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Problematika neformálnych sídiel je jed-
nou z tém dokumentu HABITAT III – nová 
urbánna agenda ktorý bol prijatý v Quite 
v októbri 2016.1 Tento dokument je zamer-
aný na zavádzanie urdržateľného mestského 
plánovania, ktoré by o. i. medzi priorty v ce-
losvetovom meradle zaradilo v článku 97 ob-
novu, renováciu a modernizáciu chudobných 
štvrtí a neformálnych sídiel. Jedným z cieľov 
Habitatu III. je napomôcť vyriešiť základný 
problém týchto území, a teda nadobudnúť 
parameter formálneho osídlenia, aby sa sta-
li vedome plánovanými územiami, najmä 
v otázkach zásobovania vodou, odpadového 
hospodárstva, teda základných parametrov 
udržateľného prostredia. V niektorých prípa-
doch ide o celé sidla alebo pomerne rozľahlé 
časti sídiel.

V Afganistane sa problematika neformál-
nych sídiel prejavuje najmä v Kábule. Pod 
vplyvom veľkého prírastku obyvateľstva (do-
máci migranti) tam relatívne živelným spôso-
bom vznikli celé mestské štvrte s charakterom 
osád. V miestnej terminológii sa tieto štruk-
túry nazývaju „neformálne osady“. Ich prob-
lematika zahŕňa široký rad spoločenských, 
legislatívnych či urbanistických otázok. Rele-
vantné orgány štátnej správy oficiálne neuz-
návajú neformálne osady ako súčasť mestskej 
štruktúry. V dôsledku toho neformálne osady 
nemajú nárok na adekvátnu rozvojovú po-
moc, či už formou finančnej podpory na mo-
dernizáciu, alebo zabezpečením opatrení na 
zlepšenie životných podmienok. Je všeobecne 
známe, že veľká časť mestského obyvateľstva 
Afganistanu, najmä v Kábule, v súčasnosti 
obýva územie, ktoré nebolo oficiálne registro-
vané, alebo ktoré spadá mimo formálne plá-
nované časti miest. Oficiálnou registráciou tu 

rozumieme slovenský ekvivalent povoľovania 
výstavby postupmi podľa zákona – teda v súla-
de s územným plánom mesta, ktorý tieto loka-
lity v skutočnosti oficiálne ani neeviduje. 

Nedostatok adekvátnych základných slu-
žieb nepriaznivo ovplyvňuje sociálny a hospo-
dársky rozvoj obyvateľov neformálnych osád. 
Zlá hygiena vyplýva z nedostatku základných 
služieb a ohrozuje zdravotný stav obyvateľov. 
Aj keď značná časť týchto obyvateľov sú „legi-
tímni okupanti“ územia, nemajú istotu drž-
by a žiadne prostriedky, ktorými by si mohli 
uzákoniť a registrovať svoje vlastnícke práva. 
Takáto situácia neumožňuje obciam či mes-
tám využiť významný potenciál na zvýšenie 
ich príjmov výberom daní, ktoré by mohli byť 
využité na zabezpečenie infraštruktúry v ne-
formálnych osadách.

Počas posledného desaťročia nesúlad pot-
rieb na sanáciu neformálnych osád a absencia 
plánovitého vývoja zhoršuje pocit istoty oby-
vateľov neformálnych osád. V poslednom ob-
dobí boli v spolupráci s príslušnými vládnymi 
organizáciami a s rôznymi agentúrami, ako 
aj so samosprávami cieľových osád v menšej 
miere vykonané projekty údržby a zavedenie 
infraštruktúry. Tieto projekty sa preukázali 
rôznou mierou úspešnosti.2

chaRakteRistika vývOJa síDel
Afganistan je stále zväčša vidieckou spoloč-
nosťou, z ktorej odhadom len 24 % obyvate-
ľov žije v mestách. To sa však rýchlo mení. 
Kým v roku 1950 v meste žil len jeden z dvad-
siatich Afgancov, v roku 2014 to už bol jeden 
zo štyroch. Predpokladá sa, že v roku 2060 
bude žiť v meste jeden z dvoch Afgancov, teda 
50 % populácie.3 (→1)
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Od roku 2001 mestské obyvateľstvo Af-
ganistanu vzrástlo z odhadovaných 20% na 
24% celkového počtu obyvateľov. Kábul zažil 
v poslednom desaťročí dramatickú expanziu.

V hlavnom meste Kábul je sústredených až 
57 % celkovej mestskej populácie Afganista-
nu. Od roku 1999 sa zvýšil počet obyvateľov 
z 1,78 milióna na viac ako 4 milióny v roku 
2012, čo je takmer o 10 % ročne.4 Väčšina toh-
to rastu je výsledkom migrácie, spočiatku z vi-
dieckych oblastí, a od roku 2001 aj z dôvodu 
návratu afganských utečencov a v rámci kraji-
ny presídlených osôb.

