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Zahusťovanie 
ako stratégia pre rozvoj 
satelitov a vidieckych sídel
Milan Šuška

Zahusťovanie vidieckych sídel je v  histórii známym 
javom. Stávalo sa tak zväčša v dôsledku delenia de-
dičstva, stavbou nových domov na už zastavaných 
parcelách alebo prestavbou hospodárskych stavieb 
na bývanie. Výrazný vplyv na to mali rôzne nariade-
nia s cieľom ochrany prírodných zdrojov. Príspevok 
sa venuje analýze historických príkladov vidieckych 
sídel, ktoré sa rozvíjali zahusťovaním v rôznych kul-
túrnych prostrediach a súčasnými dôvodmi, legisla-
tívou a možnosťami takéhoto rozvoja u nás.

2.1 Podbiel (SK)
To, čo sa dnes javí ako cielená historická parcelácia v 
mnohých horských dedinách na Slovensku, je výsled-
kom dlhodobého vývoja. Príkladom je oravská obec 
Podbiel. „V roku 1625 stáli na území obce 4 usadlosti 
príbuzenských rodín s voľnou polohou stavieb. Išlo o 
riedku reťazovú zástavbu s dvormi obrátenými k ju-
hovýchodu. V 17. storočí populácia vzrástla a vznik-
lo tu 7 dvorov štvorcového pôdorysu. V  18. storočí 
patrili niektoré dvory dvom usadlostiam a ich ďalšie 
členenie postupovalo rýchle. V r. 1767 vyšlo nariade-
nie pre celú habsburskú monarchiu, ktoré zakazovalo 
stavať mimo vymedzený intravilán obcí, čo spôsobilo, 
že sa naďalej zvyšovala hustota dvorov. Od 19. storo-
čia sa do stredu dvora vstavovali nové dvorové trakty 
a pre účely bývania sa prestavovali i chlievy za stá-
vajúcimi domami.“ 1 Dnes, keď je táto obec chránená 
pamiatková rezervácia, tu stojí 34 dvorov so zrubový-
mi domami orientovanými štítom k ceste. 
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2.2 Svatoslav (CZ)
Zvyšujúci sa nedostatok miesta v  dvorových parce-
lách často viedol k uličnej zástavbe známej z miest. 
Po tridsaťročnej vojne sa v nížinách v povodí Dunaja 
uplatňovali mestské vzory. Nové domy, stavané čas-
to z hliny, sa podľa vzoru miest orientovali odkvapo-
vou stranou k ceste. Dedinské námestie (po česky ná-
ves)  ako predobraz námestia sa po obvode nahusto 
zastavovala sedliackymi dvormi. Rodiny, ktoré neboli 
viazané na grunty (remeselníci) si potom stavali svo-
je obydlie na prenajatej obecnej pôde, priamo na vi-
dieckom námestí alebo pri ceste do dediny.

2.3 Tinduff  (FR)
Rybárske osady okolo prístavu Tinduff , 6 km od mes-
ta Brest, sú zostavou nahusto naskladaných domov 
v rektangulárnych drúzach. Pre cudzinca je nečitateľ-
né, ktorá časť záhrady patria ku ktorému domu. Táto 
zástavba však aj napriek svojej tesnosti dokáže zabez-
pečiť súkromie, preslnenie a komfort pre svojich oby-
vateľov. Najstaršie kamenné domy, široké len 6 m, 
majú okná orientované výhradne na juhovýchod. Vy-
chádzalo to nielen z funkčných, ale i duchovných dô-
vodov. „Juhovýchod predstavoval zrod Slnka nového 
dňa a s ním spojné sebazáchovné rituály v dome. Se-
ver a západ zase temné sily, a preto tam bolo umiest-
ňované ohnisko, komín.“ 1 Domy s jednou alebo via-
cerými miestnosťami radenými vedľa seba vytvorili 
riadkovú zástavbu. Poloverejné uličky medzi nimi do-
dnes pôsobia veľmi intímne. Novšie domy sú širšie, 
často s omietkou, okenné otvory majú po obidvoch 
odkvapových stranách. Aby výhľady z nich nesmero-
vali do okien suseda, boli v zástavbe otočené o 90°, 
kolmo k pôvodným domom. Osady sa oproti svojmu 
stredovekému pôdorysu začali rozrastať až od druhej 
polovice 20. storočia.

