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Předmětem diplomové práce je urbanistický a architektonický návrh transformace suburbií. 

Nové bydlení v suburbánním degradovaném kontextu místní části Poruby kolem vodního toku Porubky 

(od ulice 17. Listopadu po ulici Bílovecká ). Krytí potřeb nového individuálního a hromadného bydlení 

stále více uspěchané střední třídy předpokládá ekonomizaci výstavby a ústup od individualizace 

směrem ke konfekčnímu výběru. Cílem práce je navrhnout životaschopný model ekonomizace bydlení 

pří respektování trendů v investičním procesu. Práce je rozdělena do čtyř části. První část textová-úvod. 

Druhá část obsahuje analýzu území v současné části Poruby s tím spojená občanská vybavenost, 

doprava, veřejný prostor. Na základě těchto analýz je navržen životaschopné suburbium. Třetí část 

diplomové práce (praktická – výkresová) je rozdělena na část A – transformace suburbií, část B se 

zabývá transformaci současné průmyslové zóny na zónu bydlení a část C se zabývá vlastním návrhem 

objektu pro individuální a hromadné bydlení. Čtvrtá část se zabývá teoretickou otázkou suburbia, 

referencemi a osobním náhledem na intenzifikaci urbánní struktury v současné architektonické teorii a 

praxi. Přílohy obecný rozbor Ostravy – Poruby, historie města Poruby. 

 

 

 

 

 

 

 

The subject of this thesis is urban and architectural transformation of suburbia. New housing in 

suburban degraded context of local Poruby around the watercourse Porubka (from November 17 st the 

street Bílovecká). Meet the needs of a new individual and collective living increasingly hectic middle 

class assumes economization construction of a retreat from the individualization towards konfekčnímu 

choice. The goal is to design a viable model economization housing while respecting the trends in the 

investment process. The work is divided into four parts. The first part of the opening. The second part 

contains an analysis of the current territory of Poruby the associated amenities, transport, public space. 

On the basis of these analyzes is designed suburbium viable. The third part of the diploma is divided 

into A, which deals with the present urban intensification, Part B deals with the transformation of 

current industrial zone to residential zone and part C addresses the design of objects for individual and 

mass housing. The fourth part deals with the theoretical question of suburbia, references and personal 

insight to the intensification of urban structures in contemporary architectural theory and practice. 

Attachments general analysis of Ostrava - Poruby, history of Poruby. 

 

 



BYDLENÍ , TRANSFORMACE SUBURBIÍ  

Nové bydlení v suburbánním  degradovaném kontextu 

Hodnota krajiny, zemědělský a lesní půdní fond, střední třída, práce a bydlení, integrace, identita, participace, 
svoboda a bezpečí,  vztahy  , míra koncentrace, sociální stratifikace, hranice a centrum, veřejný prostor, 
hierarchické uspořadání, síť. 
 
 
Praktická část : 

 

Modernita neakceptovala nahodilost, nejednoznačnost, nepředvídatelnost. Pomoderní doba naopak tyto vnáší 
do urbánní struktury a regulace jsou jen nominální. Ekonomicky katastrofální expanze za únosné či přirozené 
hranice sídel je neudržitelná. Dopady probíhající hospodářské krize zdá se zásadně změní podmínky na finančních 
a hypotečních trzích, omezí přístup k hypotékám a život na dluh a tím i urbánní geografii. Proměny principů a 
charakteru životního stylu a výkonu práce vyvolané zrodem virtuálního světa a překotného rozvoje 
komunikačních možností dávají tušit zrození nového životního způsobu. Tento je dominantně ovlivňován 
mobilitou a fluktuaci majetných vrstev. 
Krytí potřeb nového individuálního, komunitního i hromadného bydlení stále více uspěchané střední třídy 

předpokládá ekonomizaci výstavby a ústup od individualizace směrem ke konfekčnímu výběru.  

Navrhněte životaschopný model ekonomizace bydlení pří respektování trendů v investičním procesu.  

 

1. Poruba , principy možné reurbanizace  
2. Bydlení , novostavby i rekonstrukce   

 

 

Teoretická část : 
 

Názory na intenzifikaci urbánní struktury v současné architektonické teorii a praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVING, SUBURBAN TRANSFORMATION 

New housing in degraded suburban context   

Nature value, (land quality), agricultural and forest land resources, middle social class, work and housing, 
integrity, identity, participation, freedom and safety, relationships, density ratio, social stratification, borderline 
and center, public sector, social hierarchy, network. 
 
 
Practical part: 

 

Modernity did not accept of arbitrariness, unpredictability, in contrary post modern era brings these into urban 

structure and regulations are only nominal.  Economically catastrophical expansion of housing beyond the 

tolerable and natural borderline is unsustainable. The impacts of ongoing economical crisis drastically changed 

conditions on financial and mortgage markets with restrictions on financial opportunities leading to change in 

urban geography.  

Transformation of principals, lifestyle and work ratio caused by the evolution of virtual reality and precipitous 

development of different types of communications are to be blamed for new lifestyle, which is mostly influenced 

by mobility and fluctuation of wealthy social groups. Covering the needs of individual, community and mass-

market housing for constantly busy middle social class predicts economizing in construction and abatement of 

individualism giving way to more massive production choice. 

  

Suggest viable model of housing economization while respecting trends in investment processes. 

 

1. Poruba, principles of possible urbanization. 
2. Housing, new buildings and remodeling 

 

Theoretical part: 

 

Give opinions on urban structure intensification in today’s architectural theory and in practice.  
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ČÁST 1 – TEORETICKÁ – ÚVODNÍ ČÁST PRÁCE 

 

Nový životní styl se značně liší od starého, člověk většinu dne tráví v práci, vrací se domu 

pozdě odpoledne, přestává pěstovat na zahradě drobnou zeleninu, dochází k nevyužívání 

starých zahrad, i když cena půdy roste, proto se tyto volné plochy, ve smyslu nevyužití, dají dále 

dělit a využít pro stavbu individuálních domů, intenzifikaci, funkční využití. V první části práce se 

zabývám rozparcelováním velkých starých zahrad a jejich následnou dostavbou. Proluky mezi 

starou zástavbou se dají taky vhodně doplnit. Oživením oblasti doplňováním veřejného 

prostoru, sužeb či jiných důležitých funkcí. Velkou část oživení směřuju kolem vodního toku 

Porubka, která tvoří tak spojující osu mé řešené oblasti, vedoucí z východní strany směrem na 

západ. Současný stav břehu kolem Porubky je nevyužíván, lidé vodní tok berou jako problém, 

hrozbu, která může napáchat velké škody. Po vhodné úpravě, návrhu pěší zóny podél toku, 

cyklostezky, doplněním jednotlivých veřejných bodů, může tato osa dobře fungovat jako celek, 

jako jeden velký veřejný prostor (nábřeží), spojující Porubskou část se Svinovem.   