Zo štatistík vyplýva, že „49 % domácností, 
ktoré oznámili návrat z premiestnenia, sa na-
chádza v mestských častiach. V porovnaní s ná-
rodným rozložením domácností, 24 % mestských 
a 76 % vidieckych, je toto číslo dvakrát tak vy-
soké. To podporuje myšlienku, že mestá a obce, 
a hlavne Kábul, prijíma neúmerne veľa domác-
nosti, ktoré majú históriu presídlenia“.5 Z toho 
vyplývajú pre mesto nové vlny osídlenia, ktoré 
majoritne končia neformálne osídlenie.

Živelný rozvoj pozemkov a bývania 
mal dosah na priestorový a vizuálny rast 

mesta. Neformálne osady predstavujú asi 
69 % (71,6 km2) všetkých obytných oblastí 
v Kábule.6

aPlikOvany výklaD
Calogero definuje vývoj troch základných 
princípov osídlenia v Kábule na základe 
sociopolitického statusu krajiny, a to sú: 
formálne územia, neformálne územia 
a územia s výnimkami.7 Všetky tieto formy 
vykazujú isté kvality. Z dôvodu postupného 
zlepšovania kvality nefomálnych osídlení, 
pre výskumu je potrebné rozlíšiť toto delenie 
medzi formálnym a neformálnym prechodnou 
formou (poloformálne). Slumy sú považované 
pre tento výskum za osobitnú kategóriu bez 
kvalít.

Z právneho hľadiska existuje teda päť typov 
území urbánnych štruktúr v Kábule: (→ 2)

 – formálne územia (legálne)
 – poloformálne územia
 – neformálne územia (nelegálne)
 – územia s výnimkami
 – územia slumov

Tieto územia majú svoje vlastné jedinečné 
vlastnosti a existujú v mnohých častiach 
Kábulu. (tabuľka 1)

FOrmálne Územia (leGálne)
Plánované mestské časti, ktoré sú vytvorené 
v súlade s územným plánom a majú prístup 
ku všetkým zložkám technického vybavenia 
územia, ako je elektrina, verejná doprava, 
voda, kanalizácia, odpadové hospodárstvo, 
sú v tomto kontexte označované ako formál-
ne územia. Často tam žijú ľudia so strednými 
a s vysokými príjmami a sú preferovanou voľ-
bou pre vládu aj pre miestnych obyvateľov. 
V súčasnosti sa z nich však stali drahé miesta. 
Nedosiahnuteľné a nedostupné sadzby for-
málnych území (tabuľka 1) neponúkli žiadnu 
inú možnosť ľuďom mesta, než žiť a stavať 
v poloformálnych alebo neformálnych oblas-
tiach. ( → 3)

V nasledujúcich tabuľkách označenie „+“ 
znamená pozitívny jav alebo vývoj a silné 
stránky územia, označenie „–„ vyjadruje nega-
tívnu charakteristiku územia a slabé stránky 
územia. 

1		 graf urbanizácie afganistanu  
Zdroj: un-habitat, 2014

2		 Rôzne druhy osídlenia v kábule  
Zdroj: flicker, 2010
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typ územia charakteristiky 

formálne

+ plánované územia s výstavbou podľa noriem

+ Verejné zariadenia a služby sú poskytované

+ riadne stavebné povolenie a zápis do katastra poskytuje vláda

+ stavebné materiály sú v súlade s normami 

+ Cenovo dostupné pre strednú sociálnu triedu 

− Časovo a finančne vysokonákladný proces 

typ územia charakteristika územia 

Výnimky

+ neplánované územia, ale zmenené na plánované územia 

+ postavené nelegálne, ale prevedené na legálne

+ Verejné zariadenia a služby sú poskytované po legalizácii

−  riadne pozemkové dokumenty sú zabezpečené „mocensky“

+ stavebné materiály sú v súlade s normami

+ pozemok patrí vláde

− Cenovo dostupné len menšine (vyššia stredná a vyššia sociálna trieda)

typ územia charakteristika územia 

poloformálne

− neplánované územia

+ Verejné zariadenia a služby sú poskytované prostredníctvom  
darcovskej organizácie a nie sú postačujúce

+ stavebné materiály sú v súlade s normami, na niektorých miestach nie sú

− bez riadnej cestnej a kanalizačnej prípojky

− pozemok je buď súkromný, alebo štátny

+ Cenovo dostupné miesta nižšej strednej sociálnej vrstve 

tabuľka	1		 typ sídiel kábulu  
Zdroj: Calogero, 2011

tabuľka	2		 typ sídiel kábulu  
Zdroj: Calogero, 2011

tabuľka	3		 typ sídiel kábulu  
Zdroj: Calogero, 2011

3		 Príklad štruktúry zástavby  
vo formálnych územiach kábulu  
Zdroj: google earth, 2015

4		 Pohľad na príklady zástavby „výnimiek“ v kábule  
Zdroj: Calogero, pietro anders, 2011

5		 Príklad štruktúry zástavby výnimiek v kábule  
Zdroj: google earth, 2015

6		 Príklad štruktúry zástavby v poloformálnych 
územiach kábulu 
Zdroj: google earth, 2015
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Územia s Výnimkami
Zoznam výnimiek z plánovania je v meste 
zriedkavý prípad, ak sa štátneho pozemku 
zmocnili vplyvní podnikatelia a premenili 
ho na obytné účely. Pozemkové dokumenty 
(napr. listy vlastníctva) sú potom dodatočne 
nadobudnuté prostredníctvom politických re-
ťazcov (napr. formou korupcie, klientelizmu).

