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1. ABSTRAKT 
Předmětem zkoumání této práce 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 výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, jaký je 
kladen na jednotlivé fáze procesu. Toto nastavení má v první řadě velký vliv na to, jakým 
způsobem, a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel.   

V druhé řadě má toto nastavení 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 územního plánování v České 
republice a Spolkové republice Německo (konkrétně pak spolkové zemi Bavorsko, oblasti 
Horní Falc) vliv na fyzickou strukturu a stavbu měst a zejména na transformování původních 
historických vesnických jader v městské části.  

Úkolem práce je tedy snaha postihnout a zhodnotit výsledky práce těchto územně plánovacích 
systémů. A to zejména v suburbánních strukturách, které navazují na krystalizační osy velkých 
měst. Práce bude srovnávat městské a příměstské struktury dvou různých měst v různých 
státech. Příkladem, na kterém bude zkoumán český systém územního plánování, je moravská 
metropole Brno. Jako německý příklad poslouží bavorský Regensburg, (jakožto bavorské město 
podobné struktury).   

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 kterém se městské prostředí setkává s vesnickým, je tak 
intenzivní využívání stávajících struktur, aktivní práce se subcentry, případně aktivní tvorba 
nových urbánních center klíčová pro další udržitelný rozvoj obce.    
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ABSTRACT  (EN) 
Subject of thesis are suburban zones of cities in direct contact with willages. Their phisical 
urban structures as well as their development in time and processes witch affects these 
changes. 

Despite that a different european countries has different systems of spatial planning, they 
allwys have three main levels of planning process. These layers are: Strategic planning, 
regulation level and execution level. What differs is tunig of this system and wights of 
importance set on different „layers“. This tuning has a substential impact on way how are the 
cities and urban structures developer. 

This tuning of spatial planning systém has huge impact on physical structure and form of cities. 
Every setting of system brings differnt possibilities of solving problems. In both schort-term 
and long-term development processes. 

This thesis will therefore examine affects of different settings of spatial planning system in 
Czech Republic and Federal Republic of Germany (In specific terms – Free state of Bavaria, 
region of Upper Palatinate) and its long-term afffects on phisical structure of cities. With 
empahsis on ways in which historical village structures integrate in city structure and transform 
in cities districts. 

Goal of thesis is effort to analyse results of these two spatial planning systems. And mainly in 
suburban zones affected by development axes of bigger cities. Thesis will compare urban and 
suburban structures of two cities in two different countries. Analysed example for Czech 
republic is Brno. As Bavarian example stands Regensburg (as a city of comparable structure). 

One of important criteria is ability of systéms to effectively capture and use all of territorys 
development potential and possibiliteis and therefore – ability to create viable and susteinable 
land systems. In suburban spaces where City systems meets suburban and village systems is 
intensive use of existing structures and active work with subcenters crutial to susteinable 
development of cities. 
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POZNÁMKY 
 
K jazyku a termínům: Přestože je tato dizertační práce psána v českém jazyce, dovolím si krátkou poznámku 
ohledně použitých termínů. Protože velká část práce se bude zabývat poměry v německy mluvícím Bavorsku, 
budou použity také mnohé německé termíny (pokud možno s uvedením jejich ekvivalentů v českém jazyce). 
Podobná je situace v terminologii místopisu. Zde se bude tato práce v případě Bavorska, držet převážně 
místních (tedy německých) termínů. Přestože české ekvivalenty existují,  jejich použití by bylo matoucí. Proto 
tedy Regensburg a nikoli Řezno.  

Online přístup k územně plánovací dokumentaci: Jak česká tak bavorská legislativa umožňuje volný přístup 
občanů k územně plánovací dokumentaci (územní plány/Flächennutzungsplan), přes internet.  

Přestože všechny online systémy umožňují náhled do územního plánu v přibližně stejné kvalitě, rozdíly ve 
funkcionalitě jsou velké. Zatímco brněnský územní plán je navržený převážně na reprezentaci informací 
vycházejících z územního plánu, ten regensburský představuje širší GIS platformu umožňující zobrazení širšího 
množství mapových podkladů od různých městských mapových podkladů, přes historické mapové podklady 
a ortofotomapy či dopravní informace. Širší záběr německého systému vychází z tamní praxe, kdy jsou regulace 
volnější a těžiště zodpovědnosti je přesunuto na samotné stavebníky, architekty a úředníky zodpovědné za 
schvalování staveb. Tyto systémy se jim snaží podat maximální množství informací.  