Pokud beru řešenou oblast jako celek, lze jí rozdělit podle územního plánu na tři části, 

západní část určenou pro individuální bydlení a občanskou vybavenost, východní část určenou 

taktéž pro individuální bydlení a středovou část, která je určena pro lehký průmysl – průmyslová 

zóna. Napadá mě myšlenka, proč tak lukrativní území není určené také pro bydlení. Proto 

v druhé části práce se zabývám možnosti transformace této průmyslové zóny na bydlení 

s městským charakterem.  

 Středová část území je dle územního plánu dále rozdělen na dvě části 1. Lehký průmysl, 

sklady a výroba-strana severní a 2. Pro individuální bydlení-strana jižní. Severní polovina je 

v současné době zastavěna objekty s lehkým průmyslem, v návrhu počítám s jejich odstraněním 

pro novou funkci území - bydlení. Hlavní cíl mé práce je zamezit rozrůstání města do okolní 

přírody, odsun obyvatel městských části a využít tím stávající území, které je v podstatě jen 

částečně využívané. Vybrané území má dle mého názoru a rozborů, potenciál proměny v novou 

funkci – bydlení. 

 



Řešené území je vymezeno ze severovýchodní strany komunikaci Nad Porubkou, vedoucí 

od Svinova směrem k nejstarší části Poruby. Z jihovýchodní strany je území vymezeno nově 

navrženým přemostěním, které jsem navrhl v předchozím ateliéru architektury III. jako vstup do 

města G3 a rychlý průjezd městem. Ze strany jihozápadní je území vymezeno rychlostní silnici 

Rudná, spojnice směr Havířov a Opava a také nájezd na dálnici D1.   

Celé území je rozděleno podélně vodním tokem Porubka na severní a jižní část. Svažitost 

terénu bych definoval jako rovinatý - severní části, jižní část je mírně svažitá směrem k severní 

části, vodnímu toku.  

Limity území: Ochranné pásmo silnice Rudná 50 m. Řešené území se nachází částečně 

v zátopové oblasti, dle územního plánu města Ostravy. Mé řešení je rozšíření koryta a 

přemístění zeminy na z něj nad hranu koryta, tak aby došlo ke zvýšení terénu nad zátopovou 

výškovou úroveň (schematický výkres 2.10). Dále respektuju a nezastavuju významné 

pohledové směry na současnou Porubu, Porubský oblouk. 

V návrhu navazuji na současný dvojitý rastr, který je zde patrný a charakteristický pro 

první městskou část, v letech 1948 (kolem Porubského oblouku) a pozdější městské části. Nový 

model předměstí je soubor jednotlivých typů bydlení - individuálního, komunitního a 

hromadného, logicky uspořádaných, tak aby tvořili různorodou a dostatečně hustou zástavbu.  

Předměstí bude doplněno o potřebné funkce, jako jsou obchody, služby, kulturní centrum, 

sportovní centrum, atd.. Důležitým faktorem je dostatek veřejného prostoru. Úprava vodního 

toku bude sloužit jako nábřeží, prostor pro procházky, relaxaci, odpočinek a zároveň bude 

doplňovat podélnou spojující osu Poruby a Svinova.  Objekty pro bydlení budou zaměřeny pro 

střední třídu obyvatel, jednoduše řešeny.  

Třetí část práce je návrh jednotlivých individuálních a hromadných domů. Navrhuji tři 

druhy individuálních domů (pracovní název dům C,D,E) a dva druhy bytových domů (pracovní 

název bytový dům A,B).   

 

Individuální typ bydlení – dům C,D,E - dvě nadzemní podlaží, plochá střecha, užitná 

plocha kolem 80 m2 a plocha pozemku od cca 180 m2 až 500m2. Dům kompaktního tvaru, 

nízkoenergetický, dobře prosluněný s přímým výstupem na zahradu. Dispozice domu je 

rozdělena na čtyři zóny - vstupní, technická, společenská a klidová zóna. Klidová zóna je 

umístěna samostatně v druhém nadzemním podlaží. Společenská zóna je tvořena propojením 

kuchyně, jídelny a obývacího pokoje.  Vchod do domu přímo z ulice. Dům umístěn na parcele 

v rohu, bez odstupových vzdálenosti od hranice pozemku, tak aby se nevytvářela mrtvá místa u 

domu. Parkování je řešeno přímo na ulici před domem, případně vedle domu kryté stání. 

Možnost také vybudování zahradního boxu pro nářadí. Konstrukční řešení objektu – 

dřevostavba, nosný profil KVH (konstrukčně vysušený hranol). Založení domu bude na 

základové ŽB desce. Domy, které jsou umístěné v záplavové oblasti, budou založeny na patkách, 

nad hranici stoleté vody. Jednotlivé domy můžou být od sebe navzájem odlišeny použitím 

jiného fasádního materiálu. Možnost použít fasádní dřevěné palubky, cementotřískové desky 

(Cetris, Cembonit…) či klasickou omítku.  

Hromadný typ bydlení - bytové domy A,B – max pět nadzemních pater z toho  první 

podlaží bude sloužit pro parkování vozidel a také pro skladové boxy od jednotlivých bytových 

jednotek. Dům zpracován ve variantním řešení bytových jednotek, možnost výběru bytu 1+kk, 

2+kk mezonet, 3+kk. Užitná plocha největšího bytu nepřesahuje 65 m2. Jednotka 1+kk má 

oddělitelný prostor vyhrazený pro spaní. Společenská zóna je tvořena propojením kuchyně, 

jídelny a obývacího pokoje.  Obývací pokoj dobře prosluněný přes velkoformátová okna. 

Možnost realizace lodžie. Kapacita parkovacích míst v domě bude zhruba 50%. Zbytek 

parkovacích míst bude před domem - především dočasné parkování, pro zbývající potřebu bude 

sloužit parkovací dům, umístěný ve středu území. Záměrem tohoto řešení je omezit dopravu a 

rozsáhlé plochy parkovišť, před domem, na úkor zeleně a zároveň přinutit obyvatelé, aby byly 

fyzicky přítomni na ulici - veřejném prostoru.  Na hlavní ulici budou mít bytové domy v parteru 

obchody a služby. Druhé patro bude částečně sloužit jako kancelářské prostory – tak aby došlo 

k promíchání jednotlivých funkcí – bydlení, práce, odpočinek.  

