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Obsahem příspěvku je reflexe současného 
trendu intenzifikace sídlišť na pozadí méně 
výkonných ekonomik. Text představuje fe-
nomén transformace sídlišť v rámci kontex-
tu východní Evropy1 a sleduje vývoj třech 
základních determinantů každého sídla: do-
stupnost pracovišť, služeb a rekreace. Disku-
ze o jednotlivých okruzích se v současnosti 
vede značně izolovaně, jakkoli je zřejmé, že 
tyto tři parametry spolu souvisí a ve fungující 
městské struktuře se vzájemně doplňují. Cí-
lem příspěvku je rozebrat aspekty vzájemné 
provázanosti jednotlivých kategorií a pouká-
zat na možnosti proměn obytného prostředí 
sídlišť.

VýVOj a aktuálnÍ tendenCe 
ÚZemnÍhO PlánOVánÍ
Územněplánovací praxe z období modernis-
mu byla řízená segregací aktivit, která spolu 
s omezeným typologickým výběrem učinila 
město do jisté míry předvídatelné. Opírá se 
o zásady funkčního zónování, které předpo-
kládalo eliminaci rušivých vlivů sousedství 
nevhodných funkcí. Zastavovací plány, které 
v tomto období vznikaly, město obvykle čle-
nily na plochy obytného území, výrobní plo-
chy, plochy městského vybavení a dopravní 
plochy, parky a zeleň. Ruku v ruce se sepa-
rací funkcí docházelo také k segregaci do-
pravní sítě. Vrcholnou realizaci technicistní 
vize dokládá příklad z gruzínského Tbilisi 

s vertikální segregací pěších tras. (→ 1) Z této 
formy územního plánování vyrostly pouze 
monofunkční zóny bez osobitých znaků měst-
ského života; proto jsou sídliště, i přes svou 
deklaraci soběstačných městských okrsků, 
do značné míry závislé na centru města. Byť 
se rozvolněná sídlištní zástavba v porovnání 
s kompaktním jádrem města jeví jako zcela 
nesourodý fragment, úkolem práce bude sys-
tematickou provázaností na okolité území na-
stínit možnosti jejich zpětného začlenění do 
městské tkáně a vytvořit tak fungující struktu-
ru jako celek.

„Základní struktura, zejména velkého 
měřítka, může a musí být libovolně užívá-
na a doplňována, aniž by ji samotnou bylo 
nutno předělávat, měnit nebo dokonce zcela 
zničit.“2

Strategii pro transformaci monofunkční 
čtvrti na symbiotické společenství bydlení, 
práce a rekreace v současnosti chybí logic-
ká osnova, neboť i v podmínkách dnešního 
plánování je hlavním regulativem v území 
funkce. Dle Kouckého (2005) by závazným 
regulativem v území mělo být vymezení, kde 
stavět, v jaké proporci a měřítku, se zvláštním 
důrazem na veřejný prostor. Funkční vymeze-
ní, respektíve činnosti provozované v území 
s návazností na sousedské vztahy, pak nepří-
mo určují co stavět; otázku jak stavět pone-
chává na výsostném přání investora. Územ-
ní plán dle Kouckého pojetí se do jisté míry 
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1  obytná struktura Tbilisi – nutsubidze, autoři: 
kalandarishvili, o, Potskhishvili,G. výstavba:  
1974 – 1976,  autorské foto a schéma [15.10.2014]
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může zdát ideální – v kontextu bohatství ty-
pologií a jisté „nepředvídatelnosti“ současné-
ho města. Kontroverzní však zůstává otázka 
zodpovědnosti – zatímco v minulosti staveb-
ník stavěl, aby užíval, v současnosti stavebník 
staví, aby prodal. Rychlá návratnost investo-
vaných finančních prostředků je v přímé sou-
vztažnosti s ustáleným funkčním využitím, 
úzkým typologickým spektrem a rozsahem 
investic, který se posunul z měřítka parcely 
do měřítka bloku. (Kohout, 2011)

S velikostí objektů pak nepřímo souvisí 
prolínání zodpovědnosti a fenomén vágně 
vymezených poloveřejných prostor3, které 
město jistým způsobem znečitelňují. Vzhle-
dem k omezeným možnostem, respektová-
ním fyzických i legislativních podmínek, kte-
ré „přirozenou realitu“ značně deformují4, se 
tedy dostavba existujících obytných souborů 
reguluje samovolně. Příležitostně, v jednot-
livostech, sice takováto regulace generuje 
zvláštnosti, ve výsledku má však takovýto 
rozvoj spíše živelný ráz. Téma rozpolcenos-
ti současného stavu plánování měst rozebírá 
polský filozof a překladatel děl Jacquese Der-
ridy Tadeusz Slawek:

„Zdá se, že v každém městě jsou města dvě; 
jedno je pečlivě rozkreslené na výkresech 
rozmístěním ulic, v nichž je život regulován 
administrativně-komunikačními předpisy; 
a druhé, jež se nám odkryje teprve, když se 
pozorně zadíváme, a v němž se zmíněné regu-
lace příznačně proměňují. První město zůstá-
vá ve snu, z něhož se oklepává až ve své druhé 
podobě; město se tedy ve skutečnosti utváří 
jako systém přechodů mezi městem 1 a měs-
tem 2.“5