Doba vypracování a aktuální události: Tato práce byla dokončena na jaře roku 2016. Velká část analýz 
a výzkumu byla dokončena v první polovině roku 2015. Z těchto důvodů tak tato práce nepostihuje důsledky 
a události současné migrační krize, jejíž důsledky začaly ovlivňovat Evropu přibližně na počátku roku 2015. 
Jedním z míst, které jsou cílem uprchlické vlny je Spolková republika Německo a právě regiony jižního Bavorska, 
jimž se tato práce věnuje. Přestože tyto události budou v budoucích letech mít velký vliv na témata, kterými se 
tato práce zabývá, nejsou v této práci postiženy. I tak se schopnosti a funkce těchto systémů promítnou 
a promítají do řešení problémů vzniklých s touto migrační vlnou. 

Části textu této práce byly použity také v autorské publikaci Bavorská suburbanizace a územní plánování 
(FERENC, Kryštof a FERENC, Jonáš. Bavorská suburbanizace a územní plánování. 1. vydání. Ostrava: Mytago, 
2016. 80s. ISBN 978-80-87761-20-5.). 

Colophon: Tato práce vznikla s použitím softwaru Microsoft Word 2013-16  a programu Adobe InDesign CS5. 
K úpravě obrazové přílohy byl použit Adobe Photoshop CS5 z balíku CreativeSuite v české verzi.   

Jako CAD systém využívaný převážně k tvorbě schémat a výpočtů byl použit SketchupMake s propojením na 
Google Earth.  

Text je vysázen pomocí volného písma Heuristica vytvořeným Andrejem Panovem.  
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3. HYPOTÉZA  
 

3.1 Východiska  
Úvodem uvádím několik základních předpokladů, z nichž vychází formulace hypotézy 
a následující obsah a forma práce.  

VÝCHODISKO PRVNÍ – 3 FÁZE A ROVINY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:  
Systém územního plánování má 3 základní fáze a roviny územního plánování – strategické 
plánování (základní koncepce rozvoje), regulativní rovinu (v systému České republiky ji 
představují územní a regulační plány) a fázi rozhodování (u nás tedy územní řízení).[JEHLÍK] 
Všechny projekty v území pak vždy procházejí třífázovým procesem plánování, projekce 
a realizace.  

VÝCHODISKO DRUHÉ – RŮZNÉ SYSTÉMY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:  
Přestože mají různé evropské země různé systémy územního plánování, vždy jsou jim společné 
(mimo jiné díky integračním strategiím Evropské unie) výše zmíněné fáze a roviny územního 
plánování. Co se však výrazně liší, je konkrétní nastavení systému a důraz, který je kladen na 
jednotlivé fáze procesu.[EVROPSKÁ KOMISE 1] Toto nastavení má jednak velký vliv na to jakým 
způsobem a po jakých částech dochází k rozšiřování a transformaci sídel (cesta k dosažení 
cíle).   

Za druhé má toto nastavení velké dopady na fyzickou a funkční strukturu a podobu sídel 
(výsledná kvalita díla). 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 územního plánování v České 
republice a Spolkové republice Německo (konkrétně pak spolková země Bavorsko, Horní Falc) 
vliv na fyzickou strukturu a stavbu měst a zejména na transformování původních historických 
vesnických jader v městské části.  