Tieto miesta sú cenovo dostupné len 
pre obmedzený počet obyvateľov, ktorí majú 
silný vplyv tak politický, ako aj ekonomický. 
(tabuľka 2) V porovnani so slovenskou legis-
latívou ide o územia nepovolených stavieb, 
ktoré ale budú dodatočne legalizované (doda-
točné povolenie stavby). ( → 4,5) 

POlOFOrmálne Územia
Poloformálne oblasti preferujú ľudia 
s vysokým alebo stredným príjmom. Tieto 
miesta sú výsledkom postupného dozrievania 
neformálnych území, kde počas vývoja sa 

zlepšovali parametre prostredia aj s istou 
mierou podpory mesta. Poloformálne územ-
ia môžu napokon ponúkať vysokú kvalitu 
bývania, porovnateľnú s formálnym územím. 
Územia však neponúkajú verejné priestory 
ani stavby, chýba plánovanie, a právne nie 
sú uznané ako formálne územia. (tabuľka 3) 
(→ 6)

neFOrmálne Územia (neleGálne)
Ide o neplánované mestské oblasti, ktoré sú 
vytvorené bez ohľadu na územný plán. Výstav-
ba v neformálnych územiach je nelegálna, a to 
buď na súkromných, alebo na štátnych po-
zemkoch. Vo väčšine prípadov týmto miestam 
chýbajú základné služby a najmä vybavenie 
infraštruktúrou. Obývajú ich ľudia so stred-
ným a nízkym príjmom. (tabuľka 4) (→7)

tabuľka 4. typ sídiel kábulu (calogero, 2011)

Územia slumOV
Slum je ďalší typ územia, ktorý existuje v Ká-
bule. Takéto miesta obývajú buď prisťaho-
valci, alebo ľudia, ktorí prišli o svoje domovy 
v dôsledku prírodných katastrof v iných čas-
tiach krajiny. Tieto miesta sú určené len na 
dočasné použitie. V podstate to nie sú stavby 
pevne spojené so zemou a vo väčšine prípadov 
sú postavené na územiach vo vlastníctve vlády 
(park, štátny pozemok). (tabuľka 5) ( → 8)

štVrtý Územný Plán mesta 
kábul (aktuálnY Plán) 
úzeMný	plán	MestA	kábul	–	pozAdie
Od roku 2001 sa vláda a ľud Afganistanu usi-
lovali o rekonštrukciu mesta Kábul. Obnovu 
a rekonštrukciu hlavného mesta Afganista-
nu podporujú aj medzinárodní darcovia. Ne-
existovala však žiadna spoločná vízia alebo 
smer obnovy pre budúci rozvoj mesta, mesto 
nemalo žiaden, ani pracovný územný plán. 

typ územia charakteristika územia 

neformálne

− neplánované územia

− nedostatok riadnych verejných zariadení a služieb

− obvyklé pozemkové dokumenty a v niektorých prípadoch bez pozemkových dokumentov

+ stavebný materiál je zväčša bližší k štandardu, ale na niektorých miestach nie

− bez riadnej cestnej a kanalizačnej prípojky

− pozemky sú buď súkromné, alebo štátne

+ Cenovo dostupné miesta pre nižšie sociálne triedy obyvateľstva

− na niektorých miestach sú domy stavané po stranách kopca nelegálne

typ územia charakteristika územia 

slumy

− neplánované územia 

− bez verejných zariadení a služieb

− bez pozemkových dokumentov

+ len na dočasné použitie

− provizórne stavebné materiály, výstavba z odpadu 

tabuľka	4		 typ sídiel kábulu (calogero, 2011)

tabuľka	5		 typ sídiel kábulu  
Zdroj: Calogero, 2011

7		 Príklad štruktúry zástavby  
v neformálnom území kábulu  
Zdroj: google earth, 2015

8		 Štruktúra zástavby slumov v kábule  
v Qambar námestie  
Zdroj: google earth, 2016
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Absencia územného plánu mesta negatívne 
ovplyvňuje životy občanov a hospodársku čin-
nosť podnikov kvôli nezabezpečenému stavu 
pozemkov a nehnuteľností pre bývanie a pre 
obchodnú činnosť.8