Podobně o městě uvažuje i francouzský fi-
lozof Henri Lefebvre. Ačkoli patřil ke skupině 
(neortodoxních) marxistických filozofů, jeho 
kritika úpadku veřejných prostor rezonuje 
i v řadách liberálně smýšlejících urbanistů. 
Privatizace, čili obsazování veřejných pros-
tranství pro soukromý účel, se považuje za 
nejzřetelnější projev jejich krize. Jeho „město 
1“ [reprezentace prostoru inženýry a archi-
tekty] je spjato s mocí a kapitálem, je formo-
váno urbanisty, architekty a technokraty v in-
tencích pojmů budova, silnice atp. „Město 2“ 
[prostor praktický] představuje konkrétní, 
každodenní, způsoby obývání prostoru. V Le-
febvrově pojetí je sféra přechodu [prostor re-
prezentací] mezi městem 1 a městem 2 vnímá-
na jako kolektivní obraz města konstruovaný 

na základě lidské zkušenosti. Místo si lidé 
přisvojí tak, že mu přisoudí určitý smysl 
a význam; prostor se tedy stane obyvatelný 
prostřednictvím symbolů a imaginací. Obraz-
ně řečeno lidé čtou [město 2] a interpretu-
jí [sféra přechodu] prostor na základě textu 
[město 1] vytvořeného státem a urbanisty.6

Strukturování „textu“ [města 1 = plánová-
ní, normy a návrhy] sice v současnosti zohled-
ňuje multidisciplinární přístup s ohledem na 
zachování kvality životního prostředí, nic-
méně stále se jedná pouhé modifikace, niko-
li re-formulace, pravidel v rámci stávajícího 
systému. To kritizuje i Jana Revedin, která 
tvrdí, že trvale udržitelný rozvoj není otázkou 
hospodářského pokroku a zvyšování blahoby-
tu, ale o rozvoji ve smyslu zlepšení stávajícího 
stavu, a to prostřednictvím společného obje-
vování a inovací – tzn. Participace.7 V našich 
podmínkách se momentálně veřejnost i or-
gány veřejné správy území aktivně neúčastní 
vypracování samotného návrhu – pouze se 
k vypracovanému projektu vyjadřují. Značná 
aktivita veřejnosti se projevuje zejména při 
zpracovávání dokumentace pozemkových úp-
rav či v podobě neformálních pokusů o zlep-
šení městského prostředí, jejichž iniciátory 
jsou převážně nevládní neziskové organizace. 
V neposlední řadě je také pojem participativ-
ního plánování frekventovaným tématem kon-
ferenčních příspěvků; vzhledem k absentující 
zkušenosti z praxe se však mnohdy setkáváme 
pouze s romanticko-hippie představou o bu-
dování sousedských komunit.

Podle Alejandra Araveny participace není 
o společném hledání řešení – t. j. odpovědi 
na otázku, ale o společném (vy)nalézání 
přesného znění otázky. V realitě, ale i v plá-
novacím procesu, se mnohdy setkáváme sice 
s dobrými odpověďmi, leč reagujícími na špat-
ně položený dotaz.8 Jak tedy formulovat pří-
mé otázky, které nebudou tápavě obcházet 
témata:

 – jasné prostorové, nikoli funkční, organiza-
ce sídlišť 

 – vztahu uliční, respektíve komunikační sítě 
a hmotové struktury 

 – míry adaptability sídlišť 
 – prostupnosti sídlišť

V této souvislosti stojí za zmínku i parti-
cipativní GIS aplikace v oblasti krajinného 
plánování a tvorby kartografických podkladů. 
PPGIS [public participation geographic in-
formation system] je nástrojem pro záznam 

subjektivně vnímané hodnoty místa. Obyvate-
lé Klokaního ostrova [Kangaroo Island, Au-
strálie] prostřednictvím jednoduché mapové 
aplikace zaznamenávají, které části krajiny 
si cení a proč. Existence populárních míst, 
která jsou něčím podivuhodná, poukazují 
na následující skutečnost: tyto lokality všem 
něco poskytují proto, že jsou všemi spoluvyt-
vářeny. Intenzita prostorového rozložení sub-
jektivně vnímaných hodnot krajiny a násled-
né porovnání dat z období mezi 2004 a 2010 
ukazuje na možné konflikty způsobené pří-
padnou změnou využití území. Interpretace 
a hodnocení informací přispívají k citlivé alo-
kaci chráněných oblastí či plánování doprav-
ních koridorů – pomáhají rozklíčovat zásadní 
otázky dalšího rozvoje lokality.9

Z úvodního shrnutí je zřejmé, že územ-
něplánovací nástroje a jejich (ne)použití, 
mnohdy slouží jako nástroje rozkladu, místo 
aby podpořily individuální iniciativy obyvatel 
i investorů. Neustálé pořizování změn územ-
ních plánů, týkajících se často jen omezených 
částí území, problematická obhajoba veřej-
ného zájmu, duplikace procesů či neefektivní 
kooperace jednotlivých orgánů územní sprá-
vy představují jen zlomek sporných momentů 
ve stávající teorii, ale i praxi. Nejpalčivějším 
problémem ovšem zůstává oblast personální-
ho obsazení a neprofesionality, kdy se před-
pokládají komplexnější vědomosti úředníků 
ohledně budoucího vývoje území, než mají 
místní obyvatelé či potenciální investoři. Ta-
kovéto plány pracují s městem jako s uzavře-
ným, předvídatelným systémem, který ze své 
podstaty umožňuje předvídat způsob využití 
daného teritoria.