2.4 Staphorst (NL)
Uprostred „kobercovej“ poľnohospodárskej krajiny 
sa nachádza Staphorst. Súčasné 16-tisícové mesteč-
ko vzniklo ako slatinná kolónia v  13. storočí rozvo-
jom v tvare stužky (lintbe-bouwing), čo bol častý spô-
sob osídľovania mníchmi pri kultivovaní bažín. 11 km 
dlhú cestu cez rašeliniská obklopujú rodinné farmy 
s nízkymi širokými domami typu Saxon z tehly s trs-
tinovou strechou, so zelenými dverami a okenicami. 
Pozemky boli delené na pruhy po 125 m, no násled-
ným dedením sa ďalej delili. Takýto spôsob rozvoja 
je obdobný u  nás v reťazových obciach so zárubka-
mi (v iných oblastiach nazývané aj ako lazy), keď sa 
k obecnej ceste pristavovali nové domy. V Holandsku 
syn však nezdedil dom – farmu, ale musel stavať nový 
dom – za otcovým domom. Vznikali tak rodové ulič-
ky. Rovnako orientované domy a rast urbanistickej 
štruktúry obce sa tu riadia stáročnými pravidlami. Li-
neárne osídlenie s viacerými centrami zdeformovala 
až nová zástavba v podobe obytnej kaše.
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Pôdorysy obcí Podbiel 17. a 19. storočie, Svatoslav, 
osady Tinduff , Staphorst – celkový pohľad a detail
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3 Teória zahusťovania
Počet obyvateľov v Európskej únii stagnuje, zväčšu-
je sa však plocha obytného štandardu a zmenšuje sa 
počet osôb v jednotlivých domácnostiach. Aj preto 
stále pokračuje rozvoj sídel, zatiaľ však extenzívne 
suburbanizáciou a adíciou k vidieckym sídlam so zná-
mymi negatívnymi dôsledkami. Jedným z  dôvodov, 
prečo sú suburbia považované za dlhodobo neudrža-
teľné, je ich príliš nízka hustota obyvateľstva – pri-
bližne 20 ob./ha. Aby na  území mohli vznikať pre-
dajne alebo aby mohla efektívne fungovať verejná 
doprava, mala by hustota v sídle dosahovať 50 – 100 
ob./ha [Pavel Hnilička].

Vo Francúzsku majú so suburbiami bohaté skú-
senosti. Potom, čo sa bytová politika odklonila od 
spoločného sociálneho bývania, sa podporovala vý-
stavba sólo domov. V  súčasnosti sa Ministerstvo 
ekológie, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania v 
pláne Le PUCA zaoberá ich premenou na udržateľ-
nejšie štruktúry. Okrem toho projekt BIMBY hľadá 
možnosti a nástroje tam, kde legislatíva zlyháva, me-
dializuje dôvody, metódy a reálne výsledky zahusťo-
vania. Záujmy na zahusťovanie môžu byť rôzne (stav-
ba výmenku – seniori zostávajú v komunite, delenie 
dedičstva, stavba domu/bytu na prenájom alebo pre-
daj časti pozemku s cieľom získať fi nancie...). Dôle-
žité však je, že tieto súkromné záujmy jednotlivcov 
idú ruka v ruke so záujmami spoločenstva (vznik au-
tobusovej zastávky, obchodu, ordinácie...). Napro-
ti súčasným trendom, BIMBY predkladá namiesto 
kvantity kvalitu. „Hlavnými aspektmi zahusťovania 
sú: dostupnosť, mix, hustota, vzťah s  existujúcou 

urbanistickou štruktúrou. Výhodami sú: šetrenie 
pôdy, fi nancií, energií, rôznorodosť typológie domov, 
blízkosť, miešanie, spolužitie všetkých generácií 
a sociálnych vrstiev, podpora tvorby komunity a jej 
aktivít (komunitné záhrady, kvalitný verejný priestor, 
ktorý vytvára pocit spolupatričnosti a identity), sú-
kromie, obchod, verejné služby a život v štvrti.“ 2 To 
sa nezaobíde bez politickej podpory, osvety a spolu-
práce s obyvateľmi i médiami.

Jedným z najpodstatnejších predmetov riešenia je 
mobilita a s tým súvisiaca decentralizácia a podpora 
subcentier, dostupných peši, verejnou a ekologickou 
dopravou. „Absolútna mobilita býva prezentovaná 
osobným automobilom. Ten však spôsobuje stres, 
zápchy, stratu času, znečistenie, problémy s parkova-
cími miestami, zaberanie množstva verejného prie-
storu, obmedzenie vnímania verejného priestoru na 
priestory ciest pre dospelých i  deti. Umožniť alter-
natívnu dopravu znamená ponúknuť priestor na jej 
rozvoj. Tá prináša bezpečnosť, nezávislosť, zdravie, 
kvalitu života, mestský komfort, šetrenie času, lepšie 
vnímanie prostredia a každodennú efektivitu.“ 2

Teória zahusťovania a antireklama automobilizmu 
podľa BIMBY preložená do nášho prostredia
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4 Cvičenie z urbanizmu II
S Janom Šárkom a  Gabrielom Kopáčikom sme pre 
študentov 2. ročníka pripravili nové zadanie do cvi-
čení z  urbanizmu. Študenti prekreslili výsek mapy
100 x 100 m satelitu zo svojho okolia, na ktorom si 
overili legislatívne požiadavky na výstavbu rodin-
ných domov. Následne sa snažili oblasť nielen zahus-
tiť, ale aj vložiť do nej ďalšie pridané hodnoty.