V Kábule boli spracované dve urbanistic-
ké štúdie. Prvou z nich je štúdia Poradenské 
služby na prípravu plánu rozvoja Kábulu v Afga-
nistane, podporovaná Svetovou bankou a pod 
taktovkou spoločnosti Medzikontinentálni kon-
zultanti a technokrati, s. r. o., (MKT) od roku 
2007 do roku 2008. Ďalšou je štúdia Metro-
politná oblasť Kábulu – územný plán rozvoja 
mesta, podporovaná JICA (Japonská medziná-
rodná agentúra pre spoluprácu), vypracovaná 
od roku 2008 do roku 2009. Tieto štúdie boli 
v hlavných cieľoch a výstupoch také rozdiel-
ne, že na ich podklade nebolo možné zabez-
pečiť územný plán mesta Kábul. Štúdia MKT 
mala za cieľ identifikovať rozvojové projekty 

pre Kábul, zatiaľ čo cieľom štúdie Metropolit-
ná oblasť Kábulu – územný plán rozvoja mesta 
bolo, aby sa formuloval regionálny plán roz-
voja zameraný na harmonizovaný vývoj Dehs-
abz (Nové Mesto) a existujúce mesto Kábul.9

Cieľom IV. územného plánu je vykonať do-
datočné analýzy a plne využiť výsledky štúdie 
MKT a riešiť aj otázky uvedených problémo-
vých území mesta. Tento územný plán má 
za cieľ nahradiť III. územný plán, ktorý bol 
posledným platným územným plánom mesta 
Kábul, schváleným v roku 1978.

CieľOVá OblasŤ
Cieľovou oblasťou tohto územného plánu je 
celé územie Kábulu, skladajúce sa z 22 okre-
sov, ako je znázornené na obrázku 18. Táto 
oblasť dosahuje približne 1 023 km2, z kto-
rých oblasť rozvoja Nové Mesto prekrýva vo 
veľkých častiach okres 18 a 19. (→ 9)

existuJúce využitie 
POzeMkOv v Meste kábul
Súčasné využitie pozemkov v meste Kábul je 
zaradené do širších kategórií, ako je znázorn-
ené na obrázku. (→ 10) Zloženie využitia 
pozemku vidieť z nasledujúcej tabuľky. Za-
stavaná plocha zaberá 247,2 km2, čo pred-
stavuje len 23,98 % celkovej mestskej plo-
chy. Poľnohospodárska pôda a zeleň zaberá 
18,09 % a neobrábaná a holá pôda 52,01 %. 
Toto zloženie využitia pôdy je do značnej 
miery v súlade s údajmi o využití pozemkov 
v štúdii MKT.10

zlOženie zastaVaneJ PlOChY
Stavebná plocha je ďalej rozdelená do rôznych 
foriem využitia, ako je uvedené v tabuľke 8. Ako 
je zrejmé z tabuľky, vládne úrady a ďalšie verej-
né budovy zaberajú veľkú plochu 27,2 km2, čo 
zodpovedá 11,7 % stavebnej plochy.

typ územia fotografia pôdorysu štruktúry  
(satelitná fotografia, zdroj google) kontrastná pôdorysná štruktúra axonometrický pohľad index  

zastavanosti

slum 0,29

neformálne 0,61

tabuľka	6		 Porovnávacia tabuľka slumov 
a neformálnych štruktúr poukazuje na rozdiel 
v hustote, respektíve intenzite využitia území, kde 
neformálne osady, budované s víziou trvalejšieho 
bývania, dosahujú priaznivejšie parametre 
urbanistickej ekonómie ako slumy budované 
ako provizórium. autor: mirwais fazli, 2016

9		 22 okrskov platného iv. územného plánu  
mesta kábul  
Zdroj: archív samosprávy mesta Kábul
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kategória Plocha (km2) Podiel (%) farba v legende plánu

Zastavaná plocha 247,2 23,98 žltá

poľnohospodárstvo/zeleň 186,5 18,09 zelená

neobrábaná/holá pôda 536,0 52,01 hnedá

Vodné plochy 5,6 0,55 modrá

Žiadne údaje 55,3 5,36

spolu 1 030,5 100,00

kategória Plocha (km2) Podiel v zastavaných
oblastiach (%)

Podiel v stavebnom
využití plôch (%) 

stavebné plochy 231,4 93,6 100,0

Vládne úrady/verejné zariadenia 27,2 11,0 11,8

Komerčné plochy 5,4 2,2 2,3

Zmiešané plochy 3,84 1,6 1,7

bytové komplexy 1,7 0,7 0,7

Vysoká obytná hustota max. 92,1 37,3 39,8

nízka obytná hustota max. 82,6 33,4 35,7

bývanie na svahoch 10,6 4,3 4,6

pokračujúca urbanizácia 6,7 2,7 2,9

Vidiecke formy bývania 5,9 2,4 2,5

priemyselné využitie 4,9 2,0 2,1

infraštruktúra/otvorený priestor 15,7 6,4 6,8

letisko 6,5 2,6 2,8

hlavné cesty 8,8 3,6 3,8

parky a zeleň 0,5 0,2 0,2

celkom 247,2 100,0 –

tabuľka	7		 súčasné využitie pôdy v kábule  
do veľkých kategóriách  
Zdroj: samospráva mesta Kábulu

