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AI VLASTNí P~EDM~T
optimální prostorové vztahy meZ2 lidmi

- urbanismus - nauka o města a jeho tvorbě (umělecká ~in-

(v~stavba obci a sídel) ", ~ ..i.. 1-." ,
':-' ~".l ~\ .•.'.

na uměleckou synthézu~ na v)tvarné dovrše-
ní plánem Se tvorící ZP

- věda + technicka + umění (umělecké dílo,
ale soutasně zboží, které musí b~t prodá-
~o = architektura, film. vjtvarné umění)

územní plánováni = soustavná tinnost. která v souladu
s celospoletenskými cily komplexně feší funk~ni vyu-
žiti území. stanov1 zásady jeho organizace. věcné a
tasové koordinuje vjstavbu a jiné- tinnosti ovliv~ují-

= tvorba životního ••..•. -...- .. - -!- ;,.•...- ..-: ./
:-:! ~.=.,_! o;::.·w..!.

- užívané terminy~
régionální,rajonové, krajinnéplánováni
regionalismus (uplatnění krajO v rám~i celku)
krajináfské plánováni
oblastní plánováni
crostorové plánování

cizoJaZ};Lr;é te.-miny:
~_ 811r1td:"'T: ,~):~

i

Town and Countrv Planning

Regional Planning
Rajonaja planirovka
Przsestrzenne planowanie
Raumplanung una raumordnung

B) SOUVISEJIC! vtDNi DISCIPLINY
a)Technické - stavebni. dopravni, strojirenské.elektrome-

chanika. silno a slaboproudá elektťina.
elektronika, termodvnam~ka. akustika atd

blEkonomické =makro a mikroekonomika, efektivnost inves-
tic. odv~tvové ekonomie. regionální ekono-
mie, urbanistická ekonomie, ekonomie provo-
zu města atd

c } Hum.ar»i tn i sociologie. psychologie. demografie. umění.
v~eobecná kultura. právni vědy atd

d) F'ť"-i r otf n i matematika. fyzika, chemie. mineralogie.
geologie, zoologie, klimatologie. metero-
ologie, geografie. seismologie atd

e)Obecn~ informatika (informaťní systéma)
futurologie a prognostika ,---+/-~, I

- [-i..
Ci PLANovANí A PLANDVACí PROCES

Casové dimenze plánO: krátkodobé
s tr""E',cinédC) bé

0'-') ••_•. '_~ :._ -',

I '_'!"'."



Fáze zpracováni plánO:
1.inventarizuje. P2S?Or~lZU]e
2.analyzuje (rozboruje) bilancuje. sestavuje tasové

3.definuje faktory soutasného rozvoje
kávané v~vojové tendence a trendy

4.sestavuje rozvojov) program, plán
Uvaha: nezbytnost" stanoveni cí10

nebezpsti nereáln?ch ci10
- cíle = obraz budoucnosti = pouze obraz na~ich

sou~asn)ch znalosti o obrazu budoucnost~ = vývoj
z~21osti v0bec znamená zm~nu p~ed5taVY obrazu

prognoza = pouze tendence a trendy 5 vymezeným
véJiťem možnosti nebo smér6 (viz sv~tlomet auto-
t-..; "i •• ",
1-'..!.. J. ~•• 0'-

Dokumentace; situace, zastavovaci plán atd = zachycuje
pouze jeden ideální okamžik v budoucnosti

, ,D) TERMINOVY PREHLED
-Osídleni = souhrn a vzájemné vztahy prvk0 jako výsledek

Složky Dsidleni = souhrny prvk6 osídleni téhož nebo po-
dobného charakteru

Jednotka os1dleni samota, oS20a, město, závod; silnice

rozmístěni slOŽek a jenotek (0zké)
charakter a velikost sidel a
vza]emné vztahy. vazby, poměr, ln-
terakce a provázanost

Sidlo = každá prostorově oddělená sídelní jednotka s byd-
lenlffi bez ohledu na jej! velikost

Sidlišt~ = sídlo. které kromě obytn~ch dom0 je vybaveno
nekter~mi zafizenimi pro spoletenský život
(\/Esnic2-., rné::::."to)
POZOR na sfdJi~té ve smaslu nov~ch obytných
části rné-:=-ta,

Satelit. trabant = sidli~té bez vlastni výroby (v~robni-
ho =:.t z eiT~í fTiés ta. J

S1delní útvar = město nebo vesnice
Obec. město = sidlo nebo sidli§t~ s vlastnim obecním nebo

městským zastupitelstvem 2 vlastním obecnim

Velkoměsto = zpravidla město nad 100.000 obyvatel
Def~n~ce města velikostni (potet obyvatel)

- právn1 (~~ad a zastupitelstvo)
_.. hi~-tCil"'icj::.~~.

Funk~ni zóna města = územni ~ást mésta 5 pfevažujici (zá-

Urbanistick_~. c~ar2kt2ristika ~ \/E.']. i k C!"3 t f L~:-'!!::.-'

~nich zón města a jejich vzáje-
mné vztahy c vazby
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Historické systémy = stálá sidla= kotovné 5~oleťno5ti !nomidi) - dnes
USA - sidli~tě obytnjch ~~ívě56

~:-=c~ A ::=; j: .~~ A

A) SI[lLA situace v Cesk~ republice
Pocet

~:.:- .;......:-~
.•••! '- '.-'_.'

Prfiměrné hodnoty:
pr6m~r~á plocha sídla cca 5.5 km~

- pr6mérn~ potet obyvatel sídla = cca 710 obyvatel
- pr6mérná vzdálenost sídel = cca· 2.2 a~ ? 7 km

cca 13.000 sídel u nás mělo tradici samosprávy
Sídelní síť je v tR dosti stabilní

B) OBCE sidlO vybavené samosprávou (administrativou)
- obecní nebo méstsk~ úrad + . .. - .

Z~i.S.t:.Lt.F'J..-c.21S"t\/Ci -i-

'-'Clen~ni území obce a města
(geodetické pojmy)

18S() = 12: 3Ci()

V~VQj po~tu obci v

1 ():: 7()(j (2,5.10,25.000 obyvatel)
dle statutu (historie)
dle +...\~ O~t L:.f"-adu.

i921 11", 5(J(i

1989 4.100
19:;:1 5~5(~()

19'7'2 = 5.:: E:(H)
-1 .::>Q /!
.L. I r--r = '~n 2(J(J

U~ivané velikostni skupiny obcí d12 počtu obyvatel:
do 2007 500. 1.0007 2.000, 5.000. 10.0007

20.000. 50.000. 100.000.
vice než 100.000 obyvatel

~ Situace obci v České republice~
Velikostni sk~piny obci podle pottu obyvatel

Strukt. obci % Rozmisť.obyv.% PrOm.po~.cbyv.
"1 c;.e::-r,
.1. r ....! ,_, 1 S"'S:'l J.991

.-:" r-~1-', ,-!..:....: ,-,' '." ~_.' 89., Li· 374
2 lt (J(J(j-·9. 999 2. S' -; 9 '! C' .~

.!. .,' -; .!.. 3. 804 ·:L111.
l-l-l!." 618 ·q·2:" Lj·93r-=:.L .:

'.-'"--' ~ .s.

77ť::.· 1 'I 7f:~5



C) HISTORIE VZNIKU SíDEL V CR
keltské osídleni (Bojové) pjvodni.zejména vnit~czemi.
d~di=tví v názvech sídel a rek (Jize~a), B~johemia.

germá.nslr.:é os í dl en i < :'-""l.:':1.r- 1:.:C}~T:č~.né' _. ř:::v ř3.c.io\/É-·> _.. !'il·:~1"·-c;b~._(c!L!.rn
slovanské osídleni

poddanské poplatky
ranný st~edGvěk - Pfemyslovcl

vliv inflace na postavení poddaných a tudíž _ sídel ;' ~ ~
:~.t1osvobozeni od poplatkO ClO, 20 i 30 let)

"Lhota, Lehotaatd.
Histor~e vzn~ku názvO; Eeský brod, Havlitk~v =.~, -", -l

~.'! l.._'W"i

Dalskabát, Cukmantl, Sokolov (Falknov),
Kutná Hora, Mariánské Hory

Vzdálenost sidel~ dostupnost poli" zv1Fecim potahem
(kon. kráva), cca 1.5 - 2.0 km za hodinu

12.0 hodin denn~ = 1.5 hod. doprava

1.", 5 ~!GO:: dO?~·-.:3.\/.3.

[f) GRAFICt<Á ILUSTRACE
1.Pc~et obyvaťelstva v ~R podle velikostních SKU~ln obci
2.Rozmísténi a velikost pr6myslcvjch stfedisek CSR - 1970
3.Velikostní ~ada Cs mést nad 1.000 obyvatel 1964

,"-O I' I I'

Er SOUCASt~JE TEf"JI)Et.JCE V OSIr)LEt~I
dalši uvolhováni pracovních sil ze zemědělství ve pro-
spěch mést = pFesun obyvatel
na venkově nadb1vá základna pro bydlení (zákl. fondy)
vznik chat a rekreatnich domkO (specifickY teská situa-
ce - rozsah nad evropsk~rn standardem)
kategorie prvního a druhého bydlení CtR, Evropa,
Amerika = tfet1 bydleni)
úloha rekreantO v ~ivotě obce (zastupitelstva - volby)

- pokles v)zanmu chataťeni Csouťasnost. podnikáni, ceny)
Róst pottu ma11ch obci = mimo jiné d6~ledek volebního zákona

a zákona"o obcích - otázka konstrukce samosprávy
ProtichOdné tendence:

prinCip ztotožněni s lok~litou (možnost rozhodováni) vede
k drobeni na malé obce
princip recionality výkonu samosprávy a státní spravy
vede ke vzniku vét~ich obci =aglcmerace obci _ sdružováni

Celostátní decentralizace = lokáln1 koncentrace
Uloha aglomerace obci do roku 1989

PDPulatni exploze a její rešeni dle OS~: tástetné p~e-
sidleni na jlnOU planetu, ~ešenipotravinovéhD problému
(vy~~í intenzita zemédélstvi: zv;~eni hektarových vyno-
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Obr. 5. Velikostnl Fada československých měst nad 10 000 obyvatel. Stav k 31. 12. 1964



Počet obyvafelstva v 6eské republice podle velikostních. skupIn obcí 1950-199fx}

-o

Velikostní Počet 6byvate1stva v tis; Změny v·počtu obyva.te1stva v '\
skupina obcí .. , v období
podle počtu

1950 1961 1970 1950- 1961- . 1970- 1980-obyvatel 1980 . 1991 1961 1970 1980 1991

Do 200 515 282 205 75 168 -45,2 -27,3 -63,4 124,0
200- 499 1 328 1 084 927 526 640 -18,4 -14,5 -43,3 21,7
500- 999 1 256 1 310 1 249 952 858 4,3 - 4,7 -2:1,8 - 9,8

1 000- 1 999 994 1 163 .1 090 972 889 17,0 - 6,3 -10,8 - 8,5

2 000- 4 999 ·1 134 1 322 1 203 1 183 1 054 16,6 - 9,0 - 1,7 -10,9
5 000- 9 999 635 799 844 . 947 911 25,8 5,6 12,.2 - 3,B

10 000-19 999 525 702 819 1 107 998 33,7 16,7 35,1 - 9,8
20 000-49 999 684 743 753 1 148 . 1 199 8,6 1,3 52,5 4,4
50 000-99 999 296 476 877 1 234 1 274· 60,8 84,2 40,' 3,2

100 000 a více 1 529 1 691 1 841 2 148 2 308 10,6 8,9 16,7 7,4

Ce 1 k e m 8 896 9572 9 808 10 292 10 299 7,6 2,5 4,9 0,1

Do 2 000 4 093 3 839 3 471 2 525 2 555 - 6,2 - 9,6 -27,3 1,2
2 000- 9 999 1 769 2 121 2 047 2 130 1 965 19,9 -·3,5 4,1 - 7,8

10 000· a více 3 034 3 612 4 290 5637 5 779 19,1 18,8 31,4 2,5

xl V roce 1950 pfítomn~ obyvatelstvo, 1961-1991 trvale bydlící obyvate1stvo; ve všech letech podle
uzemn!ho stavu obcí v roce sčítání. Meziuhrny počítány z nezaokrouh1ených absolutních čísel.

-_._-- _..._--------
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hie~a~chie st~edisek - obtanská vybavenost = demografický
p~tenciál jednotlivjch stfedis2k

st~edisko l_~ádu = je strediskem pro své územ i
2_~ádu = st~Ediskem i.rádu P~o své územi a

strediskem 2.ťádu pro své územ! _ dal-
~ich 6 stredisek i.(ádu

- systém šestiůheln1kO - odtud hexagonálni
stťediskovost a st~edisková sidliště
1933 - vypracován mod~l strediskovjch sídel ji~n[hG

- Bavorsko = v]razně agrární země (pomě~né jednodu-
;=f-)~~" k r-a.j irl'./ f~l=:1 12'-./-')

P(edpoklad: homogeni rozdéleni obyvátelstva.
dopravy. spojd a pOptávky

pťevaha významu stťediskového sídliště nad územim
jE~ c:b·kJ.OF:u.jicirfi

- stfediskovDst založena pfedevšim na vybavenosti

pro jižní N~m2cko~
-l řvt -. ~.-l.·,....1--' ~-
~.": i :.=,.~ !".'-!! '- Tr2ni mésteťko cca

J~jez:drlí ITi~stečko
1..(:(,(; o by \( čt t2-1
2 ..()~)C)

Okresr-:2 m~sto 40000

LefHské město

Krajské město
Lupni m~5to
Pr ov.í.rič n i město

1938 - teorie pfednesenana kongresu v Amsterodamu
vztah teorie k autoritativním reiim6m

Kritika = náprava - 3 stupMová hierarchie a její rozvolněni
- vznik aglomeraci

S~é\zn;é Zt"?m~ = ~'-dzr!:i pc.i:: e t s tLtFťj~:, (!\~2mEc k o , Ma,~-Ia,t-S1::.0 'J F7c)1s'k o,
Rakousko, teská republika atd.

i.Vybraná rozvojová města - Francie
2.Stredisková sidli~tě v jižnim Německu podle Christal-

lei'-cí• (1;'~33)
3.Spádové 0zemi v systému st~ed~skov}ch s1del podle W.

