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1 ANOTACE V ČESKÉM JAZYCE 
 

Každé město má svoji jedinečnou a originální historii. Jednotlivé struktury osídlení se 
vyvíjely dle místních a kulturních podmínek. Tato předkládaná práce si klade  za cíl 
nalézt a definovat významy bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných 
měst. K nalezení jednotlivých prvků nebo-li bariér, bude dosaženo pomocí historických 
mapových podkladů z jednotlivých dostupných období. Následně pomocí tří pilířů 
udržitelného rozvoje definovat významy aspektů u jednotlivých bariér , které jsou 
přítomny ve vybraných městech. A provést celkové zhodnocení jednotlivých vybraných 
měst. Z těchto rozborů u jednotlivých měst určit minimální významy aspektů, které 
působí při pozitivní stagnaci růstu měst. Pomocí SWOT analýzy u vybraných měst budou 
jednotlivé aspekty vyhodnoceny z pohledu příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek. 
Závěrečným cílem práce bude shrnutí, následná doporučení a zhodnocení vlivu pozitivní 
stagnace na budoucí vývoj jednotlivých vybraných měst východní části České republiky 

a západní části Slovenské republiky. 

 

Klíčová slova 

urbanismus, město, struktura, mapy, bariéra, přírodní, umělé, legislativní, řeky, reliéf 
země,geologické poměry, hradby, železnice, komunikace, udržitelný rozvoj území, 
územně analytické podklady, pilíře udržitelného rozvoje. 

2 ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

Every city has its own unique and original history. Individual settlement patterns have 
evolved according to local and cultural conditions. This present work aims to identify 
and define the meanings of barriers to the sustainable development of positive 
stagnation selected cities. To find individual elements or when the barr iers will be 
achieved using historical maps of each of the available period. Subsequently, using the 
three pillars of sustainable development defined meanings of individual aspects of the 
barriers that are present in selected cities. And to make an overall assessment of each 
selected cities. From these analyzes for each city to determine the minimum aspects of 
meanings that operate at positive stagnation of urban sprawl. SWOT analysis in selected 
cities will each aspect evaluated in terms of opportunities, threats, strengths and 
weaknesses. The final goal of this work is the summary, follow the recommendations 
and evaluate the impact of stagnation in the positive future development of the 
individual selected cities in the eastern Czech Republic and western part of the Slovak 

Republic. 

 

Keywords 

urban design, city, structure, maps, barrier, natural, artificial, legislative ones, river, 
relief of the earth, geological conditions, walls, railways, roads, sustainable development, 

planning analytical materials, pillars of sustainable development. 
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3 ÚVOD 
Lidstvo mělo odpradávna potřebu se chránit. Vytvořená společenství migrovala po 
schůdných stezkách a následně se usadila v krajině v blízkosti přírodních zdrojů, 
především řek. Blízké lesy poskytovaly velké množství dřeva pro prvnotní obytné stavby 
a jednoduchá opevnění okolo nich. Mezi první městské osídlení na našem území jsou 
označovány keltská opida, do kterých se soustředil obchod a řemesla. Veliký zlom nastal 
při stěhování národů, tímto obdobím skončil pravěk a do střední Evropy začali pronikat 
a usazovat se Slované. Na historickém území Moravy vznikl první státní útvar s  názvem 
Sámova říše, která se postupně rozšiřovala dále na západ. Ale hlavní centrum se 
rozprostíralo mezi rameny řek Moravy a Dyje. Tím to centrem procházela významná 
obchodní stezka pod názvem Jantarová. Tato stezka se linula podél ramen řek Odry a 

Moravy a spojovala obchod severu s jihem Evropy. 

Kmeny Keltů a následně za nimi kmeny Slovanů nám položily základy městských 
osídlení. Jelikož řeka Dunaj byla těžko překonatelná překážka, tak vliv římských  kultur 
byl na jihu nepatrný. Významnou údálostí byl příchod soluňských Řeků Konstantina a 
Metoděje, s nimiž přišlo i křesťanství a počátek výstavby kostelů. Jedno z významným 
archeologických nálezišť je např. Velkomoravské opevněné hradiště z 9. století v Valech 
u Mikulčic. Postupem doby se opevnění okolo založeného sídliště zdokonalovalo a to 
především z vojenských důvodů. Jednotlivá obydlí už nebyla roztroušená, ale postupně 
se spojovala a vznikla celistvá zástavba s tržním náměstí v centru všeho dění. 
Středověká města postupem času přestávala vyhovovat jak z kapacitních, tak 
z hygienických pohledů. Ikdyž byla ve většině případů přímo napojena na říční i 
obchodní síť. V období páry se městská struktura rozpínala a to mělo většinou za 
následek bourání městského hradebního opevnění. Do většiny významných měst 
postupně přicházela železnice jako symbol velké průmyslové revoluce. Tvář měst se 
opět změnila, ale největší změna teprve měla přijít a to v podobě dvou světových válek, 
které se nezmazatelně zapsaly do  dějin měst. Města na území České a Slovenské 
republiky mají za sebou mnohaset letý vývoj. Začala  jako malá osídlení, na jejichž 
základach se dál tvořilo. V každé jednotlivé etapě vývoje jakéhokoli městského osídlení, 
se v tu danou chvíli obyvatelům zdálo, že činní jen to nejlepší pro své okolí. Až čas 
ukázal, zda-li se mýlili či nikoli a jejich tvorba je přínosná, inspirující v  podobě 
malebných náměstí nebo odstrašující v obrovské hmotě vyčnívající z jedné strany 

náměstí.  

Předkládaná práce se zabývá významem bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace 
vybraných měst. Jak už z názvu vyplývá, bude se jednat o multidisciplinární 
problematiku daného úkolu. Na základě mapových podkladů autorka vybere města, 
která jsou svoji strukturou rozdílná. Na těchto rozdílech definuje bariéry, které měly či 
neměly vliv na vývoj jednotlivých měst. Pomocí urdžitelného rozvoje území a jeho tří 
pilířů budou navrženy hodnoty významů jednotlivých aspektů bariér. Následující  
analýzy dat o jednotlivých městech zhodnotí význam jednotlivých bariér přes jejich 
aspekty. Z těchto aspektů se vyselektují střední hodnoty významů ve všech třech pilířích, 
které by se měly stát jako minimum pro pozitivní stagnaci měst při působení bariér.  Pro 
porovnání jednotlivých měst východní části České republiky bude vždy zastupovat i 

jeden příklad ze západní části Slovenské republiky. 

Budoucnost našich měst je v našich rukách nebo-li v udržitelném rozvoji území. Naše 
činnosti následně splynou s minulostí a budou taktéže hodnoceni následujícími 
generacemi po nás. 
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4 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 
Každé město má svoji historii a specifický vývoj. Tento vývoj byl ovlivněn různými 
podmínkami a možnostmi v daném místě. Aby bylo možné zhodnotit celkový proces 
stavby města, tak na začátku budu definovat překážky, které vstupovali do procesu. 
Tímto je dán první cíl této práce: nalézt a definovat bariéry  pomocí dostupných 
mapových podkladů, které vznikaly při zakládání a následujícím růstu měst, z toho 
vyplývající výběr jednotlivých zástupců měst. 

Jednotlivé nalezené bariéry budou mít svoji charakteristiku a z toho i vyplývající vliv na 
strukturu jednotlivých měst. Druhým cílem tedy bude: historické a soudobé vlastnosti 
bariér ve strukturách měst definované pomocí teorie o udržitelném rozvoji na základě 

územně analytických podkladů jednotlivých vybraných měst. 

V souvislosti s předchozím cílem vzniká třetí cíl této práce a to: nalézt pozitivní a 
negativní význam bariér na strukturu měst pomocí SWOT analýzy vyplývající z teorie o 
udržitelném rozvoji. 

Kterékoli město na mapě je originál mající svého génia loci. Svojí polohou, rozlohou a 
dalšími faktory ovlivňují své okolí a prostředí. Z  dostupných mapových podkladů bude 
patrný ucelený vývoj jednotlivých měst na dnešním území České republiky a částečně na 
území Slovenské republiky. Závěrečným cílem je: na základě nalezených bariér 
v mapových podkladech, definovat významy a jejich vliv na budoucí vývoj měst. 

5 CHARAKTERISTIKA METOD ŘEŠENÍ 
Pro naplnění výše uvedených cílů disertační práce, lze  z hlediska metodologického 

charakterizovat následujícími kroky: 

 analýza mapových podkladů, 
 definice bariér při vývoji měst, 

 výběr jednotlivých zástupců městských struktur, 
 analýza odborné literatury z hlediska udržitelného rozvoje na základě územně 

analytických podkladů pomocí tří pilířů, 
 význam pozitivní stagnace bariér na vývoj měst, 

 minimální hodnoty významů pro pozitivní stagnaci měst, 
 shrnutí nalezených poznatků pomocí SWOT analýzy, 

 aplikace získaných poznatků z pohledu cílů práce. 

Pro naplnění veškerých cílů závěrečné práce je v prvé řadě důkladná analýza mapových 
podkladů. Prvním podrobným mapovým podkladem bude vybrána Müllerova mapa 
Moravy a Uher. Následující mapová díla jsou s postupem času a zdokonalující se 

technikou podrobnější a tudíž lépe čitelná a zhodnotitelná. 

Po analýze mapových podkladů bude možné definovat pojmy pro jednotlivé bariéry 
měst. U tohoto cíle bude na základě všech nalezených bariér vybrán ukázkový konkrétní 
příklad jednoho vybraného ukázkového města z České republiky. 

Analýza odborné literatury bude následovat po definování předchozích cílů – vyhledání 
jednotlivých bariér. Na základě vybraných zástupců měst budou prozkoumány dané 
pilíře udržitelné rozvoje používané v České republice a programy hospodářského a 
sociálního rozvoje obcí na Slovenské republice, které jsou dostupné na webových 
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stránkách měst. Pomocí jejich vlastností budou stanoveny významy  pozitivní stagnace 
bariér na dané město. Bude stanovena škála v rozsahu pěti hodnot s tím, že nejvyšší 

hodnota bude mít nejvyšší význam nalezeného aspektu. 

Po prozkoumání územně analytických podkladů jednotlivých měst bude možné stanovit 
tři základní hodnoty významů (vysoká, střední a nízká hodnota), ze kterých se 
následovně vyčlení střední hodnoty, tak aby se získal pohled na pozitivní vliv stagnace 
měst. 