10		aktuálne využitie pozemkov a pôdy 
Zdroj: archív samosprávy mesta Kábul

tabuľka	8		 zloženie zastavanej plochy  
Zdroj: samospráva mesta Kábul, obr. 11

Podľa štúdie MKT komerčné plochy zaberajú 
5,4 km2, čo zodpovedá 2,33 % stavebnej plo-
chy. Zmiešaná využitá plocha tvorí ďalších 
3,84 km2, čo zodpovedá 1,66 % stavebnej plo-
chy. S výnimkou plôch pre veľké obchodné 
komplexy a stredne vysoké budovy, celková 
komerčná plocha sa odhaduje na 6,87 km2. 
Obytná plocha skladajúca sa z bytov a kon-
domínií, vysokej a nízkej hustoty obytných 
zmiešaných plôch, bývania na svahoch a vidi-
eckych usadlostí tvorí 185,5 km2.11

ReziDenčný POzeMOk
Vzhľadom na obmedzenie dostupnosti vodných 
zdrojov sa očakáva, že v roku 2025 bude v Ká-
bule 5,5 milióna obyvateľov, z ktorých 500 000 
bude ubytovaných v oblasti Nového Mesta. 
Keďže terajšia hustota obyvateľstva v rezidenč-
nej štvrti presahuje 200 obyv./ha, ďalšie rezi-
denčné oblasti je potrebné rozvinúť, zatiaľ čo 

by mala byť znížená hustota obyvateľstva v exis-
tujúcich mestských oblastiach.12

Existujúce byty sa nachádzajú väčšinou v po-
merne priestranných blokoch, ako napríklad 
v komplexe Microrayon. (→ 11) V novovytvore-
ných obytných oblastiach, ako sú oblasť Shadab 
Zafar pozdĺž cesty Silo a Golden City v Karte 
Naw sa nachádzajú viacposchodové budovy. 
(→ 12, 13) Hustota obyvateľstva má tenden-
ciu v týchto oblastiach byť vyššia, takmer 250 
obyv./ha, lebo ich spravidla obývajú mnoho-
početné rodiny. V novoplánovaných obytných 
častiach a starých neplánovaných obytných 
častiach je hustota obyvateľstva približne 200 
obyv./ha, ale čiastočne sa môže meniť vplyvom 
osídlenia mnohopočetnými rodinami. Tento 
druh multirodinného bývania vrátane prenáj-
mu podlahových plôch, je v súlade s tradičný-
mi vzormi bývania v Afganistane. Toto sa nedá 
zmeniť dovtedy, kým sa nerozšíri ponuka iných 
druhov bývania.

11		Panelákové byty v komplexe Microrayon  
Zdroj: al jazeera, 2016
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12		nové byty shadab zafar  
Zdroj: abdul, 2012

13		nové byty golden city v karte naw 
Zdroj: golden city webová stránka
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Preto je hustota obyvateľstva nastavená 
na 200 obyv./ha pre územie bytových kom-
plexov (postavených naraz), 180 obyv./ha 
pre obytné časti s vysokou hustotou vrátane 
plánovaných mestských častí a 150 obyv./ha 
pre novovzniknuté mestské časti (realizované 
postupnou výstavbou).

Plánovanie bytovej výstavby sa v Kábule 
zameriava na jej podporu zo strany súkrom-
ného sektora, ktorý by mal byť kombinovaný 
s novým rozvojom bývania na predmestiach, 
v iniciatíve obce Kábul. Zloženie bývania 
v roku 2025 sa predpokladá podľa zobrazenia 
v tabuľke 9.13(→14)

PrOblematika neFOrmálnYCh 
Osád V kOntexte mesta a kraJinY
V roku 2001 bol počet obyvateľov mesta Kábul 
nižší ako 1,5 milióna.14 V súčasnosti dosahu-
je asi 5 miliónov. Táto dynamika neplánova-
ného populačného rastu môže rozvinúť rad 

problémov v krajine. Afganská vláda a jej me-
dzinárodní partneri sú príliš zaneprázdnení 
inými otázkami, najmä bezpečnostnými, čo 
je dôvod, prečo vysporiadanie infraštruktúry 
miest ako Kábul bolo dlho úplne ignorované.

Posledný územný plán mesta Kábulu bol 
schválený v roku 1978, avšak nikdy nebol v pl-
nom rozsahu realizovaný. Napokon v roku 
2012 na základe predchádzajúceho územného 
plánu a podľa aktuálnej situácie mesta Kábul 
bol vypracovaný nový územný plán.

Počas prípravy najnovšieho územného plá-
nu, boli všetky oblasti, ktoré boli považované 
za neplánované, neformálne alebo ilegálne 
zahrnuté do nového územného plánu. Na zá-
klade právnych aspektov boli územia zamera-
né pre potreby ich budúcej aktualizácie a prí-
padnej legalizácie.

