
Autoreferát k disertační práci 

 

 

 

 

 

Revitalizace kulturně-společenských center  

malých obcí 

 

Revitalization of cultural and social centers 

 in small villages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Ing. arch. Martin NEDVĚD 

Školitel: prof. Ing. arch. Mojmír KYSELKA, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSTRAVA 2016 

 
VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 
 

ISBN 978-80-248-3941-7 



2 
 

Obsah 

 
Anotace................................................................................3 
 
Annotation............................................................................4 
 
1 Volba tématu a jeho potřebnost.............................................5 

 
2 Definice pojmů....................................................................7 
 

3 Současný stav řešené problematiky.......................................8 
 
4 Historický exkurz.................................................................9 
 

5 Cíle práce, metodika a pracovní hypotézy..............................12 
 
6 Kvantitativní výzkum..........................................................14 
 
7 Kvalitativní výzkum............................................................17 
 

8 Potřeby malých obcí, typologie............................................24 

 
9 Výsledky výzkumu.............................................................25 
 
10 Závěr.............................................................................26 
 
11 Prameny.........................................................................27 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
 

Anotace  

Od vzniku prvních forem vesnického osídlení byla přirozeným 
společenským centrem zemědělských sídel náves. Společný 
prostor tvořený semknutými staveními a oplocením chránícím 
zvířata a majetek. S rozvojem a šířením náboženství se dalším 
společným centrem stala místa uctívání boha či bohů, kde 
docházelo k různým rituálům a postupnému vzniku tradic 

a kultury.  

Od vrcholného středověku měly vesnice většinou centrum 

společenské (náves, hostinec), duchovně-kulturní (kostel, kaple) 
a centrum správní (sídlo feudála nebo jeho správce). 

V 18. a 19. století přišla řada reforem a zejména industrializace, 
která znamenala nejen migraci lidí za prací do měst, ale také 
stavbu výrobních a průmyslových objektů na venkově. Zásluhou 

tohoto mísení městského a venkovského způsobu života, a také 
díky povinné školní docházce, nastala poptávka po bohatším 
kulturně společenském životě na vesnicích. Od druhé poloviny 19. 
století vznikala celá řada zájmových spolků a organizací, které 
si pro svou činnost stavěly nové objekty (klubovny, sály, 

sokolovny). 

Zásadní změna českého venkova přišla po únoru 1948. V tomto 

období byly jako kulturně-společenská centra budovány zejména 
kulturní domy, jejichž stavební program odpovídal postavení obce 
ve střediskové soustavě. 

Po roce 1989 nastalo uvolnění politických poměrů a posílení 
samospráv jednotlivých obcí. Od té doby se každá obec rozvíjí 
trošku jinak a každé se i jinak daří v nových poměrech. Některé 

vesnice prosperují, investují do infrastruktury i občanské 

vybavenosti a zkvalitňují životní prostředí svých obyvatel. Jiné 
z různých důvodů degradují a bojují buď s úbytkem, nebo naopak 
nezvladatelným přírůstkem obyvatel, kteří zde však pouze 
přespávají a do práce a za kulturou jezdí do měst. Cílem této práce 
je zdokumentovat výše popsané případy z pohledu stavební 
typologie a urbanismu a navrhnout pro různé druhy malých obcí 

optimální vybavenost pro kulturně-společenský život. 
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Annotation 

Village square, a public area surrounded by close standing 
buildings and fences protecting animals and property, had been 
a natural social centre of agricultural seats since the beginning 
of first rural settlements formation. With development and spread 
of religions, places for god or gods worship became another 
common centres, where different rituals took place and traditions 

and culture were arising in the course of time. 

From the High Medieval Period, villages the most often had social 

(village square, pub), religious-cultural (church, chapel) 
and administrative centre (seat of the feudal lord or his regent). 

Many reforms and particularly the industrialization came in the 
18th and 19th century, which meant not only migration of job 
opportunities seizing people into cities but also building 

of production plants and factory units in the country. Because 
of city and country way of life mixing and also because 
of compulsory education, people started to demand richer social 
and cultural life in villages. Many interest groups and 
organizations, which built new objects (clubhouses, halls, Sokol 

gymnasiums) for their activities, had been created since 
the second half of the 19th century. 