Po stanovení významu pozitivní stagnace bariér na základě jejich vlastností se provede 
SWOT, z které budou vyplývat jednotlivé příležitosti, hrozby, pozitivní a negativní 
stránky nebo-li významy, které se stanou podkladem pro závěrečné zhodnocení 
jednotlivých významů bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných měst. 
(součástí disertační práce) 

6 MAPOVÉ PODKLADY 
Už na nejstarších mapách se začalo naše území objevovat mezi známými části tehdejšího 
světa, když jako oblast málo známá. Pro naše území bylo jako nejstarší mapové dílo 
vytvořeno už roku 1518. Je známa pod názvem Klaudyánova mapa Čech o rozměrech 64 
cm na 126 cm. Na této mapě není vyznačeno měřítko, jeho přibližný rozměr činní 1 : 
637 000 až 1 : 685 000. Jednou ze zvláštností je, že mapové dílo je opačně orientované, 
tj. jih se nachází nahoře a sever dole. Tato orientace byla z praktických důvodů, aby si 
tvůrce v terénu nestínil vlastním tělem. Mapa neobsahuje velké podrobnosti městských 
struktur, proto nebude při bádání využita, ale autorka jí uvádí jako počátek mapování 
našeho území. Jeden z původních otisků je uložen v archivu v Litoměřicích.1 

Následující mapová díla byla pro problematiku vývoje městských struktur vybrána dle 
časové osy a dle podrobnosti vyhotovení. Pro účely bádání byly k dispozici dva druhy 

mapových podkladů: 

 mapování pro katastrální účely, 

 topografické mapy pro vojenské účely. 

Do většiny evropských jazyků se dostalo slovo „katastr“. Nejpravděpodobný původ má 
ve dvou řeckých slovech, a to „katastasis“ (česky osídlení, sídliště) a „katastichon“ (česky 
kniha záznamů o osídlení). Ve dřívějších dobách slovo katastr znamenalo seznam o sob, 
které podléhaly dani z hlavy. Posléze se účel rozšířil i na nemovitosti. V  dnešní době se 
pojem katastr vztahuje k soupisu budov, pozemků a příslušných vlastníků pro stanovení 
daňových odvodů do státního aparátu.2  

Topografické mapování bylo v 18. a 19. století převážně pro vojenské účely. Na 
jednotlivých mapách byly vyobrazeny jednotlivé řeky, pahorkatiny a lesy. Tyto 
vyobrazení přírodních prvků napomáhalo vojsku při orientaci v  terénu a taktice. Na 
přelomu 20. a 21. století se tyto mapové podklady začaly používat i pro civilní účely, 
např. jako podklad pro hustou síť turistických stezek Klubu českých turistů, která nemá 

ve světě pěší turistiky konkurenci.  

                                                 
1 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
2 Viz 1 
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6.1 Müllerovo mapování 
Na počátku 18. století začalo významné mapování Rakousko – Uherských zemí. O toto 
dílo se zasloužil rakouský důstojník a inženýr Jahann Christoph Müller. Mezi lety 1708 
až 1720 postupně zmapoval území Uher a už roku 1709 území dnešní Slovenské 
Republiky. Během následujících let vytvořil mapové dílo pro území dnešní Moravy, 
nejstarší výtisk je z roku 1712. Mapa Čech byla dokončena roku 1720 v měřítku 1 : 
132 000 a je považována na tehdejší dobu za vynikající dílo, které obsahuje mnoho 

podrobností o jednotlivých městech.3 

Pro studium nejstarších mapových podkladů byla vybrána Müllerova mapa Moravy 
z roku 1716, ale dostupné je vydání z roku 1790. Cimélie je ze soukromé mapové sbírky. 
Mapa disponuje nápisem „Tabula generalis marchionatus Moraviae in sex circulus 
divisae quos mandato caesareo accurate emensus hac mappa delineatos exhibit Ioh. 
Christoph Müller S.C.M. capitane(us).“. Mapa byla vytvořena jako mědirytina. První rok 
vydání byl 1716 a roku 1790 bylo uskutečněno její druhé přepracované vydání. U 
prvního vydání bylo použito grafické měřítko cca velikosti 1:180 000. Celkový  rozměr 
mapového díla činí 974 mm na 1374 mm. Mapový obsah byl vyryt brněnským rytcem 
Janem Kryštofem Leidigem. Druhé vydání Franz Reiser v Brně. Mapa byla kolorovaná 
mědirytina na čtyřech mapových listech o celkovém rozměru 1020 mm na 1400 mm bez 
rejstříků zeměpisných jmen. Verze s rejstříkem zeměpisných jmen byla vyhotovena o 
velikosti 1020 mm na 1880 mm. Tento mapový podklad je ve vlastnictví soukromé 
sbírky. Na rozdíl od starších mapových podkladů, Müllerovo mapování ve větších 
měřítcích nad 1:200 000, barvitě vypovídá o jednotlivých proměnách české a moravské 
krajiny na počátku osmnáctého století. Půl století před prvním vojenským mapováním 
zachycuje toto dílo podrobně krajinné detaily ve smyslu zeměpisném, hospodářském, 
názvoslovném a kulturním. Müllerova mapa Čech z roku 1720 byla roku 2002 digitálně 
zpracována a vyšla na CD-ROMu. Její mapový podklad je uložen v mapové sbírce 
Historického ústavu A V ČR. Díky digitalizaci tohoto mapového podkladu, dochází ke 
zjednodušení práce s obsahem tohoto kartografického díla. Bylo otázkou času a 
dostupnosti Müllerovy mapy Moravy, aby byla taktéž digitálně zpracována. Mapa 
Moravy z roku 1716 od Jana Kryštofa Müllera je vzácnou součástí jeho kartografických 
prací, v nichž se nachází i mapa Čech z roku 1720 a jiné tištěné a rukopisné mapy. První 
tisky mapy Moravy z roku 1716 jsou velmi ojedinělé, naproti tomu se druhé vydání 
z roku 1790 vyskytuje častěji ve státních a soukromých sbírkách. Souhlas ke skenování 
mapových podkladů však nebylo snadné. Mezi vydáním Müllerovy mapy Moravy z roku 
1790 a 1716 jsou jen nepatrné rozdíly. I když například titul a výzdoba se shodují, tak ve 
druhém vydání se vyskytuje nové šrafování znázorňující reliéf. Dále je doplněno 
čtvercovou sítí, která je označena horizontálně písmeny A až Z  a vertikálně A až Q. Díky 
této síti je umožněno vyhledávání jednotlivých zeměpisných jmen, které se nachází 
v rejstřících na okraji mapy. Na rozdíl od prvního vydání, jsou tyto rejstříky součástí 
druhého. Ale z důvodu čitelnosti, byly na CD-ROMu rejstříky zvlášť naskenovány. 
Mapový podklad byl naskenován na šestnáct pracovních sekcí, aby byly uživatelsky 
taktéž čitelné. Kvůli deformaci papíru jednotlivých studovaných exemplářů, mohou být 
způsobeny odlišné rozměry mapových děl. S profesním zájmem se digitalizace mapy a 
textů ujal Pavel Vychodil. Eva Semotanová zpracovala záměr a text. Díky pracovnímu 
týmu má široká veřejnost možnost nahlédnout do moravské barokní krajiny, která bude 

                                                 
3 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
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za necelé století protnuta Severní dráhou císaře Ferdinanda a následně spletito u silniční 
sítí.4, 5 
Müllerova mapa Moravy ve druhém vydání z roku 1790 je dostupná na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=mul&mam_region=mo.6, 7 

Jelikož práce bude zahrnovat i příklady měst ze Slovenské republiky, tak bylo potřeba 
nalézt webové stránky s mapovou aplikací, ve které jsou obsaženy i mapové podklady 
historických území Uherska. Moravská zemská knihovna v Brně vytvořila zvlášť webové 
stránky pro prezentaci obsáhlého souboru map, které v polovině 18. Století navrhl 

Bernard Pavel Moll, odtud i vyplývá samotný název Molova mapová sbírka.8 

Müllerova mapa Uher z roku 1709 je dostupná na adrese: 
http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/.9 

6.2 I. Vojenské mapování – josefské 
Již v druhé polovině 16. století započaly první pokusy o zhotovení mapových podkladů 
na našem území pro katastrální účely. Podaný návrh na zaměření Českých zemí, ale u 
Rakouského dvora neuspěl, kvůli vysokým nákladům na pořízení mapového díla. Za 
vlády Marie Terezie následovaly další pokusy, které se zapsaly do dějin pod názvem 
Berní ruly. Ke konci vlády Marie Terezie zpracoval Petr Kašpar Světský návrh na 
zmapování celé říše během deseti let. Ale teprve syn Marie Terezie, Josef II uvedl 

myšlenky Světského do praxe.10 

Müllerova mapa se stala podkladem pro I. Vojenské mapování – josefské ve zvětšeném 
měřítku 1:28 800. Toto mapování probíhalo v letech 1764 až 1768 a 1780 až 1783. 
Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koních a pomocí metody „a 
la vue“, česky „od oka“, mapovali terén pouhým pozorováním. Za léto zmapoval jeden 
důstojník až 350 km2. Z finančních a časových důvodů nebyla před mapováním 
vybudována síť přesných a astronomicky určených trigonometrických bodů. Bez kvalitní 
kostry skončil pokus o sestavení přehledné mapy monarchie neúspěšně. Kresbu nebylo 
možné přesně napojit. Výsledná mapa se buďto bortila nebo překrývala. Velká 
pozornost se věnovala především komunikacím, říčním tokům, využití půdy a typům 
budov. Jednotlivé složky byly ručně pomocí jednotlivých barev kolorovány, díky tomuto 
jsou jednotlivé prvky snadněji rozpoznatelné. Informace, které se nedostaly na mapové 

                                                 
4 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerova mapa Čech z roku 1720 a Müllerova mapa Moravy z roku 
1713 ve vydání z roku 1790. Laboratoř geoinformatiky: Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. 
Purkyně [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=mul 
5 Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.  [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.hiu.cas.cz/mapy 
6 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&l ang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=mul
&map_region=mo 
7 viz 5 
8 Mollova mapová sbírka: mapy.mzk.cz [online]. 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: http://mapy.mzk.cz/ 
9 Mollova mapová sbírka: Augustissimo Romanor. Imperatori Iosepho I. Hungaria Regi  [online]. 2015 [cit. 
2015-04-10]. Dostupné z: http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/209/2619316455/ 
10 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a  na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
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dílo, byly nashromážděny ve vojensko-topografickém popisu území. Tento popis 
obsahuje drobné popisné detaily, například šířku a hloubku vodních toků nebo stav 
silniční sítě. Pro území Čech je tento popis obsažen v devatenácti rukopisných svazcích. 
Každý list má na svém okraji seznam obcí a kolonky pro doplnění počtu obyvatel, koní 
apod. Na listech, kde tento seznam není, tak je k nalezení ve výše uvedeném vojensko-
topografickém popise. I. Vojenské mapování – josefské má velký význam spočívající 
nejen v jeho podrobnosti, měřítku a vyčerpávajícím písemném popisu, ale taktéž v  době 
jeho zhotovení. Zobrazuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v období před 
nástupem průmyslové revoluce.11, 12, 13, 14 