4.Hierarchické 0zemni uspoťádáni maďarské slté rněst-
':::.I::.~,~'c h _s }~ci 1 i. ,~':.ť

5.Studie pásového v)voje ekumenoP21e v Evropév 2.polo-

6.Hlavní pros~ory koncentrace v Evropě
7.Polskc - studie pásové uzlového rozvoje osídleni

.; '!
...!. ...:..



FRANCIE - VYBRANÁ ROZVOjOVÁ MĚSTA

•.. ,." .
ODERE VYBAVENA STREOISKA DEPARTEHENTU

oee .,. I I I

HESTA/ KTERA ZCELA NEPLNI OBLASTNI FUNKCE

o OBLASTNI CENTRA

, I I I I ,

HRANICE SPADOVYCH UZEHI HLAVNICH OBLASTNICH CENTER

, ,
OSM HLAVNICH OBLASTNICH CENTER

111evni o::lB-lltr.i centra máji če;'it obrovské
pi~';'t6žli '"Jest.i :Detl'"'o-pole R ne.poI:o:i k vhodně,j-
É:~~~~z~~ien:ekonomického potenc:alu na ů-
~e~i ~:a:~. :á,o~eň m~ji ~~ke,Jako Bil~é
=~s:::o~é.:-p\:{ ,,;ly. ;;dpoT-l t r ozv oj ;-:-i lehlýcb
,:·l{;.t':_~.•

D 2001:1T1

-, '-.~
..!•• :..:....



Obr. 1- Spádová území v systému střediskových
sídel (podle ChrisraJfera}

S{OLA
<, A HRANICE

JEJICH ÚZEM!:

® 2. župn' město
- {Gsusteat}O K krBjské město

(Bezirksst8dt)
O O okresn; město

(Kreísst8dt)
O Ú Í!j~zd[ll měs-

tečko
(Am/sort)

T trin! městečko
(Merktort)

Středisková sídliště V jižním Německu podle Christellera (19JJ)

o 20 40 60 KM

1 r
TEORETICK[ SCH[HA i
Y r I ff iSTR.(D"lSKOVYCJ.4 \IDLlSI

Leg e n d a :

IUERARCHIE
\TF-rDIIE!:.

€)l
@

O

schematický okruh 21 km
spádové území měst kategorie ~ezirkBstadt (cca )0 km)
hr~nice spádového území center nejvyššího stupně
hlavní spojující komunikace center nejvyššího stupně
ve~lejší spojující komunikace center nejvyššího stupnč

Stře~i8ka r~=ných
hiercrchických stupňů:

L - Landstadt (cca 500.000 obyv.)
P - Provinzstedt (cca 10C.OOO ob.)
C - Gsustsdt (ccs )0.000 obyvatel)
B - Bez1rkss"tadt (cce 10.000 ob,)
K - Kreisstadt (cca 4.0CO obyv.)
A - Amtsort (cca 2.000 obyvatel)
U • Merktiort (cc~ 1.000 obyvetel)

P

G
@B

K

A
H

o



~ierarchické územní uspo~ádání madarské sit~ městských sidliší

:iie:-erc:;~ck)~ stt.:pen jednotlivých cě s t byl u r č e n po:-:le :-:J:r.i~o obrztuspeciélizo"~nÝch ?ro::ejen v roce
l;ól. 1Jole v p!'ev~o rohu S=':)V:12r.:[ s tE'oret"ick.:~m ~c~érr.<:tet:!{"hris'téller~v)in.

I' !I'o{O 1.rtupněII' ~ @ 2. stupně., .~ O 3. dupné

. O t!tupně
mě!to •

. O 5. \tupně

LEGENDA:

"

lili II ~IBL~Ž!ii: ~ztrlI I IIOLlIT I HENE
Nd 30000BYV.

I I
HUNIC[ UHNI

1. ~!upné 3. stupně 4.ltupně2. ~tupně

"_.



STUDIE PÁSOVÉHO VÝVOJE EKUMENOPOLE V EVROPĚ

V 2.POLOVINĚ 21.STOLETí íJ.G.PAP,t..IO/l.NNOLJJ

-

o SOD 1000 km~'--~--~--~--~'

HUSTOTY osíOLENí:
OB;)"urba.r:::'ZRCe,Eledující hlRvni coprevni I!.

in!TI!.B~rur~urni tahy, spojuji hlevni uz~y
osídlení, ležící na jejich k~íiení.--~~

,
VYSOr.A

~ ,
STRt:ONI

, ,
NiZKA



POLSKO - STUDIE PÁSOVĚ UZLOVÉHO ROZVOJE OSíDLENí

(T.MRIYGLÓD) lB.MAlISI)

1985 2000

o H(STSKÉ ACLOMERACE HAD 500000 OIlYV.

<Il HĚSTA - 300000 - 500000 OBYV.

• MĚ STA - 100000 - 300000 OBYV.

o t1ĚSTh - 50000 - 100000 OBYV.

'" ,.., I

LECEtlOA - VIZ PREOct\OZI PRILOHU

o, 200 ~III

• VĚOECKO-VYZKUHHÉ CEttTRUH

20 Hrtygl~dovo Bch~ma hlavních tahQ Lechnick&
infrastruktury je v Bouladu B Uali8tovým mo-
delem ro~voje pBidlo~i. Již v pOBledni době
Be však ukázalo, že jak rozvoj aglomoraCl,tak
i r6et osidleni poloi~n_ho v oslch urbaniz8ce,
bude probíhat pcimaieji nel Be pfedpoklidalo.
před 15 lety •

~ SYSTÉH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚZEMí IlITtHZIVttf URBAtHZACE

._ ... _-----_ ...__ ... . .__._-_ .._------
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Soustava uplatněna v 60tých letech v CR dle Christallera
i~-c

A) CHAF~AKTERISTIKA STŘED I SEI<
Nestfedisková sídliště

minimální vybavenost
- bez státní podpory bytové " '\"'y=--::~:\\/D

- blokován rozvoj
1.StfediskoVé s1dliště I.stupně = MíSTNí

nejmen~i stfedisko
optimálQí-standard méstskéůrovné
někdy nem6cnice I.typu a základní školy
postupné soustfeďování obyvatel
ve spádovém územi Z.stupně = obťanské vybave~í +

pfevážně zemědělské obyvatelstvo

komplexní městký standard J~~t~ě 1.s~~pně
vybavenost2.stupné l pro stfediska i.stupně a
jejich" L.tzemí·
zpravidla stfediska prOmyslu
nemocnice II.typu a stfedn1 školy

3.Stfediskové sídliště 3.stupně = OBLASTNI (krajské)
nejvyšší koncentrace výrobních i nevýrobních odvětví
plni i funkce strediska 1. a 2. stupně
obtanské vybavení = vyšší sortiment - sportovní za-
fízen1. divadla, muzea, galerie atd.
netmocn~ce III. typu a vysoké školy

BJ NOVÉ ČLENĚNÍ
l=Elen~ni do 9ti stup~O = 3 velká centra

~ st~edni stfediska= malá stfediska
2 nestfedisková 51dla (trvalé-

ho významu a ostatní)
2.posledni návrh = 11 stupňO

VJ~ z riarnn á

= clst~\tni
stťedni centra = dtto
nižši centra dtto
íTi21~\ centj'-ct = \/)zna.fněj~.í

.-L. _
! C).
!

POUZTÍ TF; ÍS Tupr':JovÉCELKO\/A KRITIKA NEDIFEHENCOVANEHO
SOUSTAVY OSÍDLENÍ
1.Nerovnom~rnost rozmístěni sídel

terén = vedeni komunikace = k~ižovatky?
rovinn~, nestejné zdroje VODy

...-.,~.-1, "
t-" ••..··~..J .Y

hc)r-~:.... C! \/O:IOt2;::"'E~

dosa1itelnost c~dy vhodné bonity

17 -



'\\"-
\1:

):' 2", Nej"-O\!nOJT!e:-nost roz.místění prd.mj/slL~
proces industri31izace

kcmunikaťní skelet ......u-.o. :"".. ' ~ ..
:....; I-~i:',r =~.!.

agLomerace fandO
?rdmysl vytváfi nové preference
prdmysl mOže význam stfedisek zvý~it i sní~~t

3_Ruš~v~ vliv kDmunika~nich tras
komunikace. mosty, reky, plavebn; kanály

- pr6mysl + komunikace 5Polup0sobi
- posun v hierarchii sídel

4 .•Sezoni-pt:rsun', pob"'ebsldel v r-ekre2t:nich ot.:l2stech
vyb2Venost = v sezoAé ?otiže pro stabilni obyvatele
v sezoně nékolikanásobek poťtu stálého obyvatelstva
otázka druhého bydleni

5.Vliv jednDtliv~ch sídel za hranice vymezené t~istupho-
vou sous t.a.vou

r6zná sidla = rOzni 5112 v!~vu
íTlé·=:..t urč uj 2 ~ sociální struktura

demografická struktura

láze~stvi. univerzity
speciální stredni školy

6_Problemati~nDst spádovosti okrajových sídel
pOdorys sídel = centrická. silnicovky. podélné,

~Ienité. rozpt~lené

schematitnost pťedstavy
7cStatický cha~akte! t~istup~ové soustavy osídlení

rOznorodost podmínek
di fet-ETlcictce
nerovnoměrnost rozvoje
aglomerace a metropolitni oblasti

8_Vel~kGstni ~ada sídel je plynulá
- naopak stfedisková soustava vykazuje stupně

D} GF~AFICKÉ ZI'.JÁzOm-.1ĚNÍ
1.St~edisková soustava osídleni CSSR
2.P~edběžný návrh kategorizace sidel



STŘEDISKovA SOUSTAVA OSíDLENí ČSSR

..;)

NAD 100 TIS. 08YV, •

50 -100 •

!....

20 - 50 • STŘEDISKA OSíDLENí
OBVODNíHO VÝZNAMU

s - 20 •

DO 5 TIS, •

STŘEDlSI<A OSíDLENí
MíSTNíHO VÝZNAMU

HRANICE OI<RESU

HRANICE SPÁDOVÝCH OBVODŮ SOOV

31 Střediak& osídlení obvodního vý:namu jsou po-
1IIěrně roYnom~rně ror.lohn& po celém úumi
státu •

.. - . _ ..•. _-_ .._--------------





mnohostran{ sociálně ekonomick1 a Územně
t; ;::'0c:: ~-'ln i. c: f·-,: ~;:.- r::: ;.- oC E.' "::.

rozhodný vzestup s nástupem in2ustrializace

- stěhováni obyvatelstva do mést

změny funktniho využiti území sídel
kon~entrace městských druh61 tinnosti (funkci)

dt t.o

vznak nových fortem o prostorových struktur osídlení
(aglomerace, p1edmésti atd.)
1-::Jz~~í!Y-2ni rnĚ's-c.skÉ,nci ZpO."30C·U ž i v o t.a e

specifická struktura stykd

systém hodnotových orientaci
- Stěhování obyvatel do města (postupné p~es male města

d C.1" vel k J~'c h )
- SKRATA - NEPRIMA URBANIZACE
= P~esun obyvatelstva do měst = jeho
- Zemědělství uvol~uje lidi pro jiné

napf. zemědělská pOda ve Franici~
rozsah 2ha uživil v + c· .-..;....-..1 r-.~-I.!.'_'., =:o !-w,..(.~ ,_.!, 1 oby\/.~tel e

roce 1970 = 20 obyvatel v

budoucnosti = 40 obyvatel
- BELETRIE = traditni odpor k méstdm _ jmenovitě k vel-

komést6m (ne~est. nemoce. alkoholismus. mravní ů~adek
a t.d . )= Město jako myjlenkové ohnisko a centrum rozvoje
Prodlužováni lidského věku (1730=251et. dnes=761et)

Bl tiSELN~ ÚDAJE A P~EHLED
Vjvoj obyvytel světa (v milionech)

Obyvatelstvo světa Obyvatelstvo měst
nad 5.000 oby\!.

18CJ(~ c;:'c)5
1. 170
1. 61.0

25
185(~ 75
1s:.~)() -~r-:;1-\

...:..:..,:;;...<-~

720

ROst podílu městského obyvatelstva
S\i2tB

?- ,r, '~!
"-'-,/,;



Městské obyvatelstvD v Ceskoslovensku 1961-2010
Podil měst. obyv.
I-=-'C::-r.:-;::-I r-·!::. C:::::'
.:,......0_'; ,\ ~~..! '. •._'! \

PDdil obyv. dle OSN
_ •• " - o • __ •• " __ ._ - ••• __ "0 •• __ •• _ ••• _ ,_ -c, 0·0 ._., __ ••• ,, " __ • - • , __ • _, • ~

' •.. ""'." .".?
~5::).;7,.