Radical change of the Czech countryside came after the year 1948. 
Mainly the cultural houses, construction program of which 
accorded with the position of a village in the centralized system, 
were built as cultural and social centres in this period of time. 

Political conditions became relaxed and self-government 
of individual municipalities reinforced after 1989. Every village has 

developed little bit differently since that time and each has 

managed new conditions its own way. Some villages prosper, 
invest into the infrastructure and community facilities and improve 
the environment of their inhabitants. Other villages deteriorate 
from different reasons and struggle with the decrease or vice versa 
uncontrollable increase of inhabitants, who stand there overnight 
only and commute for work and culture to cities. Aim of our work 

is to document above mentioned cases from the building typology 
and urbanism point of view and design the optimal facilities 
ensuring cultural and social life for different types of small villages. 
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1 Volba tématu a jeho potřebnost 

 
Téma související s životem v malých obcích si autor práce zvolil 
proto, že sám pochází z vesnice a vnímá, jak složitě se venkov 
vyrovnává s politickými a ekonomickými proměnami posledních 
sedmdesáti či sto padesáti let. V důsledku globálního trhu s 
potravinami a přeregulované evropské zemědělské politiky přestal 

být zásobárnou měst a stal se nástrojem získávání dotací, 
podléhajícím aktuálním pobídkám z Bruselu (energetické plodiny, 
biopaliva, solární parky,…). Města již zásobuje jenom pracovní 

silou – lidmi, kteří tam dojíždějí do práce, na nákupy, za kulturou, 
za přáteli a ve svém bydlišti prakticky jen přespávají. Tím dochází 
k přetrhávání sociálních vazeb, omezení komunikace mezi sousedy 
a nezájmu o fungování komunity či samosprávy, z čehož pramení 

další úpadek obce a péče o ni. 
Další zásadní změnou je odtržení lidí na venkově od přirozeného 
rytmu venkovského života, soužití s krajinou a péče o ni, které 
byly přirozené v období před mechanizací zemědělství. (Student – 
Nedvěd, 2014). 
Autor je si vědom, že není možné vytvořit jednotný „zázračný“ 

recept pro všechny obce (o což se pokoušely týmy odborníků v 50. 

letech), ve své disertační práci proto vyhledává příklady obcí 
s fungující vybaveností a bohatým kulturním i společenským 
životem a tyto zdokumentuje. Práce je tedy takovým zásobníkem 
úspěšných stavebních a urbanistických řešení kulturně-
společenských center, která je možné analogicky přiřazovat jako 
vhodná řešení či inspirace pro obce jiné. 

 
Důvodů, proč by obce měly budovat vybavenost pro společenský 
a kulturní život svých obyvatel a dbát o jeho vysokou kvalitu je 
několik.  

 
1/ Potřeba slučovat se a sociálně žít je jednou ze základních 
lidských potřeb a případné omezování sociálních stimulů může vést 

až ke smyslové deprivaci. Stejně jako je důležité mít prostor pro 
individuální soukromí, je nutné mít prostor pro interakci s dalšími 
jedinci. (Schmeidler, 1997) 
 
2/ Prostor pro setkávání se, diskusi nad problémy a vyjádření 
názoru je nezbytný pro udržení demokracie na úrovni místní 
samosprávy. 
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3/ V aglomeracích s vysokou pracovní mobilitou je třeba vytvářet 

záchytné body, které lidi dojíždějící za prací přimějí trávit v místě 
bydliště alespoň volný čas. 
 
4/ Možnost kulturního, společenského, či sportovního vyžití zvyšuje 
kvalitu života v sídle a tím omezuje migraci obyvatel. 
 

5/ Vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času dětí 
a mládeže je vhodnou prevencí sociálně-patologických jevů. 
 

6/ Stárnutí populace přináší stále větší potřebu péče o seniory 
a vytváření různých servisních služeb pro ně. Společensko-kulturní 
centra v malých obcích mohou dobře plnit roli poskytovatele těchto 
služeb a umožňovat seniorům aktivní účast v životě komunity. 

 
7/ Tak, jako mohou zařízení pro kulturně-společenský život sloužit 
integraci „náplavy“ z měst do života obce, mohly by fungovat i pro 
začleňování malých skupin imigrantů, což je aktuálně (léto 2016) 
palčivý celoevropský problém. 
 