PŘehled metOd VYhOdnOCenÍ 
eFektiVnOsti danÉ 
sÍdelnÍ strukturY
Obecným měřítkem kvality prostředí, ať už 
urbanizovaného či přírodního, je jeho ži-
votaschopnost; t. j. schopnost dané lokality 
podněcovat rozmanitost na základě poměrně 
jednoduchých ekonomických vztahů vytvá-
řejících zpravidla složité komplexy funkcí.10 
Úhrnně lze schopnosti a efektivitu11 fungo-
vání jakéhokoli systému hodnotit na základě 
součinnosti jeho výkonu, kapacity a stability. 
Vztaženo k územnímu plánování, metoda vy-
hodnocení efektivnosti dané sídelní struktury 
definuje prahové hodnoty kapacity prostře-
dí v intencích tzv. „tvrdých“ a „měkkých“ 
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prahů.12 První kategorie umožňuje přesně 
stanovit prahovou hodnotu formou regulací13 
posouzením výkonu a kapacity jednotlivých 
subjektů.14 Zvýšení tvrdé prahové hodnoty má 
za následek lineární růst, tzn. předvídatel-
né zvýšení počtu prvků o určitou množstevní 
jednotku.15 Druhou kategorii, tzv. měkkých 
prahů nelze kvantifikovat na základě cha-
rakteristik jednotlivých prvků, ale odvodit 
z vlastností chování celku.16 Důsledek plíživé-
ho zvýšení prahové hodnoty nelze s přesnos-
tí určit, nicméně nasycením a překročením 
únosné kapacity zpravidla dochází ke kvalita-
tivní proměně území. Měkkou prahovou hod-
notu tedy lze vymezit pouze v mezích gradien-
tů a vývoj předvídat prostřednictvím simulací. 

Do kategorie měkkých prahových hodnot 
funkce, na jejíž komplexitě životaschopnost 
lokality bazálně závisí, patří základní schop-
nost každé lokality – udržet si přítomnost 
lidí, kteří v místě bydlí, ale také těch, kteří jej 
z různých důvodů navštíví během dne. Obě 
skupiny aktérů mohou sehrát roli jak aktiv-
ních uživatelů, tak i pasivních pozorovatelů 
veřejného života, jehož intenzita závisí od 
četnosti interakcí účastníků na úrovni sekun-
dárních společenských vztahů.17 Gehl (2000) 
poukazuje na fakt, že pro rozvoj interakcí je 
zapotřebí více než jen architektura, nicméně 
fyzické podmínky, které jsou pro určité inte-
rakce vhodné, jejich nárůst posilují. Jak dále 
dodává, diferenciací prostorové struktury 
lze ovlivnit, kolik lidí a aktivit může veřejný 
prostor užívat, na jak dlouho a která z aktivit 
má potenciál se rozvinout. Fyzické dispozi-
ce prostředí jsou tedy v příčinné souvislosti 
s ději v nich probíhajícími; rozmanitost čini-
telů, kteří děje v daném území usměrňují, je 
projevem vysoce rozvinuté formy řádu; tvoří 
komplexní systém, pro který platí, že celek je 
víc než součet jeho částí.

Vytvoření rozmanitého fyzického rámce 
na základě reálných potřeb území18 přirozeně 
zvyšuje příležitosti k navazování sekundár-
ních kontaktů a posiluje tak socioekonomické 
vazby v území. Jacobs rozlišuje čtyři podmín-
ky souběžně nutné k dosažení rozmanitosti19: 
1. Směs budov různého stáří = s různými 

režijními náklady 
2. Hustá uliční síť = potřeba krátkých bloků
3. Kombinace základních funkcí 
4. Dostatečná koncentrace uživatelů

Scénáře naplnění každého z předpokladů 
jsou uchopitelné prostřednictvím kvantitativ-
ní analýzy.20 Velký interakční potenciál loka-
lity a vysoká koncentrace, ať už lidí, aktivit 
či zástavby jsou ve vztahu přímé, nikoli však 
jednoduché úměry. Vzhledem k faktu, že kon-
centrace přímo souvisí s kapacitou, jsou vhod-
ným nástrojem pro posouzení kapacity ve 
vztahu k stávající i nově plánované výstavbě 
různé koncepty měření hustot s identifikací 
měkkých prahových hodnot. 