~ SEL Š" I

60, ::

t,1.'j .::;.
J::::.-:-, ,.-\
--:..::... := -'-'

~ 5~::,2
62.,9

66, Lf"-:~. C) -;:-
'-' / ".' -'

76"; 9

"7 II r:
;' +r -:: .::-

2ť)(;() f'-=:- L
.•" '_!"j !...•••

7:3 ..: 5
~'-="'-"---'.'-";

rpOdil obyvatelstva ~ijícího v m~stech současné Evropy
} Evropa celek. 72%
\ ':;=:\/E~ř- 8t!:;;
) západ 80%
) jih 63%

C) V~VOJ URBANIZACE A JEHO PODMíNKY

Znaky preindustriálniho města~
i.Složitá 50ciálni struktura - vznik trid mimo iemě-

déJ.st\/i

3.Malá velikost měst
4.Větěi hustota zástavby než u venkovkých obci
S.Maximální využ~ti zdroj0 energie
6.5tavba monumentálních budov
7.Pomal} rOst pottu obyvatel

~
i
; Faktóry rOstu měst

1.ZEM~D~LSKA REVOLUCE -p~oduktivita zemédélstvi
2.PRUMYSLOvA REVOLUCE

vlastnosti parního stroje
soust~eďováni pr6myslu a obyv~t_l
kcn~c bydleni v individuálních domcích ,.--......,.; 1.-

~',:",: i~ r-,

3.POKROK V ORGANIZACI PRUMYSLU A OBCHODU
I - Gtinná směnaI - pokrok v dopravě, obchodě a peněžnictví
\ _. líobcrlcJ"driÍ t-eV'olLlC'ell

\ 4.ZLEP§ENi DOPRAVY
I doprava železnitní = lodní

- železnitni dOP~2va pro malá místa finanťné nedo-

5.DEMOGRAFICKA REVOLUCE

zlepšení hygienickjch podmínek
zlepšeni ~ivotni úrovně
zachování vysoké úrovně porodnosti

Détská úmrtnost na 1.000 iivě narozen;ch d~ti~
1730 = 250. dnes = 20. 2000 -

6.V~VOJ ZDRAVOTNíHO INiEN~RSTVi



..--'-
I

7.KULTURNf ~ PSYCHOLDGICKA P~!TAtLIVOST M~ST

[I) ZPOMALENi RUSTU M~STA MODIFIKACE URBANIZACE
zm~ny: l.ve zdroiich energie (elktFinal

3.v nákladní dopravě
I

J1-
4.V2 struktufe prdmyslové v~roby

6.v osobni dopravě

(\,:·-tE>.hc!\-·'~;.n-:(~'[n2~.lJ~'-.:crl si·del--dc) or-gani-sHE..l. ·iDěstB.~!·= 4._·C,tldobi·
i ..f.~~.7~e·= p.O.p:--\/.é pf:!.inié P!-=~.so.be·Fi'.·(·mě5t~1 n.a zE:fi!·éd.él·5l.:.é. obce

(2ména straktury zemědélsk~ch závadO, názory.

2: Té.ZE) = pf·~ipr-~i.\/a. k· ·PCJiTlě'~~ťo\!á~í .= !T!és,t.o p.e~,-~.c=-bí~='../:).IT! :11..-

votnim slohem pfímo na obce
invaze = změna užíváni zemědělské p6dy~
symboly městského života: nájemní d6m,hotel.
k·3.vÉ.t'nB.

4.fáze = integrace obce do městského organismu, městská
doprava, telefon. v6d~vod, kanalyzace. právní
zatlenéni (pfipad Ostravy)

Procentuální podil obyvatel m~st z celkového pottu oby-
v~tel daného území (regionu, státu, kontinentu. světa)

Rozdílnost definice města (podle ~oťtu obyvatel, histo-
rické hledisko, právní postavení a pod.)

G) STROP URBANIZACE
= n.3=.:.,'ceni Lt;--b~~.niz-=~ce
= ukon~eni urbanizace

Pfiklad: Britanie = 1926 = 78,7%

Cca p~i 50% dochází k zpomaleni
p~i 75% dochází k zastaveni ~ k poklesu

H) Sf~:RYTÁ URBAt\fI ZACE (porne~ťO\/~~n:()

l~Změha charakterusociálnich vzt~hO mezi lidmi
- _zména vnit~ni moc~nské struktury rodina
- oslabeni pfibuzensk;ch vztah6

2= \l!řť-j~i vztahy
- zv~~eni v~znamu módy
- vnější vzory chováni
- zv~šeni v~znamu politick~ch názor6

3.Kultura bydleni
kou.p;?lny'

- ústfednl topeni
- celkové vybaveni b~td

4.Zivotni zpOsob

využiti volného ~asu



- klasá samozásobení
zmenšeni v;znamu lokálních 5ku~in

Vtahováni vesnice do organismu města - INCORPORACE

CH) GRAFICKé ZN~ZORN~Ní
VJvoj podílu m~stského obyvatelstva 1961 - 2010 v %
CtSFR. tS. SR, 6SFRCOSNl. vyspélé ze~é (OSN))

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA

1961:"2010 (v %)
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A) STAROV~Ké M~STO
První plán = sumerské mésto NIPUR

'f CI f- U. fT) r- c= rn -:3.í:U. fTl ",'

první tlnžovni domy
kanalyzace Ccloaka maxima) + zásobováni

- dlážděné ulice
dálkové komunikace (Via apia)

Stredověké 2_pfechcd na novověké m~sto
= vznik p6vo~ni keltské osídleni

kolonizatni města <premyslovci), ulitni osnova,

horni města CKutná Hora, Jihlava. Pfibram)
lokátofi - zakladatelé mést (lh6ty - Lhota. Lehctal
dDvod vzniku ffiěsta~

al obchod - tržní města
b) místo femesel (výroba)

(hradY jako administrativní centra a pos-
ky·tnutí cichi'-a.n}')

dl těžba nerostd. (Kutné Hory, Sfezové Hora. Mariánské
Hory)

= umíst~ni ífH~std. križovatka obchodních cest
p~echojy rek = brody
podhradi (bezpeťnostl
v místě těžby nerostO

vztah města k ~ece = město se staví zády k fece (feka
slouží k likvidaci odpadu. problém s obranou mést~
- h!'-a.dby')
v;~kové vztahy = Praha (pfizemi vzrostlo cca o jedno

úloha hradeb
pc~d12Ží)

obran~ (ale také právo)
== funkce m~sta náměstí (trhy. podloubi)

hradby (obrana, brány. uzáv~ra města na
noc)
meziprostor (velkorysost. volný prostor
pro dal~i rozvoj)
zástavba mimo hradeb (v ~as2 obléháni
zničeno)

i

I

I
I
I

\V
j

-. p6dorys m~st rostl; (nepravidelný)
~achovnicovÝ Ckolonizatni města
1\;el';; \'0 rk )

v i z

pddorys = pamét mést
devastace v obdobi do roku 1989
starověk = chodec (severn1 Afrika
sít vorív :

== ~ir><ka ulice no--

st~edovék = jezdec + ko~sk; potah
novovék = automobil

- velikost náměstí a města~
\/elik.c,:=.t [:lc)cnc:;L::C2 (dr-Lthé ~}ej,··~.t-~;J: fn~lstc čE";;k.É'r.'iG
králostvi =1.200x900m), C.Budějovice (700x460m)
velikost náměstí !Jihlav2 = 100x350m, t.Budéjovice
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Miljutin~v plán sidliště při závodě Trel:tor":stroj--.
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7 TVO~! ~IUr~lc~ t'/l ACTCTVAr~ I~I'_C'~.-_,Tl,I: ! I I LIl_ W !.. H ·'.Ln'...!LI ! I'"n,-,~

velikost (0zemf,obyvatell
velikostni pod11 pfechodného obyvatelstva
geografické poloha

- druh urbani5tick~ a sídelní struktury
pOdorys (ce~trálni. podél komunikace, rozpt~lený)
v~voje (historický, tě~ba, prOmysl, doprava atd.)

- administrativně správní postavení
- hle~iska etnická (pfitomnost národnostní menšiny,

monoetnické, viceetnické, rOznorodé atd.)
kriteria kulturné-civilizatni

- ekonD~ická klasifikace
demografická klasifikace

)-,":--,
FAKTOFN OVLI'i!~UJiCí TYFOLOGI I SíDELNÍCH ÚTVAHU

Typologie sídelních útvarÓ závisi ns rOzných faktore2h.
MoŽné č12n~ní podstatných faktor~:

2=vývoj - podle společensko-ekonomických faktoró:
- feLtdálr1i
- kapitalistické

3.visady měst svobodné. královské
ko rurrov.ačn i

p t&;· ís-tB.vr: í
4.administrativn1 - místní. okresní. krajské. ~epublikové

státní. kontinentáln1. celosvětové
5.spole~enskD-hospodárská funkce

- specializované + 1.. ..-,-,
; L.\: I r-. '- t:::'

6.mira centrality
7.typ seskupeni - samota, osada, vesnice, malé město,

město, urbanizovan~ prostor. urbanizo-
van) region, základní makroregion,
vyš~í makroregion. celo6zemni region

8.prostorové uspo~ádáni:
= celku: - kompaktní (bodový)

P~~.SOV".? '1 P~\SiTiO\/J"

radiálni (véjifov~, stromový, hvězdicový)

= prvkÓ:;

monocentrický. bicrntrick;, polycEntric~~
- hi2rarchizovan~

s vlraznlm centrem

~.,,.....:.:.:...c:. ---



r12L\:'::::\\/(-::;"ll é
p ~-a\/ i de 1né

9.pfirodni podminky:
terén rovina. svahy, údolí. vrchovin~. kotlina
VOG2. ~ .•.•..-, .-': .j,',y,-,'U=, 4-.-. L , •

L!-' r-. ~I •••

porost - p~i leSE, v lese
kl~ma - studené, mírné a teplé pásma

10. poloha -- na úrovni území nebo vo~y
ii2d L:.!CJ\'-"n}~

, ,
L~Z2rnl

pod úrovni území nebo vody

Klasifikace dle Dr.Ji~lho Musila: Sociologie soudobého

A.M~stská stred~ska pr~márni produkce

2 = r=~J'"b.~\:)[.'5 t.v i..

3.Hornická CKarviná. Kirunavarel
4.Vzniklá na základě těžby nafty (Baku)
5.Dťevafská (Finskb. Kanada)

1.Monoprdmyslové (hutnictv1. strojni. che~ie, textil
(Liberec). konfekce (Prostéjnv). potravinárstvi.
automobily (MI.Boleslav. Koprivn~ce. Deitroid)

2.PoloprOsys!ová

i.Světová (Londýn, Amsterodam)
2.Národni (v podstatě v~echna velká města)
3.Regionálni (zhruba v~echna stfedni města)
4.Mtstni CPlovdiv. Pbzné~)

[)= [)DPrc,\fri i města
1.P~ístavy (Hamburk, Komárnol
2.Železnitni C6.Tťebová. bohumin)

EcM~sta skladovacích z2~ízeni

F.M~sta bank c poji~ťov2n
(Dússeldorf, Bejrutl

I I. F·OLITIC~:~ASTĚIJIS;{A
A.Svétová polit~cká ast~ediska (NeN York, Zeneva. Partž,

B.Národni hlavni města (Praha. Bratislava. Warěava Buda-

C.Regionálni správní stfediska r0zných druh0 a stup~O

D.Města soudní (Haag, Brno)



III. KULTURNí STEDISKA
A.StFed~ska světové kultury

1.Univerzitni mé5ta íOxford, Heidlberg)
2.Mésta vědecká (Dubne, HoustDn)
3,Stťediska produkce kulturn1ch statk0, L·~'; l-,..

r .. : •.~!! '1 fim6'i
mody (Lipsko, Hollywood. Frankfurt nad Mohanem)

4.Města muzea (Benátky, Bruggy)
S.Města památná a symbolická (V;mar, Jeruzalém.

stradford nad Avonoul
B.Náboženská centra

1.Hlavni města jednotlivich náboženství (Rtm, Lhasa)
2.Poutní města ctenstochová. Lurdy)
3.Nábožehská .památná města (Mekka, Betlém. Hebron)

IV.VOJENSKA MESTA
A.Pevnostní města (Gibraltar. Naarden.

B.Posádková města (Terezin. Olomouc)
C.Mésta vojensk9ch základen (Aden, ~lngapur, Quantanamo)

t.' !:)C"t.·-c.C.r,ř-l\1 T ,,·ú::'c-j Av. !"-~t-·_! ••.!-!'"""'!L..:_~....!... ! !~~

A.Lázeňská města (Karlovy Vary. Bath. Bad2n-~aden)
B.Turisticko rekrea~ni stFediska CSt.Moritz. §pindler6v

ml)n. Horní planá)
C.Kulturně turistická města CSalcburs, Dubrovnik,

BaJ"rci th)
D.1"1ést.a zábavní Ca r Lo , E:an I -._'!....~.,.:::::.

VI: OB"1''Tt''iÁ r1ESTA
A=Obytné satelity města noclehárny v okoli metropoli

eWalwyri Garden City u Londýna, Wálligby a stockholmu)
B.Města dOchodcO - nékterá mésta v Kalifornii, na Floridě

čt n-=\ HEH',laj i)

VII=SMÍŠENÁ MĚSTA
města bez výrazné dominantnifunkc~



charakteristikou a velikosti funk~ntch ploch
(zón) mésta a iejich vzájemnými vztahy, vazbami

SEř<TOS:"ý: 1. pr-imé.rr! i (zern(~:ciě 1s t v i -i- t~~tbč~ S LU'-D\/ i li )

2.~ekundárni (pr0myslová výroba)
3.tercárni (slu~ba v nejširšim smyslu slova)

quaternálni (finantnictvi. ~pitková kultura.
věda. v~zkum,vysoké školstvt.
vrcholová administrativa)

1800 19UO

. primár-n. sektor

s~kundárf\1 :;ektor

terciární sektor++-t-+++++

II RYCHLOST A AKCELERACE
HOSPODÁŘSKÉHO POKROKU

vývo: prům~lové výroby ve Frol\cii:

1910 . . 100 1952 130
."