 



 

Výstupem mé práce budou tedy tři části, první část jaké jsou možnosti transformace 

suburbií, reurbanizace. Druhá část bude návrh transformace průmyslové zóny na novou funkci 

bydlení s městským charakterem. Třetí část práce je návrh, včetně dispozičního řešení, 

jednotlivých typů objektů.  
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4.1 SUBURBANIZACE 

Proces suburbanizace znamená stěhování obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového 

města do jeho okolí. Jedná se o typický proces rozrůstání území města. Termín suburbanizace je 

odvozen z anglického slova suburb, tedy předměstí, které vzniklo jako složenina z latinského základu 

urbs znamenající město a předpony sub, která označuje umístění vedle, za nebo pod městem.  

Kromě suburbanizace se v obcích, v blízkosti větších měst, odehrává i další suburbánní rozvoj - 

tedy procesy, aktivity a jejich změny, které se odehrávají v zázemí měst, nejsou ovšem primárně 

způsobeny a nesouvisí s odlivem lidí, kapitálu, daní nebo funkcí z jádrových měst. K nejviditelnějším 

projevům suburbánního rozvoje patří stavební aktivita či oživení ekonomických funkcí a společenských 

aktivit v příměstských obcích.  

Suburbanizací vznikají areály nové výstavby označované jako suburbia, nákupní nebo 

průmyslové zóny. Tyto lokality můžeme zjednodušeně rozčlenit podle převládající funkce na dva druhy: 

rezidenční (obytná) a komerční (pracovní a obslužná). V případě rezidenční suburbanizace sledujeme 

především výstavbu nového bydlení v zázemí města a postupný odliv lidí z jádrového města do nových 

rodinných (v poslední době i bytových) domů v okolních obcích. Rezidenční suburbanizace má mnoho 

forem, které se liší podle rozsahu nové výstavby, charakteru bydlení, lokalizace zástavby, architektury i 

ceny domů [1]. 

Na západě jsou nové procesy osídlení rovněž označovány jako exurbanizace, reurbanizace         

(je řízeným procesem, který usiluje o opětnou koncentraci příležitostí v přirozeném centru 

aglomerace[2]), spread (v překladu rozšířit) nebo sprawl, jejich specifickými typy jsou pak třeba leapfrog 

development, ribbon development či urban sprawl (neřízené rozpínaní sídel-někdy taky označováno 

jako rakovina měst či sídelní kaše [3]).  

Sprawl má negativní dopady do života obyvatel malých obcí poblíž městských aglomerací, což je 

například případ celé řady vesnic v suburbánním prostoru okolo Prahy ve Středočeském kraji. Tento jev 

má také svoje dopady pro samotné velkoměsto a jejich obyvatele, jako například tzv. urban decay 

(česky přeloženo tlení, hnití měst, které se projevuje například ruinami uvnitř katastru metropolí nebo 

vytvářením sociálně segregovaných ghett). 

Příčiny problému urban sprawl v rozvoji malých sídel spočívají také v tom, že volení zástupci 

samosprávy zasažených malých obcí nejsou podrobně vzděláni v detailech práva, územního plánování, 

agend státní správy a samosprávy a jejich dopadů na život v obcích - a tak jsou zcela odkázáni na jejich 

mnohdy účelový výklad od soukromých subjektů, kteří věc posuzují ve svůj soukromý prospěch na úkor 

veřejného zájmu a jsou schopni i obcházet platnou legislativu. 

Urban sprawl je jev, který se objevil v minulých desetiletích ve vyspělých průmyslových zemích 

(především USA, Francie, Británie) a v nedávné době se dostal i k nám jako nekontrolovaná expanze 

určitého typu zjednodušené městské zástavby do volné krajiny pod vlivem výhodnější ceny pozemků, 

poptávky po moderních a zároveň levných nemovitostech, tržního chování majitelů pozemků a 

stavebních firem. Původní obyvatelé takto zasažených malých obcí pod vlivem investorů tento jev 

zpočátku vnímají pozitivně, protože ve vývoji sídel jsou dlouhodobě známé pozitivní koncepce výstavby 

zahradních měst a satelitních městeček - jako například ideje švýcarského architekta Le Corbusieura z 

první poloviny 20. století. Urban sprawl je ale nekontrolovaná expanze ovládaná jen volnou rukou trhu. 

Není to nic jiného, než pohlcování původního venkovského osídlení, které s sebou přináší následující 

negativní jevy: 

1. Segregace mezi původními a novými obyvateli sídla prohlubuje sociální rozdíly mezi nimi. 

2. Zastavení rozvoje občanské vybavenosti a veřejných služeb původního sídla. Noví obyvatelé se 

realizují a zásobují pouze v místě svého zaměstnání v metropoli a obec je pro ně jen „noclehárnou“. 

3. Přetížení dopravních spojů mezi metropolí a místem bydlení. Jsou to hlavně ranní a večerní zácpy 

na silnicích. 

4. Nezájem nových obyvatel o spoluúčast na společenském a kulturním životě obce anebo v horším 

případě dokonce zneužívání demokratických mechanismů samosprávy proti odlišným zájmům 

původních obyvatel. 

5. Podobně jako v případě podnikatelského baroka jde o nevratné narušení kulturně historické 

hodnoty sídla, narušení dopravní obslužnosti sídla, ztráta atraktivity sídla pro rozvoj turistiky. 

6. Narušení systému ochrany životního prostředí. 

7. Ztráta zemědělsky využitelné půdy. 

 

 

4.2 HISTORICKÝ KONTEXT SUBURBANIZACE 

Počátek suburbanizace se klade do různých dob, vždy záleží na autorovi a samotným pojmem 

suburbanizace v jakém smyslu je chápan. Je třeba se ještě zmínit, že v každých zemí se projevuje trošku 

odlišně, záleží vždy  na ekonomické vyspělosti státu, geografických podmínkách a kultuře země. 

Prvopočátek suburbanizace lze stanovit dle Championa do období před jedním a půl stoletím, 

kdy se začaly stavět domy pro  prosperující podnikatele na okrajích rychle se rozvíjejících center 

obchodu a průmyslu v Anglii. Pokud by jsme chápali suburbanizací jako rozvoj okrajových části měst, 

najdeme kořeny již ve vývoji egyptských a perských měst v dávné historii. Suburbanizací můžeme také 

spatřit v růstu středověkých měst. 

Období, kdy tento proces je nejzřetelnější je datován od roku 1920, kdy se začal projevovat 

v USA a Velké Británii. Postupně roste počet obyvatel v suburbií, zatímco počet obyvatel ve vnitřních 

částech klesá. Ve městech západní Evropy je zaznamenán největší nárůst v  50. až 70. letech 20. století. 