Dalším parametrem prostředí, který lze 
číselně vyjádřit, je dostupnost. V obecném 
smyslu teorie spolehlivosti „vyjadřuje úroveň, 
do které je systém nebo jeho součást funkční 
a k dispozici v případě, že je vyžádáno jeho 
použití“.21 Následující kapitoly představují 
nástin reformy kritérií pro posuzování do-
stupnosti pracovišť, služeb a rekreace. Kri-
tická reflexe však nemusí nutně znamenat 
generování novátorských metod. Použití od-
zkoušených taktik, přizpůsobených situační-
mu kontextu, mnohdy přináší překvapivější 
a ve své podstatě inovativnější řešení, nežli 
pokusy inovovat samotný proces. Teoretické 
koncepty funkčního zónování, založené na 
kvantifikovatelných ukazatelích, představo-
valy do jisté míry ortodoxnější pravidla pro 
navrhování a hodnocení celých sídelních út-
varů, nežli tomu je u kompaktního města. Ab-
straktní jednotky vzešlé z konfigurace hmot 
(budovy, krajinné elementy, objekty dopravní 
infrastruktury), nikoli z konfigurace prostor, 
jsou životaschopné jen v případech, kdy je 
„okysličují“ atributy pěší mobility, diferencia-
ce a hierarchizace prostorové struktury. 

dOstuPnOst PraCOViŠť
Charakteristikou každého monofunkčního 
prostředí, ať už se jedná o rezidenční projek-
ty v suburbánní zóně či obytné soubory vybu-
dované v rámci hromadné bytové výstavby, je 
zejména deficit pracovních příležitostí a s tím 
související závislost od jiných městských loka-
lit, ať už situovaných uvnitř či na okraji sídla. 
Průvodní jev obytných struktur bez lokální-
ho centra občanské vybavenosti22 představuje 
zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, 
které způsobuje nutnost dojíždění za jakou-
koli aktivitou – ať už prací, nákupy, kulturou 
či volnočasovými aktivitami. Důsledkem těch-
to tendencí je značný nárůst mobility v rámci 
města, v případě rezidenční suburbanizace 
způsobený cílenou minimalizací nákladů na 
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dobudování občanské vybavenosti za účelem 
co nejvyšších zisků; v případě sídlišť selhá-
ním investičních možností státu, ale i předi-
menzováním některých provozů, s extrém-
ně náročnou správou, která později nenašla 
provozovatele.

Typickou vlastnost tradiční městské typolo-
gie v minulosti představovala přirozená po-
lyfunkčnost vázaná na funkci bydlení. (Mel-
cerová, Kollár, 2012)23 Radikální myšlenkový 
rozchod s klasickým městem prostřednictvím 
jeho členění na funkční složky sídelního út-
varu, představuje hlavní strukturální problém 
vnitřní skladby sídlišť. Různě velké kapacity 
služeb – od těch, které zajišťují základní ser-
vis pro funkci bydlení až po občanskou vyba-
venost a výrobu regionálního významu, pos-
tihla různá míra segregace a vydělení z obytné 
funkce. Přestože dobové publikace upozorňu-
jí na nutnost prolínání práce a bydlení s cílem 
narušit stereotypní časový rozvrh dané lokali-
ty (Zibrinová, 1981), autoři předjímají mnoh-
dy jen flexibilní způsob zaměstnávání jednot-
livce s možností pracovat formou homeoffice, 
než-li diferencované formy pracovišť a jejich 
začlenění v rámci území. Přerod společnos-
ti z industriální do postindustriální a infor-
mační s sebou bez pochyb přinesl i zásadní 
změny v struktuře zaměstnanosti. Významné 
posílení sektoru služeb však neoslabilo pozi-
ci průmyslu, který neztratil na svém význa-
mu, ale prošel technologickou transformací. 
Vztaženo k HDP daného státu si průmyslová 
produkce zachovává zhruba stejný podíl na 
tvorbě ekonomického bohatství, a tedy i po-
zici klíčového hráče, i když se podoba dnešní 
průmyslové výroby značně liší. Technologické 
změny ve výrobě směrem k aktivitám s níz-
kými materiálovými a energetickými vstupy 
sice přispěly k omezení nepříznivých vlivů 
průmyslu na životní prostředí, nicméně stá-
le převládá tendence tyto soubory univerzál-
ních objektů sdružovat do vymezených zón 