VÝCHODISKO TŘETÍ – SUBURBANIZACE JE NEVYHNUTELNÝ PROCES A JEDEN ZE ZPŮSOBŮ, JAK 
ZAMEZIT JEJÍM NEGATIVNÍM VLIVŮM, JE TVORBA SUBCENTER A DECENTRALIZACE MĚST:  
Je jasné, že k rozšiřování měst do okolní krajiny bude pokračovat a že se jedná o jev 
nevyhnutelný. Jeden ze základních úkolů urbanismu je proto vytvořit podmínky k tvorbě 
funkčních suburbií s co největší možnou eliminací jejich negativních vlivů.[KOUCKÝ] Mezi ty patří 
zejména vysoká dopravní zátěž. Cestou, jak toho docílit, je tvorba suburbií s lokálními 
subcentry. [SCHMEDDING]  

VÝCHODISKO ČTVRTÉ – HISTORICKÁ STRUKTURA VESNICKÝCH CENTER V OKOLÍ VELKÝCH MĚST 
JSOU KRYSTALIZAČNÍ CENTRA VÝVOJE SUBURBIÍ A BUDOUCÍMI CENTRY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ: 
Sledování a studium nových městských částí (tedy těch městských částí, které leží mimo to, co 
nazýváme historickými centry měst) nám napovídá, že fungující a živé městské části bývají 
vybudovány právě kolem tradičních historických krystalizačních jader vycházejících 
z historických struktur vesnice a jejich veřejných prostor.  

VÝCHODISKO PÁTÉ – VYUŽÍVÁNÍ HISTORICKÉHO KONTEXTU A HISTORICKÝCH KRYSTALIZAČNÍCH 
JADER JE OPTIMÁLNÍ:  
Z toho vyplývá další předpoklad, že dovedná práce s historickou stavební strukturou 
a tradičním trasováním v krajině umožní lepší navrhování nových městských částí, než stavba 
urbansprawlu bez kontextu - ať již sociálního či topografického.  
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VÝCHODISKO ŠESTÉ –  CELEK MÁ SNAHU A TENDENCI FUNGOVAT: 
Podobně nám letmý pohled po již stabilizovaných strukturách napovídá, že i když je struktura 
navržena špatně a má řadu předpokladů stát se dysfunkčním celkem, tlak uživatelů na 
využívání tohoto celku (sestávající mimo jiné z nesčetných drobných projektů iniciovaných, či 
realizovaných právě uživateli těchto prostorů) vytváří tendenci jednotlivé nedostatky 
redukovat a celek optimalizovat.[JEHLÍK] 

S postupujícím časem působí v území mnoho pokusů a omylů. Změny, které působí pozitivně, 
se uchytí a stanou se podkladem pro další pozitivní (užitečné) změny. Chyby mají tendenci být 
rozpoznány a rychle opraveny. Ony dnešní fungující historické prostory, ze kterých chceme 
vycházet, byly „vyšlechtěny“ právě tímto způsobem.  

VÝCHODISKO SEDMÉ – CHOVÁNÍ STAVEBNÍKŮ A UŽIVATELŮ ÚZEMÍ NENÍ NEROZUMNÉ:  
Dalším předpokladem, který vychází z toho předchozího je, že i přes široce rozšířený 
předpoklad v naší územně plánovací praxi, nemají investoři a stavebníci působící v lokalitě 
snahy území uškodit, ale naopak její území vylepšit, protože tento zájem je pro ně vlastně 
ekonomicky výhodný. Územní plánování by mělo tyto procesy aktivně motivovat a moderovat, 
ne se stavět pouze do role pasivního, vševědoucího regulátora.[SCHMEDDING] 

Prozkoumejme předpoklad, že ekonomický tlak vznikající v území, má tendenci pracovat spíše 
ve prospěch lokality, nežli proti ní. A že aktivní práce s tímto tlakem povede ke kvalitnějšímu 
prostředí pro život.  

VÝCHODISKO OSMÉ – VÝHODNĚJŠÍ NEŽ REGULACE JSOU PŘÍMÉ A KONKRÉTNÍ ZÁSAHY 
KOORDINOVANÉ MĚSTEM, KTERÉ KULTIVUJÍ PROSTŘEDÍ A USMĚRŇUJÍ DALŠÍ PROJEKTY: 
 Provádění zásahů na vybraných územích a strukturách je významný a v zásadě jeden z mála 
úspěšných způsobů, jak moderovat vývoj v území. [GUGISCH] 
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3.2 Základní rozdíly v nastavení systémů územního plánovaní v České republice 
a Bavorsku  

 
 