Do České republiky se suburbanizace dostává se zpožděním oproti západní Evropě. Největší 

nárůst je zaznamenán v 60. a 70. letech 20. století. Ke klasické formě procesu severoamerického typu 

na našem území před rokem 1989 prakticky nedocházelo. Upřednostňovala se výstavba 

mnohopatrových domů a budování nových čtvrtí s větší hustotou osídlení před stavbou rodinných 

domů. 



V zemích východní Evropy docházelo k tzv. „socialistické suburbanizací“, což znamená výstavba 

sídlišť vzdálených od centra velkých měst – administrativní rozšiřování hranic měst, zastavení volných 

ploch, které sloužili pro zemědělství, negativní změna celkové krajiny. Na našem území byla 

suburbanizace prakticky zastavena z důvodu administrativní regulace velkých měst a také proto, že za 

komunismu výdaje na bydlení a životní náklady ve vnitřních částech měst a příměstských částech se 

prakticky nelišily. 

Velký zlom v české společnosti nastal s pádem komunistického režimu, přechod na tržní 

ekonomiku způsoboval konec výstavby státních nájemních bytů, restituce nemovitostí původním 

majitelům, liberalizace trhu cen s nemovitostmi. Výstavba státních bytů je nahrazena soukromou.  

Tato doba, vyvolala rychle se zvyšující rozdíly příjmů českého člověka, což mělo za následek 

sociálně prostorovou diferenciací české společnosti. Liberalizace trhu zapříčinila vysoké ceny půdy ve 

velkých městech oproti vzdálenějším oblastem. Toto mělo za následek, výstavbu nových sídel 

v příměstských zónách, kde byla půda levnější.  

 

4.3 SOUČASNÝ STAV 

Posledních pár let je v celosvětovém měřítku zmiňován fakt, že více než polovina světové 

populace bydlí ve městech a na předměstích. Ještě před nějakými sty lety to bylo jen 5%.  V roce 2020 

se odhaduje v evropských městech a předměstích kolem 80 %, v nejvyspělejších státech Evropy 

dokonce 90% a více.  

 Společnost se tedy stává více městskou, jenže nové přírůstky obyvatel jsou zaznamenány 

především v předměstských částech. Jedním z hlavních důvodu odchodu obyvatel z center na okraje 

města bývá hluk a špína. Ke znečištěním kompaktních části měst ale dochází především kvůli prořídlým 

okrajům a záplavě osobních automobilů, dojíždějících za práci. Čím více město řídne, tím více narůstá 

doprava a tím více dochází ke znečištění města. Současná nově budovaná předměstí, nejsou 

samostatnými městy, v mnoha případech jsou naplánovaná pouze k bydlení, z čehož vyplývá řada 

problému. Většinou jim chybí obchody, služby a další vybavenost. Pro tento hendikep jsou závislá na 

městu.  

 Současné nově budované kolonie rodinných domů v předměstské zástavbě navazují na stávající 

strukturu nevhodně a po urbanistické stránce bývají téměř neřešené. Další kritické podmínky jsou např. 

poškozování životního prostředí, krajiny, problém se vsakováním vod (ten má vážný dopad při 

povodních).  

 

 

 

4.4 KVALITA BYDLENÍ 

 Okraje dnešních měst jsou postupně zastavovány velmi řídkou zástavbou, která se rozlívá do 

okolní krajiny. Volných míst ubývá na úkor rozlehlejších předměstí větších i menších měst.  Přibývá 

rozbitých ploch, které nejsou ani městem ani vesnici. Řídká zástavba roste především podél 

komunikačních os a často dochází k propojení měst v jednu hmotu, bez rozdílu mezi okrajem a středem. 

Vyrůstají podobné někdy dokonce i stejné typy staveb a člověk ztrácí orientaci v prostoru, mizí 

orientační body. Předměstí velkých měst jsou si často k nerozeznání podobná. 

 Bohužel, zbytky ideologie prosazující prostorovou rozlehlost města s nízkou hustotou osídlení, 

jsou částečně zakotveny v právním řádu dodnes, ať už v podobě minimálních odstupových vzdáleností, 

zónování rozvojových ploch, minimální velikosti stavební parcely atd. 

 Dnešní územní plány a prováděcí vyhlášky stanovují maximální zastavěnost území s návazností 

na kvalitu bydlení, přitom by to mělo být právě naopak, měla by být stanovena minimální zastavěnost 

daného území.  Strategickým dokumentem, který na rozmach sídel reaguje, je Politika územního rozvoje 

ČR z roku 2008 [4] . Tento dokument stanovuje zásady na hospodárné využívání území, na ochranu 

nezastavěného území, zachování zeleně, omezení fragmentace krajiny a další, kterými reaguje na 

současný stav sídel. 

 Při sledování dílčích požadavků na jednotlivé domy se však zapomíná na kvalitu městského 

prostředí, na výhody měst, které jsou pro bydlení příznivé. Z knihy slavného urbanisty Jiřího Hrůzy 

Hledání soudobého města [5],  je patrné, že lidská společnost je pro život stejně důležitá jako dostatek 

vzduchu a slunce a že živé ulice a náměstí dělají město místem, které lidé mají rádi a kde se rádi zdržují.  

Hrůza dochází k závěru, že kvalitní veřejné prostory souvisí s hustotou obyvatel a hustotou zástavby. 

Praví:   

Ukazuje se, že společenské prostory dobře fungují jenom v těch částech města, kde je dostatečně 

intenzivní zástavba. Obdobné závěry vyplývají i z analýzy anglických poválečných nových měst, 

kde bývá za jednu z příčin neúspěchu považována příliš nízká hustota. 

Doporučuje nepokrývat sídla rovnoměrnou hustotou obyvatel, ale pracovat s kontrasty.  

Městské prostředí jako pojem – v různých definicích se setkáme s dvěma zásadním faktory - 

hustota osídlení a mnohostí dějů, které se v něm odehrávají (heterogenity, diverzity funkcí).  Právě 

promíchání funkcí je důležitým faktorem, který oblast s větším počtem obyvatel povyšuje na město. 

Louis Wirth v knize Urbanistät als Lebensform – Městskost jako způsob života píše [6]: 

Vlastnosti, které se spojují s městskostí , vystupují tím silněji do prostředí, čím je obec větší, 

hustěji osídlená a různorodější. 

Tyto dva faktory – mnohost funkcí a hustota osídlení posilují městskost a mají na kvalitu bydlení zásadní 

vliv. 