rOzšírenie neFOrmálnYCh Území
Poznanie dôvodov rozšírenia neformál-
nych území v Kábule si vyžaduje komplexné 
analýzy a štúdie. Za najdôležitejšie dôvody 
rýchleho rastu týchto oblastí sa však považuje:

a) Imigrácia do mesta Kábul
Nedostatok urbanistických priorít roz-
voja, nedostatočný rozpočet sektora mest-
skej správy a nesúčinnosti afganskej vlády 
spôsobili rozšírenie neformálnych oblastí 
v meste Kábul. Z tohto dôvodu teraz až 80% 
obyvateľov mesta Kábul žije v neformál-
nych obytných oblastiach. Tie tvoria až 70% 
z rozlohy celého mesta. Súčasná situácia je 
dôsledkom nárastu prisťahovalectva z vidieka 
a návratu Afgancov z iných krajín do Kábu-
lu po vojenskom zásahu medzinárodného 
spoločenstva v Afganistane. Dôvodom prílivu 
obyvateľstva sú väčšie možnosti ponuky 
pracovných príležitostí a získania vzdelania. 

typ bývania Plocha (km2) hustota (osoby/ha) Obyvateľstvo

byty 40 200 800 000

Vysoká obytná hustota 200 180 3 600 000

nízka obytná hustota 40 150 600 000

spolu 5 000 000

funkčné územia
iv. územný plán (2012 – 2025)

plocha (km2) percento (%)

obytné územia nízkej hustoty osídlenia 86,00 8,4

obytné územia strednej hustoty 180,10 17,6

obytné územia vysokej hustoty 33,40 3,3

občianska vybavenosť 31,50 3,1

priemysel 28,80 2,8

parky a zeleň 23,10 2,3

infraštruktúra 13,50 1,3

Cintoríny 30,60 3

skládky 16,90 1,6

lesy a kopec 178,40 17,4

rozvojové územia 75,90 7,4

Vojenské priestory 61,10 6

stavebná uzávera 64,20 6,3

ochranné pásmo vodných tokov 199,60 19,5

spolu 1 023,00 100

Plánovaný počet obyvateľov (v miliónoch) 5,0

tabuľka	9		 zloženie bývania v meste kábul v roku 2025 
Zdroj: samospráva mesta Kábul

14		úPn kábul 2012 – 2025  
Zdroj: samospráva mesta Kábul archív

tabuľka	10		iv. územný plán navrhnutý  
vo využívaní pôdy kábul 
Zdroj: samospráva mesta Kábul
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Imigranti nečakali na vládu, kým im vybuduje 
obytné domy. Došlo k individuálnemu 
naplneniu bytových potrieb. V prípade, že by 
sa tak nestalo, dnes by bolo možné pozorovať 
obrovskú časť populácie ako bezdomovcov 
alebo ľudí žijúcich v stanoch.

b) Komplexnosť mestského prostredia
Zložitosť mestského prostredia je ďalším 
z dôvodov nedostatku pozornosti zo strany 
mestskej správy. Za posledných 15 rokov bola 
väčšina pozornosti afganskej vlády a medzi-
národného spoločenstva zameraná na sektor 
bezpečnosti a na rozvoj vidieckych oblastí. 
Okrem toho medzinárodné spoločenstvo, 
ako aj afganská vláda mali v úmysle čo naj-
skôr vidieť pokrok a výsledky projektov. Preto 
sa zamerali na vidiecke oblasti, kde je ľahšie 
a jednoduchšie implementovať a realizovať 
projekty a navyše nie je potrebné vytvárať 
štúdie uskutočniteľnosti, ktoré sa požadu-
jú v mestských oblastiach. Národný program 
solidarity (NPS) sa úspešne realizuje takmer 
v každej dedine. Rozpočet Ministerstva pre 
obnovu a rozvoj vidieka je takmer 20-krát väč-
ší ako rozpočet Ministerstva pre rozvoj miest. 
Napriek mnohým snahám zo strany úradní-
kov Ministerstva pre rozvoj miest a ďalších 
súvisiacich organizácií možno len zriedka 
vidieť výsledky v mestských oblastiach, lebo 
mestský sektor nie je prioritou vlády.

c) Neoficiálny pozitívny prínos  
neformálnych území

Podľa Svetovej banky bola v roku 2004 
hodnota budov postavených v neformál-
nych územiach viac ako 2,5 miliardy USD.15 
V súčasnosti, keď sa neformálne oblasti 
naďalej rozrastajú, môže byť toto číslo ešte 
vyššie. Navyše, afganské neformálne územia 

majú v porovnaní s ostatnými rozvojovými 
krajinami ako India, Južná Afrika, Keňa, ale 
aj slovenskými územiami marginalizovaných 
skupín obyvateľstva, relatívne dobrú kvalitu. 
To znamená, že tieňová ekonomika Afganista-
nu je v dobrej kondícii, aby stavala domy pre 
seba. Tento sektor hospodárstva má potenciál 
byť ešte lepším, zvýšením efektivity, staveb-
ným dohľadom a monitorovaním zníženia ko-
rupcie. Preto je cieľom podchytiť vývoj v tých-
to územiach.

d) Negatívny postoj k neformálnym územiam 
Rovnako ako mnoho iných rozvojových kra-
jín ani Afganistan nevenoval dostatočnú 
pozornosť rozvoju miest. Na základe územ-
ného plánu z roku 1978 väčšina afganských 
profesistov zdôrazňovala protiprávnosť 
neformálnych osídlení, a preto boli proti 
akémukoľvek zvyšovaniu poskytovania ko-
munálnych služieb v týchto oblastiach. 
Tento spôsob myslenia sa v súčasnosti 
mení najmä vďaka medzinárodným or-
ganizáciám pôsobiacich v tomto smere. 
Nedostatok interakcie oficiálnych organizácií 
s obyvateľmi neformálnych území v minu-
losti spôsobil, že sa tieto oblasti rozšírili 
do ohrozených miest, kde je väčšia 
pravdepodobnosť povodní alebo zosuvov.