Tento graf je hrubým pokusem graficky shrnout základní rozdíly v nastavení dvou systémů 
územního plánování. Pokud bychom se o to stejné pokusili v textové podobě, vypadaly by 
základní rysy toho bavorského (potažmo německého systému) přibližně takto:  

- Prvním krokem a zároveň výrazným těžištěm bavorského územního plánování je 
strategická rovina.  Infrastruktura a zejména dopravní struktura je plánována (a realizována) 
s velkou pečlivostí a s vysokým důrazem na provázanost a variabilitu systému. Strategické 
plány a koncepce jsou také rozpracovávány do velké šíře. Ať již v podobě plánovací 
dokumentace, nebo v podobě různých urbanistických studií a soutěží. [LANGHAGEN-ROHRBACH]  

- Územní plán (tedy jeho německý ekvivalent - Flächennutzungsplan) má mnohem 
méně dominantní postavení než v České republice. Jednak má mnohem dynamičtější povahu 
(změny a aktualizace územního plánu jsou snazší a častěji prováděné), zároveň také definuje 
mnohem méně vlastností budoucí zástavby. Mnohé územní plány v Německu například vůbec 
nerozlišují mezi stabilizovanými a návrhovými plochami. Stejně tak je územní plán chápán 
jako něco, co si pořizují větší města; většina vesnic či menších samostatných urbanistických 
celků vlastní územní plány vůbec nemá (či nepotřebuje) a celý plánovací proces spoléhá na 
jiné nástroje.  

Místo územních studií a regulačních plánů přebírají takzvané Bebaungspläne. Ty jsou v praxi 
hojně používány a jsou využívány jako podklad pro rozhodování v území.  

Velký důraz a zodpovědnost je pak přenesena na poslední článek územního plánování - tedy 
na rozhodovací procesy a schvalování umístění stavby (tedy převážně Bauantrag 
a Baugenehmigung). Zároveň je celý proces transparentní a demokratický. [LANGHAGEN-

ROHRBACH] Místní samosprávy a rady jsou v mnoha případech účastníky schvalovacího řízení 
a na rozhodování úřadů mají vliv.  

Velmi časté je také schvalování ve smyslu „něco za něco“. Podobnými metodami lze snadno 
schválit stavby, které překračují jednak územně plánovací dokumentaci, tak i platné regulativy 

graf autor 
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a normativy. [ALBERS 1992] Za cenu pozitivních opatření pro město (které by jinak muselo toto 
město draze a složitě budovat samo) tak vznikají neplánované aktuálně důležité 
a nepředvídané projekty, které mohou městu přinášet nečekanou nadstandardní bonitu.  

Součástí této práce bude jednak další a zevrubnější popis bavorského systému územního 
plánování, tak také snaha popsat, jak se oba systémy (český a bavorský) podepisují na 
komponování fyzické struktury, kvalitě veřejných prostor a jejich užívání.  

3.3 Hypotéza  
Tato práce se tedy bude snažit prokázat potřebu svobody a flexibility v územním plánování. 
Vývoj sídel by měl vycházet z historického a sociálního kontextu a zejména navazovat na 
historická krystalizační jádra. Systém plánování (či aplikace přístupu) v České republice 
postrádá (a jistě i postrádal) potřebnou flexibilitu k tomu, aby se plně zapojily sociální 
a ekonomické tlaky, které vedou k aktivnějšímu a intenzivnějšímu využívání stávajících 
struktur (a tedy zejména historických vesnických jader). Zdá se, že systém územního 
plánování, který je aplikován například ve Spolkové republice Německo (konkrétně 
v Bavorsku), který klade největší důraz na poslední fázi územněplánovacích dějů (tedy 
schvalovací procesy), tyto procesy umožňuje v mnohem větší šíři. Cílem práce bude tyto 
skutečnosti co nejpregnantněji zachytit a popsat.  