a vydělovat z organismu města. Na příkladech 
extrémních forem soužití průmyslu a obyt-
ných zón lze oddramatizovat fenomén segre-
gace funkcí. Již v době uvedení teoretických 
východisek funkčního zónování do praxe se 
zejména na Ukrajině a v Bělorusku můžeme 
setkat s tzv. sídlišti městského typu24, kte-
rá představovala nezanedbatelnou část by-
tového fondu.25 Tento typ „modernistických 
dělnických kolonií“, záměrně přimknutých 
k „rušivým funkcím“, byl vybudován pob-
líž továrních areálů, železničních uzlů, hyd-
rotechnických zařízení, podniků na výrobu 
a zpracování zemědělské produkce; proto se 
dodnes častěji vyskytují v průmyslových a tě-
žebních oblastech například v oblasti Donba-
su. V našich podmínkách můžeme vysledovat 
domnělou, a svým způsobem i doslovnou, 
paralelu – Misnkyj traktornyj zavod a brněn-
ský Zetor Tractors, a. s. Oba podniky dokonce 
zahájily výrobu téhož roku (1946), nicméně 
každá z lokalit integruje, respektíve dezin-
tegruje obytnou funkci s výrobní diametrál-
ně odlišným způsobem. Brněnský případ ne-
představuje nikterak pozoruhodné srůstání 
okrajových částí města s výrobními areály, 
zato na příkladu minského závodu na výro-
bu traktorů s přimknutou obytnou zónou lze 
odsledovat pokus o hierarchizaci prostor kla-
sického města. Tyto najednou vyprojektované 
a realizované celky dle zásad sovětské praxe 
územního plánování, tzn. s ohledem na sta-
novenou hustotu obyvatel a normy prosluně-
ní, klasické město do jisté míry reinterpretují. 
Cílené zvýraznění centrální polohy vstupu do 
závodu formou plošné dominanty parku, fun-
guje nejen jako orientační prvek v území, ale 
vzhledem k logické návaznosti na „obojživel-
né občanské“ vybavení, také jako hojně využí-
vaný a tudíž i kvalitní veřejný prostor. Učiliště 
a odborné školy, budované souběžně s oběma 
celky – nikoli v pozdějších etapách, umís-
těné na hranici obou zón představují jejich 

2  Minskij traktornyj zavod (zal. 1946) s přilehlým 
sídlištěm z téhož období.

3  zetor Tractors a.s., Brno – Líšeň (zal. 1946) 
s přilehlým sídlištěm zbudovaném v letech 
1977 – 1985.
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symbiotické a opodstatněné prolínání; jakou-
si sloučeninu, která napomáhá k stabilizaci 
lokálního centra a zvýšení sociální kontroly 
přilehlých prostor. Koncipování takových cen-
ter má příznivý dopad i na formování hmoto-
vě-prostorové struktury obou zón, kdy hlavní 
komunikační osa území koresponduje s hmo-
tovou strukturou obytné zástavby i výrobních 
objektů. (→ 2, 3)

čiatura
Neobyčejně zvláštní koexistence sídlišť 
a průmyslu, do značné míry determinovaná 
svéráznou terénní predispozicí, se vyvinula 
v gruzínském provinčním městě Čiatura. Měs-
to vtěsnané do údolí mezi hřebeny úpatí Vel-
kého Kavkazu proslulo těžbou nerostných 
surovin (mangan, železo, mramor) a důmysl-
ným systémem lanových drah, které zjedno-
dušují horníkům přístup na pracoviště. Sous-
tava lanovek, podporující symbiotické soužití 
zdánlivě neslučitelných funkcí, se postupně 
uplatnila jako samostatný dopravní podnik 
zajišťující přepravu obyvatel v rámci celého 
města – do škol, za prací, službami i rekreací. 
Fenomén visutých drah dokonale boří naše 
intuitivní představy a zkušenosti o tom, co je 
či není v prostoru možné, jakými cestami jsou 
či nejsou určitá místa dostupná. Město s ne-
obyčejnou topografií se proměnilo v ryze to-
pologickou strukturu, kde nezávisí ani tak na 
poloze objektu jako na vztazích, které mezi 

sebou objekty mají. Na topologickém místopi-
su Čiatury lze názorně ilustrovat a vyabstraho-
vat mnohé zákonitosti a vlastnosti prostoru, 
které nemusí být na první pohled evidentní 
– například souvislost, kompaktnost, dostup-
nost. Město je v podstatě soustavou home-
omorfních jednotek, které reprezentují různé 
metrické varianty téže topologické struktury. 
(→ 4, 5, 6)

dOstuPnOst sluŽeb
Přístup k plánování, dimenzování a situování 
občanského vybavení v období plánovaného 
hospodářství byl poznamenán snahou o zařa-
zení jednotlivých služeb dle určitých kritérií. 
Pro potřeby územního plánování pak nejčas-
těji dominovala klasifikace podle charakteru 
umístění (v území, v sídlech a jejich částech) 
a podle druhů činností. Soubor jednotli-
vých ukazatel, podpořený přesnými výpočty 
a důsledným plánováním, sice na jedné straně 
usiloval o detailní podchycení potřeb obyva-
tel, na straně druhé byly tyto abstraktní jed-
notky zamýšleny v intencích neexistence kon-
kurenčního prostředí a nemožnosti výběru. 
Záměry budování občanské vybavenosti, pod-
pořené rozsáhlým teoretickým výzkumem, 
selhaly na předpokladu územní vázanosti 
určitých služeb a koncepci souhrnných urba-
nistických ukazatel. Rozsah funkčních ploch 
občanské vybavenosti na počet obyvatel sice 
představuje exaktní metodiku, jak podchytit 