1939 . 105 19ÓO .. 230
19.e 10' H65. 330
1950 " "

117 1968 • LOO

Ročn. přírůstek průmyslo"é výrobr během obdobi 1952-1960;

Joponsko ......• .• 13,1 '1;
SSSR " •••••• 10 %
NSR .........•.... B~'}~
ltcHi~ .•.•.•.•.•...• e %
Francie ...•.•.. .•.• 7 ,~

Holandsko .. .. .. .. .. 5.5 ~~
Selg'e :U%
Velkó Brirénie .•..• J ,,~
USA " ••• " •• 2.7%

vývoj poměru sektorO v procentech:

konec IB.století
USA (F'r snt; ie)

1965 - USA (Francie)

Jean Fourastier (1907 - ?)

SekLlndE'''-

55

1o 8C)--9C;

inžen}r. ekonom. právnik, univerzitní prOTeaor

I) ~ .i in J? Z:{ t f J:.: a.

Publikace: Velká naděje XX.století
o;C·ir.:::
.!. li ,_,

Strojové vJroba a blahobyt



S) ATH~NSKA CHARTA A ZÓNGVANí M~STA

Athénská charta - vJsledek 4.kongresu CIAM jeho~
urtujicim tématem bylo funktni město. Pojem funktniho

-~--_._."-"".~''"---'-'-
!!2i~3t.~"0. \/ ~y.,c: h 2~::::2~ I ::~ f"""; .;;-~ z:C~:r:L~ '} Ž 02 i' CJrtn 2~ -;,,4 s·t 2 } e ci~ t e ,!"'rtr i T",; c;\.~á n 0:

/ .:=>.h c' ".Z ~ l~:~f·!;;L7:i--;1IT;,-..r--:lL.-~F:~·{c~~TnFiř !::~)/crl-e·r'-?!n~--~.~·-r,~c~{~-"--'rE'.C:-i-;:e·2~!~:~_~~__~·_:!~e·--'·
T~'~;;V z á ..;=i;··l·i-~,ť: E::";: '!;"":.': J}'-c:::["-- ;?}c.~;:.~~!;-a :."'-C·U .':

Z i~'='č~{-;j'n:( '5 f··č.,n' ;=~~·>·~rsr-~.-·--:C~'-,:""~·~'Gi-~9 j·-'esu C: I ?-':1vj b~'" 1 a. fo rmu 1CJ\/.~;.n.3

na lodi Patris II během plavby z Marseille do Athén. za
krátkého pobnytu v Athénách a pri plavně zpět.

crAM = Cogrés Internationaux d Architekturen Moderne
Hlavni pr~ncipy funk~niho města jsou rozvedeny v Athénské

Cř·:~"'i·-·ter. r--iezl~7E~jdu.12Ži t.2jš"iz--- nich pč~ti:OO:i:;

Jejich základnimi
organizace dopravy

.JSDU;

správnf opat~eni

nimi plochami. vycházejí .2 ekonomických a spoleťenských
zásad, podmíněných hustotou osídleni. urtenou regionál-
r", ••~ '.••, .;
:!2..:!I~ pl~:.ny:; Chaotické tleněni Gzem~. vyvolané nákupem.
spekulaci a dědickými vztahy. musí být nahrazeno pezem-
~::OV'C1L; ekonomii; f~ol2ktivni ci ffietodi CkOLt:.: -+

t~2do-5·ta.tk2m jejich p;·--a.ktické r-ec·.lizB.c2 0:/12 j2jicr: ča.st.á ;--E'- 1.é;'&§
dukce na pouhý požadavek vymezeni základnich funktnich
ploch. p~itemž za ideál se považovalo jejich striktní od~
děleni od jiných m§stských složek.
prakt~cké urban~stické ~innosti se nejvýrazněji projevila
pravidla následujících 3 bodó:

1.Kli~em k urbanismu JSOU ~tyFi zák.l.3dnl fL~r!k,=2:
bydlet

2.Plány urtujistrukturu každého sektoru - jeho kli~ové
fLtnk~~--~=-2-;ta!~cJ\/i j ehc; ~.J.rn:[=; tén i II

3.Cyklus každodenních funkci: bydleni, pr~ce a rekreace~:n~i~!~~T11~.'2~i~u~~:~11-;i~1·c[~~~~~f)s~·i:;~:·".;:~~'::;!k~~:d-
\/-:;ec ri o pči."t". ť~er-Jí c

Zóna = plDŠ~á ~~~~ města s p~evažujtcí rozhodující ti~nDsti

I
)1(
I
I

FU~Jl<čr~Í ZÓNA
1.bYdleni = organizace (obytná skupina = sousedská

not !':. ~~ :=. t~y'tn á. ok. 1'-':;=: k "' CI b}"tn~\. ť:. \/ r t; .• CI [)Y' tI!:)
POUZE velká města.
Individuelni bydleni 200 obyvatel na ha



v tinžovnich domech = Li·OO ob)-"v'~_ t2 1../1""12.

Docházkové vzdálenosti
(~"./a1 -/::.e r: ..111.=.~~::..:erui er : !.' t-IE'S't CI r.er, f :5 t: .I·-O;;·~I·'·: (k 1'-i ti. k 2 )

2.vJrobni = o~g2nizace (méstské výrobní oblasti, městské
výrobni obvody, výrobní okrsek, decentral~2dvaná (deta-
~ovaná) pr6myslová zóna)

-2'l:OsILtŽeb = (k,u.l-t,i\/.::";.c:::=· t.f:!l~;. i OUCh2)

Oj~anská vybavenost = p6t~eba: dennt. ~astá, Db~asná
Obťanské za~iz2nl; mfstnt, ~ir~t, specializované
Městské centrum - nejvétši stnoviěté služeb

4.dopravni = vzájemné propojuj~ p~edchozi zóny
= Satelitní a trabantni města CSvédsk] model) - bez výroby

Jane Jacobsovj; iivot a smrt amerických velkomést
c e n t.r um íílĚS ta.
historické jádro města
::~;.j IT!o\/é C:.z ErTl 1 .~-..;" ..-. <- ~

i!l:::::=.' :"'C'.

Typy urbanistické struktury m~sta~----\l-,

:

1:-'C~"ir.h.i T .,.)1....••,.:'" C·lf"7~ Jn '"!' r= MČC=-T r...•.-~- '--' J I .-!.!...., J •••• , ._,--_. • ,,-,~ ,,<--:.... _ '''_ •....•• e-s

Pojmín~:~ r8Z\'oje m~~~a ~ j2h~ ur~a~is~ic~é struktury p~ed-
I' .-':"'-.,,,..v .: ,. ~-~'''''''~n'' ~{.-I.~'---~ D.otenciál ·a n::lZV010VOU zpÓsobilost. :::; '_'=0' .. " ,_, _$.!. .~c ::,, __'\...'.:ti i '_: =>_ •...•<::: -'-" -'- _

I ~:~~~~ýsídelni potenciál města je pak dán:
h I.úrovní urbanizace p~islušné oblasti~
~ specifikem sídelní struktury
II
JI
11

\:1;ff
Iii
il;

if
!(r

lil!
J
I
I

Techf1ická infrastruktura m'ésta

a funkci města v sídelní soustavě
charaktere~ a vyu~itim základních

3.rozsahem a struktUrOU Pracovních p~iležitosti
4.rozsahem dynamick;ch odvětví a oborO v el:.:onomické st ,-uk-

5.pote~ciálem technického v~baveni
6", Fotenciál2íT:

9 = FCiČ tE~lTl

a charakterem bytového fondu
a charakterem zastavitelných ploch

a strukturou pracovních sil. pro rozvoj
a charakterem správních a tidicich orgánO

lI. úrovni vzd~láni a kvalifikace
12. rozsahem a vlastnostmi území

PLÁNOVÁNÍ
1. p....Omysl ová výroba a sklady MTZ [~á.st

výroba (primární sektor)
3,bydleni =·e.k tc-,''? i
4.ob~anské vybaveni ( oJ:.::;;=.: ;·-·c i.:j ;'-;-;.í
5_2ele~ a rekreace



\i
, E) VELIKOST M~STA
I

P~dorys m~sta - viz po1ad2v2~ na dispozici
- po~adavek na zapamatovatelnqst

(sounáležitost s p~ostor2m, pocit domova)
Poznámka: New Vork = ~ockfelerDVo centrum (mrakodrap =

cca 160.00 zam~stnanc0)



A) STRUKTURY A PRVKY ORGANIZACE A KOMPOZICE
Jí
I'

f
j
I'
i
\

J

i

Výrazový materiál organizace a kompozice rOzn~ch druhO
=--c!'-EJk tLtr- .•..! ..-••.,"' .; +

._.~ ~ J •• .o•• ~

statické (p~irodní a vytvD~ené fondy)
- dynamické (Elověk, lidé s pťislušn~mi systémy, které

podmiriuji změny místa pozorováni)
Z hLediska kompozic~ je rozdíl mezi pfirodnimi a vytvDf2n~mi

~~vky: p~irodni prvky: relativně stabilní, vázané na pro-
stťedí a ~lověk je mO~2 ovliv~ovat pouze do urti-
té míry, v urtitém rozsahu a na urtitém místě.

jejich zapojeni do celkové organizace a Kom-
pozice j~ nutno jim pťizp6io~ovat vytváfené

vytvo~2né prvky jsou POKUD JDe ~ stvárněni prak-
ticky neomezeně variabilní.

10:: Statické
fyzická struktura vytvo~ená~

místnost pť1rodni buhka
- budova pťirodni lokalita

tást sídla pťirodni areál
sídlo plirodni okmplex
oblast pfirodni oblast
kontinent pfiroda na kontinenté
svět - pfiroda na zemékouli

! -
1

subsystémy a prvky p~irodní krajiny~
= ~eren (rovina, kopec, údoli, linie)
= porosty (zelenl= voda (tekoucí, stojatál

l -r

I
vytvo~ené subsystémya prvky~= sídla (rOzného významu a velikosti. které patfí do

systému zkoumaného m1sta)
= zóny. obvody, ttvrtě, okrsky. SKUP2ny. bloky,

2.Dynamické prvky: (d61e~itý faktor pro utváfeni kompozice)
- i: 1c;',' ,"'S !.. J,o , .. ' ~_~'; '.~.' o." ,r: f"1 ,h, 1,_-=:'t -, , _í, .- .,,"", , - 1 ~." .-- - -.; ...• J~ 1 n'" '-' 4- ~ •. , ' ..' ,:"".',~_,""._',_'" ;::. n _-,'- ~ =r.. ~_. '-". -- _.- =·!I:_:"=:.!..r1 =·LIL...!....;:,.·:=;.2...1 .L =-~~~'J ""_ '- .

. Z.áj-i;Y i zp:':lsc;b vn í íT1~~.ni. dispozice f:-{2 ic:ké ci ps)"c:hic ~:.é
== ';=i b j.~J~~~}" ( c ho.t- čJ. kte r

7--~---Ltt\/.:;l~)L2ní ·0b JEL I...: t u,
objektu. struktura osídleni,

vnimatelnost celku a podrobností,
charakterist~ck~ znak pro zapamatování, míra užíváni

F'-ost.O!': (miste); bo d , Ii.ni;=-"J hc;~-izcnt \/nímá.ni -:: ~~/zcjál='-
;i c,s -t vri í íT1Étn í )

= tas (mira'~asu vnímáni, obdobi, pracovní a nepracovní
-~~~-c,~~dc;bi., dF~r:') n oc -; P!~{-2cr-';cd~i:)

Dstani pg~mínky (pozitivní; ticho. světlo, ťistota,
nege_t.i··,~"·ni~ ;...-, I •• 1.-

ll...!.~t,.·. -r svételné omezení.



Bl CHARAKTIRISTIKA M~ST PODLE HOSPODA~SKé A POLITICKé FUNKCE

2.dcpravnf uzly (Bohumin, P~erov)
3,Správnj mésta a kulturní centra (Olomouc,Ostrav2,Opava)
4.ljze~ská města 1;."- '- .•..-1 ._; J. J -', •• --', ,"

\ ~··.C:'.l .:. ~~ J' '.,"·:::t! y ',' LLlhč3.ť~c)\/iC2) 0'0

(t~atovy. C.Budějovic2, Kroměťiž)
(Cesk; Krumlov, Slavonice)

C) OBYVATELSTVO MESTA
Klasifikace měst dle velikosti, statutu 2 historie
ZALIr!r~~Ěr~~Ít1ĚSTA;;
a) Stál~ po~et obyvatel~ 1.Základni skupina (výroba,

2.0bslužná skupina
3.Nevýd~le~ná skupina (mládež,

ci ts.i= hDd c i :t
b) P~idavn~ poEet obyvatel:

1.PFechodně ubytovani ;":!.-~.1 .•.,::;. r-, L..' .!. :':' ::.

2.Dojiždějici skupina
Nákladnost .2 náro~nost velkomést (Budape~ť = z~izeni 1

P1"-·Č'.co\/nii-~C:1ITii=:·t:·2. zr-fam2n·~·_z\/ět:;it potet c;t~~{\/2tel o '-;:

v)robní plochy a za~iz2ni
dopravní plochy a zafizeni
r~~~2atni plochy a za~iz2ni
plochy pro slu~by (městské cen~ruml

i
}

E)
záj00v~ území mésta
UiT>JllJI"'-;/

F"F,:I ~~CI F~Y A F·OIJr-1ÍNi<Y .:::OMF'QZ I CE :

kompoziťni bod. uzel
kompozitní llnle. osa

2'.sy'metl-á.lči.

kon tt-a.st
teť:."tonika
rastr-

g!'-E~d2Ce

dOi-nin21ita.
Fr-u. h I ed
ote\/:('"-E:rlt:)s.1,:.