 

Hypotéza práce je tedy formulována takto: 

Flexibilní nastavení systému územního plánování podporuje vhodný vývoj suburbánních zón 
a transformace historických vesnických jader v nich ležících. 
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4.  
FORMULACE A ZADÁNÍ PROBLÉMU  

 
Předmětem dizertační práce tak jsou vesnice a vesnická jádra, která se nacházejí v přímé 
vazbě na velká města a dále zkoumání procesu růstu a rozšiřování města s důrazem na tradiční 
krystalizační jádra, ze kterých tyto procesy vycházejí. Postupem času dochází k nárůstu vlivu 
města, v jehož spádové oblasti se vesnice nachází. Důsledkem toho je ztráta integrity 
vesnického způsobu života a ztráta vlivu komunity na život obyvatel. Stejně tak kvalita života 
a životního prostředí v nových částech vesnic je nesrovnatelná s tou ve stávajících částech 
vesnic. Tyto tendence jsou stejně aktuální a palčivé, jako jsou přirozené. Současné městské 
části krajských a jiných větších měst jsou konečným důsledkem procesů, které na příměstské 
vesnice působí dnes.   

Práce tak bude také zkoumat to, jak k vývoji v těchto územích přistupují různé územně 
plánovací přístupy a jak se pomocí nich daří prosazovat a podporovat výše zmíněné principy 
a dosahovat pozitivního vývoje města s co nejmenším množstvím negativních vlivů. 

4.1 Cíl dizertační práce  
Cílem práce bude najít a pojmenovat zásady, jak postupovat při plánování nové zástavby 
v suburbiích tak, aby nová zástavba těžila z bonity místa, kde se nachází. Zároveň při plánování 
zajistit, aby byly co nejlépe zvládnuty negativní vlivy, které na vesnici má masivní výstavba 
nových částí.  

K tomu mi budou sloužit analýzy různých přístupů a modelů transformace vesnických částí 
v různých územně-plánovacích systémech a časových obdobích. Od stavebních zásahů 
v šedesátých letech, různých konceptů výstavby sídlišť v osmdesátých letech, či výstavby 
rodinných domků v letech devadesátých. Zkoumány budou moderní kolonie rodinných domů 
v okolí českých měst a nové Gemischtequartieren ve spádové oblasti bavorských měst. 

Kritériem pro hodnocení zásahů vždy bude kvalita života z hlediska komunity a životního 
prostředí.  

4.2 Metody použité při řešení dizertační práce  
VOLBA ZKOUMANÝCH SYSTÉMŮ 
Prvním krokem byl výběr vhodného územně-plánovacího systému, ke srovnání se systémem 
českým. Volba bavorského systému byla v první řadě ryze praktická – autorova znalost 
německého jazyka a přímá praktická zkušenost architekta působícího právě v Horní Falci. 
Druhým faktorem jsou od pohledu dobré výsledky bavorské praxe, která má zjevně co 
nabídnout. V neposlední řadě se volba bavorského územně-plánovacího systému nabízí 
z hlediska blízkosti obou těchto zemí v rovině geografické, sociální i kulturně historické. 

STUDIUM A SROVNÁNÍ PŘEDPISŮ 
Dalším krokem bylo nastudování odpovídající literatury, pojednávající o vybraných územně-
plánovacích systémech. Dále pak přímé studium platných právních předpisů v obou zemích. 

Prosté porovnání jednotlivých dokumentů je však nedostatečné. Důležitá je zejména reálná 
praxe a to, jaké struktury dané přístupy produkují. Z toho důvodu bude hlavní část práce 
spočívat v analyzování konkrétních struktur a procesů jejich vývoje. 
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VOLBA ZKOUMANÝCH STRUKTUR 
Dalším krokem byl výběr konkrétních měst, na jejichž strukturách budou výsledky jednotlivých 
územně-plánovacích principů zkoumány.  

O vybraných příkladech a důvodech, proč byly vybrány, pojednává následující kapitola 5. 

Ke zkoumání analyzovaných struktur pak byly použity převážně následující metody: 

STUDIUM MAPOVÝCH PODKLADŮ A ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
Základem všech analýz jsou mapové podklady a územně-plánovací dokumentace. V dnešní 
době je většina mapových podkladů snadno k dispozici on-line. Dva nejvýraznější příklady 
v této práci (Brno a Regensburg) nabízejí veřejnosti robustní webové aplikace, které umožňují 
přístup k územně-plánovací dokumentaci. 

