








A N O T A C E

Diplomová práce se zabývá dnešním venkovem. Hledáním základních principů v  oblasti územního 
plánování vznikl názorný Manuál, který klade důraz především na urbanistické otázky a na některé z nich 
se snaží odpovídat srozumitelnou formou. V převážné části se jedná o schémata, skici, vizualizace apod.

Jedním z klíčových témat se stala otázka nové výstavby a tzv. satelitů. Manuál pro tento styl zabírání 
území nabízí alternativu a motivuje ke vzniku kvalitnějšího prostředí. Základní principy jsou aplikovány 
na konkrétní obec.

Přidanou hodnotou práce je konzultování konceptu Manuálu s devíti starosty vesnic, kteří se dělili o své 
zkušenosti s výstavbou a plánováním v území a podali zpětnou vazbu k některým kapitolám. Podnětné 
postřehy starostů jsou v  Manuálu zapracovány. Přílohu manuálu tvoří “Příklady dobré praxe”, které 
přinášejí inspiraci pro tvorbu regionální architektury.

Záměrem je nabídnout tento Manuál všem, kteří se podílejí na vedení menších obcí.



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, na základě vlastních zjištění a  pouze 
s použitím odborné literatury a jiných informačních zdrojů uvedených v seznamu.

V Brně, dne 13. 5. 2019 Petra Klumparová 

P R O H L Á Š E N Í  O   P Ů V O D N O S T I  P R Á C E



P O D Ě K O V Á N Í

Děkuji své rodině, vedoucím práce a všem, kteří mě podpořili radou a pomocí při tvorbě této práce.



C Í L E  P R Á C E

Diplomová práce si klade za cíl zprostředkovat malým obcím, jak uvažuje urbanista-architekt. 
Nechce vnucovat univerzální řešení. Naopak. Hledá regionální pravidla a identitu. Chce spojovat 
všechny ty, kteří se podílejí na tvorbě sídel. Pomocí strategie vnitřních rezerv nabízí alternativu 
satelitním oblastem, které nerespektují lokální podmínky.

Diplomová práce si neklade za cíl odpovědět na všechny otázky týkající se problematiky venkova. 
Jde o náčrt některých klíčoých témat. Kéž by se stal podkladem a inspirací pro hlubší diskuzi.

:: srozumitelnost ::

aby se i složitá architektonicko-urbanistická rovina interpretovala jednoduše
aby pomocí jednoduchého vizuálního stylu rozuměl problému každý

:: zvyšování gramotnosti ::

aby se zvyšovalo obecné povědomí o architektuře
abychom se naučili jít po podstatě a nepodléhali trendům

:: obhájení role architekta :: 

aby bylo povolání architekta a urbanisty dobře chápáno
 (ne jako nedosažitelný standart, ale i jako poradní odborný hlas)

HLAVNÍ CÍLE PRÁCE



P O P I S  D Í L A

 Diplomová práce se snaží vytvořit most mezi architekty/urbanisty a osobami podílejícími 
se na vedení malých obcí. Nabídnout a srozumitelně zprostředkovat myšlenky a znalosti, které 

mohou být inspirací a informačním základem při tvorbě a rozvoji současného venkova.

 Zpočátku vypadal jako hlavní problém tristní architektonické pojednání jednotlivých domů, 
avšak v průběhu tvorby práce vyšlo najevo, že je palčivějším problémem urbanismus. Malé obce 
totiž mají nedostatek informací o problematice plánování a malou neinformovanost o nabídce 
pomoci ze strany odborné architektonické veřejnosti. Z toho důvodu vznikl Manuál s podtitulem 
„Jak stavět na vesnici“, který vytváří znalostní základnu a prezentaci klíčových urbanistických idejí.

MANUÁL :: JAK STAVĚT NA VENKOVĚ

Manuál je členěn do osmi kapitol. Jeho první polovina je věnována teoretickému základu, v té 
druhé je pak teorie aplikována na konkrétní obec. 

  
Klíčové kapitoly jsou prostřední tři s názvem „o co tady jde“, „jak z toho ven?“ a „mohlo by se hodit“. 
Jednoduchým jazykem a podporujícími skicami je artikulován problém současné architektury a 
urbanismu. Manuál zde například vysvětluje a na příkladech demonstruje, o co se jedná, když 

mluvíme o tzv. satelitu, co jsou to ulicotvorné prvky a co vnitřní rezervy obce.