 



4.5 IDEÁL BYDLENÍ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI 

Jako ideál bydlení se v dnešní době považuje bydlení v rodinném domě. Tento způsob bydlení je 

považován za nejlepší a nejdokonalejší, který člověk může dosáhnout. Sen o vlastním domě se zahradou 

v klidné ulici s výhledem do krajiny se nepřímo spojuje s myšlenkou na šťastný život, to může pro 

mnohé jedince znamenat životní cíl, pro který jsou schopni obětovat mnoho. Bohužel náklady na stavbu 

domu včetně pozemku znamená pro obyčejného člověka celoživotní hypotéka.  Z hlediska investic je 

pochopitelně rozumnější vkládat peníze do své nemovitosti, než platit nájem cizímu najímateli. 

Nemovitosti jsou odedávna pro ukládání finančních prostředků jistou oblastí.  

Podle sociologa Hartmuta Häussermanna rodinný dům především symbolem nezávislosti, jistoty 

a osobní svobody. Samostatná vila je vrcholem individualizace a emancipace, představuje velkou prestiž 

a solidní sociální status [7].  

Rodinný dům je nejpříhodnějším místem pro bydlení rodiny. Jenže rodina v moderním pojetí, 

tedy samostatně hospodařící jednotka s malým počtem členů, je relativně novodobým fenoménem [8]. 

Takzvaná jádrová rodina o třech až pěti členech, pro kterou jsou rodinné domy vlastně plánovány, 

zahrnuje v dnešní společnosti jen část populace, a to ještě v časově omezeném období. A tak jsou 

většinou rodinné domy předimenzované a po odchodu potomků jen částečně využívané.  

I přes tento ideál bydlení dnešní společnosti musím zmínit, že rodinný dům je bezpochyby 

plošně i finančně nejnáročnější způsob bydlení a roztříštěná zástavba měst nemilosrdně vytváří závislost 

na automobilu. Mám na mysli oblasti, kde veřejná doprava nefunguje, cyklostezky chybí a pěšky není 

kam dojít.   

Bydlení v rodinném domě je energeticky nejnáročnější formou bydlení. Obyčejný dvoj-dům šetří 

energii alespoň jednou společnou stěnou, kde nedochází k únikům tepla, řadový dům má už dvě 

vzájemně chráněné stěny, byt má minimum ochlazovaných ploch. 

 

4.6 MĚSTO A PŘEDMĚSTÍ 

Předměstí už v minulosti sloužila jako hospodářské předpolí pro hustě osídlená města, kde se 

nejen pracovalo, ale i bydlelo. Opevnění jasně vymezovalo kompaktní město oproti okolní krajině. 

K zásadním změnám došlo až v dobách, kdy hradby ztratily svůj obranný význam, a města se tak mohla 

začít rozrůstat i za jejich hranice. I poté však zůstávala města kompaktní, soudržná s vysokou hustotou 

osídlení, která dělá město městem. Předměstí tak bývala okrajovou záležitostí druhořadého významu. 

Novinkou dvacátého století je radikální změně poměru plochy města ke stále rozpínajícím se 

předměstím, nárůst aglomerací a s tím spojená změna měřítek.  

 

 

4.7 HUSTOTA OSÍDLENÍ 

Může se zdát, že se jedná na první pohled o údaj kvantitativní, opak je však pravdou. 

Podstatným způsobem se dotýká kvality bydlení. Nízká hustota zabraňuje vzniku kvalitních veřejných 

prostranství, brzdí celkovou životaschopnost území. Bohužel, kvalitní území nenavrhneme pouhým 

zahuštěním, musíme k němu přistupovat komplexně a řešit ostatní náležitosti. Je-li společnost v dnešní 

době městská, pak by jí měla odpovídat i zástavba krajiny městským charakterem.  

Veřejná doprava lze smysluplně (s ohledem na náklady provozu) zavést do oblastí, kde je 

hustota osídlení minimálně 50ob/ha. Při nižší hustotě je četnost spojů tak nízká, že ji téměř nikdo 

nevyužívá.  

Optimální hustotu pro kvalitní předměstskou oblast nelze jednoznačně určit. Hustota osídlení 

mezi osmdesáti až sty obyvateli na jednom hektaru vypovídá o fungujícím městském osídlení, kde lze 

spojit kvality bydlení ve městě s požadavkem na zdravé prostředí s dostatkem zeleně [9]. 

 

4.8 INTENZIFIKACE URBÁNNÍ STRUKTURY 

Intenzifikace urbánní struktury - zahušťování města je způsob, kterým omezujeme rozpínáni 

měst do okolní krajiny, šetříme tak okolní pozemky měst, které lze ponechat ve stávajícím využití 

(zemědělské plochy, lesy, louky…). Intenzifikace zástavby lze rozdělit na dva druhy, výškové a plošné. 

Výškové nám ovlivňuje celkový obraz města, mění se dosavadní měřítko krajiny. Poměr mezi 

podlažností a hustotou osídlení není přímo úměrný (za předpokladu dodržení zásad denního osvětlení), 

přímá úměra platí do čtyř pater – studie architekta Rolanda Rainera. Plošné - půdorysné zahuštění, 

mění se dosavadní struktura města. Dle mého názoru je toto cesta, kterou omezíme zastavěnost 

volných ploch. Hranice dnešních měst, by měly zůstat zachovány, další výstavba by měla probíhat 

dovnitř města, ale je třeba pamatovat na zásady urbánní krajiny, kterými jsou: 

-vymezení nezastavěného území 

-vymezení funkčních plochy zeleně  

-vymezení ploch pro systém celoměstské zeleně  

-stanovení podmínek využití území a prostorové uspořádaní zastavitelných ploch s ohledem na 

zachování funkcí krajiny a zejména na ochranu krajinného rázu 

 

4.9 TVORBA MÍSTA 

Dnešní předměstskou zástavbu bychom mohli definovat jako samostatně stojící objekty rozeseté 

po loukách a polích, bez vzájemných souvislostí, bez vztahů a návazností splývající do rozvleklé hmoty, 

v níž lze jen těžce zachytit nějaké konkrétní místo. Místo, které si nelze splést s jiným. Místo 



s charakterem – místo skutečné. Mluvíme tedy o pojmu ztráta místa s ním spojená ztráta identity. Není 

se tedy čemu divit, jak by si mohl člověk utvořit vztah ke konkrétnímu místu, které lze snadno zaměnit 

s jiným. Vztah k místu je jedním ze zásadních otázek kvality bydlení.  Filozof Norberg-Schulz ve své knize 

Genius Loci [10] píše: 

Člověk bydlí, pokud se může orientovat ve svém prostředí a identifikovat se s ním, či krátce 

řečeno, jestliže zakouší své prostředí jako významuplné. Bydlení proto znamená něco víc než 

pouhý úkryt. Zahrnuje i to, že prostory, v nichž se život odehrává, jsou prostory v pravém slova 

smyslu. 