Kromě mapových podkladů jsou v současné době neocenitelným podkladem letecké snímky 
(tzv. orotfotomapy). Pro všechna zkoumaná území je k dispozici hned několik serverů 
s různými leteckými fotografiemi ve vysokém rozlišení. Kromě toho jsou používány také šikmé 
letecké fotografie. 

Počátkem roku 2015 také zveřejnil Google pomocí své aplikace Google Earth trojrozměrné 
modely celých území. Prostor Regensburgu je generován z mnoha leteckých snímků 
vyznačujících se vysokou přesností. Tyto snímky se staly neocenitelnou pomůckou při tvorbě 
této práce. 

Výše zmíněné podklady byly pečlivě studovány a sloužily jako podklad pro další výzkum. Jejich 
zpracováním vznikla téměř všechna schémata a zobrazení v textu této práce. 

TERÉNNÍ PRŮZKUM 
I přes moderní technologie a trojrozměrné modely území jsou informace, získané z mapových 
a územně-plánovacích podkladů, už ze své podstaty vždy omezené. Přímá návštěva vesnického 
sídla a urbanistický terénní průzkum je bezpodmínečně nutný. Proto byl tento průzkum 
prováděn na všech lokacích, popisovaných a zpracovávaných v této práci.  Terénní průzkum se 
soustředil na podobné znaky jako analýza mapových podkladů, tedy jako celková geometrická 
analýza, urbanistická analýza prostorů, funkční skladba a kvalita veřejných prostor. 

Mimo to byla dalším sledovaným znakem při terénním průzkumu „Živost“ veřejných prostor, 
děje a procesy, odehrávající se v urbanistických souborech. Kvalita a tvarosloví jednotlivých 
objektů, byla dalším zkoumaným znakem. Toto jsou znaky, které vypovídají o úspěšnosti 
územně-plánovacích principů a jeden z mála způsobů, jak je získat, je právě terénní průzkum. 

Protože při zkoumání procesů a dějů je nutné sbírání zejména časových informací, byla zvláštní 
pozornost věnována sledování stáří objektů. Posuzování stáří objektů při terénním průzkumu 
je většinou jen záležitostí „odborného odhadu“. Proto byly poznatky z tohoto zkoumání vždy 
porovnávány s informacemi z jiných zdrojů – zejména z analýzy historických map. Více 
v následujícím bodě. 

HISTORICKÁ ANALÝZA 
Pouhý popis a analýza stávajícího stavu je při analyzování územně-plánovacích systémů 
nedostatečný. Proměny a vývoj území v čase jsou tak jednou ze základních jevů, které se snaží 
tato práce najít a popsat. Jedna z metod získávání časového hlediska při vývoji měst je studium 
historických map vybraných území (vojenské, katastrální, fotomapy). Jak pro české příklady, tak 
pro bavorské příklady bylo k dispozici hned několik specializovaných serverů dávajících 
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k dispozici potřebné mapové podklady. Pro většinu území byly tímto způsobem získané 
informace zpracovány do podoby vývojových map, které jsou součástí této práce.   

STUDIUM LITERATURY 
Podstatnou součástí výzkumné práce je hledání a studium literatury popisující zvolené 
struktury. Zde se množství dostupných zdrojů ukázalo velmi variabilní. Mnohé brněnské 
struktury jsou poměrně dobře zpracovány v odborné literatuře. Přesto se k mnohým jiným 
strukturám, kromě okrajových informací, žádné další informace dohledat nepodařilo. 

V bavorském prostředí bylo o vybraných strukturách k dispozici překvapivé množství 
různorodého materiálu, sestávajícího se většinou ze zpráv různých veřejných institucí v území 
působících.  

Textové zdroje jsou uvedeny mezi využitou literaturou. 

POROVNÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ  
Jako další doplňkovou informací, která dokáže snadno podchytit proměny v čase, jsou 
statistická data. Pro struktury v ČR byla používána data z veřejně přístupných statistických dat. 
Mezi ně patří zejména data ze sčítání obyvatelstva a další dostupná data Českého statistického 
úřadu i jiných institucí.   