 

 
 

 
Obr. 1 Kulturní dům v Kunčině. Kresba autor. 
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2 Definice pojmů 

 
Obec 
V České republice základní definici obce obsahuje zákon o obcích: 
„Obec je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ 
V širším slova smyslu je však „obec“ jakýmkoliv uskupením lidí, 

které spojuje geografická blízkost (např. Obec Hrusice), společné 
zájmy či ideje (např. Česká obec sokolská, Československá obec 
legionářská, …), národnost (např. Řecká obec Krnov), nebo profese 

(např. Obec architektů, Obec překladatelů, …). 
V této práci je o „obci“ uvažováno primárně jako o samosprávném 
společenství tvořícím územní celek venkovského typu. Některá 
východiska práce však mohou posloužit i pro fragmenty měst. 

 
Malá obec 
Česká legislativa pojem „malá obec“ nezná a ani odborná literatura 
se neshoduje na přesné definici. Jako „malé obce“ bývají 
označovány obce do 500 nebo do 1000 obyvatel a obce do 2000 
respektive 3000 obyvatel jako „venkovské obce“ (Maříková, 2005; 

Perlín, 2009). V této disertační práci budou jako malé obce 

uvažovány obce do 1000 obyvatel. 
 
Kultura 
„V tradičních přístupech představuje kultura třídu věcí a jevů 
humanizujících a kultivujících člověka. Moderní vědecká 
(antropologická) definice kultury již vnímá kulturu neboli civilizaci 

jako složitý celek, který zahrnuje vědění, víru, umění, právo, 
morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, které si 
člověk osvojil jako člen společnosti.“ (Heřmanová – Chromý, 2009, 
s. 17) 

 

 
Obr. 2 Kostel sv. Jakuba, Škrle. Kresba autor. 
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3 Současný stav řešené problematiky 

 
Obnova a rozvoj venkova 
Problematice obnovy a rozvoje venkovských obcí se věnuje stále 
větší pozornost. Jsou na ni vypisovány různé dotační tituly 
podporované Evropskou unií a ministerstvo pro místní rozvoj 
organizuje soutěž Vesnice roku, která má podněcovat aktivitu 

místních komunit a zapojení obyvatel do rozvoje jejich vesnic. 
Tento zájem je motivován uvědomováním si důležitosti venkova 
pro trvalou udržitelnost, péči o krajinu a potravinovou 

i energetickou bezpečnost. Problémy a potenciál venkova jsou 
zkoumány z pohledu různých disciplín: architektury a urbanismu 
(Baše 2006; Hnilička, 2005; Kuča; Pešková 2012; Sýkora 1998, 
2002; Škabrada, 1999), demografie, ekologie (Urbášková, 2005), 

ekonomie, historie, kulturologie (Patočka – Heřmanová, 2008), 
sociologie (Blažek, 1995, Perlín; Schmeidler, 1997) i udržitelného 
rozvoje (Maier, 2012; Urbášková, 2012). 
 
Kulturně společenská centra 
V období po roce 1989 však zatím neproběhl souvislejší výzkum 

zaměřený na problematiku vybavenosti malých obcí pro kulturní 

a společenský život. Zatím nejrozsáhlejší bádání v této oblasti 
souviselo s reformami venkova v 50. letech 20. století 
a zaváděním „střediskové soustavy obcí“. S touto snahou 
o optimalizaci a kategorizaci vesnic souvisely i rozsáhlé výzkumné 
úkoly, projekty a studie definující adekvátní vybavenost v obcích 
jednotlivých kategorií – výzkumem se v té době zabývaly 

výzkumné ústavy, projekční ústavy i příslušná ministerstva. Jejich 
snahou byla unifikace a typizace řešení pro různě velká sídla bez 
ohledu na lokální specifika, tradice a kulturu. Výsledkem bylo 
několik publikací, katalogů typových řešení a návodů na výstavbu 

svépomocí v Akcích „Z“.  
Současný stav problematiky lze z tedy pohledu architektury 
a stavebního inženýrství označit za neprobádaný. 
 