Ve fázi návrhu místa, bychom měli vymezit a pojmenovat jednotlivá místa – náměstí, ulice, 

nábřeží, park, bulvár, zahrada, promenáda apod. .  Pokud plochy v novém plánu neumíme pojmenovat, 

nevěstí to nic dobrého, jedná se o zbytkové plochy tzv. „ne-místa“ [11]. 

Místem pro bydlení tedy není jen dům či byt, ale také venkovní veřejný prostor. Venkovní 

prostor by měl být definován určitými hranicemi. Ať už to jsou fasády domů, stromořadí, terénní zlomy. 

Veřejný venkovní prostor lze chápat jako urbánní interiér, který má své prostorové a charakteristické 

kvality.  Střed náměstí by měl zůstat volný, monumenty, kašny a další prvky se doporučuje umisťovat 

vždy na okraje. Náměstí by mělo zůstat prázdné ve smyslu volnosti. Úžasná krása se skrývá 

v možnostech proměn. 

Z výzkumu dánského architekta Jan Gehla plyne, že obyvatelné město, tedy město s příjemnými 

ulicemi a náměstím, je město kompaktní, s promíchanými aktivitami [12]. Město Kodaň, je názorná 

ukázky Gehlových tvrzení, tedy obyvatelnosti ulic. 

Urbanista Léon Krier doporučuje optimální poměr ploch - 30 % pro veřejné plochy a 70% pro 

soukromé – toto lze aplikovat pro zástavbu městskými bloky, tak i pro kompaktní zástavbu rodinnými 

domy, jak ve své stati Bydlíme hustě nebo řídce? ukazuje architekt Pavel Janák [13]. 

Dříve mívaly hlavní obytné místnosti domů běžně okna do veřejného prostoru, s rozvojem 

dopravy se dispozice domu otočila do vnitřních dvorů. Pokud by se podařilo opět omezit dopravu a 

otočit dispozici obytných místností do veřejného prostoru, zvýšíme bezpečnost a kontrolovatelnost 

ulice.  

Zastavovací plány českých vesnic jsou užitečným zdrojem inspirace pro novou předměstskou 

zástavbu. 

 

 

 

 

4.10 ZÁVĚR 

Cílem mé práce je návrh transformace suburbia, na současném degradovaném území Poruby, 

kolem vodního toku Porubka. Současný stav území je dle územního plánu rozdělen na dvě části 1. Lehký 

průmysl, sklady a výroba-strana severní a 2. Pro individuální bydlení-strana jižní. Severní polovina je 

v současné době zastavěna objekty s lehkým průmyslem, v návrhu počítám s jejich odstraněním pro 

novou funkci území - bydlení. Hlavní cíl mé práce je zamezit rozrůstání města do okolní přírody, odsun 

obyvatel městských části a využít tím stávající území, které je v podstatě jen částečně využívané. 

Vybrané území má dle mého názoru a rozborů, potenciál proměny v novou funkci – bydlení. 

Řešené území je vymezeno ze severovýchodní strany komunikaci Nad Porubkou, vedoucí od 

Svinova směrem k nejstarší části Poruby. Z jihovýchodní strany je území vymezeno nově navrženým 

přemostěním, které jsem navrhl v předchozím ateliéru architektury III. jako vstup do města G3 a rychlý 

průjezd městem. Ze strany jihozápadní je území vymezeno rychlostní silnici Rudná, spojnice směr 

Havířov a Opava a také nájezd na dálnici D1.   

Celé území je rozděleno podélně vodním tokem Porubka na severní a jižní část. Svažitost terénu 

bych definoval jako rovinatý - severní části, jižní část je mírně svažitá směrem k severní části, vodnímu 

toku.  

Limity území: Ochranné pásmo silnice Rudná 100 m, v návrhu snižuju ochranné pásmo na 75 

metrů s vysazenou hustou zelení kolem silnice, případně vytvoření protihlukové stěny podél 

komunikace.  Řešené území se nachází částečně v zátopové oblasti, dle územního plánu města Ostravy. 

Mé řešení je rozšíření koryta a přemístění zeminy na z něj nad hranu koryta, tak aby došlo ke zvýšení 

terénu nad zátopovou výškovou úroveň (schematický výkres 2.10). Dále respektuju a nezastavuju 

významné pohledové směry na současnou Porubu.  

V návrhu navazuji na současný dvojitý rastr, který je zde patrný a charakteristický pro první 

městskou část, v letech 1948 (kolem Porubského oblouku) a pozdější městské části. Nový model 

předměstí je soubor jednotlivých typů bydlení - individuálního, komunitního a hromadného, logicky 

uspořádaných, tak aby tvořili různorodou a dostatečně hustou zástavbu.  Předměstí bude doplněno o 

potřebné funkce, jako jsou obchody, služby, kulturní centrum, sportovní centrum, atd.. Důležitým 

faktorem je dostatek veřejného prostoru. Úprava vodního toku bude sloužit jako nábřeží, prostor pro 

procházky, relaxaci, odpočinek… Objekty pro bydlení budou zaměřeny pro střední třídu obyvatel, 

jednoduše řešeny.  

Individuální typ bydlení - rodinné domy, dvě nadzemní podlaží, užitná plocha kolem 80 m2 a 

plocha pozemku od cca 200 m2 až 600m2. Dům kompaktního tvaru, nízkoenergetický, dobře prosluněný 

s přímým výstupem na zahradu. Vchod do domu z přímo z ulice, umístění na parcele v rohu, bez 

odstupových vzdálenosti od hranice pozemku. Parkování bude přímo na ulici před domem.  

Hromadný typ bydlení - bytové domy, terasové domy budou mít čtyři nadzemní patra a jedno 

podzemní patro, několik typů bytových jednotek, dostatečně prosluněných. Parkování omezeno na cca 

40% před bytovým domem -především dočasné parkování, pro zbývající potřebu bude sloužit parkovací 



dům umístěný ve středu území. Záměrem tohoto řešení je omezit dopravu a rozsáhlé plochy parkovišť, 

před domem, na úkor zeleně a zároveň přinutit obyvatelé, aby byly fyzicky přítomni na ulici - veřejném 

prostoru.  Na hlavní ulici budou mít bytové domy v parteru obchody a služby. Druhé patro bude 

částečně sloužit jako kancelářské prostory – promíchaní funkcí.  

Komunitní typ bydlení, bude mít stejné parametry jako hromadný typ bydlení, budou vloženy 

mezi bytové domy.  