PríPadOVá štÚdia – 
Územie dewan biGi
Problematiku neformálnych území v Afga-
nistane budeme skúmať formou prípadovej 
štúdie konkrétneho územia v Kábule. Tento 
článok sumarizuje niektoré doteraz získané 
poznatky z prieskumu vybranej lokality. 

Z celkového počtu piatich miliónov 
obyvateľov Kábulu asi len 20 % žije vo for-
málnych častiach. Existuje viacero miest, 

ktoré by mohli byť predmetom prípadových 
štúdií, na ktorých by sa dali analyzovať pro-
blémy a navrhovať riešenia pre neformálne 
územia. Na účely prípadovej štúdie bolo zvo-
lené územie okresu (okrsku) Dewan Bigi, 
ktoré sa nachádza v okrese č. 5, na Company 
Main Road, a západne od Kábulu na diaľnici 
k provincii Maidan Wardak. Toto územie 
bolo vybrané pre výskum pre jeho obľúbenosť 
medzi občanmi a kvôli jeho blízkosti k cen-
tru mesta. Obýva ho viacero zmesou etnick-
ých skupín a príslušníkov náboženstiev, ako 
napríklad sunniti a šiiti, ako aj občania s rôz-
nou výškou príjmov. (→ 15)

Okres 5 má 253 000 obyvateľov tak-
mer v 41 600 domácnostiach.16 Podľa 
Centrálnej štatistickej organizácie v Af-
ganistane, v okrese 5. je 51 000 domovov 
konštruovaných „neformálne“, ale toto číslo 
sa dramaticky zvyšuje vzhľadom na rýchlo sa 
rozvíjajúcu expanziu.9

Prípadová štúdia bude mať dve polohy.
 – prieskum – analýza javov v území a formu-
lovanie problémov

 – návrh opatrení 
 – návrh urbanisticko-architektonického 
riešenia vybraného bloku v území

Prieskum bude vychádzať zo zberu úda-
jov v rozsahu zvládnuteľnom jedným výs-
kumníkom. Nedostatok zdrojov neumožňuje 
rozsiahlejšiu analýzu dát.

Analýza však bude zameraná na podstat-
né javy v území tak, aby dostatočne umožnila 
formulovanie opatrení a návrhov. Pre lepšie 
pochopenie problematiky bola v priebehu 
prieskumu použitá metóda kombinácie dát 
zameraných na kvalitatívne a kvantitatív-
ne parametre územia. V nasledujúcej časti 

15		Mapa okresu 5 s vyznačením  
územia prípadovej štúdie 
Zdroj: afghanistan information management system, aims)
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príspevku predstavujeme základné doteraz 
získané údaje analytickej časti.

VzťAh	k úzeMnéMu	plánu
Plán využitia územia charakterizuje jeho 
štruktúru ako stredné viacpodlažné s hus-
totou 280 osôb/ha a s nízkou podlažnosťou 
s obytnou hustotou 180 osôb/ha.14 (→ 16)

VybRAné	chARAkteRistiky	úzeMiA
Veľkosť pozemku v lokalite sa pohybuje od 
150 do 350 m2. Zastavané plochy sú v rozme-
dzí 25 – 65 % rozlohy pozemku a v prípade 
samostatného poschodového domu umožňujú 
dosiahnuť rozlohu podlahovej plochy od 50 
do 225 m2 na dom. Výhľadovo by v budúcnosti 
po dostavbe ďalších podlaží podlahová plocha 
domu v neformálnom území („neformálneho 
domu“) mohla dosiahnuť 400 m2.14

Veľkosti pozemku v neformálnych 
územiach nie sú menšie ako vo formálnych 

a v mnohých prípadoch sú väčšie „Toto je 
zvláštnosť neformálnych území Kábulu; vo 
väčšine ostatných miest na svete, pozemky 
neformálnych území sú zvyčajne menšie než 
„formálne pozemky“.17 (→ 17, 18, 19)

VeRejný	pRiestoR	–	ulicA
Ako je zrejmé z obrázka, väčšina ulíc je veľmi 
úzka. Sú 3 – 6 m široké, čo postačuje pre 
prístup vozidla počas mimoriadnej udalosti 
alebo pre umožnenie prístupu k niekoľkým 
parcelám naraz. Šírka ulíc však nie je 
postačujúca pre štandardnú automobilovú 
premávku. Hlavným problémom nie sú ani 
tak úzke uličky, ale nedostatok hierarchie 
uličných priestorov. Neexistuje žiadna sieť 
plánovaných primárnych a sekundárnych ulíc. 
(→20)