I. Vojenské mapování – josefské je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=700&lang=cs&z_width=1000&z_new

win=0&map_root=1vm&map_region=mo.15, 16, 17, 18 

6.3 Císařské povinné otisky stabilního katastru  
První vojenské mapování bylo v platnosti až do roku 1860. Ale postupem doby se 
objevovaly chyby a nedostatky. Z tohoto důvodu již roku 1817 vydal císař František I. 
nový patent o katastru. Krátce po té bylo zahájeno vybudování trigonometrické 
katastrální sítě v Dolním Rakousku a na Moravě, následovaly Čechy a Horní Rakousko.19 

Císařské povinné otisky stabilního katastru vznikly ve spojitosti s  rostoucí potřebou 
habsburského státního aparátu, aby se zvýšily příjmy plynoucí z daní. Díky tomuto se 
předpokládalo podchycení všech potencionálních plátců, stanovit rozsah jejich majetku 
a určit výši daní. Katastrální mapy a statistické údaje se staly nezbytným podkladem pro 
tyto operace. Katastrální operát je dělen na tři dílčí soubory. První z nich je oceňovací 
operát, který je tvořen dokumenty a protokoly, jež jsou výsledkem srovnávacích a 
bonitačních šetření. A tvoří podklad pro vlastní ocenění pozemků. Druhý operát 
shromažďuje údaje k jednotlivým parcelám, jako je jméno majitele, výměra, pěstovaná 
plodina, bonita půdy a čistý výnos. Třetí operát je nazýván jako měřičský a obsahuje 
originální mapy, povinné císařské otisky, speciální mapy apod. Dochovalo se velké 
množství verzí map Stabilního katastru, jež se liší především svoji kvalitou a měřítkem. 
Jako nejvhodnější měřítko pro sledování vývoje krajiny bylo vybráno 1:2 880. Toto 
měřítko bylo používáno v době mapování Čech v letech 1826 až 1843, Moravy a Slezska 
v letech 1824 až 1836. Pro každé katastrální území byl vyhotoven soubor map, jejichž 

                                                 
11 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské mapování - josefské [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm 
12 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
13 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
14 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
15 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&l ang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm
&map_region=mo 
16 viz 12 
17 viz 13 

18 viz 14 

19 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
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rozložení bylo vyobrazeno na desky dotčeného katastru. Tato přehledová mapa kladu 
listů se objevuje i na jednom z listů souboru. Ve vyobrazení map bylo použito barevného 
rozlišování dle druhu a opatřeno jednotlivými parcelními číslicemi. V Ústředním archivu 
zeměměřičství a katastru v Praze je uchováván a spravován katastrální operát Stabilního 
katastru, včetně měřického.20 

Císařské povinné otisky stabilního katastru jsou dostupné z adresy: 
http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COC
M_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL .21 

6.4 II. vojenského mapování – Františkovo 
Vojenská triangulace předcházela vzniku II. vojenského mapování – Františkovo a 
sloužila jako geodetický základ pro toto dílo. Mapové dílo vznikalo v  letech 1836 až 
1852. Byla to doba nástupu průmyslové revoluce a intenzivních forem zemědělství. 
V tomto období vzrostla výměra orné půdy za posledních 100 let o 50 procent a plochy 
zalesnění klesly na své historické minimum. Oproti I. vojenskému mapování – 
Josefského lze vysledovat zvýšení míry přesnosti. Pozitivní vliv na přesnost map měly 
Povinné císařské otisky stabilního katastru, které se staly hlavním podkladem pro jejich 
tvorbu. Jako podklad byly vybrány mapy s měřítkem 1:2 880. Z výsledků tohoto 
mapování byly vytvořeny mapy generální v měřítku 1:288 000 a speciální v měřítku 
1:144 000. Oproti I. Vojenskému mapování – Josefskému se mapa liší především 
v doplnění o výšky trigonometrických bodů, u kterých byla použita jednotka Vídeňského 
sáhu.22, 23, 24, 25 

Na území dnešní Slovenské republiky neprobíhalo mapování tak kvalitně a tedy 
historické části Uher, včetně Slovenského území zůstaly nezmapovány. Roku 1870 se 
opět začalo mapovat naše území na solidnějších základech, a proto druhé vojenské 
mapování zůstalo nedokončeno. Z  tohoto důvodu se v literárních pramenech uvádí, že 
v tomto období začalo třetí vojenské mapování.26 

II. vojenské mapování – Františkovo je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=
0&map_root=2vm&mam_region=mo.27, 28, 29, 30 

                                                 
20 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Náhledy map Stabilního katastru [online]. 2014 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm/ 
21 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml ?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COCM_u&me= -
958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 
22 viz 21 

23 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
24 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
25 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
26 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
27 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné 
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6.5 III. vojenské mapování – Františko - josefské 
Třetí vojenské mapování započalo na kvalitnějších základech od roku 1870. V  Českých 
zemích probíhalo mezi lety 1876 až 1879. Navržená vojenská trigonometrická síť se 
stala hlavním podkladem pro tvorbu mapových souborů. Tato síť byla připojena k sítím 
sousedních států a tím byl vytvořen souvislý evropský celek. Pro topografickou sekci 
bylo použito měřítko 1:25 000. Ale tzv. mapy speciální byly vytvořeny v  měřítku 1:75 
000. Speciální mapy byly odvozeny z topografické sekce. Jednotlivé mapové listy byly 
vyryty do měděné desky a následně se mapy rozmnožovaly technikou tzv. tisk z hloubky. 
Na svoji dobu vzniklo dílo vysoké kvality, které našlo uplatnění po mnoho let 
v Rakousku – Uhersku. Až po necelém století započalo nové topografické mapování a to 
v 50. letech 20. století.31 

III. vojenské mapování – Františkovo – josefské je dostupné na adrese: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_neww

in=1&map_root=3vm&map_region=75.32, 33, 34, 35 

6.6 Topo S – 1952 
Roku 1918 při vzniku Československé republiky byly převzaty mapová díla, která byla 
vytvořena pro naše území za dob Rakouska – Uherska. Jelikož mapy byly v některých 
částech zastaralé, tak se přistoupilo k jejich tzv. reambulanci. Převážně byl doplňován 
polohopis a výškopis. V roce 1952 došlo k podstatným změnám mapových děl a to 
především z vojenských a politických důvodů.36 

Topo S – 1952 je dostupné na adrese: 
http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me=-953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006,-

865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL.37 

6.7 Současnost mapových děl 
Nařízením vlády č. 116/1995 Sb., se stanovují státní mapová díla, která jsou závazná pro 
celé území České republiky. Dále stanovuje jejich zásady používání. Jedním ze závazných 

                                                                                                                                                         
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=2v
m&map_region=mo 
28 ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV: Kriegsarchiv - Information in brief [online]. 2006, 2012 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné z: http://www.oesta.gv.at/site/6154/defaul t.aspx 
29 Laboratoř geoinformatiky: Fakulty životního prostředí UJEP [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 
http://www.geolab.cz/vnitrni.htm 
30 Ministerstvo životního prostředí  [online]. 2008, 2015 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/ 
31 MARŠÍKOVÁ, Magdalena a Zbyněk MARŠÍK. Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na 
Moravě v kontextu světového vývoje. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 182 s., 133-159 s. obr. příl. ISBN 978-80-
7277-318-3. 
32 LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-05-
01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=3v
m&map_region=75 
33 viz 28 

34 viz 29 

35 viz 30 

36 viz 31 

37 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me= -953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006, -
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 
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mapových děl je i katastrální mapy České republiky, kterou autorka vybrala na závěr 

v širokém výběru mapových podkladů, doplněné o katastr Slovenské republiky.  

Katastrální mapa České republiky je dostupná z níže uvedené adresy: 

http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/.38  

Katastrální mapa Slovenské republiky je dostupná na adrese: 
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx.39 

7 BARIÉRY MĚST 
Při zkoumání jednotlivých mapových podkladů, vyplynula sama odpověď na otázku, co 
ovlivňuje urbanistický vývoj měst, jsou to bariéry. Název byl vybrán záměr, protože 
jednoduše vystihuje problematiku při rostoucím vývoji městské struktury. 

Vypozorované bariéry byly rozděleny do tří hlavních skupin: 

 přírodní, 
 umělé, 
 legislativní. 

Už ze samostatných názvů vyplývá původ a problematika, se  kterou jsou bariéry 

spojeny.40 

Jako ukázkový příklad byl vybrán Moravský Krumlov, na kterém autorka prezentuje 
jednotlivé výše vyjmenované bariéry. Z jednotlivých map je čitelné jednotlivé značení, 

které intuitivně vede k poznání jednotlivých bariér.  

7.1 Přírodní bariéry 
Když do krajiny přišel člověk, přirozeně se začal usazovat v  okolí vodních toků. Bylo to 
přirozené rozhodnutí. Od toho okamžiku se řeky staly nedílnou součástí lidstva a tudíž i 
sídel. Při rozrůstání započal i vliv terénu a při zakládání větších staveb přibil vliv 

geologického složení základové půdy. Přírodní bariéry lze rozdělit následovně:  

 řeky, 
 reliéf země, 

 geologické poměry.41 

                                                 
38 Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč  [online]. 2010, 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 
39 MAPOVÝ KLIENT ZBGIS: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  [online]. 2015 [cit. 
2015-03-02]. Dostupné z: https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
40 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
41 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
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Obr. 1: Müllerova mapa – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: Müllerovo mapování - Morava [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&l ang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=mul
&map_region=mo 

 
Obr. 2: I. Vojenské mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: I. vojenské (josefské) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 [cit. 
2013-05-01]. Dostupné z: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=70&l ang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm
&map_region=mo 
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Obr. 3: Stabilní katastr – Moravský Krumlov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Stabilní katastr [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné 
z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml ?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COCM_u& me=-
958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-
872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL 

 
Obr. 4: II. vojenského mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: II. vojenské (Františkovo) mapování - Morava [online]. 2001, 2015 
[cit. 2013-05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=2v
m&map_region=mo 

7.2 Umělé bariéry 
Tak jako přírodní, tak i umělé bariéry zasahují do vývoje struktury měst. Zásadním 
rozdíl je v tom, že přírodní bariéry nastolila sama příroda a není v  lidských silách je 
měnit. Ale umělé bariéry vytváří lidé. Tím vznikají příležitosti pro tvorbu a přeměnu 
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krajiny prostředky, které mají pozitivní či negativní vliv na své okolí. Autorka umělé 

bariéry rozdělila do těchto skupin: 

 hradby, 

 komunikace, 
 železnice.42  

 
Obr. 5: III. vojenské mapování – Moravský Krumlov, 
Zdroj: LABORATOŘ GEOINFORMATIKY: III. vojenské mapování - 1 : 75 000 [online]. 2001, 2015 [cit. 2013-
05-01]. Dostupné 
z: http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl ?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=3v
m&map_region=75  

