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Abstrakt  
Úvod do problematiky stavební kultury a obnovy malých a středních měst na Jižní 
Moravě a v Dolním Rakousku. 
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Introduction to the issue of building culture and recovery of small and medium-sized 
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1 Cíl disertační práce 

Tématem popisované disertační práce je „Stavební kultura a urbanismus malých 
a středních měst na Jižní Moravě a Dolním Rakousku“. 

Stavební kultura je natolik široký pojem, že bez bližšího zaměření na konkrétní 
problematiku bude práce příliš obecná a její dopad či praktické využití bude 
minimální. 

Malá a střední města se v posledních několika desítkách let potýkají se zásadní 
změnou jejich prostorového uspořádání, s dramatickými urbánními změnami a 
s přerušením vazeb a vztahů na krajinu a prostředí, ve kterém se po staletí vyvíjela. 

V současné době, která je obecnou ztrátou vazeb na cokoliv původního 
charakteristická, je potřeba koncentrované metodiky pro obnovu malých středních 
měst aktuální. Cílem disertační práce je vytvoření základů k této problematice.  
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2 Klasifikace 

2.1 Charakteristika sídla 

Obecně můžeme říci, že město je sídelní útvar, pro který jsou charakteristické 
následující znaky (podle doc. RNDr. Luďka Sýkory, Ph.D.): vysoká hustota a 
koncentrace obyvatelstva, relativní velikost (v porovnání s jinými sídly), vysoká 
koncentrace a kompaktnost zástavby, specifická demografická, profesní a sociální 
skladba obyvatelstva, koncentrace správních, řídících a obslužných funkcí, jejichž 
význam přesahuje hranice vlastního města; vysoká vnitřní diferenciace (různorodost) 
atd.  

2.2 Rozsahová klasifikace sídla podle počtu obyvatel 

Velikost malých a středních měst je do značné míry determinována prostředím a 
přírodními a geografickými podmínkami. Vnitřní klasifikace měst, ve věci počtu 
obyvatel, je otázka velice složitá, neboť existuje nepřeberné množství nejrůznějších 
klasifikačních systémů  

Pro potřeby této disertační práce však volíme klasifikaci malých a středních měst 
podle počtu obyvatel na rozsah 3-5 tisíc a 5-10 tisíc. 

2.3 Územní vymezení sídla 

Územní vymezení města můžeme vytvořit několika způsoby (většinou se určování 
plochy města dodržují hranice správních jednotek nižšího řádu, např. obcí, 
katastrálních území nebo sčítacích okrsků): 

 Administrativní vymezení – město je určeno administrativními hranicemi obce 
nebo jiného celku 

 Morfologické vymezení – město je vymezeno kompaktní zastavěnou plochou 

 Funkční vymezení – město je vymezeno na základě integrity vztahů v 
městském systému, např. dojížďkou za prací [3] 

 

3 Současný stav řešené problematiky 

3.1 Zahraniční reference 

Referenční metodikou či návodem jak k problematice přistupovat může být 
dolnorakouský program Dorf-Stadterneuerung. Program sdružující dolnorakouské 
obce, různé spolky a občanské iniciativy vznikl v roce 1984. V počátcích se tento 
program zabýval pouze obcemi a jejich nejbližším okolím. Označoval se tedy jako 
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Dorferneuerung. V roce 1992 se však jeho působnost rozšířila i na malá a střední 
města.  Od té doby je označován jako Dorf-Stadterneuerung. 

Klíčovými tématy, kterými se program Stadterneuerng ve věci malých a středních 
měst zabývá jsou  

 
Posílení městského centra 
Zvýšení jeho přitažlivosti a hospodářského potenciálu, spolupráce obecního 

úřadu a hospodářských operací 
 
Mládež 
Brát ohled na potřeby dětí a mládeže, dát jim možnost účastnit se projektů i o nich 

rozhodovat, vytvořit (budovat) atraktivní nabídky  trávení volného času, „stavět mosty“ 
mezi generacemi dát mládeži více prostoru a vybudovat místa ke komunikaci. 

 
Telematika a nové nápady 
Realizace rámcových podmínek k využití technologií pro zajištění stanovišť a 

jejich marketing, zvýšení schopností obyvatelstva měst a okolí zacházet s novými 
médii 

 
Umění a kultura 
Hraje důležitou roli jako předchůdce plnění a impuls k dalším činnostem, k 

posílení identity obyvatel měst při zachování, vypracování a dokumentaci 
dosavadních (nynějších) stavebních a duchovních kulturních statků, jako podklad pro 
dobově kulturní dění 

  
Sítě partnerství a kooperace-spoluráce 
Podle mota „Společně jsme silní“, snížením nákladů se zvýší kvalita a synergický 

účinek, navázání na zkušenosti a nápady jiných lidí a skupin. 