 
Obr. 3 Kulturní dům v Bohuňovicích. Kresba autor. 
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4 Historický exkurz 

 
Oheň  
Začalo to táborovým ohněm. 
Přestože oheň není stavbou, je lidským výtvorem, který kolem 
sebe vytváří virtuální prostor patrný zejména potmě a definovaný 
dosahem jeho tepla a světla. Větší oheň vytváří větší „prostor“ pro 

více lidí, menší oheň umožňuje důvěrnější kontakt.  
Oheň poskytl našim předkům – lovcům a sběračům ochranu před 
zimou a divokou zvěří. Umožnil komunikaci i po setmění, po 

návratu z lovu, čímž přispěl k rozvoji řeči, rituálů, náboženství 
a kultury obecně. 
Díky světlu ohně bylo možné vytvářet jeskynní malby, které 
dodnes ohromují archeology i kunshistoriky. Díky jeho žáru bylo 

možné vypalovat užitkové i okrasné (okultní?) předměty 
z keramiky. Význam ohně je v člověku zakódován dodnes a pevně 
spojen s nejrůznějšími rituály (svíčky v kostele či na hřbitově, 
věčné ohně, Olympijský oheň, ohňostroje, ...).  
 
Náves 

Počátky trvalého osídlování našeho území se datují do doby před 

5-6 tisíci lety, kdy se zde usazovali první zemědělci a zakládali 
neolitické osady složené z rodových chat. Tito obyvatelé se drželi 
snadno přístupných oblastí stepního charakteru podél velkých řek. 
Hlouběji do vnitrozemí a s větší intenzitou pronikly až v 5. - 6. 
století slovanské kmeny, které zakládaly rodové vsi. Jednalo se 
o poměrně kompaktní zástavbu tvořící uprostřed náves nebo 

návesní ulici. To umožňovalo jednak výstavbu společné ohrady 
chránící dobytek a také určité zárodky kolektivního života na 
společné návsi (studna, tržiště, shromaždiště). (Mencl, 1980) 
 

 

 

Obr. 4 Táborový oheň jako virtuální „prostor“ vymezený dosahem tepla a 
světla svých plamenů. Kresba autor. 
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Kostel 
Od 10. století probíhalo zavádění feudálního systému a šíření 
křesťanství, což mělo přímý dopad na podobu vesnic. Ty byly 
navázány na sídla feudálů, případně na první románské kostely, 
které plnily úlohu mocenského sídla (sídlo moci světské/církevní) 

a zároveň úkrytu v případě ohrožení (hradiště, tvrze, opevněné 
kostely). Kostel také převzal na několik dalších století roli hlavního 
centra života vesnické komunity. Lidé zde nacházeli vzdělání 
(kázání bylo často jeho jediným zdrojem), kulturu (umělecká 

výzdoba, zpěv) a samozřejmě duchovní útěchu. Paralelně s tím 
zůstávala důležitým centrem obce náves. 
Koncem 18. a v průběhu 19. století v souvislosti s industrializací, 

ekonomickými a společenskými změnami, rozvíjejícím se školstvím 
a na českém území také s národním obrozením, začaly vznikat 
různé zájmové spolky, tělovýchovná družstva a umělecká 
seskupení (pěvecké sbory, ochotnická divadla, ...). Pro potřeby 
těchto spolků a sdružení začala také vznikat přiměřená stavební 
vybavenost. Nejprve to byly jenom prostorné sály u hospod, 
později samostatné objekty. 

 
Sokolovny 
Tělovýchovná organizace Sokol byla založena v roce 1862 a první 
sokolovna byla postavena již o půl roku později v dnešní Sokolské 
ulici podle návrhu architekta Ignáce Ullmanna. Po ní rychle 
následovaly sokolovny v dalších městech a vesnicích. Vzhledem 

k původnímu zacílení Sokola na prostná cvičení a cvičení na nářadí, 
nepodléhaly sokolovny parametrům míčových her a dávaly tak 
větší prostor architektonickému vyjádření. Byl kladen důraz na 
kulturní rozměr sokolského hnutí a tak byly sokolovny vybaveny 
jevišti a zázemím pro společenské akce. Obdobou Sokola byla 

křesťanská sportovní organizace Orel („orlovny“) a v oblastech 
s německou většinou zejména Deutscher Turnverband 

(„volkshausy“). 