 
Obr. 6: Topo S – 1952 – Moravský Krumlov, 
Zdroj: ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU: Topo S - 1952 [online]. 2015 [cit. 2013-05-01]. 
Dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/mapy/map.phtml?dg=topo_csr1&me= -953246.202901,-
1587510.7158599999,-94531.42082800006, -
865194&language=cz&config=topos&resetsession=ALL&resetsession=ALL 

                                                 
42 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
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7.3 Legislativní bariéry 
Do této oblasti můžeme především zahrnout legislativní stránku měst. Na vrcholu této 
pyramidy bychom měli umístit zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a těsně za ním prováděcí vyhlášky. A na konec 
vyhlášky, které vznikají a platí pro jednotlivá města.43 

Za hlavní nástroj by se dal považovat územní plán města, který by měl mít především za 
cíl udržitelný rozvoj měst. Přitom musíme mít na paměti hlavní bariéru a to hranici 
katastrálního území města. Přitom hranici katastrálního území můžeme považovat i za 
strop urbanizace města. Po naplnění kapacity území, nastává několik možností kam dál. 
Nyní by byla reálná možnost a to buď expanze do podzemí či do výškových budov. Ale 
při dnešním pohledu na studovaná území je toto otázkou daleké budoucnosti, protože 
většina katastrální území má ještě velkou kapacitu zastavovacích ploch. Neměli bychom 
zapomínat ani na obnovu zástavby a možný návrat do center městských struktur.44 

 
Obr. 7: Územní plán města Moravský Krumlov,  
Zdroj: Územní plán sídelního útvaru Moravský Krumlov [online]. 2015 [cit. 2015-07-07]. Dostupné z: 
http://www.mkrumlov.cz/download/uzemniplan/HLAVNi-VyKRES_zmena-c-4.pdf 

 
Obr. 8: Katastrální mapa České republiky – Moravský Krumlov, 
Zdroj: Geoportál - Český úřad zeměměřický a katastrální: geoprohlížeč  [online]. 2010, 2015 [cit. 2013-05-
01]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/  

                                                 
43 viz 42 

44 SBORNÍK vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada stavební  [online]. 
Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 2015-04-13]. ISSN 1213-1962. 
Dostupné z: http://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/cs/veda -a-vyzkum/odborna-cinnost-
fakulty/sbornik-vedeckych-praci/archiv-vydanych-sborniku/sbornik-vsb-tuo-fast-2013-1.pdf 
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Z důvodů rozsáhlosti předkládané problematiky, se autorka zaměří na první dvě skupiny 
bariér a to konkrétně na přírodní a umělé. Význam legislativních bariér by by l hoden 
rozsahu další práce. Proto se předkládaná práce bude zabývat tzv. hmotnými a tudíž 

lépe uchopitelnými prvky jednotlivých skupin.  

Jak už je výše uvedeno na začátku této kapitoly, byly z pohledu hmatatelného definovány 
dvě stěžejní skupiny a dle původu byly pojmenovány jako přírodní a umělé. V  obou 
skupinách se nalézají tři zástupci nebo-li prvky, které je dostatečnou měrou prezentují. 
Ve skupině přírodních bariér byly identifikovány zástupci v  podobě řeky, reliéfu země a 
geologických poměrů. Ve skupině umělých bariér byly na základě mapových podkladů 

nalezeny zástupci ve formě hradeb, komunikace a železnice. 

8 TEORIE O VÝVOJI MĚST 
V této oblasti je publikováno mnoho výborných a inspirativních textů od autorů 
s mnohaletou praxí v oboru. Jejich letité zkušenosti a znalosti se promítají do 
jednotlivých řádků a inspirují další generaci po nich následující. Autorka vybírala 
převážně na území České republiky, protože se domnívá, že urbanisté s  kořeny ve 
střední Evropě jsou nejvíce zainteresovaní do zdejší problematiky. 

Na prvním místě by měl být uveden Camillo Site (17. 4. 1843 – 11. 11. 1903). Jehož otec 
pocházel ze severních Čech a od roku 1838 žil ve Vídni. Rodinné zázemí ovlivnilo Camilla 
Siteho natolik, že šel ve stopách svého otce. Během studií probíhala realizace Ringstrasse 
ve Vídni, kterou posléze zkritizoval ve své knize Stavba měst podle uměleckých zásad. 
Podnikl mnoho studijních cest, kterého inspirovaly a tím více se přikláněl k obdivování 
středověkých rostlých měst, jenž měly lidské měřítko. Na našem území zanechal stopy 
v podobách mnoha návrhů regulačních plánů, které měly navázat na historická jádra 
měst. Na překlad knihy se mnoho let čekalo, protože byla vydána za Rakouska – Uherska 
a na našem území byla jedním z úředních jazyků němčina.45  

„Příjemné cestovní vzpomínky patří k našemu nejkrásnějšímu snění. Nádherné obrazy 
měst, pomníky, náměstí a krásné dálkové pohledy se střídají před naším vnitřním zrakem a 
znovu tak zažíváme všechny pocity nadšení a vznešenosti, při nichž jsme tak rádi 
setrvávali.“ Camillo Sitte,46  

V pořadí druhém měl by být představen Ing. arch. Jiří Hrůza, CSc. (31. 5. 1925 – 10. 5. 
2012). Jeden z významných českých urbanistů a pedagog působící v Československu 
(následně v České republice) a i v zahraničí. Autor významných teoretických prací o 
urbanismu např.: Budoucnost měst (1962) a Teorie měst (1965). Spoluautor mnoha 
skript např.: Vývoj urbanismu I. díl (2002), II. díl (2007). 

„Urbanismus jako pojem, odvozený z latinského výrazu pro město, vynikl sám o sobě 
poměrně nedávno. Sama činnost, t.j. plánování a výstavba měst, která se tímto názvem 
označuje, má naopak velmi staré dějiny. Počíná již před deseti tisíciletími, kdy se lidé 
rozhodli vytvářet stálá sídla – zprvu zemědělská a brzy poté i městská. To znamená, že 

                                                 
45 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad [online]. 2. české vyd. Brno: ÚÚR, 2012, 111 s. [cit. 
2015-08-26]. ISBN 978-80-87318-21-8. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-
knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2012/sitte-stavba-mest.pdf 
46 Viz 45 
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urbanistická činnost doprovází celé kulturní dějiny civilizací a národů na všech 

kontinentech.“ Jiří Hrůza,47  

Jako třetí významný urbanista, teoretik a pedagog by měl být citován prof. Ing. arch. Jan 
Koutný, CSc. (27. 6. 1944). Po absolvování stavební fakulty VUT v  Brně roku 1968 
působil na Útvaru hlavního architekta města Brna jako projektant. V  roce 1971 nastoupil 
na katedru urbanismu fakulty stavební, posléze fakulty architektury VUT v  Brně a zde 
působí do dnes jako pedagog. Současně publikuje odborné práce, projektuje územní 

plány a realizuje své významné návrhy např.: obytné soubory.48  

„Dnešním městům už více než 100 let hrdě říkáme moderní. Umíme tento pojem a 
v uvedené souvislosti správně interpretovat; jsou naše dnešní města skutečně moderní? I e 
město v druhé polovině 19. století) dáváme přídomek moderní, vnímáme to jako dnešní, 
současná, ale podvědomě i jako synonymum slov: nejvyspělejší, nejlepší, na vrcholu vývoje 
apod. Realita ale může být skutečnosti odlišnější. ´Moderní´ město – město 20. Století – 
existuje a musí fungovat v mnohem náročnějších a obtížnějších podmínkách než města 
minulosti. Jeho koncepce, jeho prostorové i provozní řešení je proto o to náročnější, i když 
máme k dispozici tisícileté zkušenosti se stavbou a rozvojem měst.“ Jan Koutný,49  

Na konci sedmdesátých let minulého století vytvořil po více než čtvrt-stoleté praxi Jiří 
Hrůza Slovník soudobého urbanismu. Mezi obsáhlým výčtem pojmů, se nalézá i teorie 
prahů vytvořená polským sídelním geografem B. Maliszem. 

„Při prací na výhledové sídelní struktuře své země postřehli polští urbanisté v padesátých 
letech určité ekonomické souvislosti růstu měst, které označili jako teorie prahů. Podstatou 
tohoto zjištění, že město při svém růstu musí překonávat určité prahové situace, například 
ve svém technickém a dopravním vybavení a také ve zdolávání bariér, vytvořených 
přírodou i člověkem. Až do určité velikosti a počtu obyvatel vystačí s existujícími zařízeními 
a jejich případnou rekonstrukcí a modernizací – například zdrojem vody, čistírnou 
odpadních vod, druhem hromadné dopravy a podobně. Pak však musí překročit určitý 
práh, kdy staré zařízení nestačí a pro další růst a rozvoj je nezbytné budovat zařízení nové, 
které vyžaduje značné investice. Existují i určité obecně platné prahy v hromadné dopravě, 
kde se například u měst nad 100 000 považuje za nezbytnou pouliční kolejová doprava a u 
měst nad milión doprava podzemní, metro. Jako specifický příklad lze uvést Prahu, která 
kolem r. 1990 bude potřebovat další doplňující zdroj pitné vody a zhruba v tomtéž období i 
novou ústřední čistírnu odpadních vod.“ Jiří Hrůza,50 

Při hledání a sestavování rešerší disertačních prací na obdobné téma, byla nalezena 
závěrečná práce Ing. Julie Horké, Ph.D., která se zabývala zelení veřejných prostorů 
v obytných souborech. Její disertační práce se stala velkou inspirací pro tuto 

předkládanou závěrečnou práci.  
                                                 
47 HRŮZA, Jiří a Josef ZAJÍC. Vývoj urbanismu. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007, 2 sv. ISBN 80-010-
2551-9. 
48 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce: modern urban conceptions : teze přednášky ke 
jmenování profesorem v oboru urbanismus [online]. Brno: VUTIUM, 2003, 26 s. [cit. 2015-08-26]. Vědecké 
spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2463-X. Dostupné z: 
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80 -214-2463-X.pdf 
49 KOUTNÝ, Jan. Moderní urbanistické koncepce: modern urban conceptions : teze přednášky ke 
jmenování profesorem v oboru urbanismus [online]. Brno: VUTIUM, 2003, 26 s. [cit. 2015-08-26]. Vědecké 
spisy Vysokého učení technického v Brně. ISBN 80-214-2463-X. Dostupné z: 
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/80-214-2463-X.pdf 
50 HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. 1. vyd. Praha: Odeon, 1977, 341 s., obr. příl. ISBN 01-527-77. 
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„V současnosti na mnoha místech ustupují veřejná prostranství a vhodně utvářené plochy 
zeleně ekonomickému tlaku na rychlou návratnost investic do výstavby. Cílem práce je 
vyhledat průzkumem současného stavu referenční příklady ze zahraničí i z České 
republiky, kde se zeleň jako součást veřejného prostoru spolupodílí na atraktivnosti, 
obyvatelnosti a udržitelnosti urbánního prostředí. Provedením analýz zhodnotit veřejnou 
zeleň u zkoumaných vzorků v intencích udržitelného rozvoje a jeho jednotlivých pilířů. 
V závislosti na výzkumu definovat takové vlastnosti ploch zeleně v nových obytných 
souborech, které podporují jejich udržitelnost. Výsledky práce mohou být využity jako 
podklad pro budoucí projekční praxi studenty architektury, developerskými společnostmi,  
případně obcemi při jejich rozvojových projektech.“ Julie Horká,51 

Ústav územního rozvoje se dlouhodobě zabývá publikační činností, která se týká 
urbanismu a územního plánování. V jeho sekci Publikační činnost a knihovna je 
k dispozici publikace s názvem PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. V jejíž 
první kapitole A jsou popsány Principy udržitelného rozvoje území. Obsáhlá kapitola 
byla zpracována Prof. Ing. arch. Karlem Maierem, CSc. 