potřeby obyvatel a proporčnost jednotlivých 
funkčních složek sídla, ale nevypovídá nic 
o formě jejich rozložení v rámci organismu 
města či lokality. Ani soudobé snahy doplnit 
občanskou vybavenost nemají ambici proble-
matické nastavení systému řešit, neboť chybí 
nástroje, které by velikost jednotlivých pro-
vozoven a jistou rovnoměrnost pokrytí území 
regulovaly. Vesměs dochází spíše k rehabili-
taci starých vývojových chyb, kdy dostupnost 
služeb definuje pouze parametr prodejní/
obslužné plochy na obyvatele. Bývalé distri-
buční jednotky dnes nahradily supermarkety, 
jejichž konkurenční přesila vůči menším pro-
dejnám je důsledkem nastavení daňové poli-
tiky a investičních pobídek. (→ 7, 8) Existen-
ce dalších překážek ve formě hygienických, 
zdravotních a bezpečnostních norem drobné 
producenty diskriminuje; s cílem ochrany 
spotřebitele se ještě více komplikuje jejich po-
stavení na trhu. S vytěsňováním malých pro-
vozoven obchodními řetězci tedy počet míst, 
kde nakoupit, ubývá, zatím co plošná výměra 
míst, kde nakoupit, roste. S rozměry prodej-
ní plochy logicky souvisí i kapacita skladů; 
v případě malých prodejen lze předpokládat, 
že nemožnost dovozu velkého množství zbo-
ží „najednou” upřednostní dodávku zboží 
v menších, ale častějších várkách, z okolí. Po 
taktické stránce má tento proces nesporně 
kladný dopad na produkci drobných výrob-
ců z regionu i zaměstnanost (Fuchs, 2005, 

4  Čiatura, fantazie modernismu: bydlení v zeleni, 
na dosah a současně vzdálené rušivým funkcím. 
Město životně závislé na dopravě: ani statické, ani 
dynamické ale strategické. Město s nevídanými 
možnostmi – ovšem často bez možnosti volby. 
autorské foto [17.10.2014]

5  Přestupný bod: integrace lokality. Prázdno, nikoli 
izolované místo, jako důsledek i nutná podmínka 
existence dopravního uzlu. autorské foto [17.10.2014]

6  Výchozí/koncový bod: integrace v lokalitě. eliminace 
izolovaných míst v blízkosti dopravní infrastruktury. 
autorské foto [17.10.2014]
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Szczyrba, 2000, Šrámková, 2012, Spilková, 
2012).26 Zohledněním parametrů pěší mo-
bility lze ovlivnit počet a situování provozo-
ven, kdy se vzájemně provázané funkce (de)
koncentrují do lokálních center a představují 
tak alternativu k současným centralizačním 
tendencím.27 

gradić PejtOn, bĚlehrad
Příklad struktury organicky zakomponované 
mezi existující zástavbu. Svou formou nijak 
nesnižuje prostupnost v území, vytváří ulici, 
zároveň doplňuje chybějící občanskou vyba-
venost dekoncentrovanou formou. Počtem 
provozoven (drobná řemesla, obchody, ka-
várny a restaurace) se komplex vyrovná počtu 

zaměstnanců středně velkého obchodního 
centra, plošně však zabírá o polovinu méně 
místa, a to díky preferenci chodců před auto-
mobily. Díky levné, prefabrikované, konstruk-
ci by podobné struktury zajistily tolik obtížné 
splnění podmínky 1 pro vytvoření rozmani-
tosti v území (směs budov různého stáří = 
s různými režijními náklady).28 Dřevo navíc 
zmírňuje masivní převahu betonu okolité zás-
tavby a dělá i po této stránce prostředí vskut-
ku přívětivým. Tento „osvědčený koncept” 
byl přeneseně realizován i v Prištině a Kralje-
vu. Přestože oligarchické strategie řetězců ve 
prospěch „zvyšování” počtu pracovních míst 
a prodejní plochy na počet obyvatel oblast 
postupně pustoší, nelze na ně svalovat vinu 

7  novi Beograd, bulevar arsenija Čarnojevića. 
Zdroj: http://peperonity.com/porn/sites/nesha.
nbg/29198355/30213621?act=0-1728582-
1420927142_0cdb04  [29.11.2014]

8  Supermarket Penny Market, sídliště opatov, 
Praha. Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/
file:opatovsk%C3%a1,_penny_Market.jpg [29.11.2014] 
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za všechno. Sídliště jsou i bez přispění toho-
to procesu místem bez srozumitelné měst-
ské struktury a potřebné míry osobitosti, kde 
absentují i zbývající tři podmínky nutné pro 
vytvoření rozmanitosti. 

Jakým způsobem ovlivňuje parametr do-
stupnosti služeb životaschopnost dané 
lokality?

Gehlovy studie dokazují, že lidé, kteří pra-
cují doma, stráví nakupováním 3x více času 
než lidé, kteří za prací musí docházet. Na-
víc časově rovnoměrné rozložení pochůzek 
(u obou skupin nakupujících) do celého týd-
ne jednoznačně poukazuje na skutečnost, že 
nákupy nejsou pouze otázkou nevyhnutného 
doplnění zásob.29 Výběr místa k nákupu tedy 
výrazně ovlivňuje nejen socioekonomickou 
strukturu prostředí, ale v konečném důsledku 
i jeho fyzickou podobu. Míru ekonomického 
dopadu jednotlivých podniků definuje lokál-
ní multiplikátor, pomocí kterého lze popsat 
příspěvek jakéhokoli ekonomického subjektu 
k oběhu financí v místní ekonomice. Pokud 
peníze v oblasti obíhají vícekrát, místo aby 
hned odtekly pryč, násobí tak svou hodnotu 
v podobě další a další útraty a tedy i příjmu 
(Sacks, 2002, Fuchs, 2005).30 Ukazatel se 
tedy nebude vztahovat na sídliště jako celek, 
ale pouze na jednotlivé subjekty, které v rám-
ci sídliště působí. (→ 12) 