 
Obr. 5 Sokolovna v Proskovicích. Kresba autor. 
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Kulturní domy 

Tvář českého venkova zcela zásadně a nenapravitelně poznamenal 
komunistický režim, který podle sovětského vzoru nejprve rozvrátil 
sociální strukturu venkovského obyvatelstva a poté začal 
znehodnocovat i architektonickou a urbanistickou podobu vesnic a 
krajiny. Pro dosažení maximálních výnosů zemědělství byla 
vytvořena kategorizace vesnic a na základě jejich „důležitosti“ jim 

byly přiřazovány prostředky na rozvoj občanské vybavenosti. V 
nejvíce podporovaných obcích se stavěly kulturní domy, jejichž 
cílem bylo poskytnout venkovskému obyvatelstvu kulturní vyžití na 

městské úrovni (kina, přednášky, divadlo, kurzy, zájmové 
kroužky) a zároveň na lidi ideologicky působit a převzít kontrolu 
nad jejich společenským životem. Od toho se odvíjela 
i architektonická forma těchto objektů, která často arogantně, 

nekontextuálně zasahovala do vzhledu vesnice a snažila se stát její 
dominantou, což bylo výsadní postavení patřící do té doby 
kostelům. 
 
Po roce 1989 na vesnicích bez vybavenosti pro kulturně 
společenský život vznikají různé varianty obecních domů se 

společenskými sály, případně sportovní haly využitelné i pro 

kulturu. 
 

 

 

 

 
Obr. 6 Obecní dům v Malenovicích, Ing. arch. jiří Dluhoš 2010. 

Kresba autor. 
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5 Cíle práce, metodika a pracovní hypotézy 

 
5.1 Cíle práce 
_Zdokumentování stávajícího stavu problematiky kulturně-
společenských center malých obcí z pohledu městského 
inženýrství. 
_Analýza vybraného vzorku obcí z celé ČR z pohledu vybavenosti 

pro kulturně společenský život. 
_Deskripce vybraných obcí a jejich vybavenosti pro kulturně-
společenský život. Výběr fungujících řešení a formulace 

typologických a urbanistických zásad pro jednotlivé typy 
a charkater malých obcí. 
_Demonstrace formulovaných zásad na konkrétních příkladech. 
 

5.2 Metodika 
 
_Kvantitativní výzkum  
Hrubý sběr dat o občanské vybavenosti (se zaměřením na 
vybavenost pro kulturně-společenský život) v jednotlivých malých 
obcích na území České republiky a jejich statistické vyhodnocení. 

Obce úspěšné v celostátní soutěži Vesnice roku byly porovnávány 

s náhodným výběrem ostatních obcí v ČR. 
 
_Kvalitativní výzkum (indukce) 
Podrobný průzkum vybraných obcí a jejich vybavenosti. Empirická 
a měkká data získaná hloubkovými rozhovory, nestrukturovaným 
pozorováním a studiem různých dokumentů budou zformována do 

hypotéz o předpokládané potřebné vybavenosti jednotlivých typů 
malých obcí. 
Obce pro kvalitativní výzkum byly vybírány jednak z výsledků 
soutěže Vesnice roku Programu obnovy venkova (vítězství 

v soutěži naznačuje nadprůměrnou kvalitu a aktivní zapojení 
komunity do rozvoje obce) a jednak dle anomálií zjištěných při 
kvantitativním výzkumu. 

 
_Metoda analogie 
Pro typově shodné obce může být vyhledáváno podobné 
(analogické) řešení jako u výše popsaných obcí s dostatečnou 
a dobře fungující vybaveností pro kulturně-společenský život.  
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5.3 Pracovní hypotézy 

 
_Pracovní hypotéza 1 
Kvalita společenského a kulturního života v obcích (měřená 
množstvím pořádaných akcí během roku a pravidelných aktivit 
realizovaných obyvateli obce) není přímo úměrná kvantitě zařízení 
(měřené jejich počtem a užitnou plochou), které má pro tyto 

příležitosti obec k dispozici. 
 
_Pracovní hypotéza 2 

Kvalita společenského a kulturního života v obcích (měřená 
množstvím pořádaných akcí během roku a pravidelných aktivit 
realizovaných obyvateli obce) je tím větší, čím vyšší je stavební 
(architektonická) kvalita a polyfunkčnost zařízení, které má pro 

tyto příležitosti obec k dispozici.  
 
_Pracovní hypotéza 3 
Účelnost využití financí pro realizaci stavební vybavenosti pro 
kulturně společenský život je nepřímo úměrná vzdálenosti jejich 
zdroje. 