„U zrodu myšlenky udržitelného rozvoje bylo poznání, že přírodní zdroje ani schopnost 
ekosystémů vstřebávat důsledky lidské činnosti nejsou neomezené, a že tudíž ekonomický 
růst a společenský blahobyt nelze trvale zajistit čerpáním těchto zdrojů a na úkor 
ekologické stability prostředí. Základním tématem udržitelnosti rozvoje nastoleným již 
v 19. století je vztah člověka a přírody respektive lidských sídel a krajiny. Impulsem pro 
oživení diskuse o tomto tématu se staly zkušenosti se zhoršujícím se životním prostředím a 
světová energetická krize na počátku 70. let 20. století. 
Pojem udržitelný rozvoj (sustainable development) zřejmě poprvé použil v knize Meze 
růstu (Limit sof Growth) autoři Donella a Dennis Meadowsovi a William Behrens v roce 
1972, ale v textech o urbanismu a architektuře se běžně začal užívat teprve na počátku 90. 
let 20. století. V této době se ustálila dnes všeobecně přijímaná definice, nyní přejatá i do 
našeho stavebního zákona, podle níž udržitelný rozvoj uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života budoucích generací.“ Karel Maier, 52 

Při definování udržitelné rozvoje území, se musí odvodit tři pilíře udržitelnosti, a to jsou:  
 ekologický, 
 sociální, 

 ekonomický. 
Aby mohl být uplatněn udržitelný rozvoj území, musí být tyto tři pilíře v  rovnováze.  

„Princip udržitelného rozvoje v území se nejčastěji zmiňuje v ekologických souvislostech, 
tedy v environmentálním pilíři při argumentaci týkající se hospodaření s přírodními zdroji. 
Aplikace socioekonomických aspektů udržitelného rozvoje je zatím méně robustní. To se 
projevuje v podstatě slabším institucionálním zázemím pro sledování a prosazování 
sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. V praxi rozhodování o územním 
rozvoji se sociální a ekonomická hlediska uplatňují spíše intuitivně, přičemž převládají 

                                                 
51 HORKÁ, Julie. Zeleň veřejných prostorů v nových obytných souborech (obytné soubory v okrajových částech 
měst)[online]. Brno, 2014 [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-
prace?action=detail&zp_id=51361&fid=6&rok=2014&typ=3&jazyk=&text=&hl_klic_slova=0&hl_abstrakt=
0&hl_nazev=0&hl_autor=0&str=1 
52 PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ [online]. Verze pro tisk z internetové prezentace. Brno: 
Ústav územního rozvoje, 2015 [cit. 2015-11-20]. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5 -publikacni-
cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy -a-pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-
tisk-15-01-2015.pdf 
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spíše „praktická“, tedy krátkodobá hlediska, odpovídající politickým prioritám vztaženým 
k periodizaci volebních období a kritériím tržní ekonomiky a zákonitostem kapitalismu 
řídícího se dobou ekonomické návratnosti investic. Proti ‚absolutním‘ institucionálním 
kritériím ochrany přírody a životního prostředí tak v praxi stojí proměnlivé potřeby 
v sociální oblasti interpretované politiky a momentální ekonomické zájmy investorů. 
Paradoxně tak dochází k protikladu mezi zájmy ekonomiky tak, jak je vnímána 
podnikateli, a zájmy ekonomické udržitelnosti.“ Karel Maier, 53 

Veškerá dnešní města se ze zákona zabývají svým rozvojem. Na jednotlivých webových 
stránkách jsou vždy k nalezení sekce, které se zabývají územním plánováním. V  této 
sekci jsou k nahlédnutí další podsekce, které řeší podrobně jednotlivé oblasti 
problematik. Mezi nimi jsou i územně analytické podklady, které řeší udržitelný rozvoj 

daných území. Pomocí tří pilířů vznikají jednotlivé SWOT analýzy. 

9 PILÍŘE URDŽITELNÉHO ROZVOJE 
Princip udržitelného rozvoje území je postaven na třech pilířích. Aby území bylo 
v udržitelné úrovni, musí být tyto tři pilíře v rovnováze. Ale jak už bylo výše uvedeno, ve 
většině dochází mezi pilíři ke konfliktům a střetům zájmů. Pro tuto práci byly vybrány 
jednotlivé aspekty, které vystihují vždy danou bariéru v daném pilíři. U každého pilíře se 
nalézají všechny bariéry, které byly výše uvedeny a korespondují a pozitivní stagnací 

v daném pilíři. 

Pro zhodnocení významu bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných 
měst byla vybrána čtyři města z České republiky a čtyři ze Slovenské republiky. Výběr 
měst probíhal dle struktury zástavby, rozlohy města a počtu obyvatel. Pomocí územně 
analytických podkladů jednotlivých měst byly definovány jednotlivé ukazatele ve všech 
třech pilířích. Bylo navrženo hodnocení, které umožní experimentální zhodnocení 
jednotlivých ukazatelů.  

Hodnota jednotlivých významů ukazatelů: 
 velmi vysoká  (5 bodů), 

 vysoká  (4 body), 

 střední  (3 body), 
 nízká   (2 body), 
 velmi nízká  (1 bod). 

Nejvyšší počet bodů u vybraných významů ukazatelů pozitivní stagnace bude hodnocen, 
jako velmi významný, naproti tomu s nejnižším počtem bude význam daného ukazatele 
hodnocen mezi nízkým významem. V každém pilíři může město dosáhnout maximálně 

30 bodů a celkové hodnocení pozitivní stagnace města je v  hranici 90 možných bodů. 

Ekologický pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 
 řeka:   biokoridory, 

 reliéf země:  změny tvaru reliéfu, 
 geologické poměry: bonita půdy, 

 hradby:  snížení dopravního zatížení historického jádra města, 
 komunikace:  snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě, 

                                                 
53 viz 52 
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 železnice:  snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě. 

Sociální pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 
 řeka:   záplavová území, 

 reliéf země:  terénní výškové rozdíly, 
 geologické poměry: geologické zlomy, geopatogenní zóny, 

 hradby:  centrum setkání při významných událostech, 

 komunikace:  snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy, 
 železnice:  snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy. 

Ekonomický pilíř: ukazatele pozitivní stagnace 
 řeka:   nákladné překonávání, 

 reliéf země:  terasová zástavba, 
 geologické poměry: náročnost zakládání staveb, 
 hradby:  zdůraznění historického jádra, 

 komunikace:  napojení na silniční síť, 
 železnice:  napojení na železniční síť. 

10 ANALÝZA VÝZNAMU BARIÉR POZITIVNÍ STAGNACE VYBRANÝCH 
MĚST 
Pro analýzu významu jednotlivých bariér byla vybrána čtyři města z České republiky, 
které jsou si svoji strukturou znatelně odlišná. Tyto čtyři příklady budou vždy 
obohaceny o jedno město ze Slovenské republiky. Pomocí třech pilířů udržitelného 
rozvoje území budou ohodnoceny jednotlivé bariéry v daném městě z pohledu pozitivní 

stagnace růstu města. 

10.1 Prostějov  
Významné stavební události: 
1141 první historická zmínka o vesnici Prostějovice 
1365 Prostějov uváděn jako městečko  
1390 markrabě Jošt udělil privilegium výročního trhu (faktické povýšení na  město) 
1486 král Matyáš Korvín uděluje městu právo druhého výročního trhu  
1495 Vratislav I. z Pernštejna zahajuje výstavbu kamenných hradeb 
1728 stavba císařské silnice (Vídeň -) Brno - Prostějov - Olomouc (- Slezsko, Polsko) 
1869 začátek bourání městských hradeb 
1870 železniční spojení Nezamyslice - Prostějov - Olomouc; plynárna (osvětlení ulic) 
1878 založení strojírenského závodu František Wichterle, který roku 1919 fúzoval se 

závodem František a Josef Kovařík (založen 1894) 
1898 elektrifikace města 
1900 vybudován nový městský hřbitov 
1911 – 1914 stavba Nové radnice (dnešní budova radnice na  nám. T. G. Masaryka) 
1923 schválení regulačního plánu města od J. Kumpošta a J. Peňáze (významná 

realizace - náměstí Spojenců s okolními ulicemi) 
1947 – 1951 stavba nového hlavního nádraží54 

 

                                                 
54 Statutární město Prostějov [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.prostejov.eu/cz/turista/o_meste/historie/ 
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Řeka:  

 biokoridor Hloučela, 
 záplavové území Hloučely a Romže, 

 řeka Hloučela přemostěna na čtyřech místech komunikací a na dvou místech 
železnicí. 

Reliéf země:  
 větrná eroze v jižní části území, 
 realizace zeleného ochranného pásu podél jižní strany města , 
 mírné zvlnění terénu v území města. 

Geologické poměry:  
 vysoký podíl vysoce bonitních půd na jihu území města – černozem modální, 

 přítomnost jednoho geologického zlomu, v zástavbě přítomná kambizem 
arenický, antropozem, fluvizem glejová a černozem modální, 

 výhradní ložisko. 
Hradby:  

 necelých 500 let významná centralizace zástavby díky hradbám, 
 přítomnost části hradeb na severu od centra , městská památková zóna, 

 do roku 1869 přítomnost komplexu hradeb . 
Komunikace:  

 plánovaný severní a jižní vnější obchvat, 

 plánovaný pokles intenzity dopravy, kruhový dopravní systém, 
 rychlostní komunikace R/46. 