U. za v-tll-oe!! os t
3_Hlavni prostorové podmínky kompozice:

linie
_. pJ.ocha
_. hmota. ;",:c;i"11bino\/2né



-- -- --- ._----- . -- o ~ _

b)

lY" A) ČLEĚNÍ r'iĚST.SVVC!--l ~,::m'1UNIf:::ACÍ (ULIČNÍ OSNOVA) =,

hlavni sb~rná tfida (napojeni
m í.mo rné~,t.o;

2., Sběrná u Lí c a hlavni sběrná ulice

3", Obytná uI ice
vedlejší sběrné ulice
hlavni obytná ulice
vedlejší obytná ulice

4.0krsková ulice hlavní okrskové ulice
obslužná okrsková ulice

I.Primé a v}razné spojeni všech složek města se stredem
2.Vzájemné spojení všech složek města
3.PrObéžbá (tranzitni) doprava nesmí zatěžovat stted

4.Nesmi bjt ulice neurEitého charakteru
~ěsta (obchvaty, okruhy. tangenciálni ttídyl

u.I ice
- hlavní, vedlejší 2 mistní ulice

5.Prdjezd vedlej~imi ulicemi musí být ~asové náro~nšjši

6.Ulice mus1 zajistit rychlost, plynulost a bezpetnost

7.Pti změnách situace peElivě vážit dOsled~y (Fulnek)

VŠEOBECNÉ v

PF,:INCIPY DOPRAVY '.,.JE i1ESTEGH

1.Každá komun~kace podélné spojuje a pťitné rozděluje
a to úměrné s r6stem frekvence a kapacity

2.Doprava spojuje, uleh~uje 2 ~et~i tas, ale 50utasné
obtěžuje v~echny obyvatele a uživatele města (napt.

3.Nová kapacitněj~i komunikace p~iláká dal§i novou do-

4.Dopravu v centru !vtetně statické) fešit záchytnými
PE~,-k. 0\/ išt:i

5.Centra jako pěš1 zóny
6.Chodník musí mít kvalitěnjši povrch než vozovka
7.Cyklistické stezky



! ,

'17
i I' D)

,SYSTEM ULICNICH BITI v ..(ULICNI OSNOVY)
1.Radiálni soustava = odvozená z k~iŽcvatky

(spojuje centrum. špatné VZájemné spojeni
tásti, vhodné pro malé mésta)
P~i rdstu vznikají okrsky a diagonálni ta~y

2.Rad~álně-okružni soustava = p6vod v rost-
lém skeletu stredov~kého města
(centrum pfekrvené dopravou = centralizace
hlavních dopravních uz16)

3_Pravo~hlá (šachovnicová) soustava = uméle
konciPDvaná m~sta (nedostatek uhlopfí~ného
":=.pc:.jen i )

-4.PravoGhlá soustava doplnéná diagonálamy
spojeni ~ásti města • složité kťižovatky,
ostré a tupé úhly

5.Volná soustava = zpravidla méně hospodárná
Nezbytní kombinace rd=n~ch systém6

E j DOPRAVA pF.: I RUSTU ly;EST

I
fI'-+-6l-<tJ"

I-l i li; ..---.. '.-

~--.~~ ~- ----i j' i _.,. {
.....<, . 1

~j''ft/
=~.j~-t-'!_"

I ,".,

I.Vstupní komunikace pro- 2.Vstupni komunikace do města
cházi st~ed2m nového prochází mezi novými obyt-

.._----_._---------.-._-----_.-------_ .._---------



1.VLIV VELIKOSTI M~STA NA JEHO tLEN~Ní
;:.~i.dCi:- Y S

segregace einností
Ci []~. t.u priC'":'=:;t;

r
1\

i
I
t
L

2.V~TVARNA HLEDISKA V~STAVBY M~ST
Výtvarná hlediska v souvisloEti s = GCelnou organizaci

Skladba města; a) 5evfen~ (kompaktní zástavba)

Rdst měst a incorporace obci (vi~ Praha a Ostrava)
r ~ ~A VYTVARNY VYZNAM

St~ed města = obchodní, správni a kulturní ohnisko

velk~ mé5ta = vznik subcenter (Ostrava, Brno, c~•..- --.l--. -. "
! ! '::'.' ~C'. .:

o50bni automobil a centra = postupná pfevaha parkovi~ť
ffionotematiťnost, vymisťov~n1 ~unkce bydleni,
absence sociální kontroly, nár6st kriminality,
pauperizace městských center (Praha, Ostrava a~o)

vztah m~5t5kého centra a historického i~dra
, " ~ o:. -? • " _. ,.__ .. {~
"0.° j'- ~ V c: ~ ::::es óloha historického

tJjem m~sta_ C hC~'Cj2C

Význam osvětleni (denni a notni ptsoben1)
osvětleni objektO z \/f1 e j ~k. u.

osvětleni komunikací?
Význam ~eky a vodní hladiny v města (Praha - Vltava. Buda-

pe~ť - Dunaj. Ostrava - Ostravice Odra, Jablonec nad
Nisou - pťehrada) = viz stredověk - proměna významu

P~ehlednost městského pOdcrysu (zapamatovatelnost)
Hlavni ulice města = osa (viz Pafiž - Avenue Des

Charn=.-E 1Y'S22S)

Kompozitní souvislost = spojnice železnitniho nádraží
a stfedu města = rozvo50vá osa Cstanoviětě městské
\/yba.\/E1nosti)

4. VÝŠKOVÉ ČLENĚNÍ l'tĚSTA
S velikosti města roste poťet vý§kových pásem

- Rozloha města závisí pťedev~im na velikosti obytného
Lt2E.~fn:í

Rozvrh vý~kovÝch pásem je ur~ován~

~ivotnim zpOsobem obyvatel
stávajícím zastavěn~m (láze~ská a zemědělská města)
svázáni a soulad sta~é 2 nové Zástavby
F E:. ITI-3_-t k.Ci \...-{~;,. f.:: h ~.-=~~.;--i Ě.'ľ~É~ :":-:;t -:::\\.-.-b J .-' -.=\ :-=; C.i L.! b c: r- :1.- '=:- t; .=~\/ E tJ
kapaclta dosavadních t2chnických za~izeni

-:l_-'
--' .-



.,
I

!

- konfigurace terénu
- podmínky oslunéní

V~~kDVé Elenéni - kompozitnl ~e~ení města
- městské siluety
- uplatněni horizont6 budov,

r Kompoz~Eni zásady p~i výškovém tleněni města
f.n~jvyšši V~ŠkDVé ~ásmo je ur~eno pro stfed mésta
2.v~šková pásma se snituji od stfedu k okrajOm
3.vyšši zastavěni podél hlavních t~id
4.vyššim zastavěním zddraz~ujeme

Konkretni rešeni mohou b~t velmi odlišná.L
= "T i • I=TV -.In,,"! T hl],\;,:-:--v r-: t J~TUr::·v 'In MCSTr;...-.J.,. w~'--~_"-- ="7 _&~! J..!"I:r-tl"'!: r-t "&-....J I! Li-° :t~·_. n

Silueta = dálkov; panoramatický pohled na město + souhrn
jednotlivých diltich obrazO
vázanost siluety s pOdorasn;m fešenim

Dominanta - dtive kostel. dnes vysoké správní budovy =
prOmyslové objekty

Panoráma je zpravidla vnímáno jen s několika stran
LJS"tUpy do m~sta.

ddležitost'pfijezd6 = Sllnlce, železnice, leti~~ě
(odstrašující pfiklad Ostravy) - otáz~a prvníHo dojmu
Styk obytného a pr6myslového území = vstupy do pr6-
myslových závodO (Vítkovické železárny a Nová huť)

konfigurace terénu
feka a vodni plochy (more)
kompozice v rámci celé krajiny
hygienická a v~tvarná vloha zelené

7.NAVÁZÁNÍ NA TRADIČNÍ RYSY NAŠICH MĚST
~ Náhorní rostlé město = vyv;§ené plkte2u zpravidla ohra-
\ niC:L:.jicí j.~.d!-c~

P~edměsti = obytná ,....,.--, h ....·
~ V '='.l !.J"

!
t

I
1

Význam centra = otázka pfesunu centra
Památková ochrana = nutnost zachovat život v historick~ch

objektech i historickém jádru
Ochrana p~dorysného a prostorového uspofádáni
P~estavba historick9ch jader



1 = TEF~ENt~~I
• _ ~: .r I

RELIEV A VYSKDVA UPRAVA UZEMI
a)Porovnáni rovinného a nerovného terénu

roz~irován! mésta
- hromadná doprava

kI im·3
. .
lf"jLtnCJF-~C2

épatné odkanalyzováni

složitá konfigurace

b)Vj~ková úprava terénu

- vý~ková Úprava komunikatni sitě
výšková ůprava obytnéhoózemi (komunikace. chodni-
ky -; o.:j\/E·den i sp.l ~s :[;i"-·.o\,,":·?ch a c1E'šť-o\/~!C~ \/ccl)
hospodárnost zemnich praci

2.GEOLOGICKt A HYDRDLDGICK~ PODMíNKY
a)Technické podminky pro zakládáni - únosnost základo-

vJch pOd = dobré základové podmínky od únosnosti

bJPodzemni a povrchové vody - agresivní spodni vodv
výška hladiny spodni vody. prouděni spodni VOdY

'(o
/l1'>f ob(:.

c)Mo~nost zlepšováni základových podmínek
d)Sesuvné terény
e)Vystavba v územích·s podzemni těžbou - zaji~téní

staveb proti ů~ink6m poddolováni
f)Zemět~esné úkazy ~ 12 stup~d dle Ruchterovy stupnice,

na~e sejsm~cké oblasti ~ N~chDd. Cheb

~:,. t./LASTNOSTI F"UI) Z HLE[fISr~:A ZEMĚr:IELST\/Í
bonitni tťidy zemédélské p6dy
odnětí zemědělského p0dniho fondu zemědělské vyrooe
(viz zákon o ochraně zemědělského pddního fondu)

4_KLIMATICK~ PODMíNKY
a)Srážky (u nás 600 až 1400 mm)
blTepelné poměry = 0-10)C - prdmérné rotní
c)Vitr - situováni zdroje koute

.;.. .-. ,..... -: .-'. ·1- , .
'-- ~::: ~-' .z, '._' :".)' CF~

- tropy a subtropy - pr0van v ulicích
d)Osluněni a orientace budov

- orientace obytn/ch místnosti
._.c-,·js·tupybu.clLJ\/
- délka oslunéni

intenzita oslunéní

orientace ke svétov9m stranám

5.HYGIENICK~ PODMíNKY: a)ovzduši. b )voda .• c ) hluk

.t'(- :L
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A= FL~ •• k;-~ bydl<;2ní
D~ orJ/) tY jJ!f:J r.~h!líD~V;n';"n-; j .l'/::~r' ,

1.0BSAH BYDLENI JAKO URBANISTICKE FUNKCE
Mimo ~innDsti v~?2né n~ byt a obytn; dóm.

I.zásobováni obyvatelstva potravinami ~ zbožím denní
PC] .!.: ;~t'2by

z. ~'~~~~,:~,s,~,~l;~:~\á~ ~:~ '~~~~'~~.~.~)!~~-~;z~j,!~X~':;"',s?li~.?bJ;;í}~J-.}~t~·:·-
3.zásobování energiemi 2 vodou
4.DdstTaMov~ni tekJt;ch a tuh;ch odpad6
5.umožn~nt rekreace (odpotinek, sport. zábava)

7.zajišténi pfepravy informaci (pošta, telefon, TV atd.

venkovsk}ch obci
2.ve městech se zvy~uje potet fyzicky 1 morálně chátra-

pottu obyvatelstva.
zv}šená rozvodovost
faktick~ rozpad manželství
změna sociálního postavení d§chodcd
snaha mlad;ch jednotlivcO p~ osamostatněni

lovánl funk~nfch z6n.
Obytné zóny nemaji vytv~~et izolované mono-

.__ "._. . . .._._]~.b{T;:l:.·',=-~~í!é.=J.,-· -=:L".'..:;' ~::..;E::..:·,:.:..:"'n-=i~.,--- _

, I Poř:et ČlenE! domácnosti v %

I
i I
I,

i

1. 24·, 2j~ 21,7'X 7
'--:~ -r »rL": "'}....:.i= 8

-1,2%é.. _.,~,

I
r
I
I
I
I
I

Podíl by-tG 19;3C> 1 CC)·,
.!. ~ r z.

77? 8/~
"7-:: ~./
/ -_'" 1.-':-;.

s 6stfednim topením •.'TL 0",.'-
-r '-'; '-' ::':

""'·.li c, •../
:" -,..., .-' .t" ••

3& ŘEŠEt~Í FUr*t<CE E:Y[fLEr"~Í V :':1.F~D\'!NI F{EGIOr-~U JE
(Velký úzeGní celek)

I.strukturou sídelních útvar6
2.deffiografick;m potenciálem území
3.ekonomickJm potenciálem území

"'/r': ~~-~~~~~~L.~.~ ..-,:~.:-:..'...,..L,,-._.....N:~:~:HO;.~.;,~.;.~·o.:,T:,~~__[:::_,I~., !~.=..H_,ÁZ KO VÝCH v ZDÁLENOST Í- "- . _. prodejny základních
tirnv. sběrny prádla

I

pc,t. r a.\.j i n -;

i
j.
I"

t.· , •••..• _' ••
c-. ..!. '-~ ~ ••• y

t.či.bák -l-

! ,y '/
-~- .", !.- -; -', .-~ 1-. -,'~. =:', ;".,.!. C'.!...,..!:!!...!. -~ki~J cl

:5,.'--,\



zájmové, d6chcdc~>, knihovny, plaveck; bazén
Dt2v~en), ~irokOSDrtimentni prDdejny, restau-

bufety, holiťstvi a kadcťnictvi~ oprav-
i

·1 1 {)~)~) ITl
I

I
I

I----1-.- ----_.-._-_._--.

ny prdmyslového zboii

?obotka státni spofitelny, zafízeni požární

5.VLIV VELIKOSTI M~STA NA tLEN~Ni OBYTNEHO UZEMI
u stťedních mést vynechána ttvrť, u menších měst vyne-
chá~ i obvod (~lenéni pouze na okrsky)
proměnný po~et obyvatel obytného útvaru (obvod. okrsek)

6.tLENfNi PLOCH OBYTNtHO ÚZEMí
AJ Základní plochy i.obytné okrsky

2.pozemky vefejn)ch budov
3.ulice a náměstí

D'.!-" ~ Vedlej§í p1achy l.plochy nezávadné výroby
2.dopravni zafizeni
3.r~kreatní a vodni plochy
4.nezastavitelné plochy
S.plochy pro zvlá~tni 6~ely

C) Vlast~i obytný akrsek~
i.plocha zastavěná obytnými budovami
~. ....., .-'''- 1-. _o..:,;...•. t-'.L ~"_.! rcx c.1krskov·é

okrskové komuriikace

3.plocha zastavěná veťejnými budovamiokrskovými
----'-_1_

I,---:~:II:::

i/

---_ .._----.- .•..._~-----_._-----_._----_._.