 

_Pracovní hypotéza 4 
„Místo určuje děj“, ale vždy záleží na vůli lidí něco podnikat. 
Kvalitní stavební vybavenost může podnítit zlepšení kulturně 
společenského života, ale nemůže jej garantovat. 
 
_Pracovní hypotéza 5 

Existuje vztah mezi urbanistickou strukturou obce a intenzitou 
kulturního a společenského života v ní. 

 
Obr. 7 Sokolovna v Borové u Poličky. Kresba autor. 
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6 Kvantitativní výzkum 

 
_Výzkumná otázka 1: Existuje vztah mezi množstvím stavební 
vybavenosti pro kulturní a společenský život malé obce a jeho 
intenzitou? 
 
_Výzkumná otázka 2: Existuje korelace mezi urbanistickou 

strukturou obce a kvalitou jejího společenského a kulturního 
života? 
 

PRIMÁRNÍ DATA 
 
Kvantitativní výzkum byl prováděn na obcích oceněných v soutěži 
Vesnice roku v letech 2007 – 2015 a na srovnávacím vzorku 114 

náhodně vybraných obcí. Výsledky byly zaneseny do analytické 
tabulky: 
 

1 2 3 4         5 6 7 8      9 10 11 

 

1 Charakter oblasti, ve které vesnice leží. 
V_ venkovská oblast 
Sub_ suburbium 
V/1. tř_ venkovská oblast, ale vesnicí prochází silnice 1. třídy 

V/dálnice_ venkovská oblast, ale katastrem vesnice prochází 
dálnice s blízkým sjezdem 
Sub/V_ venkovská krajina, ale ještě v oblasti ovlivňované velkým 
městem 
Dol_ krajina silně narušená povrchovou těžbou 
 

2 Urbanistická struktura obce 
Náv_ návesní 
Shl_ shluková 
Ul_ ulicovka 
Sil_ silnicovka 
Lán_ lánová 
Okr_ okrouhlice 

Kop_ kopanice 
Rab_ raabizační 
 

 
3 Počet obyvatel v obci   
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4 Církevní stavby 

Ko_ kostel 
Ka_ kaple 
 
5 Zařízení pro kulturně-společenský život 
Kd_ kulturní dům 
So_ sokolovna 

Or_ orlovna 
Kc_ kulturní centrum 
S_ obecní sál 

 
6 Hospoda 
H_  ano 
-_ ne 

 
7 Hřiště 
Hř_ ano 
-_ ne 
 
8 Škola / školka 

MŠ_ Mateřská škola 

ZŠ1-5_ Základní škola malotřídní 
ZŠ1-9_ Základní škola devítiletá 
 
9 Knihovna 
Kn_  ano 
-_ ne 

 
10 Hasičská zbrojnice 
Hz_  ano 
-_ ne 

 
11 Poznámka 
Poznámky, anomálie, zajímavosti 

 
Příklad: Martínkov, kraj Vysočina 
 

V Náv 273 Ko So H Hř - - Hz Div 

 

Obec leží ve venkovské krajině, je návesního typu, má 273 
obyvatel, kostel, sokolovnu, hostinec, hřiště a hasičskou zbrojnici. 

V obci není základní ani mateřská škola, není zde ani knihovna, ale 
působí tu ochotnický divadelní spolek. 
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Výsledky kvantitativního výzkumu: 

 
_Vybavenost obcí církevními stavbami 

   
Graf 1: Oceněné obce   Graf 2: Srovnávací vzorek 
 
_Vybavenost obcí stavbami pro kulturu 

               
Graf 3: Oceněné obce   Graf 4: Srovnávací vzorek 
 
_ Korelace urbanistické struktury a intenzity kulturně-

společenského života v obci 

 
Graf 5: Modrá stuha za spol. život Graf 6: Ostatní obce 
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7 Kvalitativní výzkum 

 
Podrobnější zkoumání obcí, které byly vybrány během 
kvantitativního výzkumu pro svou stavební vybavenost sloužící 
společensko-kulturnímu životu tak, aby dohromady pokrývaly 
široké spektrum možností od kostela, přes kulturní dům, až po 
rekonverze jiných objektů. Kritériem výběru nebyla kvalita 

architektury, ale spíše její fungování v životě obce. 
Vybrané obce byly zkoumány místním šetřením, hloubkovými 
rozhovory, nestrukturovaným pozorováním a studiem různých 

dokumentů. 
 