Pro bavorskou stranu se však zisk analogických dat ukázal více problematický. Kvůli 
nestandardizovanému přístupu při zveřejňování ze strany bavorských institucí se odpovídající 
data pro všechna zkoumaná území získat nepodařilo.  

Nakonec byl tedy větší důraz kladen na předchozí metody zkoumání struktur. 

4.3 Kritéria zkoumání  
ŽIVOTNÍ STYL A HODNOTY POSTINDUSTRIÁLNÍ VESNICE  
V dnešní době již v případě vesnice nemůžeme hovořit o tradičním vesnickém způsobu života. 
Ten v důsledku velkých ekonomických (a společenských) změn v podstatě vymizel.  Přesto 
můžeme mluvit o sadě znaků společných pro život ve vesnických sídlech. Většina z nich se 
odvíjí od vztahu obyvatel ke svému obydlí, majetku a životnímu prostředí.  

Obyvatelé vesnice tvoří integrovanou komunitu, vykazující jasné zvyky a integritu.  

S nastupující transformací vesnice, nárůstem jejích obyvatel dochází k postupnému ztrácení 
této integrity a komunity, což s sebou nese postupnou ztrátu kvality životního prostředí.  

VÝCHODISKA  
Jak tedy přistupovat k hodnocení zásahů ve „vesnickém“ prostředí? Tak, aby byla pokud možno 
zachována kontinuita života komunity vesnice a jejího životního stylu. Konkrétní rady by měly 
být výsledkem analýz existujících, níže jmenovaných přístupů:  

MĚŘÍTKO ZÁSAHU. Předpoklad, že v podstatě nezáleží na typu zásahu (rodinné domy, bytové 
domy, areály), ale že důležitější je rozsah a měřítko zásahu.  

ZACHOVÁNÍ TRADIČNÍ TYPOLOGIE STRUKTURY a trasování sídla. Zachování rozvojových os a chápaní 
tradičních cest (záhumenky).  

ADICE – nebourání – není třeba drastickým způsobem vše chránit, postupné změně stejně není 
možno definitivně zabránit. Změna by přesto měla být postupná, s maximálním využitím 
stávajícího fondu. Postupná změna je lepší, než změna razantní.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní důraz bude kladen na kvalitu života, vycházející jak z 
fyzické urbanistické struktury, tak ze sociální struktury.  

Snahou bude nalezení mechanizmů a vodítek k co nejhladšímu přechodu sídla z vesnice 
v městskou část, při co možná největším zachování znaků vesnického života.  

VEŘEJNÉ PROSTORY  
Veřejné prostory lze chápat také jako jakési indikátory výše uvedených parametrů. Živost či 
opuštěnost veřejných prostor (zejména pokud jsou známy změny těchto věcí v čase) jsou 
důležitějším faktorem, než konkrétní technický stav.  

Zkoumané struktury, respektive procesy, kterými jsou tyto struktury transformovány, budou 
hodnoceny z hlediska výše zmíněných kritérií. Budou následně sloužit jako podklad pro 
hodnocení výhodnosti nastavení jednotlivých systémů.    

4.4 Postup vyhodnocení a mechanismus vyhodnocení dat 
Cílem vyhodnocování dat je v první rovině kvantifikovat, jaké struktury se aktuálně vyvíjejí a ve 
druhé rovině vyhodnotit, v jakém systému k vývoji dochází. Na základě těchto dat lze následně 
zhodnotit, který z těchto systémů je úspěšnější. Neboli ve kterém z těchto dvou systémů je větší 
procento a zastoupení úspěšných (pro strukturu výhodných) projektů. 

K tomu je konkrétně potřeba chápat urbánní a suburbánní struktury jak již dříve vzniklé, tak 
právě vznikající podél urbanizačních os měst (v našem případě Brna a Regensburgu) a 
konkretizovat je na jednotlivé stavební zásahy a stavební celky.  

Následně je třeba provést váhové posouzení vlastností a kvalit těchto zásahů na základě 
kvalitativních a kvantitativních kritérií zmíněných v předchozím pododdílu (4.3 Kritéria 
zkoumání). Cílem je posoudit, zda (a jak dalece) se podílejí na vzniku suburbánních struktur 
se subcentry s vlastní identitou. 