Z podstaty fungování komplexních systé-
mů lze odvodit komplexní aktivity, které se 
vyvíjí z množství drobných aktivit a navzájem 
se stimulují. Z předpokladu stimulace jed-
notlivých událostí událostmi jinými vyplývá, 
že malé (a specializované) obchody jsou zá-
kladem udržování vitality okrsku. Nejen že 
fungují jako katalyzátor kontaktních situací 
napříč společenským spektrem, ale jak uvádí 
Jacobs, drobní podnikatelé, s typickým sklo-
nem k udržování veřejného pořádku, sehrá-
vají úlohu známých postav a jsou základem 
sociálního přediva i jisté ekonomické soběs-
tačnosti dané lokality.

Vytvoření příznivých podmínek pro dekon-
centraci funkcí, tzn. zvýšení počtu míst, kde 
nakoupit není jen otázka nákladné úpravy 
ulice či náročné přestavby. Prodej pod širým 
nebem na bělehradském sídlišti skvěle podně-
cuje mnohostranné využití jinak neartikulo-
vaných prostor a současně podporuje přímou 
distribuci potravin od místních zemědělců. 
(→ 13)

dOstuPnOst rekreaCe
Termín rekreace je užíván v spoustě rozlič-
ných kontextů a v důsledku vágního vymezení 
se tentýž pojem spájí s diametrálně odlišnými 
formami odpočinku. Rekreací souhrnně roz-
umíme trávení volného času – ať už krátké, 

spontánní zastavení v relativní blízkosti bytu, 
nebo cíleně vyhledávanou aktivitu, která 
ze své podstaty vyžaduje speciální zařízení 
(sportoviště, divadla atp.) a infrastrukturu 
(např. síť cyklostezek). K rekreačním aktivi-
tám se ovšem řadí i druhé bydlení, reprezen-
tující odpočinkové aktivity obvykle na úrovni 
regionu. V kontextu minulého režimu mělo 
chatařství hodnotu úniku z reality všedních 
dní s možností seberealizace – umocněnou 
všudypřítomným kutilským pudem (Zaple-
talová, 2007).31 Oblíbený fenomén chat a za-
hrádek tak jasně poukazuje na tíživý problém 
sídlišť, která se jejich obyvatelé, v době, kdy 
nepracují, snaží opustit. 

Dříve zmíněný problém segregace funkcí 
však nepostihuje jen sídliště, ale v současnos-
ti zejména možnosti kulturního a sportovní-
ho vyžití včetně výše popsané prostorové kon-
centrace obchodů a ekonomické centralizace 
kapitálu. Hlavním rysem společnosti dneška 
– komplexní, a přece rozporuplné, je zvýšená 
potřeba regenerace a odpočinku, realizovaná 
ať už formou aktivního sportování či pasiv-
ního diváckého zážitku. Formální organiza-
ci kultury a sportu, jejich komerční ukotvení 
v systému, vystihují svým způsobem nezvyk-
lé formy trávení volného času, které nejsou 
součástí každodenního života. Fenomén 
golfových hřišť na vzestupu, ale i popularita 

9  Gradić Pejton, Beograd – 
Vračar. Zdroj: http://rentastan.
com/gradic-pejton  [2.12.2014]

10  Gradić Pejton, Beograd – Vračar. Zdroj: http://www.blic.
rs/vesti/beograd/206380/gradic-pejton-za-sva-vremena/
komentari/1851625/komentar-odgovor [3.12.2014]

11  Gradić Pejton, Beograd – Vračar. Zdroj: http://www.
navidiku.rs/firme/krojacke-radnje-beograd/krojacka-radnja-
tena [3.12.2014]

lmn=
V1+ V2+ … + Vn

V1

12  Vzorec. autorská schéma 13  kalenić pijaca, Beograd – Vračar. Zdroj: https://www.
flickr.com/photos/rbfzz/2571079452/  [1.12.2014]
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masových hudebních festivalů, kde se publi-
kum stává cenným artiklem, představují ak-
tivity pro úzkou skupinu obyvatel. Tyto nára-
zové akce se zpravidla odehrávají v rozlehlém 
areálu speciálně vymezených ploch a ze své 
podstaty – míst s vyprofilovanou zájmovou 
selekcí, jsou místy dvou tváří. Ta první, obrá-
cená směrem dovnitř příslušného teritoria, 
mnohdy vykazuje extrémně vysokou intenzitu 
využití. Zatímco ta druhá, obrácená směrem 
ven, je svědectvím aktivity téměř nulové. Ana-
logické prostorové ukotvení, ovšem aktivit 
společných každému z nás, představují ná-
kupní centra. Napříč bohaté sociální diverzitě 
uživatel a zdánlivé deklaraci svobodného po-
bytu, není trávení volného času nezaujatým 
způsobem v takovýchto prostorách možné. 