Objekty - kritéria 
 

1/ Urbanismus 

Poloha v obci, osazení do terénu, orientace, okolí (veřejný 

prostor), kontext (duchovní, sociální, fyzický), genius loci. 

 

2/ Forma 

Hmota / prostor, estetika / uměřenost, atmosféra 

 

3/ Struktura 

Konstrukce, materiály, stavební fyzika, ekonomie 

 

4/ Provoz 

Uspořádání (provozní schéma), typologie, prostorová ekonomie, 
adaptabilita, flexibilita, konvertibilita 
 

 
Obr. 8 Trumpington Village Hall. Kresba autor. 
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Šumná (kostel) 

 

V UL 613 Ko        
Ka 

Kd H Hř MŠ     
ZŠ1-9 

Kn Hz DDM 

 

 
Obr. 9 Urbanistická struktura Šumné 

 

 

Obr. 10 Kostel Sv. Ducha v Šumné. Architekt: Marek Štěpán. Kresba autor. 
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Kletnice (Fara zrekonstruovaná na kavárnu s knihovnou) 

 

V UL 560 Ko - H Hř MŠ       
- 

Kn Hz - 

 
Obr. 11 Urbanistická struktura Kletnice 

 

Koclířov (Zrekonstruovaný kulturní dům) 

 

V Sil 701 Ko 

Ka  

Or H Hř MŠ       

ZŠ1-5 

Kn Hz - 

 

 
Obr. 12 Urbanistická struktura Koclířova 
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Lukoveček (Zrekonstruovaný obecní dům) 

 

V Shl 429 Ka  S - Hř - Kn Hz - 

 

 
 

Obr. 13 Urbanistická struktura Lukovečku 

 
Obr. 14 Rekonstrukce obecního domu: Architekt S. Sládeček. 

Kresba Autor 
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Malé Žernoseky (Kulturní centrum) 

 

Sub Shl 740 Ka  Kc H Hř MŠ Kn Hz - 

 

 
Obr. 15 Urbanistická struktura Malých Žernosek 

 

Chanovice (Zámek – víceúčelové centrum a škola) 

 

V Shl 742 Ko     

Ka  
S H Hř MŠ    

ZŠ1-9 
Kn Hz Zám 

 
Obr. 16 Urbanistická struktura Chanovic 
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Řepice (Dostavba bývalého zemědělského dvora společenským 

sálem) 

 

V Shl 439 Ko  S H Hř MŠ Kn Hz * 

 

 
Obr. 17 Urbanistická struktura Řepic 

 

 
Obr. 18 Společenské centrum v Řepicích, arch. J. Zákostelecký 
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Rohov (Obecní dům) 

 

V Ul  

Shl 
604 Ka  S H Hř MŠ Kn Hz - 

 

 
 

Obr. 19 Urbanistická struktura Rohova 
 

 

 

 
 

 
Obr. 20 Obecní dům v Rohově (arch. Lukáš Krekáň). Kresba autor 
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8 Potřeby malých obcí, typologie 

 

Počet obyvatel DO 
500 

500 - 
1000 

Komunikativní veřejný prostor O O 

Hřiště (volejbal) O O 

Hřiště (kopaná) F O 

Klubovna O O 

Společenský sál* O O 

Školka O O 

Základní škola** F O 

Hostinec F O 

Tělocvična F O 

Knihovna F F 

Hasičská zbrojnice s klubovnou*** F F 

Kostel, kaple **** F F 

Ubytování pro turisty A A 

Koupaliště A A 

O – Obligatorní, F – Fakultativní, A – Aditivní 

 
* Společenský sál v hostinci, na obecním úřadě, ve škole či školce 
nebo samostatně jako kulturní dům nebo sokolovna. Kapacita 20% 
obyvatel obce. 
** Malotřídní základní škola 1-3 nebo 1-5 třída 

*** Záleží, zda je v obci aktivní sbor dobrovolných hasičů 

**** Podle počtu věřících 
 

 
Obr. 21 Základní škola Monte Carrasso (L. Snozzi). Kresba autor. 
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9 Výsledky výzkumu 