Ověření navrhovaných principů je představeno v kapitole „aplikace na Velatice“, která je z větší 
částí tvořena kapitolou věnující se právě strategii vnitřních rezerv. Obec je zmapovaná a jsou v ní 
vytipována místa, která by si zasloužila novou náplň. Neméně důležitou součástí ověřování teorií 
na Velaticích je kapitola „pár urbanistických rad“, kde je předvedeno pár jednoduchých principů, 

jak ze sídla udělat živoucí, kompaktní, příjemné a stále udržitelné místo k životu.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inspiraci především v architektonické rovině pak představuje sbírka Příklady dobré praxe. Jako 
nejsrozumitelnější způsob představení kvalitních příkladů byly zvoleny názorné fotografie českých 

a slovenských realizací.
Jedním z cílů práce bylo najít kvalitní příklady staveb, které svým měřítkem, formou, tvarem nebo 
třeba celkovým objemem respektují charakter vesnický lokality, ve které se nacházejí. Takové, 
které vhodně reagují na okolní sklony střech, kombinace barev, použití materiálu apod. Nabízený 
přehled nechce čtenáři vnucovat pouhé líbí/nelíbí, ale popisovat dílčí aspekty staveb, kterými by 

bylo dobré se inspirovat.
Sbírka dělí stavby do dvou kategorií: rodinné domy (RD) a stavby občanské vybavenosti (OV). 
Pro přehlednost stavby čísluje, aby se k nim (podle pořadového čísla) mohl čtenář později vrátit. 

Kapitola RD nabízí dohromady jedenáct příkladů, kapitola OV necelou třicítku.
Realizacím jsou přiděleny zobecňující kategorie (štítky) poukazující na jejich konkrétní kvality. V 

krátkém textu je pak dovysvětleno, čemu věnovat zvýšenou pozornost.
Klíčem k výběru realizací byly tyto podmínky:

Stavby převážně z malých obcí. 
Stavby odkazující na venkovskou architekturu.

Stavby z měst, které jsou součástí původní rostlé struktury.
Stavby, které vznikly na základě vítězného návrhu architektonické soutěže.

Stavby zpětně oceněné v různých typech soutěží.



SETKÁNÍ SE STAROSTY

Cílem práce bylo od počátku vytvořit produkt, který nebude určen “do šuplíku” ale přinese 
reálnou hodnotu v praxi, z toho důvodu jsem se rozhodla vytvořit Manuál a Příklady dobré praxe, 
které bych ráda dostala ke všem, kteří se podílejí na vedení malých obcí a mají o problematiku 

architektury a urbanismu alespoň elementární zájem.

Aby má práce nebyla prací teoretickou, ale praktickou a skutečně užitečnou, rozhodla jsem se do 
procesu tvorby zapojit její budoucí adresáty - těmi by měli být převážně starostové malých obcí 

především z Jihomoravského kraje. 

Mojí snahou bylo získat poznatky a postřehy z praxe z první ruky. Zajímalo mě, jaké jsou na 
malých obcích zkušenosti např. s realizací architektonických soutěží, prací architektů, přípravou 
strategických dokumentů apod. Chtěla jsem také konfrontovat s realitou své dosavadní pohledy a 

názory na problematiku venkova.

Během práce na diplomové práci jsem vedla devět rozhovorů se starosty menších obcí v okolí Brna. 
Na základě některých závěrů jsem upravila pracovní verzi Manuálu i Příkladů a sepsala opakující 
se problémy do paré, které je přílohou této diplomové práce. Mezi nejčastější patří nevědomost, 
jak se bránit developerům, krátký čas jednoho volebního období nebo třeba neznalost nabízející 

se pomoci od České komory architektů.

Záměrem zůstává uvést myšlenky prezentované v Manuálu a Příkladech do praxe, rozposlat je 
vedením malých obcí, vysvětlovat na školeních starostům a zastupitelům, sbírat připomínky a v 

budoucnu třeba připravit revidovaná vydání.



Z H O D N O C E N Í  D O S A Ž E N Ý C H  V Ý S L E D K Ů
S OHLEDEM NA VYTYČENÉ CÍLE

Jedním z  mých původních cílů bylo zaměření na specifická architektonická řešení a  konkrétní 
regionálně významné stavební prvky. V průběhu tvorby práce při konzultacích se starosty obcí 
však vyšlo najevo, že hlavním problémem v současné tvorbě obcí je jejich urbanismus, spíše než 
architektonické pojetí konkrétních staveb. Z  toho důvodu se Manuál zaměřuje především na 
urbanistické otázky, mé poznatky k architektuře shrnuji v Příkladech dobré praxe.