Železnice:  
 železniční trať v severní části zástavby mezi centrem a řekou Hloučelou , 

 významné železniční napojení směrem na Olomouc a Brno , 
 železniční trať č. 271 a č. 301.55 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

26 

řeka biokoridory 5 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 5 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 5 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 5 

Tab. 1: Prostějov – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
26 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 2 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 5 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 5 

                                                 
55 PROSTĚJOV STATUTÁRNÍ MĚSTO: Územně analytické podklady  [online]. [cit. 2015-12-01]. Dostupné z: 
http://www.prostejov.eu/cs/podnikatel/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady.html 
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železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 5 

Tab. 2: Prostějov – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
23 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 1 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 3: Prostějov – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Prostějov – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 75 bodů z 90 možných. 
Prostějov – zhodnocení: 83,33% pozitivní stagnace při růstu města. 
 

10.2 Žilina 
Významné stavební události: 
1208 první písemná zmíňka 
1290 první městské právo 
1321 první městské privilegium 
15. století hradby – valy 
1873 první část vybudování železnice 
1883 druhá část vybudování železnice 
1891 vybudována největší uherská textilní továrna 
1945 vznik dalších průmyslových závodů 
1959 vybudované sídliště Hliny, Vlčince, Solinky 
1968 oživení průmyslu, budování komunikací56 

Řeka:  

 podél toku Rajčianky plánovaný zelený pás na obou stranách – výhledové 
vytvoření celoměstského parku ve významu nábřeží, 

 plánování stavby říčného přístavu na řece Váh, přítomnost záplavových území – 
soutok řek Váh, Kysuca a Rajčanka, 

 zařazení do evropského projektu Vážské vodní cesty (propojení lodní dopravní 
cesty od Baltského po Černé moře). 

Reliéf země:  

 při vyšších srážkách dochází k erozi půd, založení Žilinského lesního parku 
Chrasť, 

 křižovatka dávných obchodních cest v dolinách při soutoku třech řek Váh, Kysuca 
a Rajčianka,  

 vodní dílo Žilina a vodní nádrž Hričov – významná změna krajinného rázu. 
Geologické poměry:  

 výskyt minerálních a termálních vod, 
 centrum města na říčních terasách, v západní části se nachází několik zakrytých 

zlomů, 
 většina území města na říčních náplavách. 

 

                                                 
56 Mesto Žilina: Mesto s tvárou [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.zilina.sk/historia/ 
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Hradby:  

 necelé čtyři století hradby a valy tlumily růst zástavby do přilehlé krajiny , 
 přítomností německé kolonizace – vznik čtyřstranného náměstí, 

 centralizace osídlení na třech obchodních stezkách . 
Komunikace:  

 plánované propojení východní části s jihozápadní, výhledově výstavba dálnic D1 
a D3, 

 radiálně-okružní síť, plánovaný čtvrtý okruh, 
 přítomnost tří mezinárodních tras E422, E50 (Atlantik – Paříž – Praha – Ukrajina) 

a E75 (Balt – Beograd – Atény). 
Železnice:  

 významný železniční koridor je veden při severním okraji města, 
 modernizace železniční tratě, přemístění kontejnerové železniční dopravy, 
 železniční uzel na mezinárodní železničních tratí E42 a E52.57 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

20 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 4 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 4: Žilina – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
27 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 5 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 4 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 5 

Tab. 5: Žilina – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
24 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 2 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 6: Žilina – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

                                                 
57 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020: Analyticko-strategická 

časť [online]. 2014 [cit. 2015-12-03]. Dostupné z: 
http://www.zilina.sk/userfiles/2014/Oznamy/Program_hospodarskeho_a_socialneho_rozvoja_mesta_Zili
na_na_roky_2014-2020.pdf 
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Žilina – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 71 bodů z 90 možných. 
Žilina – zhodnocení: 78,89% pozitivní stagnace při růstu města. 

10.3 Přerov 
Významné stavební události: 
1256 uděleno právo královského města 

1841 vybudování železnice – vznik významného železničního uzlu58 

Řeka:  
 územní rezervy pro vodní nádrže a průplavu D-O-L, 

 říční nivy Moravy a Bečvy jsou ohroženy záplavami, 
 významný říční tok Bečva. 

Reliéf země:  
 změny reliéfu při případném zvýšení těžby, regionální biocentrum, pozemky v I. a 

II. Třídě ochrany, možnost protierozních opatření, 
 území není ohroženo sesuvy půdy, součást území Natura 2000 – evropsky 

významná lokalita, 
 možnost rozvoje povrchové těžby. 

Geologické poměry:  
 významná ložiska štěrkopísku a devonských vápenců , historické jádro založené 

na antropozemi, podél řeky – fluvizem modální, na území města převažuje 
fluvizem glejová, východní část území pokrývá významná plocha černozemě 
modální a černozemě pelická, 

 v jihozápadní části probíhá skrytý geologický zlom, 
 většina území se nachází na nivním sedimentu . 

Hradby:  
 osobní doprava přes historické centrum, 

 systém zachovalých hradeb a soukromé vlastnictví budov vytvořilo rodinné 
poklidné náměstí, 

 centralizace struktury města při obchodních stezkách (Jantarová stezka) . 
Komunikace:  

 navrženo vybudování průpichu města komunikací, 
 město je přetížené dopravou, 

 návrh na převedení tranzitní dopravy na D1 a R55 . 
Železnice:  

 významný železniční uzel situovaný v západní části města, 
 modernizace železniční tratě, 

 významný železniční uzel (Přerov – Česká Třebová, Přerov – Bohumín, Přerov – 
Brno, Přerov – Břeclav).59 

 

 

                                                 
58 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.prerov.eu/cs/o-
prerove/historie-mesta/ 
59 STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV: Dokumentace Územně analytických podkladů ORP Přerov (ÚAP)  [online]. 

[cit. 2015-12-05]. Dostupné z: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/uzemni-
planovani/uzemne-analyticke-podklady-obci-orp-prerov-uap/dokumentace-uzemne-analytickych-
podkladu-orp-prerov-uap.html 
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Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

15 

řeka biokoridory 3 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 2 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 5 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 1 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 1 

Tab. 7: Přerov – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka záplavová území 3 

reliéf země terénní výškové rozdíly 3 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 4 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 1 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 1 

Tab. 8: Přerov – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
19 

řeka nákladné překonávání 4 

reliéf země terasová zástavba 3 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 1 

železnice napojení na železniční síť 3 

Tab. 9: Přerov – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Přerov – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 50 bodů z 90 možných. 
Přerov – zhodnocení: 55,56% pozitivní stagnace při růstu města. 

10.4 Trenčín 
Významné stavební události: 
1111 mýtní osada 
1113 trhová osada 
15. století městské opevnění 
1412 svobodné královské město  
1625 povodeň 
1708 požár města 
1637 knihtisk 
1790 požár města 
1813 povodeň 
1883 Trenčí – Považská železnice60 

                                                 
60 OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA: TRENČÍN [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.trencin.sk/historia 
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Řeka:  

 řeka Váh, 
 ze severu přichází Biskupský kanál odděleně od řeky Váh – středem města se 

Biskupský kanál stává součástí řeky Váh a v jihozápadní části se opět rozdělují na 
řeku Váh a Biskupský kanál, 

 Biskupský kanál. 
Reliéf země:  

 Chráněný areál Park Záblatie, přírodní rezervace Trubárka, Zamarovské jamy, 
přírodní památka Trenčinsky luh, 

 centrum středního Považí, lesopark Brezina, 
 kotlina v povodí řeky Váh. 

Geologické poměry:  
 Na polovině území města se nachází fluviální sedimenty – nivní hlíny, z části 

proluviální sedimenty – štěrky a písčité štěrky, 
 V jihozápadní části města se nachází několik zakrytých zlomů, na ose města 

západ – východ je předpokládaný zlom, na východní straně je pásmo zlomů a 
příkopových linií, 

 Čtyři minerální prameny – Kubranská, Záblatská, Orechovská a Zlatovská 
kyselka,. 

Hradby:  
 poloha hradeb na skále z nich činní významný orientační bod v krajině – 

nezasahující dále do krajinného rázu , 
 do konce 18. století významné hradební opevnění hradu Trenčín , 

 nynější významné turistické centrum. 
Komunikace:  

 středem města v ose severovýchod – jihozápad prochází rychlostní komunikace 
R61, 

 odlehčení města dopravou pomocí E50 a E572 na západní a jižní části města , 

 při severním okraji města je vedena dálnice D1 . 
Železnice:  

 poloha železniční stanice v blízkosti centra města, ale situovaná východním 
směrem, 

 modernizace železniční tratě Trenčianská Teplá - Zlatovce, 
 významné železniční spojení směrem na Bratislavu a Žilinu .61 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

14 

řeka biokoridory 3 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 1 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 1 

Tab. 10: Trenčín – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

                                                 
61 OFICIÁLNE STRÁNKY MESTA: TRENČÍN [online]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.trencin.sk/mesto 
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bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka záplavová území 3 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 1 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 1 

Tab. 11: Trenčín – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
17 

řeka nákladné překonávání 3 

reliéf země terasová zástavba 4 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 2 

komunikace napojení na silniční síť 2 

železnice napojení na železniční síť 2 

Tab. 12: Trenčín – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Trenčín – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 47 bodů z 90 možných. 
Trenčín – zhodnocení: 52,22% pozitivní stagnace při růstu města. 

10.5 Zlín 
Významné stavební události: 
1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka) 
1509 královské privilegium na výroční trhy 
1779 zřízení první manufaktury ve Zlíně (bělení prádla) 1849 město zničeno velkým 

požárem 
1850 brettonská továrna na zápalky 

1894 založení Baťovy továrny na boty 
1926 výstavba moderního centra62 

Řeka:  
 ochranná pásma vodních toků, nadregionální, regionální a lokální biokoridory, 

 záplavové zóny na území města, 
 aktivní zóny záplavového území. 

Reliéf země:  
 evropsky významná lokalita NATURA 2000, 

 přírodní parky a významné krajinné prvky, sesuvy v území města, 
 sevření do údolní kotliny podél řeky Dřevnice . 

Geologické poměry:  
 v údolní nivě fluvizem modální, dále převažuje luvizem modální, 
 v zástavbě rodinných domů převažují hnědozem luvická a fluvizem glejová , 
 ložiska nerostů a dobývací prostory. 

Hradby:  
 nepřítomnost opevnění – přirozený růst města, 

                                                 
62 OFICIÁLNÍ STRÁNKY: MĚSTA ZLÍNA  [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
https://www.zlin.eu/historicka-data-cl-65.html 
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 absence hradeb, 

 otevřenost pro růst v počátku. 
Komunikace:  

 silnice jako zdroj hluku a znečištěného ovzduší – rychlostní komunikace R49, 
 blízká dostupnost dálnice, 

 silnice I. a II. třídy. 
Železnice:  

 železniční trať jako zdroj hluku ve městě, 
 jednokolejná trať na úseku Otrokovice - Vizovice, 
 jednokolejná trať č. 331.63 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

18 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 3 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 2 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 13: Zlín – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
20 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 5 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 1 

hradby centrum setkání při významných událostech 3 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 14: Zlín – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
27 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 5 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 5 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 4 

železnice napojení na železniční síť 4 

Tab. 15: Zlín – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Zlín – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 65 bodů z 90 možných. 
Zlín – zhodnocení: 72,22% pozitivní stagnace při růstu města. 

