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Analysis of Suburbanisation in the Context of Peri-Urban Villages 

Although different European Countries have different spatial planning sys-
tems, they all share three fundamental spatial planning levels: the strategic 
planning level, the regulatory level, and the decision-making level. What dif-
fers substantially, however, is how the system itself operates, and how much 
emphasis is placed on each of the levels. The way the system operates has a 
decisive impact on how, and in what increments, settlements are enlarged and 
transformed.
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Předmětem zkoumání jsou suburbánní zóny měst a vesnice v přímé vazbě 
na velká města. A to jak jejich fyzické urbánní struktury, tak jejich změny  
a vývoj v čase a procesy, které se na transformaci této struktury podílejí.

Přestože mají různé evropské země různé systémy územního plánování, 
vždy jsou jim společné tři základní roviny územního plánování. Těmi jsou 
strategické plánování, regulativní rovina a fáze rozhodování. Co se však vý-
razně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je kladen na jednotli-
vé fáze procesu. Toto nastavení má jednak velký vliv na to, jakým způsobem 
a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel.

Toto nastavení má velké dopady na fyzickou a funkční strukturu stejně 
jako podobu sídel. Každé nastavení systému nabízí rozdílné možnosti řešení 
problémů, ať již v krátkodobém, nebo dlouhodobém horizontu.

Tato práce bude proto zkoumat, jaký má různé nastavení systému územ-
ního plánování v České republice a Spolkové republice Německo (konkrétně 
pak spolkové zemi Bavorsko, oblasti Horní Falci) vliv na fyzickou strukturu 
a stavbu měst a zejména na transformování původních historických vesnic-
kých jader v městské části.

Úkolem práce je tedy snaha postihnout a zhodnotit výsledky práce těch-
to územněplánovacích systémů. A to zejména v suburbánních strukturách, 
které navazují na krystalizační osy velkých měst. Práce bude srovnávat měst-
ské a příměstské struktury dvou různých měst v různých státech. Příkladem, 
na kterém bude zkoumán český systém územního plánování, je moravská 
metropole Brno. Jakožto bavorský příklad poslouží Regensburg (jakožto ba-
vorské město podobné struktury a velikosti).

Jedním z kritérií hodnocení bude schopnost systému dostatečně zachytit 
a využít rozvojové možnosti území. Jinými slovy schopnost tvořit stabilní  
a udržitelné systémy. V případě suburbánních prostorů a území, ve kterých 
se městské prostředí setkává s vesnickým, jsou tak intenzivní využívání stá-
vajících struktur, aktivní práce se subcentry, případně aktivní tvorba nových 
urbánních center klíčové pro další udržitelný rozvoj obce.
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