Výstupem mé práce bude tedy navržený životaschopný model bydlení s dispozičním řešením 

jednotlivých typů bydlení.  
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4.12 Rešerše 

Amstrdam 

Cílená přestavba bývalých doků na moderní městskou čtvrť. Na dohled historického jádra vznikl pozoruhodný 

bytový komplex, o ploše 50 hektarů s 8000 byty, které rozsahem nemá v Evropě mnoho konkurentů . Jednotlivé 

poloostrovy vnitřního moře, kde kdysi stály dnes již zlikvidované haly se zámořským zbožím jsou pojmenované 

podle historických destinací obchodního loďstva Jáva, Sumatra a Borneo. 

Pro mě je zajímavé především Borneo, pokryté hustou kobercovou zástavbou řadových rodinných domů, z nichž 

část je řešena jako dřevostavba. Ze tří souběžných řad kopírujících tvar ostrova je architektonicky nejzajímavější 

prostřední blok.  

Pozemky byly prodány formou dražby a klienti si zde na základě jednotné regulace nechali od mezinárodních 

uznávaných architektů vyprojektovat nestandardní bydlení na minimálním prostoru. Plocha pozemku se rovná 

obvykle zastavěné ploše domu. V průměru má každý dům cca 240m2 užitné plochy. Tří až čtyř podlažní řadové 

domy o rozponu 4,1 až 6,0 m, konstrukční výšce podlaží 3,5m ( to bylo podmínkou s cílem přiblížit se měřítkem 

historické zástavbě města)  a jednotné hloubce dispozice 16,0 metrů jsou dispoziční variací na stejné téma. Domy 

s plochou střechou vždy jižní stranou sousedí s mořskou hladinou, takže je možné přímo z obytných prostorů 

nastupovat do lodi, ze severní strany jsou přístupné z ulice. Konstrukčně jsou řešeny jako dřevěné, nebo ocelové 

skeletové stavby s lehkými obvodovými stěnami s izolační výplní. Každý dům je tedy originál jak dispozičním 

řešením či fasádním ztvárněním. 

 [Kniha:Dřevostavby pro bydlení, Veverka Jiří, Havířová Zdeňka, Jindrák Miroslav a kol., Praha 2008]   

[Foto:http://www.google.cz/imgres?q=house+canal&start=92&um=1&hl=cs&biw=1600&bih=809&noj=1&tbm=is

ch&tbnid=HgsYHVIMe6susM:&imgrefurl=http://www.presseurop.eu/cs/content/article/225731-krize-nuti-

slavne-architekty-k-

jednoduchosti&docid=YMDLl4dXj5OikM&imgurl=http://www.presseurop.eu/files/images/article/canal-

house.jpg%253F1270565319&w=490&h=225&ei=UWM_UZbxPMnsswbYw4HwCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:

100,i:43&iact=rc&dur=4487&page=4&tbnh=152&tbnw=319&ndsp=34&tx=184&ty=35] 

 

 

          

 

           



Stylový obytný komplex St-Agatha-Berchem  v Belgii  

Tento nový udržitelný sociální projekt bydlení v St-Agatha-Berchem,Belgie, byl dokončen v roce 2012 a 
bere inspiraci z historických projektů ve městě. Krychlový, moderní projekt byl navržen Büro II & Archi + I.  
Překročil dosavadní standardy energetické účinnosti. Bílé krychlové objemy jsou akcentovány s teplým dřevem a 
bujné zelené zahrady oblastí a komplex také využívá solární energie, dešťové vody jsou shromažďována a 
ekologicky šetrných materiálů. 

 
                Nové sociální bytové jednotky od Büro II a Archi + I byly inspirovány sociální bytovou čtvrtí  postavenou 
v roce 1922-1925 architektem Victorem Bourgeois . Existují dvě uskupení - jeden na Beheersstraat s 43 
jednotkami a druhý je podél Dendermondestraat s 32 jednotkami. Obě lokality jsou navrženy jako bílé krychle s 
plochou střechou, která je buď klasicky rovná, nebo v pilové variaci. Konstrukce je ze železobetonu. Každá bytová 
jednotka má soukromou zahradu, která je orientována na jižní prosluněnou stranu. 

Buro II a Archi + I navrhl projekt, který nalezl rovnováhu mezi ekonomickým, technickým a sociálním 
kritériem, a zároveň nabízí výjimečnou architektonickou kvalitu a vynikající energetickou účinnost. V 
nízkoenergetických bytových jednotkách mají E úroveň (Belgické označení energetická výkonnostní 
úroveň). Kromě energetické náročnosti, projekt má solární panely, dešťové vymáhání, ekologicky šetrné 
materiály a optimalizovanou tepelnou izolaci a ventilaci. 

[Zdroj: http://inhabitat.com/stylish-sustainable-st-agatha-berchem-housing-complex-exceeds-energy-code-in-

belgium/st-agatha-berchem-sustainable-social-housing-buro-ii-archii-2/?extend=1 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obytná kolonie „Pod Kozincem“

Autor: ADR/ Lapka Aleš, Kolář Petr

Areál je z urbanistického hlediska řešen jako městská, rezidenční struktura, která vhodně doplňuje 

prostorovou skladbu a charakter okolní zástavby. Vzniká tak kompoziční mezičlánek uplatňující se v

s okolní architekturou. Hmoty nových objektů

ulic. Z hlediska automobilové dopravy se jedná o

pozemku bylo vystavěno 58 rodinných domů, objekt squashe, administrativní budov

jednotlivý objekt má svou vlastní architektonickou vizáž, která však vychází ze základního tvarosloví, stanoveného 

architektem na začátku projekčních prací. Kombinací řadových domů se solitery a dvojdomy vzniká prostorová 

členitost jednotlivých částí řešeného území. To je podpořeno dále hmotovou rozmanitostí a materiálovým 

řešením fasád jednotlivých objektů.Veřejné prostory v

pro trávení volného času. Důležité je také přímé pr

nadměrným hlukem je celý areál je odcloněn od rušné komunikace terénním valem.

