženou architektem Thomasem 

Roddem, aby lépe vyhověla stále většímu počtu cestujícím a vyšším požadavkům na nákladní 

prostory. Osud tohoto nádraží je typickým příkladem velkoryse naddimenzované budovy, 

která jakkoli byla pokroková svou koncepcí, vznikla v době lámání osudu železniční dopravy. 
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Velkorysá prognóza dalšího vývoje přišla ve chvíli, kdy osudem dopravy a průmyslu výrazně 

zahýbala nejprve 2. světová válka, po ní pak dynamický rozvoj letecké dopravy, vedoucí 

pochopitelně k ústupu dráhy. Obrovská budova tedy dokázala bohatě plnit svou funkci a plní 

ji dodnes, nicméně vzhledem ke zlomkovým počtům dopravovaných osob oproti původnímu 

plánu se ocitla ve stavu 70% nevyužitosti.  

 

     

Obr. 9 a 10: Indianapolis Union Station 

V 70. létech byla budova pravidelně znehodnocována vandaly a částečně dokonce 

vyhořela. V roce 1982 byla prohlášena památkou, aby nebyla dále ohrožována její existence, 

což ovšem neomezilo možnost jejího dalšího využití. Budova se nejprve stala domovem 

velkorysé tržnice s obchody restauracemi a v neposlední řadě hotelu Crowne Plaza. Ten 

využil západní části rozsáhlé nástupištní haly s 26 luxusními pokoji, vestavěnými do 

vyřazených vozů typu Pullmann. Výstavbou nových nákupních center v okolí došlo v dalších 

letech k poklesu významu obchodního centra v budově nádraží, což vedlo k hledání nových 

funkcí. Mimo jiné v objektu fungovala i motokárová trať, část byla pronajímána na kanceláře. 

V roce 2002 přišla další rekonstrukce objektu, která vedla k realizaci mexického konzulátu, 

dvou výstavních síní, reprezentačního sálu a dalšímu rozšíření dnes již vyhlášeného hotelu 

Crowne Plaza Indianapolis.  Budova nádraží, jakkoli prošla v průběhu svého života mnoha 

dynamickými změnami a původní funkci již slouží jen malým zlomkem své kapacity, je stále 

v centru dění společenského života města. 

Závěr 

Důležitým momentem, čitelným ze zámořských revitalizací je spojení památkové 

ochrany s častým střídáním různých funkcí, bezpochyby spojených s úpravami objektů. 

Zajímavostí je, že se tyto skutečnosti navzájem nevylučují a společně zajišťují zachování 

hodnotných objektů bez nutnosti trvalých veřejných investic. 

Literatura: 

[1] Chicago Dearborn Station, oficial Web, http://www.dearbornstation.com/ 

[2] Musée d´Orsay, oficial Web, http://www.musee-orsay.fr/en/home.html  

[3] Grunberlin gmbh, oficial Web, http://www.gruen-berlin.de/parks-gaerten/natur-park-

 suedgelaende/uebersicht/ 

[4] Hamburger Bahnhof, oficial Web,http://www.hamburgerbahnhof.de/text.php/ 

[5] Crowne Plaza Indianapolis, oficial Web,http://downtownindianapolishotel.com/ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publikace vznikla v rámci Katedry urbanismu a územního plánování FSv 

ČVUT v Praze. 

 

Kapitoly jednotlivých autorů neprošly jazykovou korekturou. 

 

editor:     Ing. Pavel Holubec 

 

ediční rada:    Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. 

     Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D 

Ing. Pavel Holubec 

Ing. Roman Vodný 

Ing. arch. Daniela Šovarová 

 

recenzent:    Ing. arch. Martin Říha 

 

návrh obálky:   Ing. Petr Tomíček 

 

organizace a technická úprava: Ing. Pavel Holubec 

Ing. Roman Vodný 

 

tisk:     Tiskárna nakladatelství ČVUT 

počet stran:    336 

náklad:    200 ks 

neprodejný výtisk 

Praha, květen 2013 

 

kontaktní adresa:  

Katedra urbanismu a územního plánování – K 11 127, Fakulta stavební ČVUT 

v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice,  

 

e-mail:  

uzemi.eu@gmail.com 

 

web: 

www.uzemi.eu 

 

  ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

ISBN: 978-80-01-05225-9 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Praha 

květen 2013 