5 Legislatíva a spoločenské trendy u nás
Územné plány obcí poskytujú kvantum rozvojo-
vých plôch, čo vedie k plytvaniu pôdy, obmedzené-
ho a nevratného zdroja. Ľudstvo bude vždy závislé 
od poľnohospodárstva, supermarkety samy osebe 
nestačia. Vďaka globálne ekonomickým vzťahom 
je však poľnohospodárska krajina mimo intravilá-
nu využívaná ako najlacnejšie územie na stavby „ko-
merčného odpadu konzumnej spoločnosti.“ Je tento 
ľahostajný prístup skutočne vôľa verejnosti alebo 
developerov podporovaných politikmi, ktorí rozho-
dujú o rozvoji obcí?

Problémom stavebného zákona je, že nerozlišu-
je medzi mestským a vidieckym prostredím. Platná 
legislatíva sa uplatňuje všeobecne v  každej situácií 
bez rozdielu mierky a bez vzťahu k tradičným zasta-
vovacím systémom. Odstupové vzdialenosti, ktoré 
reagujú na problémy z 19.  storočia (zlé hygienické 
podmienky, preľudnenosť, znečistenie, nedostatok 
zelene), nerefl ektujú problémy súčasného urbaniz-
mu a znemožňujú vznik tradičnej zástavby, kultúrne 
overených priestorov alebo iného rozumného osíd-
lenia. Fakt, že je najjednoduchšie umiestniť stavbu 

v prieluke hanáckej obce 3 m od cesty a 2 m od su-
sedných pozemkov podporuje šírenie anonymných 
„katalógových“ domov bez rešpektu k  duchu mies-
ta či topografi e. Získať výnimku je náročný proces. 
Novostavba rodinného domu na hranici pozemku 
je závislá od súhlasu suseda, existujúcej urbanistic-
kej štúdie alebo výkladu zákona stavebným úradom: 
Vyhláška o  obecních požadavcích na využívaní úze-
mí č. 501/2006 Sb. § 23 (2) „Umístěním stavby... 
na hranici pozemků nebo v  její bezprostřední blíz-
kosti nesmí byt znemožněna zástavba sousedního 
pozemku.“ 3

K plytvaniu vedú i predimenzované dopravné po-
žiadavky. Vyhláška č. 268/2009 o technických po-
žiadavkách na stavby a ČSN vyžaduje 1 – 2 státia na 
vlastnom pozemku pre 1 stavbu. „Zákony a nariade-
nia odoberajú premýšľanie ľudí a ich zodpovednosť,“ 
(Bohuslav Blažek) výsledkom je to, čo pozorujeme 
v okolí miest, na vidieku.

Obyvatelia suburbií sú so svojím bydliskom spo-
kojní. Takéto bývanie i  veľkosť pozemku spĺňa ich 
požiadavky na súkromie a relax. Nepociťujú problé-
my prezentované v médiách a odbornou verejnosťou. 
Možno sa teda domnievať, že by sa tu zahusťovanie 
nestretlo s úspechom. Naproti tomu tradičné dedi-
ny prijímajú zahusťovanie prirodzenejšie a prebieha 
dodnes. Ide totiž o zmeny menšieho rozsahu než vý-
stavba geta vedľa dediny. Nové satelity s tým však 
zatiaľ nemajú skúsenosť. Vo vzdialenom horizonte, 
ekonomickými zmenami však môžu aj dnešné subur-
biá prijať zmeny. 

Práce študentov, Zdroj: archív autora
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6 Záver
Zahusťovanie sa v našom prostredí môže zdať urba-
nistickou utópiou, ktorá nie je postavená na spolo-
čenskom dopyte. Je však jednou z taktík pre udržateľ-
ný „rozvoj“ satelitov i vidieckych sídel bez zaberania 
ďalšej pôdy, najmä v oblastiach s obmedzeným roz-
vojom (CHKO, NP). V  každom prípade nejde o  sa-
mospasiteľný zásah, ktorý by vyriešil všetky problé-
my daných oblastí, ale o dlhodobý proces vrstvenia, 
ktorý v spojení s ďalšími prístupmi prináša rozmani-
tosť, a teda aj udržateľnosť. Na možnosť následného 
rozvoja by sa malo myslieť už pri situovaní stavieb 
do nových rozvojových území. Neodkladné je tak – 
nastaviť podpornú legislatívu.

Autor spracováva dizertačnú prácu na FA VUT Brno 
na tému Typologie soudobého města a vesnice.
Školiteľ: doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
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