 

                                                 
63 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ: SO ORP Zlín [online]. 2014 [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: 
http://juap-zk.cz/documents/305424/309355/RUR% C3%9A%20ORP+Zl%C3%ADn+2014+-
+textov%C3%A1%20%C4%8D%C3%A1st.pdf/136d67d6-e978-4b70-8077-0604a97d6d5a?version=1.1 
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10.6 Liptovský Mikuláš 
Významné stavební události: 
1360 získává právo trhu 
1424 právo výročního trhu 
1894 rozmach na předměstí západním a východním směrem64 

Řeka:  
 na ose východ – západ městem protéká řeka Váh, 

 vodní nádrž Liptovká Mara, 

 vlévání řeky Váh do vodní nádrže Liptovská Mara . 
Reliéf země:  

 v severní části – Vysoké Tatry, v jižní části území Nízké Tatry 
 Liptovská kotlina, 
 V západní části díky příznivým podmínkám bylo vybudováno vodní dílo – 

Liptovská Mara. 
Geologické poměry:  

 Veškerá zástavba je vystavěna na fluviálních sedimentech – litofaciální nečleněné 
nivní hlíny, 

 Území bohaté na minerální a termální vody, 

 na celém jižním území jsou fluviální sedimenty – štěrky a písčité štěrky středních 
teras. 

Hradby:  
 nepřítomnost opevnění – přirozený růst města, 
 absence hradeb, 
 otevřenost pro růst v počátku. 

Komunikace:  
 silnice jako zdroj hluku a znečištěného ovzduší – rychlostní komunikace R18, 

 jižní částí území města probíhá mezinárodní komunikace E50 v ose východ – 
západ, 

 chybí účinný obchvat – potřeba dobudování dálnice D1. 
Železnice:  

 poloha železniční tratě je v severní části území města v ose východ – západ, 
 železniční trať je dvoukolejná č. 180 Žilina – Košice, 
 připravuje se modernizace železniční tratě  – přemístění tratě na jižní stranu 

území podél komunikace E50 – nový koridor bude mít mimoúrovňové křížení.65 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

23 

řeka biokoridory 5 

reliéf země změny tvaru reliéfu 5 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 1 

                                                 
64 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 
http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=32 
65 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 - 2022 s 
výhľadom do roku 2030 [online]. 2015 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 
http://www.mikulas.sk/filesII/prilohy/PHSR_DOKUMENT_FINAL_28_12.pdf 



32 
 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 4 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 4 

Tab. 16: Liptovský Mikuláš – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
24 

řeka záplavová území 5 

reliéf země terénní výškové rozdíly 4 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 3 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 5 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 4 

Tab. 17: Liptovský Mikuláš – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
25 

řeka nákladné překonávání 5 

reliéf země terasová zástavba 3 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 5 

hradby zdůraznění historického jádra 2 

komunikace napojení na silniční síť 5 

železnice napojení na železniční síť 5 

Tab. 18: Liptovský Mikuláš – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Liptovský Mikuláš – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 72 bodů  z 90 
možných. 
Liptovský Mikuláš – zhodnocení: 80% pozitivní stagnace při růstu města. 

10.7 Kroměříž 
Významné stavební události: 
1260 povýšení na město, následné vybudování opevnění města  
15. století výstavba kroměřížského zámku 
1664 postupné budování Podzámecké zahrady a Květné zahrady 
19. století železniční spojení s Vídní66 
Řeka:  

 ochranné pásmo vodního toku – řeka Morava, 
 aktivní záplavové zóny podél toku řeky Moravy, 
 vymezený koridor pro vodní cestu. 

Reliéf země:  

 může docházet k větrné erozi půd, 
 rovinatý terén bez sesuvů půdy, 

 přírodní parky a významné krajinné prvky. 
Geologické poměry:  

 podél říčního toku v převážném severovýchodním území se nachází fluvizem 
oglejená, , 

                                                 
66 MĚSTO KROMĚŘÍŽ [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.mesto-kromeriz.cz/fakta-o-
meste/historie-a-soucasnost-mesta/ 
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 historické jádro a jihozápadní území města se nachází na významné černozemi 
luvické, 

 v minimálním zastoupení je černozem arenická. 
Hradby:  

 šest století opevnění města – centralizace struktury – pomalý růst do krajiny, 

 centralizace historického jádra města, 
 daly základ pro centralizaci městské struktury. 

Komunikace:  
 zdroj hluku a znečištění ovzduší, 

 blízká dostupnost dálnice D1 v severní části území města, 
 významné komunikace č. 367 a č. 432. 

Železnice:  
 zdroj hluku a znečištění ovzduší, 
 významná železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí č. 303, 
 vymezený koridor pro železniční trať.67 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

21 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 4 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 19: Kroměříž – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
20 

řeka záplavová území 4 

reliéf země terénní výškové rozdíly 3 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 20: Kroměříž – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
20 

řeka nákladné překonávání 4 

reliéf země terasová zástavba 2 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 4 

hradby zdůraznění historického jádra 4 

komunikace napojení na silniční síť 3 

železnice napojení na železniční síť 3 

                                                 
67 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod: ORP Kroměříž  [online]. 2014 [cit. 2015-12-15]. 
Dostupné z: http://juap-
zk.cz/documents/305424/309355/RUR%C3%9A%20ORP+Krom%C4%9B%C5%99% C3%AD%C5%BE
%202014+-+textov% C3%A1% 20% C4%8D%C3%A1st.pdf/c9dc0e2c-8846-4245-8179-
e2f1384f3287?version=1.1 
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Tab. 21: Kroměříž – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 
 
Kroměříž – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 61 bodů z 90 možných. 
Kroměříž – zhodnocení: 67,78% pozitivní stagnace při růstu města. 

10.8 Trnava 
Významné stavební události: 
1238 svobodné královské město  
13. století rozsáhlé opevnění 
1830 založen cukrovar 

1846 železnice68 

Řeka:  
 ve směru serer – jih protéká městem řeka Trnávka, 

 plánované budování biokoridorů, 
 z kapacitních důvodů není možnost využít přítomného toku jako vodní cesty . 

Reliéf země:  
 město se nachází v rovinatém území, v centru je liniový Bernolákov sad vedený 

podél řeky, 

 budováním protihlukových bariér, 
 možnost budování protierozních opatření půd . 

Geologické poměry:  
 nevýrazném pásu probíhající v ose sever – jih se v říční oblasti nachází fluviální 

sedimenty – litofaciální nečleněné nivní hlíny, 
 v ose východ – západ probíhá středem území města zakrytý zlom, 

 v západní a i východní části území se nachází významné fluviální sedimenty – 
štěrky a písčité štěrky. 

Hradby:  

 významná centralizace historického jádra , 
 šest století přítomnosti hradebního systému , 
 zdůraznění centra obchodu, obnova městského opevnění. 

Komunikace:  
 dokončený severo – západní obchvat pomocí komunikace R51, 

 rekonstrukce místních komunikací, středem města prochází komunikace R61 
 v přípravě je vybudování jižního obchvatu města a připojení města ze západní 

strany pomocí komunikace, v jižním směru je město v blízké dostupnosti 
komunikací E58 a E75. 

Železnice:  
 významný zdroj hlukové zátěže (v blízkosti fakultní nemocnice) , 
 rozsáhlé kolejiště se nachází v jižní části města, 

 město se nachází na významné železniční trati Bratislava – Žilina.69 

 

                                                 
68 TRNAVA.sk [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.trnava.sk/sk/clanok/historia-mesta-
trnavy 
69 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA TRNAVA: na roky 2014 - 2020 s 
výhľadom do roku 2030 [online]. 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: 
http://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment/PHSR%20mesta%20Trnava_15_12_2015.pdf  



35 
 

Ukazatele pozitivní stagnace: 

bariéra ekologické aspekty pozitivní stagnace 
Σ bodů 

20 

řeka biokoridory 4 

reliéf země změny tvaru reliéfu 3 

geologické poměry bonita půdy 4 

hradby snížení dopravního zatížení historického jádra města 3 

komunikace snížení prašnosti při odkloněné silniční dopravě 3 

železnice snížení prašnosti při odkloněné železniční dopravě 3 

Tab. 22: Trnava – ekologické aspekty pozitivní stagnace 

bariéra sociální aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
19 

řeka záplavová území 4 

reliéf země terénní výškové rozdíly 2 

geologické poměry geologické zlomy, geopatogenní zóny 3 

hradby centrum setkání při významných událostech 4 

komunikace snížení hlučnosti při odklonění silniční dopravy 3 

železnice snížení hlučnosti při odklonění železniční dopravy 3 

Tab. 23: Trnava – sociální aspekty pozitivní stagnace 

bariéra ekonomické aspekty pozitivní stagnace Σ bodů 
16 

řeka nákladné překonávání 3 

reliéf země terasová zástavba 1 

geologické poměry náročnost zakládání staveb 3 

hradby zdůraznění historického jádra 3 

komunikace napojení na silniční síť 3 

železnice napojení na železniční síť 3 

Tab. 24: Trnava – ekonomické aspekty pozitivní stagnace 

Trnava – význam bariér z pohledu pozitivní stagnace dosáhl 55 bodů z 90 možných. 

Trnava – zhodnocení: 61,11% pozitivní stagnace při růstu města. 

Závěrečné shrnutí 

Města byla vybrána dle svých zajímavých struktur. Zhodnotil se význam jednotlivých 
bariér pomocí udržitelného rozvoje z pohledu pozitivní stagnace. Města, která dosáhla 
kolem 80%, lze považovat z pohledu pozitivní stagnace na výborné úrovni pro jejich 
budoucí vývoj (Prostějov 83,33%, Liptovský Mikuláš 80%, Žilina 78,89%). Města, která 
dosáhla kolem 70% až 60%, jsou hodnocena z pohledu pozitivní stagnace na dobré 
úrovni pro jejich budoucí vývoj (Zlín 72,22%, Kroměříž 67,78%, Trnava 61,11%). Města, 
která se pohybují svým hodnocením kolem 50%, zle považovat z pohledu pozitivní 
stagnace za dostatečnou úroveň, jenž se blíží k požadovanému minimu (uvedeno níže), 
pro jejich budoucí rozvoj (Přerov 55,56%, Trenčín 52,22%). Autorka by ráda, ale 
upozornila, že analýza podkladů probíhala na experimentální úrovni, která může být 
ovlivněna pohledem a průzkumem na jednotlivé mapové podklady měst. Při aplikaci 
poznatků do praxe musí být brán zřetel na to, že experimentální bádání se může 
dopouštět chyb, a tak může dojít ke zkreslení výsledků. 
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11 ÚROVEŇ VÝZNAMŮ BARIÉR V JEDNOTLIVÝCH PILÍŘÍCH 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
Výše uvedené bariéry v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území byly hodnoceny 
dle úrovně vlivu na pozitivní stagnaci při růstu vybraných měst. Bude následovat rozbor 
jednotlivých pilířů a v nich jednotlivé bariéry, jejichž vliv bude rozdělen do tří úrovní, a 

to vysoká, střední a nízká úroveň vlivu na pozitivní stagnaci při růstu městské  zástavby. 