1 c OBYTNÝ OB'",'OD
- nejvyšši dilti útvar města

zpravidla odpovídá administrativnímu tlenéní města
omezen hlavními t~idami nebo hlavními sběrnými tfidami
(v~padové komunikace)
potet obyvatel 60.00 (20.000 až 100.000)
~asto individuelni charakter
vybaveni cbvod~ = uEPokoj2nl pfiležitostných potfeb

o by v a t.e I
- sběrné ulice tlení obvod na ttvrti

meněí město se tleni pfimo na ttvrti
- vybaveni ttyrti = obstaráni tastých potfeb obyvatelstva

(s~ecializované prodejny, kino atd.)
potet 10.000 (5.000 až 20.000)
vymezen sb~rn~mi ulicemi i hlavními tfidami
sb0rné ulice = 5 minut docházka = 300 m
vymezená plocha 30 až 40 ha (protáhlá = 50 l-, -, ~

I!C'. :"

(od centra l navzájem)



r nadokrsková vybavenost = po~al hlavni obytné uli=e
nebo v podru±ném centru
pr0béžná doprava má blt zcela vyloutena
hlavni obytná ulice = spojnice stfedu ttvrti se stťedem
města = architektonická a spoleťenská o5a~(nezatéiovat
dopravou - zásobováni obchod0 ze zadu)

I
I, i zajišťuje základní potfeby obyvatelstva

- vymezen obytnými ulicemi
docházkov~ okruhy základni vybavenosti = docházková
vzdálenost max. 5 minut = 300 m
optimum 2.000 až 3.000 obyvatel (2.500 obyvatelI

- velikost 6- až 8 ha (až 12 ha)
- hustota zastavěni - použiti typ0 domO

-zpdsob zastavěni
komunikace = lehká nákladni doprava (zásobováni)

= osobní doprava soukro~ymi vozy
= zvláštní doprava (zdravotnictví, sté-

hováni, tištěni, odvoz odpadkd. požárni
\/02 id 1čt)

neprOjezdnost okrsku
slepá ulice max. 150 m + obratišté
dvou pásově 6 m (vedlej~i 5.5 ml
chodníky ma~. 1.5 - 2.0 m
podélný sklon 0,3 až 8,0%
pfíEný sklon 1.5 až 3,0%

obEanské vybaveni OKrsku
- na 1.000 obyvatel v MS 38 déti

v základní ~kole 130-157 děti
a) Mé + základni ~kola
b) kulturní a osvétové jizby
c) jesle (zdravothictvi)
d) hfiště pro děti do 6ti let

pro mládež a dospělé
e) bufet. jídelna, hostinec
TJ základní prodejny potravin, tabáku. novin. papír

~

I \/f.".:ilké o~·-:.r-sk.Y· _. P;'-OC!2 J dDrn;f\c i ch P;:Jtf"'eb
SJ} ho Lí č sst v ř

.,/~ :,.-•.....-=------'------
. :;) FZiEJ:Z: ~C> j c::rby tn é= t-E~ Lt-:;r ~f'n! í
'.~/ ,

~ ~ =1.ZPUSOB OBYTNEHD ZASTAVENI
Obytná skupina = 100 až 150 DY~O (malá skuplna - nelze

považovat za základní organizatni a ekonomicko urba
nistickou jednotku)

Obytné zastavěni dle stupně souvislosti (kompaktnosti):
Zčt-5ta.\/~c:ií '5cJu.\/i·:;lé (PI'-;=)l.u.kJ/ rna x , 1(~;·~u.liťni f;'-onty

- zastvéni prerušované (p~oluky pťes 10%)
- volné z2stavění izo]ovanjmi domy

Druhy z2stavéšni:

._0; ::;.



skupinDvé nebo meandrové .....•.- .. -- +. "', ~ ...':':'."', -(s: ":::\:::-'- ~::~": -.:.:.~.,! .!. (okrsek Ob2St2Vé~
obyt~~mi skupinami)
ťadové a ťádkové zastavéni

- 5mi~ené zastavění (souvislé ~ ťadové)
- volné zastavěni

, .'2=METODY ROZVOJE OBYTNEHD UZEMI
s) Okrajové roz~i~eni obytného uzeml v p~imé souvislosti

_ dosavadním zastavěn1m
napojení na sítě

- vDl~é navázáni na dosavadní zástavbu
spojenj bydliště a pracoviště

- napojeni"na historická .; .( .-1 •..... -,
..J ex 'o...! ~ C~

b) Rekonstrukce. p~estavba á nová výstavba uvnitf města
Pťestavba = staré zastav~nt se nahrazuje no/)m

!.Roz?týlený zpdsob z)stavby
2.Souvislá ptestavba
3.Bloková pťestavba
4.Liniová pťestavba

c) Výstavba sateli~ních sidlišť (Havifov)
--~-------------- ----------------

3:F~Dzr~íLr~OST io,=lYUŽITÍ ~<AF·ACIT'{ STPAVAJÍC:IHO By"TC1\/ÉHO FOf\lIJU A
0'" ":,.0:: -r:

UPF~ESt~Et'~I JEJ I r~EI!OSTATECt'JOSTI t~~EBOF{EZEF~VY
~o~et a sloieni domácnosti žijíc1ch
po~et nevyhovujících tytO (2sanace. modernizace nebo

potet bytO, jež must být zrušeny v dOsledku uvolněni
pozemk0 (bytový odpad)
pťirOstek nových domácností (s~atky + rozvody)
~r1r0stek nových domác8osti pfistěhováním

--.--.---------
s

t
I.StáFt a technický stav obytných domO
2.Standard obytné a u~itkové plochy bytO na 1 obyvatele
3.PrOmérná obsazenost by tO
4.0rove~ technického vybaveni by tO
S.Skladba, kapacita a rozmístěni obtanského vybaveni
6.Kvalita vnějšího obytného prostfedi
7.Hygienické podmínky a kvalita ~ivotního prostredf
S.Mikroklimatické podmínky , " "\ .ln',,"2ř-ze}

9.Estetická ůrove~ obytné zástavby
lO.Dostupnost rekreace a pfirodniho prostfedi

;,,,,
i
i
I: I
i
\
j

parter města je pfizemni tást městského prostredi

- je tlověkem nejvíce vnímána 2 v ~{ 52 dostává ťo bez-
prostfedniho styku jako uiivatel ~ vnimatel
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Je v~orém poli chodce a je misteffi jeho kontaktu s lidmi

zahrnuje povrch terénu. prvni a druhé ?odlaŽi budov,
objekty 2 pťedměty interiéru mésta (uli~0í' dopl~ky,

6.NETRADICNI FORMY BYDLENí
a) bydleni v p~ivésech (~asté v USA)

John Steinbeck: Toulky s Charliem
b) bydleni v hauebotech (Amsterodam - pťiťina: nsdosta-

tek bytd pó druhé světové válce)
,-,.,:.)-

SEG~:EGACE \/



plošný charakter (produkty rostliné

1.SUROVINovA HLEDISKA
Surovinová základna - bodov9 charakter (uhlí, rUDa, atd.

a iivDti~né výroby)
Suroviny s několika základen (viz ostravské hutn~ctvi)
Materiálová orientace (polotovary ~ odpadové hmoty)

pitná a užitková voda
r.,
.'

vyústění kanalizace •.......... ..-!
!IC~

odbérnýrn rnistem užitkové vody)
•...-. ./~ •.-:-;. 1.. ~ I
! ! =::.! !......' r-. j' (atomové elektrárny - enormní

3.ENERGETICKA HLEDISKA
Nároky na energetické zdroje (eIektro. plyn. teplo atd.

4.DDPRAVNí VZTAHY
.3.utomobi1
železnice - vle~ky (vývoj Dstravska) - Polanecké výkla-

dišté = prekldiště stavebních hmot
vodní doprava (sypké substráty)
letecká (kusové zásilky - minimální objem. maximálni

zisk~ zelenina, květiny a pod.

S.PRACOVNI SíLY
(Bud~pečť = 1 pracovní místo = 5 obyvatel)

kvalifikacepracovni sily
n~l.\-'Y j.-.:y' čl ZkLt'~encJ~-ti (nutnost postuného

slovenské elektrozávody = Party-
zánské, Námestovol

- stabilita p~acovni sily v tR (problematika stěhováni

únosnost puoy = min. 2,5 kg/cm2
otfesy a jej~ch prenáSeni (viz buchar ve Vítkovických

spád pozemku max. 1% (požadavek na rovinný pozemek == minimalizace terénních Gprav = haly velk)ch délek)
nad 5% spádu - bez vletek a nezbytnost pavilonové zá-
stavbj!

- terasová úprava - ve~tikálnl nebo spádov) p~ovoz)

7.KLIMATICKé PODMíNKY
u nás klimatický ~initel málo d6ležitý
\!~\·:'-zr-i2ín!1f:.? r-!E;. L:.2erní 2~<tr-érn~ich tE:~PJ.D+":'< 52\/2r- + tt-·CJ::.. ..~.··)

význam mikroklimatu (osluněni, prOměrné denni a nG~nl
t. ::::'p 1o t;~/: ::=_ :r .;';.~ !:.'. ~r"::

n:Lch ČE:~ch
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V;~Db2 je hlavni méstotvortn0 prvek
past ovlivni velikost a organiza=i města
Vztah výrobní zóny a bydleni

1.POLOHA PRUMYSLOVYCH PLbcH NA ÚZEMí MESTA
= výrot1ni "'EJttJ...Q~:· n a akt-a.ji rnesta. SD;_~:.==.t!~·;:·?d!ují 2:.~;.\.!c)::iy

- produkující §kodlivé látky, hlJk 2 ctfesy
energetické zdroje (produkují kouf 2 prach)

zc\vodó
vykazujJci velké nároky na ~zemi 2 velké &zemni re-

vyjaduji priťlenéni kooperujících závadO
po': adL:l;b::~!c...[)C rn'-E_nrI.~"t p~. ~·rrl':'':: \/é'.t i by;j 1.er1 í

== '\~:-í:-obni s~cl-y- v z á irnové m území rněs.ta:. -vaZOB na sUrOvlny
hygienické závady
nebezpeťná vfroba,. nJo'.c.,-

= \ty"roDní ~-tJ~-G0Ť v Oby,.t.riém L~zemi rněst.a
- /- opak závbd6 umísťovaných na okraji mes~a

F·o2.3.da.\/k~{na. v e Lí.ko s t; -::l t\/2.t- p:::)zriT~ku.(n2j\/··)hc;dr1G.·j~./ :=lt;dél-
nťk o pcmě~u stran 1:2 nebo 1:3)

Vztah k obytné zástavbě - doprava do zaměstn~nť
30 minut, běžné dosahovan~ a~ 60 minut)

závétrná strana obytného ózemi (správně: strana, níž
vane nejméně větrO)
dolMi tást vodního toku pod městem
konfigurace terénu k zmírněni hygienick~ch závad
ochranná pásma mezi v~robou g bydlením
(t~ida I-V = 50 až 100 m)

ji
;\
!
i

I
1,
;

3cVYUŽITÍ
~ Z r

ZAF{I ZEr~JI
pitná. užitková a provozní voda
spole~né odkanalizováni a ti~těni
spcletné zdroje energie

I , "" ~ 0_'

4a DOPRVNI VZTAHY BOJ lZDKA DO ZAt'lESTNÁNÍ
rychlost, pravidelnost. bezpetnost,
individuelni automobilová dOP~ava ka.p.~oc i ta.
komunikaci a plochy pro statickou dOP~2VU

50 ZÁSADY ZAČLENĚNÍ f'F~Uf'1YSLOVÉHO ZASTAVĚNÍMESTA Z HLEDISKA
VÝTVARNÉHO

stagnace v uplynulých letech
- z n O'y'UO ~ i \/E:Í! ]~ ('..j i 2: o·::.:·t 1'-·:r. \/5 k. ~~ SDU. té: ~~ II [1Ó.1T! :·-·D1··.~u. I. )
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ěkodlivé vlivy prOmyslové v~roby:
6.Hmyz a nebezpeti zavleteni Krys

--:-1 !..::. :..._ -.. .__ ~.••.
~,,! I '=~..._! I 7' u !--ilLI.k
3.Plynné aehalace EJ:: O"tt\!-2SY

4.Znetištěni vod
10.Nebezpeti ohně a vjbuchu

\ .-,-:' ,.-.-, ;"',:- ../
••••.ť I ._,'!-'! : .r.

mimofádné velké plochy
Ost~ava = sev2~ní oblast CMCHll

= jižni oblast (VZ, NH)
vztah na satelitní sidli~té (Ost~ava - Po~uba. Jiini
rněstol

velikost .100 - 200 ha - zp~avidla na ck~aji města
vyu~i~ání spoleťnjch zafízení dopravních. energetick)ch
= vodohospodáfskjc. pficadné dalších
odvětvová pestrost - stabilita v životě města
stabilita v městech pres 50.000 obyvatel
problémová výroba

, ,
3 c: '-.,.,-'YF..:DE=NI Ot:::F~SEt<

\~elikost 4 -
služby akomunální výroba (Dstrava vj~obni obvod podél
Mariánskohorské ulice)
kontakt s obytnou zónou

(viz městské pr6myslové oblasti)
veliko~t naž 1.000 ha - mimo město
nebezpeťná a velmi defektni v;roba (na.p(":: tf':3.·::.k ..svi nv
v í z F'2.n:.iubice)

Generálni plán prOmyslového závodu
Provozní schéma závodu
~ravoz - hori2Dntá~ni (velká potteba ploch - těžký prO-

Hl~"'sl)
\/er-'ciki!3.1n í (výrobní oddéleni razeny nad sebe)
spádov; - využití svhového terénu (zpracováni

vs]~ého množství sypkých hmot)
= Schéma toku matr~á16 a výrobka

l:1opr2.vn i se héil!-3, Z2\.---GdLt

= Systém zastavěni závodu
Rekonstrukce a asanace prÓmyslovýchploch



l_P~iklad SLOUGH - Anglie - za18~2no roku :920 po 2.světDvé

Oprava vojenských automebilO ~ motocykld (PD~válc2 ZC213

Nevyužité objekty zap6jtované firmán! (viz objekty uzavre-
ných dolt na Ostravskul

Soutasná situace: cca 300 závod6 v 700 objektech
provozujici spoleťnost (pronajimatelj

I
I

i
I
I

j

I
I q , r-,

I' 'f ro 117')',· !f O tf c ..1'0""". <..-. '<4?