Klíčovými tématy, kterými se program Dorferneuerung ve věci obcí a vesnic 
zabývá jsou: 

 
Sociální oblast 
 
Obce třetího tisíciletí se podstatně liší od obcí předcházejících let. Při změnách 

musí být přihlíženo 
na lidskost při výchově dětí i péče o důchodce 
  od rodinných svazků až po spolky obcí 
  na obecně vnitřní až i mezikomunální rozpočet 
 
Vzdělávání a kultura 
Zavádění vědecké modernizace společnosti do vesnických oblastí 
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  vysokovýkonné přípojky na Internet 
  rozličné vzdělávací zařízení a nabídky 
  zachování místních vědomostí a dovedností 

 
Hospodářství 
Požadavky k posílení hospodářství jsou 

  Propojení zemědělství, průmyslu a řemeslných živností 
  Vývoj místních a regionálních koloběhů 

 
Osídlování, výstavba a bydlení 
S důrazem na 

  Šetrné nakládání s finančními prostředky při výstavbě sídlišť 
  Oživení center obcí 
  Dobová architektura obcí 

 
Doprava a mobilita 
Zde mají být uskutečněny dva cíle 

Redukce motorizované dopravy pro jednotlivce 
Rozvoj veřejné dopravy a alternativních dopravních prostředků [4]  
 

3.2 Současná situace u nás 

3.2.1 Legislativní rovina 

Ve Zprávě o stavební kultuře v Německu vydané  Spolkovým Ministerstvem 
dopravy, výstavby a bydlení SRN z roku 2001 je uvedeno následující: „Pojem 
„stavební kultura“ popisuje proces vývoje zastavěného prostředí a náš přístup k 
němu. Zahrnuje plánování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu. Stavební kultura je 
nedělitelná. Neomezuje se pouze na architekturu. Zahrnuje rovněž stavební 
inženýrství, územní a regionální plánování, krajinnou architekturu a rovněž veřejné 
umění. Kvalita stavební kultury je přímo úměrná odpovědnosti, kterou pociťuje celá 
společnost za zastavěné prostředí a za jeho údržbu.“ [1] 

 
Z tohoto materiálu do jisté míry čerpá i legislativní materiál Ministerstva pro místní 

rozvoj „ Analýza stavební kultury „ který byl podkladem pro řešení Politiky rozvoje 
stavební kultury (architektury). Tento materiál se zabývá estetickou kvalitou staveb, 
jejich energetickou náročností, životností, udržitelností, veřejným prostorem v obcích, 
začleňováním staveb do prostředí, prostorovým uspořádáním sídel a podporou 
stavební kultury ve veřejném sektoru. Analýza stavební kultury obsahuje i 
doporučující informace ke zpracování Politiky rozvoje stavební kultury. A to ve formě 
Institucionálních opatření, ve zlepšování nabídky odborných činností, v kultivaci 
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poptávky („výchova klientů“), v kompatibilitě politiky s rezortními dokumenty, motivace 
ke kvalitní a úsporné výstavbě, ve zlepšování efektivity staveb.[2] 

Podklad pro řešení politiky rozvoje stavební kultury však ještě nebyl schválen a 
nebyla tak vytvořena ani politika rozvoje stavební kultury. 

 

3.2.2 Občanská rovina 

Kromě několika málo lokálních občanských aktivit není známo působení širší 
platformy, která by města tohoto rozsahu sdružovala. 

Až na vyjímky se malá a střední města stavební kulturou a její obnovou 
nezabývají. Územní a regulační plány zpravidla skončí u definic podlažních ploch, 
maximální zastavěné plochy, funkčním využití, atd. Řešení stavební kultury, její 
obnovy, je velmi obtížné jakkoliv zařadit do tabulek či předpisů. Stavební kultura a její 
obnova i ve smyslu obnovy života v malých městech je spíše o schopnosti 
informovat, o možnostech ovlivnit smýšlení lidí a jejich pohled na prostředí, ve kterém 
se nacházejí.  

Občanské iniciativy vznikají, jsou zakládána různá sdružení, ale jejich působnost 
je pouze lokální. Platforma umožňující vzájemnou výměnu informací bohužel v 
regionálním rozsahu neexistuje. 

 

4 Zvolená metoda vědeckého zkoumání 

Metoda zkoumání bude zaměřena na sběr informací o snahách o obnovu 
stavební kultury a snahách o obnovu měst a na komparaci těchto informací se situací 
v Dolním Rakousku. Dále bude metoda zkoumání zaměřena na konkrétní situace, 
projekty a iniciativy. Konkrétní dopady může mít aplikace porovnaných skutečností 
(Jižní Moravy a Dolního Rakouska) na výuku zaměřenou právě na obnovu malých a 
středních měst. 
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