Ekologický pilíř 

bariéra vysoká střední nízká 

řeka biokoridory ochranná pásma absence toku 

reliéf země těžba eroze bez těžby 

geologické poměry vysoká bonita půd střední bonita půd nízká bonita půd 

hradby snížení dopravy povolený průjezd povolené parkování 

komunikace snížení prašnosti částečné omezení p. bez omezení provozu 

železnice snížení prašnosti částečné omezení p. bez omezení provozu 

Tab. 25: Ekologický pilíř – úroveň jednotlivých významů. 

Sociální pilíř 
bariéra vysoká střední nízká 

řeka záplavová území střední riziko záplav nízké riziko záplav 

reliéf země výškové rozdíly terénu střední výškové rozdíly min. výškové rozdíly 

geologické poměry geologické zlomy jeden geo. zlom žádný geo. zlom 

hradby centrum setkání pořádání událostí občasné události 

komunikace snížení hluku částečné omezení p. bez omezení provozu 

železnice snížení hluku částečné omezení p. bez omezení provozu 

Tab. 26: Sociální pilíř – úroveň jednotlivých významů. 

Ekonomický pilíř 

bariéra vysoká střední nízká 

řeka vodní plavební cesta nábřeží mimo území katastru 

reliéf země terasová zástavba z poloviny terasová rovinná zástavba 

geologické poměry náročné zakládání střední náročnost z. nenáročné zakládání 

hradby zdůraznění centra zachovalá část hradeb absence hradeb 

komunikace rychlostní komunikace komunikace v blízkosti absence R komunikace 

železnice významný koridor místní význam nevýznamná železnice 

Tab. 27: Ekonomický pilíř – úroveň jednotlivých významů. 
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12 MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI ASPEKTŮ POZITIVNÍ STAGNACE 
Aby se dosáhlo minimálního významu aspektů při pozitivní stagnaci růstu měst, musí 
být ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje dosažena střední hodnota významu 
jednotlivých bariér. Takto dokonale nastavené parametry nedosáhlo žádné vybrané 
město. Je tedy možné brát v úvahu i druhou variantu, a to v zastoupení minimálně třech 
vysokých významů v každém pilíři. Z druhé možnosti dále vyplývá následné kombinace, 
které musí stále splňovat minimální zastoupení, tak aby bylo dosaženo počtu bodů 45, 
což znamená z každého pilíře 15 bodů V neposlední řadě je důležité zastoupení 
minimálního počtu přítomných bariér na území zkoumaného města, aby toto bylo 
dosaženo, tak u vybraných měst musí být vždy minimálně tři identifikovatelné bariéry. 
Ty by měly v dostatečné míře naplnit pozitivní stagnaci městských struktur. 

Ekologický pilíř 

bariéra střední 

řeka ochranná pásma 

reliéf země eroze 

geologické poměry střední bonita půd 

hradby povolený průjezd 

komunikace částečné omezení p. 

železnice částečné omezení p. 

Tab. 28: Ekologický pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 

Sociální pilíř 

bariéra střední 

řeka střední riziko záplav 

reliéf země střední výškové rozdíly 

geologické poměry jeden geo. zlom 

hradby pořádání událostí 

komunikace částečné omezení p. 

železnice částečné omezení p. 

Tab. 29: Sociální pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 

Ekonomický pilíř 

bariéra střední 

řeka nábřeží 

reliéf země z poloviny terasová 

geologické poměry střední náročnost z. 

hradby zachovalá část hradeb 

komunikace komunikace v blízkosti 

železnice místní význam 

Tab. 30: Ekonomický pilíř – minimální úroveň jednotlivých významů. 
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13 ZÁVĚR 
Člověk vnímá své okolí různými způsoby za rozlišných okolností a časů. Jako chodec při 
pomalé či svižné chůzi má možnost absorbovat do sebe mnoho vjemů, které mu městské 
prostředí nabízí. Uliční parter se jeví souvisle a plynule. Při použití cyklistického kola se 
rychlost pohybu natolik zvýší, že lidský mozek se převážně soustředí na jízdu a blízkou 
dopravu kolem sebe. Jako řidič nebo spolujezdec projede ulici rychlostí, při které se jen 
soustředí na vozidlo a dopravu kolem sebe. Nevnímá drobné nuance v  dané situaci, ale 

co nejrychleji z bodu A do bodu B.  

To co nám tu předkové zanechali je několik set let vývoje měst, na které postupně další 
generace navazují a tvoří své ideály. V  prvopočátcích osídlení byla přehledná a až 
postupem doby se zástavba zahušťovala. Nyní ať stojíme kdekoli v městském prostoru a 
jsme cizí, tak netušíme kde se můžeme nacházet. Jen díky mapám či GPSkám se 
zorientujeme, když občas je i možné pozvednout hlavu a rozhlídnout se a snad 
zahlédneme věž chrámu, kostela či hasičské zbrojnice a dostaneme pocit zorientování se 

v daném prostoru.  

Práce měla především za úkol nashromáždit dostupné mapové podklady z  konce 18. 
století do dnešních dnů. Pomocí několika mapových portálů, které se zabývají 
skenováním a zpřístupňováním cenných archiválií, byl tento úkol splnitelný. Prvním 
souborem map bylo vybráno Müllerovo mapování Uher a Moravy. Z  těchto map byla 
určena města, která autorka z pohledu počtu obyvatel považovala za nejoptimálnější pro 
studium. Následovalo probádání mladších mapových podkladů vůči Müllerovu 

mapování až do nejaktuálnějších katastrálních map České a Slovenské republiky.  

Při pokladení otázky: „Co ovlivnilo urbanistický vývoj měst?“ vyvstala odpověď na tuto 
otázku přímo z mapových podkladů, po dlouholetém studiu těchto archivních mapových 
podkladů. Před autorkou se linuly jednotlivé řeky, které napájely svá přilehlá města. Při 
celkovém pohledu na jakoukoli mapu se rozvinuly obchodní cesty a stezky. Za první 
významnou komunikaci autorka považuje Jantarovou obchodní stezku rovnoběžně 
probíhající podél řek Odry a Moravy spojující sever s jihem Evropy. Postupem doby 
z map mizí opevnění měst a do měst vstupuje pomalými kroky pod tlakem páry 
železniční koleje. Díky Severní dráze France Josefova má území Moravy, tak hustou 
železniční síť, jejíž hlavní tah byl vybudován z Vídně přes Přerov do Haliče. S nárůstem 
automobilismu se v posledních dostupných mapových podkladech čím dál častěji 
objevují rychlostní komunikace. 

Autorka nazvala celou tuto skupinu prvků jako bariéry. Ne proto, že by jednotlivé prvky 
v krajině působily negativně, ale proto, že tyto prvky tvoří překážky a tím ovlivňují život 
nás všech a našich měst. Podle původu tyto bariéry byly rozděleny na tři druhy a to na 
přírodní, umělé a legislativní. Tyto názvy byly vytvořeny na základě původu jednotlivých 
bariér.  

Každá bariéra získala několik svých zástupců. Do skupiny přírodních bariér byla 
zařazena řeka, reliéf země a geologické poměry. Skupina umělých bariér tvořila hradby, 
komunikace a železnice. A do skupiny legislativních bariér byly zařazeny zákony a 
vyhlášky, které v této práci nebyly dále rozvinuty z kapacitních důvodů obsahu 
problematiky. 

Význam bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných čtyř měst z  České 
republiky a čtyř měst ze Slovenské republiky byl proveden pomocí tří pilířů. Do každého 
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pilíře (ekologický, sociální a ekonomický pilíř) byly zahrnuty všechny nalezené přírodní 
(řeka, reliéf země, geologické poměry) a umělé bariéry (hradby, komunikace, železnice), 
kterým byl přidělen aspekt. Pomocí bodového hodnocení byly tyto aspekty ve škále pěti 
stupňů vyhodnoceny přidělenými body. U všech vybraných měst bylo za každý pilíř 
maximálně 30 bodů, tudíž každé město mohlo dosáhnout na 90 bodů. Této hodnoty 
nebylo dosaženo, protože zkoumaná vybraná města se nachází v různých podmínkách. 
Ale i tak bylo dosaženo vždy v počtu bodů přes většinovou polovinu, z toho autorka 
vyvodila, že vybrané bariéry mají pozitivní vliv na stagnaci růstu všech vybraných měst. 
Dále autorka definovala střední hodnoty aspektů jednotlivých bariér v jednotlivých 
pilířích, které jsou zapotřebí pro naplnění pozitivní stagnace pro růst měst.  

Jelikož byla vybrána města s různou strukturou zástavby a rozdílnými podmínkami, tak 
se autorka domnívá, že kterékoli jiné město by při zhodnocení jednotlivých svých bariér 
přes pilíře udržitelného rozvoje dospělo ke stejné pozitivní stagnaci při jeho růstu. 

Přičemž je zřejmé, že všechny města obsahují minimálně tři výše uvedené bariéry. 

Význam bariér pro udržitelný rozvoj pozitivní stagnace vybraných měst byl definován 
pomocí tří pilířů, územně analytických podkladů jednotlivých měst a mapových 
podkladů. Autorka si je vědoma rozsáhlosti problematiky, která se zabývá územně 
analytickými podklady. Pomocí mnohačlenných týmů vznikají závěrečné SWOT analýzy 
a doporučení pro jednotlivá města. Tato práce měla za hlavní cíl vyzdvihnout pozitivní 
vlivy bariér, které svojí přítomností komplikují rozvoj struktur, ale i ve velké míře jen 
obohacují. Díky nim lidská osídlení budou, co nejméně zasahovat do okolního krajinného 
rázu nebo minimálně zpomalí se jejich rozrůstání. Předkládaná práce by měla být 
přispěním do širokého procesu při problematice udržitelného rozvoje území. Především 
vyzdvižení pozitivních přínosů bariér při stagnaci jakéhokoli města. I když se musí brát 
v úvahu, že stále je dominantní ekonomický pilíř před sociálním a ekologickým, přičemž 
dochází ke konfliktům mezi jednotlivými pilíři a ne většinou k rovnováze. 
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