[Zdroj: http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=19&action=show&id=929

 

 

 

 

Obytná kolonie „Pod Kozincem“ 

Petr 

urbanistického hlediska řešen jako městská, rezidenční struktura, která vhodně doplňuje 

prostorovou skladbu a charakter okolní zástavby. Vzniká tak kompoziční mezičlánek uplatňující se v

okolní architekturou. Hmoty nových objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s

hlediska automobilové dopravy se jedná o uzavřený areál s návazností na pěší propojovací komunikace. Na 

pozemku bylo vystavěno 58 rodinných domů, objekt squashe, administrativní budov

jednotlivý objekt má svou vlastní architektonickou vizáž, která však vychází ze základního tvarosloví, stanoveného 

architektem na začátku projekčních prací. Kombinací řadových domů se solitery a dvojdomy vzniká prostorová 

jednotlivých částí řešeného území. To je podpořeno dále hmotovou rozmanitostí a materiálovým 

řešením fasád jednotlivých objektů.Veřejné prostory v areálu jsou využity k výsadbě zeleně, popř. jako prostory 

pro trávení volného času. Důležité je také přímé propojení areálu s přilehlým lesoparkem. Z

nadměrným hlukem je celý areál je odcloněn od rušné komunikace terénním valem.

http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=19&action=show&id=929 ] 

 

urbanistického hlediska řešen jako městská, rezidenční struktura, která vhodně doplňuje 

prostorovou skladbu a charakter okolní zástavby. Vzniká tak kompoziční mezičlánek uplatňující se v dialogu 

jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí 

návazností na pěší propojovací komunikace. Na 

pozemku bylo vystavěno 58 rodinných domů, objekt squashe, administrativní budova a budova klubu. Každý 

jednotlivý objekt má svou vlastní architektonickou vizáž, která však vychází ze základního tvarosloví, stanoveného 

architektem na začátku projekčních prací. Kombinací řadových domů se solitery a dvojdomy vzniká prostorová 

jednotlivých částí řešeného území. To je podpořeno dále hmotovou rozmanitostí a materiálovým 

výsadbě zeleně, popř. jako prostory 

přilehlým lesoparkem. Z důvodů ochrany před 

nadměrným hlukem je celý areál je odcloněn od rušné komunikace terénním valem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Město Kodaň 

Kodaň se svého času řídila potřebami aut. Po druhé světové válce se stejně jako další města začala rychle 

rozvíjet a při plánování se vycházelo vstříc masivně narůstajícímu automobilismu. Jak říká Gehl, v té době 

architekti nejvíce hleděli na měřítko celého města. Měřítko místa či dokonce měřítko lidské nebylo bráno v potaz. 

V šedesátých letech ale Kodaň změnila kurz. „Při hledání řešení automobilismu vyšli z jednoduché 

myšlenky: když nebude v centru kde zaparkovat, nebudou tam jezdit auta,“ vysvětluje Gehl. Kodaň nastavila 

„dopravní“ politiku tak, že každý rok o malé množství zmenšila parkovací plochu. Na vybraných místech se pustila 

do přestavby uličního uspořádání, větší prostor dostali pěší, cyklisté a stromy. Podle Gehla ulice dál odbaví 

podobný počet aut, ale je mnohonásobně bezpečnější pro lidi, kteří se po ulici procházejí. Kodaň také vymezila 

veřejné prostory, odkud postupně vytlačila automobilovou dopravu zcela. Vznikl tak rozsáhlá pěší zóna, veřejný 

prostor, který respektuje lidské měřítko a tempo. 

Proměna města se zákonitě promítla do toho, jak 

Kodaňané své město využívají. „Každá třetí rodina má kolo s 

vozíkem pro přepravu dětí. Taxíky musí být povinně 

vybavené nosičem kol, aby mohly případně svézt cyklistu. 

Kodaň se musela vypořádat s novým problémem, totiž 

zácpami cyklistů a nedostatečnou kapacitou cyklopruhů,“ 

říká Jan Gehl. Zácpa cyklistů v cyklopruhu je pro Čechy 

opravdu věc k neuvěření. 

S proměnou veřejného prostoru se u obyvatel Kodaně proměnilo i vnímání počasí. „U nás rozdělujeme 

roční období na dobré a špatné. To dobré, kdy lze trávit volný čas venku, trvalo dřív zpravidla dva měsíce. V 

Kodani se ale díky proměně veřejného prostoru města podařilo dobré období prodloužit na deset měsíců,“ 

popisuje změnu v mentalitě lidí. Lidi to do kavárenských zahrádek na náměstích láká i v pošmourném počasí. 

Stačí pár dek a teplé oblečení. Ulice jim slouží jako důležité místo setkávání a trávení času. 

„Takový prostor orientovaný na člověka nabízí lidem příležitost pro nejpřirozenější pohyb, chůzi,“ říká Jan 

Gehl. Chůze podle něj umožňuje spojit celou řadu pro člověka přirozených aktivit. „Člověka nejvíce zajímají jiní 

lidé. Při chůzi můžete vést s někým rozhovor, pozorovat ostatní, být pozorován. Chůzi můžete využít pro nákupy 

nebo pro procházku. Důležité ale je, aby se veřejný prostor k takové aktivitě sám nabízel a lákal k ní,“ popisuje 

Jan Gehl. Nemá prý smysl lidem nic nutit. 

Jízda na kole je pak další možnost pohybu, která je ještě dostatečně pomalá a otevřená, aby cyklista mohl 

sledovat své okolí a zapojovat se do něj. Z cyklisty se také může téměř okamžitě stát chodec. 

„Každé větší město má svůj odbor dopravy, které disponuje statistikami automobilové dopravy a 

přesnými počty parkovacích míst,“ říká Jan Gehl. „Ale žádné město nemá odbor chodců a veřejného prostoru. 

Nejsou žádné statistiky a koncepce.“ O chodce a pro ně přívětivé využití veřejného prostoru se tak nikdo nestará. 

„I já jsem byl jako architekt vychován, abych stavěl vysoké domy s trochou trávy okolo,“ vzpomíná Jan 

Gehl. „Pak jsem si za ženu vzal psycholožku. A ta mě přivedla k zamyšlení, proč budujeme města pro štěstí aut a 

nestaráme se o štěstí lidí.“ 

Gehl vidí potíž v tom, že pro architekty je lidský život příliš komplikovaná a těžko definovatelná entita. A 

při své práci pak raději pracují s formou, přeskupují hmotu budov či organizují čtvrti. „Architektura ale nesmí 

rezignovat na požadavky života, na lidské měřítko,“ tvrdí dánský architekt a poukazuje na to, že stará města, 

která vznikala organicky a bez rozsáhlých urbanistických studií, jsou stále příjemným prostředím pro život. „Nová 

moderní města upřednostnila praktickou a obslužnou stránku města na úkor kvality lidského života,“ míní Jan 

Gehl. Výsledkem jsou města budovaná pro snadný pohyb automobilem. 

Jsou ale i města, která svůj přístup k veřejnému prostoru a lidem žijícím ve městě mění. Jak Gehl 

naznačuje, cesty mohou být různé. Roky trvající pozvolná, nenápadná změna podle vzoru Kodaně, nebo přístup a 

la New York. Jeho starosta změny na Broadwayi prosadil a realizoval během dvou a půl roku. A prohlásil, že z 

New Yorku udělá nejzelenější město světa. 

[Zdroj: http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vizionarsky-architekt-jan-gehl-ve-meste-nejde-o-stesti-aut-ale-lidi ] 

          