Společenské aktivity jsou vystavěny na me-
zilidských kontaktech různých stupňů volnos-
ti – od nezávazné přítomnosti ve společnosti 
druhých po emocionálně komplikované vz-
tahy; tedy relace, kdy se lidé k sobě navzájem 
určitým způsobem vztahují. V případě nákup-
ních galerií se v první řadě vztahují k tržním 
mechanismům, což výstižně dokládá vizáž 
návštěvnic – mladých matek, která neodpoví-
dá domácímu či sportovnímu vyžití.32 Tento 
vedlejší, jakkoli groteskní, efekt však podtr-
huje závažnější skutečnost, že prostředí ná-
kupních center selektuje, kdo může prostor 
obývat, a naznačuje, kdo byl z veřejného dis-
kurzu vyloučen. 

Jakou úlohu sehrávají rekreační plochy 
v prostorové organizaci města? Lze citlivým 
a promyšleným zásahem ovlivnit výběr volno-
časových aktivit jednotlivých uživatel? 

Městská rekreační prostředí by přede-
vším měla oslovit co nejširší spektrum náv-
štěvníků a to v bezprostředním okolí svého 
bydliště. Příležitosti ke krátkodobému, ne-
nucenému odpočinku by měly být součástí 
každodenního veřejného života, ať už se jed-
ná o rozpustilou dětskou hru či samotářské 

posezení v parku. Často zmiňovaná přidaná 
hodnota sídlišť – hojnost ploch k rekreaci, je 
naplněná zejména v případě, kdy se sídliště 
nachází v okrajové poloze sídla, v těsné blíz-
kosti s krajinou. Frekventovaně uplatňova-
ným prvkem, který se snaží začlenit pohybové 
aktivity všedního dne do blízkosti bydliště, 
reprezentují dětská hřiště. I když jsou tyto zá-
sahy vnímány pozitivně a bezesporu předsta-
vují platformu pro nejrůznější kondiční ak-
tivity, mnohdy postrádají osobitost a prostor 
pro vlastní adaptaci prostředí. Dětská hřiště, 
s omezenou a předvídatelnou škálou akti-
vit, dimenzovaná pro různé věkové skupiny, 
obsazují teritoria, která se vydělují ze světa 
dospělých. Podstata soudržnosti komunity 
tkví v spontánní interakci dospělých a dětí 
různých věkových skupin, která se odehrává 
v rámci neformálních míst, aneb jak konsta-
tuje Jane Jacobs – děti nevychovávají zařízení 
ke hře, ale ostatní lidé. 

Kořeny rekreačních lidových her i aktivit 
lze dosledovat v krajinách, kde se vzhledem 
k ekonomickému statusu obyvatel automatic-
ky nepředpokládá vlastnictví osobního auto-
mobilu, ani příklon k profesionalizaci sportu. 
Obyvatelé přirozeně nevyhledávají specializo-
vaná rekreační zařízení, a obecně se nespolé-
hají na občanskou vybavenost v rámci centra 
města či obchodních center polohově izolova-
ných na okraji sídla. Charakteristickým rysem 
sídlišť napříč východní Evropou i zakavkaz-
skými republikami je proměna monofunkční 
zóny v polyfunkční, kdy se jednotlivé funkce, 
včetně té rekreační, na sebe přirozeně vážou. 
Tato forma (samo)organizace obytné struktu-
ry snižuje nároky na dopravu, oživuje sociální 
vztahy v lokalitě a obecně tak přispívá k vytvo-
ření kvalitnějšího životního prostředí.  
(→ 14, 15, 16)

ZáVĚr
I na základě poslední uvedené poznámky lze 
znovu připomenout již několikrát konstato-
vaný závěr, že výše rozpočtu není pro vytvoře-
ní stabilního a čitelného prostředí prvořadá. 
Nákladné, a byť jinak příkladné revitalizační 
strategie zemí západní Evropy, v našem kon-
textu představují jen abstraktní popis budo-
ucnosti; a to zejména díky majetkoprávním 
vztahům a poměrně nízkému podílu sídlišt-
ní zástavby na celkovém bytovém fondu. Do 
jisté míry podobné „startovací podmínky“� 
lze vysledovat v zemích východní Evropy, kde 
adaptace prostředí s ohledem na lokální kon-
text, účinně filtruje funkčnost plánovacích 
nástrojů. Příklady transformace sídlišť na 
pozadí méně výkonných ekonomik poukazu-
jí na konkrétní případy, kdy se na revitalizaci 
území podílejí samotní obyvatelé i soukro-
mí investoři a přitom prokazatelně zlepšují 
obytnou kvalitu celé čtvrti. Z urbanistického 
hlediska je tedy zajímavý otisk intuitivních 
a spontánních procesů, které i v našich pod-
mínkách mohou zpětně odkazovat na to, co 
má smysl povolovat či iniciovat s ohledem 
na ekonomický rozvoj lokality a její sociální 
soudržnost. 

14  Sofia, sídliště nadezhda. hybridní prolézačka.  
autorské foto [9.12.2010]

15  Sofia, centrum města. Prolézačka bez předurčení 
konkrétní aktivity. autorské foto [26.11.2010]
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