16		kábul, plán využitia územia  
s lokalizáciou prípadovej štúdie  
Zdroj: archív samosprávy mesta Kábul

17		lokalita prípadovej štúdie  
(aktualizácia z bing maps 2015) 
autor: mirwais fazli

18		existujúci plán ulíc prípadovej štúdie  
autor: mirwais fazli, 2015 

19		hlavná ulica v lokalite prípadovej štúdie 
autor: mirwais fazli, 2015
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plochy	pRe	občiAnsku	VybAVenosť	
V neformálnom území nie je vymedzený 
žiadny priestor pre občiansku vybavenosť, 
ako sú školy, nemocnice, policajné stanice 
atď. Tie by museli byť zabezpečené, a to buď 
získaním už zastavaných pozemkov, alebo 
expanziou do ďalších priľahlých oblastí. 
V území môžu existovať služby aj technické 
zázemie, ktoré vznikli spontánne. (→ 15) 
Nedostatok vybavenosti, ktorý vznikol absen-
ciou územného plánu, obyvatelia doplňujú 
v území podľa potreby. 

stAVebný	MAteRiál
Stavebné materiály predstavujú najmä miest-
ne suroviny (hlina, drevo...), ale niektoré 
z nových postavených domov použili aj betón. 

pRístup	k pitnej	Vode	
A k hygienickýM	zARiAdeniAM
V oblasti má väčšina obyvateľov na použi-
tie v domácnosti prístup k vode. Primárnym 
zdrojom vody sú studne. Iný zdroj pitnej vody 
predstavuje voda z plastových fliaš. (→ 21)

Kanalizácia je v meste z hľadiska hygieny 
veľmi dôležitá. Žiaľ, mesto Kábul a najmä ne-
formálne územia čelia problému, že väčšina 
území nie je odkanalizovaná. Problémom 
nie je len absencia kanalizácie z hľadiska 
splaškov, ale aj dažďová voda a tzv. čierny 
prietok vody (teda zmiešanie dažďovej vody aj 
s odpadkami a pod.). Ten steká do ciest a ulíc 
a vytvára znečistenie ovzdušia a negatívne 
ovplyvňuje životné prostredie. (→ 22)

záVer
Z definovaných charakteristík neformál-
nych území boli zistené problemy a aspekty, 
ktorých splnenie môže napomôcť transformá-
cii neformálnych území zvyšovaním kvality 
prostredia na úroveň dostačujúcu pre nado-
budnutie právne legálneho statusu.

Pre riešenie problematiky neformálnych 
území v Kábule je potrebné aj v zmysle požia-
daviek a záverov Habitat III realizovať nasle-
dujúce opatrenia:

 –  poskytnutie stavebného povolenia, či už 
pred začatím výstavby, alebo formou tzv. 
dodatočného povolenia, musí byť možné 
získať pre všetky obytné budovy pri splnení 
podmienok (v budúcnosti treba exaktne de-
finovať), či už sú v územiach plánovaných, 
neplánovaných, alebo neformálnych,

 – modernizáciu neformálnych území je po-
trebné naďalej presadzovať ako prioritu, 
hoci tieto programy sa začali už v roku 2006 
a v niektorých oblastiach boli realizované,

 – zabrániť rozvoju stavebnej aktivity v oblas-
tiach s vysokým bezpečnostným rizikom, 
ako sú strmé horské oblasti mesta či úze-
mia, ktoré sú vystavené riziku záplav. Tieto 
územia musia byť v územnom pláne jasne 
definované a akákoľvek nová výstavba v ob-
lastiach musí byť zakázaná (poznámka: 
záplavy v mestskom území okrem bezpeč-
nostných rizík predstavujú aj hygienické 
riziká),

 – nedostatok občianskej vybavenosti v nefor-
málnych územiach je vážny problém. Verej-
né zariadenia, ako sú školy, kliniky, parky 
a podobne majú byť v sledovanej lokalite 
umiestňované aj s ohľadom na ostatné časti 
mesta; zostávajúce plochy musia byť riadne 
spravované a pod dohľadom štátnej správy,

 – existujú rôzne štandardné a neštandard-
né vzťahy medzi samosprávou a lokalitou, 
čo predstavuje problém v transparentnosti 
administratívneho riadenia územia. Rieše-
ním je zavedenie vládnych noriem a mecha-
nizmov na zmiernenie problémov vyplýva-
júcich z rôznosti prístupov v neformálnych 
územiach,

 – poskytovanie mestskej verejnej infraštruk-
túry, najmä zásobovanie vodou, integrova-
né riadenie povrchových vôd a nakladanie 
s odpadovými vodami v neformálnych úze-
miach vyžadujú správu za účasti participá-
cie miestneho obyvateľstva. 

Autor spracováva dizertačnú prácu na FA STU 
na tému: Transformácia neformálnych území 
v Afganistane/Kábule.  
Školiteľ: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

20		kanalizácia, dažďová voda  
a čierny priestok vody do ciest a ulíc.  
foto: mirwais fazli, 2016

21		studne sú primárnym zdrojom vody 
foto: mirwais fazli, 2014
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