 
_Pracovní hypotéza 1 
Kvalita společenského a kulturního života v obcích (měřená 
množstvím pořádaných akcí během roku a pravidelných aktivit 
realizovaných obyvateli obce) není přímo úměrná kvantitě zařízení 
(měřené jejich počtem a užitnou plochou), které má pro tyto 

příležitosti obec k dispozici. 
Hypotéza byla prokázána 
 

_Pracovní hypotéza 2 
Kvalita společenského a kulturního života v obcích (měřená 
množstvím pořádaných akcí během roku a pravidelných aktivit 
realizovaných obyvateli obce) je tím větší, čím vyšší je stavební 

(architektonická) kvalita a polyfunkčnost zařízení, které má pro 
tyto příležitosti obec k dispozici.  
Hypotéza byla prokázána 
 
_Pracovní hypotéza 3 
Účelnost využití financí pro realizaci stavební vybavenosti pro 

kulturně společenský život je nepřímo úměrná vzdálenosti jejich 

zdroje. 
Hypotéza byla prokázána 
 
_Pracovní hypotéza 4 
„Místo určuje děj“, ale vždy záleží na vůli lidí něco podnikat. 
Kvalitní stavební vybavenost může podnítit zlepšení kulturně 

společenského života, ale nemůže jej garantovat. 
Hypotéza byla prokázána 
 
 

_Pracovní hypotéza 5 
Existuje vztah mezi urbanistickou strukturou obce a intenzitou 
kulturního a společenského života v ní. 

Hypotézu se nepodařilo potvrdit ani vyvrátit.1  
 
 
 
 

                                                 
1 Posuzovaný vzorek byl příliš malý na formulaci zásadních zjištění v oblasti 

urbanistického determinismu. 
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10 Závěr 

 
Pro zvyšování, či udržení kvality života ve svých obcích je v zájmu 
samospráv dbát o rozsah a jakost hmotného prostředí pro 
společensko-kulturní aktivity tak, aby zajišťovalo emocionální 
sepětí lidí s místem bydliště, fungování místní společenské kontroly 
a politického života, existenci sousedských vztahů a kulturního 

života. 
Rizikem v tomto ohledu může být přecenění vlastních sil 
a investice do neudržitelných projektů. Megalomanské 

předimenzování občanské vybavenosti (například s pomocí 
evropských dotací), na jejíž provoz a údržbu nebudou v budoucnu 
peníze, může být pro obec stejně zhoubné, jako podcenění 
sociálních a kulturních potřeb místních obyvatel. 

Obec by měla: 
_ Provést důkladné zhodnocení stavebního fondu a veřejných 
prostor, jimiž obec disponuje a snažit se s minimem vložených 
prostředků maximalizovat jejich využití. Nebourat, ale vrstvit. 
_ Rozhodnout se, co obec skutečně potřebuje a na to se 
soustředit. Plánovat dlouhodobě a uvážlivě se zapojením celé 

komunity. 

_ Snažit se o kumulaci různých aktivit a prolínání funkcí na jednom 
místě, protože nejdůležitější je vzájemné setkávání a interakce 
mezi lidmi. Jedině setkávání různých skupin lidí podnítí jejich 
zájem o okolí a politické dění, umožňuje sdílet společné problémy 
a nalézat společná řešení. Možnosti tzv. hybridní architektury jsou 
široké a vrstvení mnoha rozdílných funkcí může vnášet do 

architektury zajímavá témata a podněty. 
_ S dotacemi si počínat zodpovědně a důkladně zvážit budoucí 
provoz novostaveb či rekonstruovaných objektů. Ideální je 
financování vlastními prostředky, kdy investor sám rozhoduje 

o tom, co chce a co potřebuje. 
_ K projektu vždy přizvat architekta nebo ideálně celý tým 
odborníků. Vycházet z lokálních tradic a materiálů, respektovat 

genia loci, stavět esteticky, kvalitně, udržitelně a myslet na 
možnou budoucí adaptaci při změně potřeb. 
_______________________ 
Stát by měl: 
_Do budoucna revidovat systém výběru a přerozdělování daní. Současný 
systém vytváří z daňových poplatníků pokorné žadatele o dotace a granty, 
proplácené z jejich vlastních daní. Dokud se obec nestane sebevědomou 
„polis“ a neuvědomí si, že jedná o svých vlastních prostředcích a ne 
o penězích, které dostává „zdarma“ odněkud z ministerstva nebo z Bruselu, 
tak se nebude chovat odpovědně, ani hospodárně. 
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