~!--------------(_.------------------------

hlavni architekt, spoletná projekce
dojižďka na kolech
centrální par~ovišté (1 auto na 5Z2méstnancO~
spole~ná údržba - nájemnik (co 3 roky opraVE~a fasáda)
spoleEná za~izeni = kryt~ bazén, koncertní sál, 2d~a-

2.Programov~ budované pronajimatelné; výrobní obvody
vJrobni
výrobní

~ západní Evropě dnes již béžná situace
Ostravsko = Védecko-technický park u VSB-TU

---i,
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v ~.i.DOPRAVA V MESTE
a)Vliv dopravy na organizaci města

z ·j,k J. B.d n í d.c! :-;j·-·:;:t v n i v z t 2 h\··- VE' IT!é:=. tE..~ (bJ! dl i'š t~:~'I ::'~' j-·Č'.CCJ-

viěté, centrum ata.)
kolísání intenzity dap~avy během dne. týdne a roku

b)Rozt~iděni a usporádáni ulitni sítě

c)Kategorizac~ ul~c
I.hlavni sběfné tfidy nadměstský význam

celoměstský význam
i-'; '_.1

pro obytné ttvrtě
5.okrskové ulice pro obytné okrsky

Charakteristika městských komunikaci:
rychlostní autodráha
rychlostní prdjezd (pro 1.trídu)
spoj6vaci ulice (město - strej)
Pr-:':~[I'lY'S1 o···./é u 1 ic e (t.;i?ž k á n a ;»:: 12~dní
sadové ulice Crekreatni doprava~

d)Navázáni uli~ni sítě na síť státních dálnic

Rychlost a rozhled
-' ~;rnĚ'f-c)\!é Pt- ..·./k:....
- Prvky podélného profilu

f)Stanoveni dopravních nároKa
- prdzkumy a sti táni dopravy
- nová komunikace p~iláká novou dopravu'!

g)Ve~ejná městská hromadná doprav~
Časové veličiny ve~2jné méstské hromadné dopravy:
1. :: 3() ITiinLt1: maximálni doba ztrávená V dopr2vnim

;::',-·ClS t;"ed k.u
2.2.5-8 mlnut - ~ekáni na dopravni prostredek
--';:::. 5-10 minut = doba ch6ze z bydliště k z2stávC2
4. 2- 5 min0t = doba chOze od zastávky k vstupu velké-

ho z ávocíu
maximálni celková doba cesty do zamést-

Ostatní veli~iny v2~ejné MHD:
= vzdálenost zastávek

2.2,0 až 2.4 km/km2 = hustota dopravní sit~
ProvDzn1 charakteristiky dopravních prQst~edkd:

Obsazeni Rychlost Kapacita Výkon
cestovní maximální 1" ooo \,' "......'v o z u

------------------------------- -------------- -------------.---- -- -- ---
......,. +..~I---, ,,.-.::':'.:'.'. "- '-' ;......'_.'.=-~ ~.~:)_. E~O -: :::::_--:-:=:

..!. --' ....:....-...: LI-l_,--,-,-,- ..,,:_ r=:
-f- ,--'

.; ř. \_.-::\ !'-l
-=- -:.:-.. .:_., '-'

,:':;·0-· 60 "":_ L~, !_.' 1 i 6
t. ,.-.~irn \/ E. j 15-2'5

8C~--120

....---r
v
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hlPrdjezdnost ulic a k~ižovatek

i
I
i
I

i
i

I
I
!
i

,I
!
'!

kou )
~izeni veekend~vé dopravy z helikDPtér

i)Uspo~ádání ulic - rychlost a odstupy
- .~í f' ~.~'..;::\\/CJ z o \i t:;: k.

j)Uspofádání k~ižovatek - Dkru~ni (rondel)

k)Pomocné dopravní plochy a zafizeni

Dbr~tové _2 v~hybné •.•.....• 1" ~_!-,\·.t
:--'..!., L"_I JY

stanice 2 zastávky hromadné nekoJ.ejcJ\/é

automobilové nádraži
1)!::~onstru.kcevozovek a chodnikd"

II 2= SIU-nCNÍ DOPHAVA

"

"dDopravni pota:davky
b)Technické ~ešeni silnic

I
I
I
i:
i

an silniťni ·5ít~.

~.L.-~ .. !.-", J ••
f-'l ..,.'!"', Y ::

,.
i
!

I
I

I
I

I
!
i

I

Silni~ni p~{slušenstvi
Konstrukce vozovky

c)výtvarná hlediska a zaeleněni do krajiny

návrhová rychlost
p~echodnicový oblouk
rozhledový trojúhElník
hmotnice
dálnice a rychlostní komuni~ace

3.ŽELEZNIENí DOPRAVA
v posledním období pokles v~znamu
rychlostní vlaky (viz Francie)
rychlostni koridory CeR>

b)Železni~ni za~1zení na území m~sta
železnitní síť na územ! města tvor! jeden crga~lcKy
ceJ.2h:
k(i~eni vyloutit z obytného území
1eleznitni tratě nemaji rozdělovat město (viz Opaval
provozní nádražní skupiny situovat mimo město
pc, 1c:;r-!a Ji ~~.j ;:·E~::fi---mLt··~~f'--Lt-m·G·~·fl o \/ -3.tj,:;? h o d G. 1~-i i....·C: Z \/ C .:

c)Provozni nádražní skupiny
nákladové nádraži
odstavné nádraží

5~: --



4r. LETECf(Á
tlen~ní letitť - civil~i _ pravidelnou dopravou

_ nepravidelnou dopravou
- .::;:,r-~o(.-t;;=: \:'1"1 J~

- tc.i\./~.i·-ní

- spoletn~ vojenský a civilní provoz
hf.? 1. i. k D P tÉ~!·-o\/é.

Si t.uov an r 12ti~-ť
- vztah mésta a letišté (vzdálenost)
- klimatické podmínky (směr a sila větru. mlhy)

h 1 Ll~",:

u malých wzdál~nD5t1 ~asDvé ztráty cestou na letišté
nelze vlastním letem ji~ vyrovnat
: , -.: .- :5.VODNI DOPRAVA A JEJI ZARIZENI

a )Druhy pohonu I.·~."i -.r·.'-' ..•.~.

.- '"""""i -.' ..•...........:...=:·r..o.c~ v I!:::::-

. s:.pl -,/nĚrI·é J~ei-·.:y·
p;~6.pl-5vy

situováni pťistav6

urbanistické podmínky
pťistavy a prdmyslové plochy
pfistavy a ostatní komuniukace

Pfiklad: vedeni kanálu Dunaj-Odra územím
(viz Uzemni plán města Ostravy)

d)Technické údaje

podélný profil (komory, výtahy)



\~I{
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A. INŽEN~RSKé SITE A JEJICH VZAJEMN~ PODMINENOST

1.Cleněni; a) zásobovací s1tě (města 2 p~6mY5Iu) = voGS ~

b) sítě stokové (s~laškcvé, stokové, drenážní)
c) sítě sdělov2ci (telefon, telegraf, signály.

rozhlas po dráté, kabelov; rozvod televize

využiti technických podlaž bu-
~ov (voda se nevede. plY':l

3~Vzájemná podmíněnost inženýrských síti·
voda a plyn nelze provozovat bez eI.energie

každá síť.je soutástí ~iršiho s~stému
4,",Histo:-i2~

starověk - p~eprava pouze s Nolnou hladinou -

= S+":f~2dc·\/ek.
1.. -e-, ~l::. ._-.. ••...
!"'.-=::.::::e:! I

studny ve dvorních tástech ,~ ..\!.. ~,:-
!!:-=::=:.

ťansk;ch domd (pozdéji odpadové

t<-3.na.lyzace .•..•... -. ".'" ."":"'; -, •...
1IJ-::;o. •.', ':".11:=', vCICo2.k2 .

základní rozvoj spoJen s rozvojem indu-

Tepelné sitě = zatátek v USA, u nás 19037 vla~tni rozvoj
po -oce 1930, masové po roce 1950

Plynovod·= 1802-1805 - v2~2jné osvětleni
1845 první pražská plynárna

Sd~lova.cí sítě = potrubní sítě - funguje v Praze ,..1 •...\
'-!\..J

dnes (vzájemné spojeni po~t)

5.Nekoordinovanost vedeni a rozvoje inžen~rsk9ch síti
absence dokumentace

pfedev~im otázka ekonomi=ká
t~3sDvání pfes zemédělské pozemky a v lese

6.Elektrifikované železnice (+ tramvajové tratě)
j 2dr~o'=-;mé!-'n:) pt;-ou.d (tJ J. U.cfné.\ ~'l"-·c.ludj'· 2.ž do \/ z d ál en G'~t; i 4 k rn )

- nezbytnost och~an;ch oásem

7.Zásady pro vedeni ~nžen~rsk~ch síti
ukládat ~od nezpevněné _o. -: - _!...

t-" ..'- '_'-_::V

do vozo~2k ~kládat pouze kanalyzaci
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v~~rání kolektorO
Ekonomie - rozhodu:ici je sroYná~í inY2stitn~ch 2 provoz-

ních nákladO pfi respektováni uveden)ch pfedno-

próchozi prostor 70 cm

na každých 150 m otvor (ystup)
vedle vstupu se zfizuje 6 m rozebiratelného

stropu (vtažení nového potrubi v pfťpadé
f-E'i .orrs t:. ;--~uk'CE~)

-----------------------'._-_.
r .:.:C.ZASOBOVANI VODOU

Druh: a) pitnou vodou
b) užitkovou vodu prOmyslová voda (viz Térlická

c) mineráln1 vody Lázně Klimkovice a jimáni v
.]is t2bni ku

.f':1odel zá.sobo'.;áni 'VOdOLt:

1.Jimáni vody: a) podzemní voda '=:' tU.cfn Y'

j i ITi 2-. C í 5 to 1~/
Sl povrchová voda

more (odsolováni)
2.Uprava vody~ úpravny vody (mechanické, chenické~

b·:?;'::tcr-- iCJ 1 Dgic ké)
3.Hlavni pfivod vody: - uloženo pod povrchem v nezámrzné

hloubce (Kružbersk~ pfivadéč pro Ostravu. Zelivský
pfivadét ~I u P~ahu)

~'c: t,Jodojemy ~
b) véžové (soulad s k~ajinou)
c) komínové (pr6myslové vody)

akumGlace vody - zásobováni ve ~pitkách (sladění
zdroje 5 odběrem)

spotreba vody na 1 obyvatele až 5001/o30bu/den
S.Rozvod vody; a) gravitatn1 ~ozvody

bl tlakové vodovody
6.0dběr vody - spotrebite (net~snost

v ad La )
tlaková splacho-

AT stanice (tlakcvél ve véžových objek-
tech = instalace ovšem znamená pokles
hladiny u gravita~niho VODOVODU

Poznámky:- pokles spot~eby v posledni době vede pa~adox-
ně k nárustu ceny za 1 m3

skupinové vodojemy a jejich funkce (aglomera-
c·= a íE:SJicJiJ~,:')

obecný nedostatek podzemních vod (desledek
zmen~en1 vegetatniho krytu (viz Kruiné Hory)
silní znetišténí povrchov;ch vod (náklad~ost

prodej pitné vody
hydranty _ jejich funkce (venkovni a domovnil
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oddllná k2nalvza~ni siť
OdGpadni voay 1.SD12~kové

Z2~izeni pro odkanalyzcvánf

2.Méstské k2naly=a~nl I:: i =, +..: J~l--n y

3.Domovn! kan2~!=atni
.~ --, ,. ,::'~'" ::::·e·F t; 21,:: y

6.D~enáini podmok
7.PrOmyslové kanal~za~ni tistirnv

8.Pfeťerpávací stanice
9.Chlorovact stanice

10.pr~pady u méstsk;ch k2nalyz2~nich tist!ren , ,. .
2. ·'J2..JI,c:n

Problémy - Retardace v odtoku dešťových vod
Nepropustnost povrchu městského území (st~echy

objektO~ vozovky, chodníky, zpevněné plochy)
Chodníky s rozebiratelnJm povrchem (pozice

Problém ulitnich vpusti (podobrubnikové),

situovani kan21yza~nich poklop6

Plynovody - nizkotlaké - do 0,5 At

\/edeni _. , .' '.. ' .-- .-' 1.' ,-", ·1- 1 -,1.., -';,
':-' ,y :::"._: r-, 'N." '_:.? ca r-. ,i

(změna na stredotlak)
- stfedotlakJ plynovod

(2mě~a na nízkotlak

- 40 - 80 mm \ooníhe

Vzdálenost od budovy: :L ...

-t ",.~



Stredotlaká regula~ní stqnice plynu
- umístěni ve srťedu odoěru

pfir~s~ek tlaku (vodovod

F. ZÁSOBOv'ÁNÍ TEPLEM

1.Zdroje tepla (kotelny):
1.Domovni kotelna 4.000 - 600.000 kcal/hod.
2.31oková malá kotelna
3.Bloková sídli~těni kotelna co 1.000.000 do 10.000.000

do 10,0 si 20.0 Gcal/hod
5;; ·T2~'I·~l!·-nE;.

6. EIE'k t'-/,r-'-;.='
v2_Spi~ková výtopna a její funkce

3.Rozvody = primární . . . .
2. se~-:U.nd=~~·-ni

= parovod, horkovod. teplovod
vedeni volné a v topných kanálech

= izolace potrubí

4", }(ompenz:átory

Uloha pevných bod0
5.P~1stupové šachty

- vstupy do šachet kfížově umístěny
- problematika větráni

6.Výměníkové stanice tepla
2) orotiproudové ohfivate tepla (tepelný spád)

- boilery na pfipravu (ohfev) teplé vody
b) ejektc,:-y'

umístěni výméníkových stanic
- regulace topného systému

, Z r I

G~ ZASOBO\/At~I ELE~<TF~ICt:::OU ENEF~GI I

1.Clenění rozvodného vedeni
velmi vysoké napěti

= '·./y"soké napětí od 22 kt/ do
nízké napětí .0,4 kV

Ochranná pásma - od krajního vodite
venkovní vedeni VVN Lr, _. i ( -, k \/W,_1 .•. .z, -

1 o '":\'"7' ,'-1 kV- .::......:.... '-'

n ad '")"-)(-\ L- (J~.'--'-' r-. v

; 5 m.1-

= '"7:r\ ln"':':""-'

= •.• zz-
!)1..L ,-l

1C) rn

1 ITl

venkovní vedeni VN

\/-';'et-!o d r uhu
venkovní vedeni NN bez chráněni

2:: Tra.fos"tEH'1ice
:::: 1.1 ()_/2=~ k \)

Ochanné pásmo 30 m od oplo=eni



- plynové elekt~é~ny
atomové ~12ktrárny
hydroeleltrárny - pfepadové

- Plj!·ílj~\/cJ\/é

alternativní zdroje '../1 tl-
sluneťni kolektory
malé vodni elektrárny

jedinn~ zdroj (spole~ná náh~ada vedeni elektro.
teplo, TUV, plyn = nahrazuje 5 vedeni)
velmi jednoduchá údržba
odstraněna nebezpetnost plynu

znetištění pouze na zdroji
menší míra zne~i~téní plynem

H.TELEKOMUNIKACE
i.Telefon7.ie.:'::
2.P6~ární signalizace
3.Rozhlas po dráté
4 •.Po~ítatové sítě
S.Kabelová televize
6.Tele0izn1 signál

8.Bezpetnostni signalizace

I.POTRUBNÍ POŠTA.,
, ~ ,J.OSTATNI ZARíZENI

el.rozvody pro tramvajové a trolejbusové

tištěni města - garáže a dílny
skládky tuhého komunálního odpadu
trid1rny komunálního odpadu
spalovny komunálního odpadu
spalovny nebezpetného odpadu

f<.POJÍZDNE SCHODY A CHODNÍKY



Demografický potenciál Jednotlivých druhd obta~5kého

Kategorizace obEanského vybaveni
!:a.-;;-té' pO~':j;:":'"?b\:'

c~bca'5né po ti}LE-:b~{

a druh0 ob~anského vybaveni (svázanost s
~~ijmovou situaci obEanB = Karolina a
otázka její funk~ni náplné)
~poletenská délba~ráce

Typy obtanského vybaveni:
~kolstvi (stavby pro vjchovu - m2te~5ké ~koly; základni

5kc!} Y':: st .~E·díli š,l.:"c.:l~.!:: vveoké š/·::c}] .Y· :::: 3 -:.;tupně)
zdravotnictví (hospitalizaťni a ambulantní služby =

t,- ic ké"1 :-"eh.3.bi 1i ta.ťn t i TE~C:: on ke;1(]gic k é , 1é,=2bh~/
dlOLtho.d;::)bé rlemocn::'.ch., z:vl.é.štrli clétsl.::á z er t z er. i -
jesle, kojeneckéůstavy, domovy pro děti. ozcravovny
lázn~. stanice zéchranné slutby. hygienické stanice
-- hyg"i2!"iická SJ.Ll~bE~, lél\".é;--Í;'Y - 1:2;'~'2J'-er:~ská 51L~ft;2)

za~ízeni sociáln1 péte (domovy dOchodcd. penziony;
domy s petovatelskou pěti)

distribuce (obchodní stfedrska = okrsková." obvodov~,
centrální, obchodni dOm. supermarket)

služby (osobni, ~lužba domácnisti, zakázková výroba,
údržba stavebních fandO, tEchnické služby)

- vefejné stravováni (jídelna se samabsluhou, restaurace,
kévárny, vinárny)

vefejné ubytováni (hotely. motely, botely. campyl
administrativa (vefejná správa. soudy, pošta a telekomu-

nikace, peněinictví. prdmysl a distribu-
ce, védecko-tec~n~cké instituce. spole-
tenské organizace, masDvésdělovaci pro-
st~edky, zahraniťni zastupitelství)

kultura Ckulfurni stavby sálové - divadla, koncertní
síně, kina, kulturní domy. varietě, cirkusové

a véQ·ec.f..:'c.,·L,~ č ir.r.osst: - k n í hovn y , ,::it.~,r-n:Y"J a rch í+

vy. budovy pro výstavy - muzea. výstavní síně,
obrazárny. rozhlasové 2 televiznf studia)

sport Chfišté, tělocviťny. plovárny 2 lázně)
s tC\\F b~)~ P,-(J 2.Lt t.crno b i 1.c1\/oi:-~ do pt- a.vu ( :~.5:r.~:·c;:.<.én i ~ cxis t: 2 ven 1.

vozidla - odstavné plOChy, odstavné saráte, hrQmadné
garáže. autobusov~ nádra~i, opravny, servisy, ťerpa-
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v' 1 ~t/Y\JOJ t1E5TS}:':EHO CErJTRA
- hradby a Jejich likvidace - pfesun funkcí ~ umístěni

v)znamných spoleťenských budov - úbytek bydleni - zacho-
vání v;~ky zástavby ~ doprava (parkovi~té) - pauperizace
městských center - snaha o zachováni bydleni (sociálni
kontrola.) .

V'2: HISTQRIC~<:É JÁ[fF~O -~ \:Yil12z2nc~ h:--.~.db2.fni
\/z:t.2h k cE:n'C.i·-Lt::

a) městské centrum je pouze tást historického jádra
(viz te~kýKrumlov)

b) centrum mésta je shodné s plochou historického jádra

c) městské centrum p(esahuje historické jádro (viz Brno
Clst:t-c~\/2;

1/ 3 ..IfEFIt-JICE r--1ĚSTSf<ÉHO CEr'JTF~A - \/21 rni. o c t i 2n:é =: prClS·c.c·',;'" 5C!U-

Vymezeni rovněž velmi obti~né vymezen) ok~utnlmi
t r-i ci em i )

4 c Ž I VOT~~Í ST)-'L'
Motivatni sféra obtana podminéna 4 faktory:

.3,) f~{':;ic,logické
b) ~:sychcl1ogické
C) -:;oci~~1ní
d ) k LI. 1 tu. t-n 1.

; :::21kc)":./~ dCI'=-Lto poini j ené SkLl.te~ÍiDSti
iI 5 E TL,~:·.I !_1~.",,·r_~:1_1JÍCÍ OKRUHY OBČANA - 1. Bud 1 i ~t~
:,:../" J2.Pracovi~té

3.Sirší ekologické území
6.DEMOGRAFICKÝ POTENCrÁL

- prodejna mléka = 1 '..-I.!.!.~w.l.

- divadlo ~ 30.000 lidi
...., ,..... ,

,/ 7 _PRESUN POD I LU CI I'JNOST I DO TER'CI EF~U
Terciér umist~n p~edev~ím v městském centru (rn~stsk~ cen-

trum nejvét~lm pracovi~tém m~sta) = posilován1 v~znamu

li
!
I
!,
I
i
!

I

Regionálnihledisko (regionální metropole)
- dojižďka do zam~stnáni

.~- s~2oni návštěvnost ~vánose. veletrhy atd.
8.VYSKOVE ROVINY HISTORICKEHO JADRA

I.Rovina městských hradeb
2.Rovina mé§ťansk~ch staveb (měšťanský d0m)
3.Rovina vé~1 (kostel. radnice)

Ch~':C)c;r-,qt-c;"t i ('~C:V·:)'ffi st' a vb é t» v m.:E"st!:.:ém c er.t: t-L·; (F'čt ť- í ž -
Eifelova věž. Chikago - Ma~ina City. Praha -T2n~icj
ddm)

prestavba městských center Cpdvodné pouze ozdravěnil
(Praha - Židovské město - Pa~ti5ká t~ld2 = V.Nr~tfk:
Bestia triumfális. Parf~ atd.)

9.VYMEZENí M~STSK~HO CENTRA - velmi oSti1ná úloha
zen1 okružnimi t~id~mi). Možné p~istupy;

- vymezení dle ceny pozemk~
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Dbchodního obratu na 1 bm pr6ťel!)
··./j'"rnez2nl pec].':? L~č21L~:, jež jE:'driotli\:-é p'loc:hy pIni
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10.DBYTNA FUNKCE V MESTSKEM CENTRU "
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Postupné vytlatová~a.= p~esun do vilov)ch ťtvrti (zpra-
vidla západních)

\l ' 1 I , .J.. • I - ." . • ,,:::_.P5 tu. Ppt'ecnocne uOYLov2nl pro SOC~a~nl vzes~up neoo -
-n-,'~'-\J __ ~~1~~,'_ ~~-~- ,'.·~_,_-,"c·_',;._6._·,'.:-,~_M -~,,_',·__-'.~I_·,·_. -_-T~_--,·.,~l·'., Ro-~'_;""_~ . .!.! . .!... l"-'.:::i.~L• .!..'-!':j-,-= I::·==·=-~ct .. ', .- . ......,. --._#

::~:~r~::~:n~~stSk~Ch center (sociální a sta'p~~.-_..~_:nl'~_·~_
Návrat bydlení sociálně silného obyvatelstva v ,-

umisťování zafizeni s malými nároky r:2. po zeiTIk Y" ( .•../iz~b~~:;!l-aV~~~~~

.nich letech (viz p~ipad Pafiže)
11 ...FUi-iJ(CE {]BČAr..JSt:~ÉHQ VY"E;A\;'Et.J Í V f'c-iĚST St<Ér-1 CEr-~TF~U

centrum se stává hlavnim _ nejv~tšim pracovištěm
:l1E2sta.
tercier ptedstavuje hlavni funkci.v městském centru
bydleni dále vytlaťováno (ztráta.scciálni kontrOlY)
no~ni a veekendové vy~rázdnéni
obtanské vybaven! pfivolává zejména staticko~~~.~~_~.~'J\:~:vu
a ta zpětné vytlatuje bydlení, ale zejména ~~_. -
.vy ba.\/en i

nevhodnost umisťováni škol =max. 4
nárok na pozemky} = vliv na skladbu

koř-)ské pot-3.hy
Nástup automobilu vyvolal p2;--kov';.n J~

zÉ\ch~/tné pa,-kovišté

!"1čl ~ydlení) =. :
12 -= DOPRAt.;r~..:I FUr.yt<CE MESTSl(EHO CEr~JTRA

POvodni Fe§ení pro p~~1, jezdce na koni, nosite vodY =

, ,
13e t.lYRQB~,II FUNKCE MĚSTSKÉHO CENTRA

snaha vytlaťit v~robu (zejméha se(uriderni) je mimo
né motivována ~nahou G sníženi nárokO na dopravu

ji-

vymitit nevhodnou výrobu
vymitit skladové hospodá~5tvi

14 m VEL I KOST NAŠ ICH t1ĚSTSKÝCH CENTER
L," ~-( h-./'S! !!-:=t do velikosti 10.000 obyvatel

.100 x 400 = 40.000 m2
E:%,"ha = \/21i~':ost 5~)..(~CJ() - l(~{)::C~OCJ obvv a te I
(ná~ěsti.= 300 - 400 m2)
ukazatel = 8 m2/0byvatel u malých mést

= 3 m2/obyvatel u velk~ch mést
Výsledky pr-tlzku.md n·3.~ich městských center:

Podil objektO dle 0~elu budov:
L::.() -- 5ť)i~ == by-tov'é

= smí5ené
1/5 až 1/7 =-objekty ú~elové
50% bydleni nad úrovni 1.nadzemního podlaží

Stávající bytov~ fond: málo pokojdi velká obytná plať na
5(: i~ p j:":e=- t~.:-1,.;.C;-~ -: z: c há t !.- a. 1é =:: .='C;k1'- Ci j f:;/ z: i c:l:~' e A i :-=:t e{--~ C- 2

15. OČEKÁVANÝ \rÝvo.]· MĚSTSKÉHO CENTRA
- 5tl·-Lll.-.:t:_J:-.E~lqi p~-...3h)·" == e~<i='čtnZE' dej poc1zemí 2 n2.O f!~2Stl::;

!
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