Zároveň je však důležité posuzovat tyto stavební zásahy v časovém kontextu a časových 
souvislostech. Nejen stáří zásahů (kdy byly realizovány), popřípadě jak dlouho/krátce byly 
struktury budovány (jak náhlá změna byla), ale také to, jak se vlastnosti urbánní struktury 
měnily v čase. Zda mají dostatečný flexibilní potenciál adaptovat se novým situacím a 
kontextům. 
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5.  
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

PROBLEMATIKY 
 

5.1 RŮST MĚSTA – VYMEZENÍ POJMŮ  
Při pokusech analyzovat proces rozšiřování a  transformace města, městských částí 
a  městských systémů je třeba definovat a  vymezit základní prvky, se kterými tato transformace 
pracuje. Jednotlivé prvky se opakují napříč různými městy a  vývojovými etapami. Při 
analyzování fyzické struktury města a  jejich vývoje nacházíme stále (principiálně stejné) prvky. 
Město se rozšiřuje ve stále se opakujících formách a  v  opakujících se měřítcích. Přesto se 
kvalita (a  úspěšnost) takto vznikajících struktur mění. Podstatné je však to, jakým způsobem 
jsou tyto „dílky“ navzájem spojeny. Místní a  národní rozdíly se projevují více na úrovni vazeb 
mezi prvky a  způsobu jejich řetězení, než na úrovni jednotlivých prvků.   

Místní a  geografické podmínky vždy určují využití prvků.   

Následuje pokus o  katalogizaci jednotlivých „dílků“ (možných stavebních zásahů 
a  historických stavebních prvků), dle několika kategorií.  

5.1.1 URBANISTICKÝ ZÁSAH 
Jsou dílky skládačky, které rozšiřují urbánní strukturu.  

Urbanistickým zásahem ve smyslu této práce se nemyslí jen soudobé zásahy, ale zejména 
historické urbanistické zásahy, které vedly k  utváření stávajících struktur a  slouží jako podklad 
k  dalšímu rozšiřování.  

Urbanistický zásah nepředstavují jen budovy a  soubory budov, ale také rozvoj dalších 
funkčních ploch – dopravní a  technické infrastruktury, zelených či vodních ploch a  podobně.  

Pod urbanistickým zásahem rozumíme také různé dostavby či přestavby stávajícího bytového 
fondu, který přináší změnu měřítka, struktury či funkčního využití.  

5.1.2 ROZSAH URBANISTICKÉHO ZÁSAHU  
Jedním z  kritérií, kterými lze třídit jednotlivé urbanistické a  stavební zásahy, je měřítko 
takového zásahu.  

Na základě měřítka je možné rozlišovat jednak reálné stavební zásahy (skutečně vystavěné 
hmoty, jejich fyzickou strukturu), tak také potenciální rozvojové plochy (potenciální parcely 
nebo rozvojové plochy v  územním plánu).   

Pod pojmem měřítko budeme rozumět sadu kritérií, které se navzájem ovlivňují. Patří mezi ně:   

Rozloha plochy / investiční síla klienta / povaha klienta / rozsah zásahu / časový horizont 
realizace zásahu. 
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Urbanistické případy vždy představují adici a  navazují na již existující struktury. Přestože je 
možné je extrahovat a  posuzovat samostatně, je nutné brát v  potaz, že jejich existence bez 
návaznosti na stávající struktury prakticky nemá smysl.  

Jednotlivé následující kategorie nejsou definitivní a  mohou se i  částečně překrývat.  

DŮM  
Představuje základní dílek městské skládačky. Jedná se o  výstavbu jediného domu, který není 
součástí žádné větší stavební, či urbanistické akce. Obvykle se jedná o  spontánní zaplňování 
možných rozvojových ploch.   

Tyto stavební zásahy jsou podněcovány volnými vhodnými parcelami a  příhodnými 
podmínkami.   

RODINNÉ DOMY – Jsou nejmenší jednotkou rozvoje území. Přestože je rodinný dům nejmenší 
(Obrázek 101) stavební akcí sama o  sobě, dokáže mít velký vliv na vzhled území. Nevhodné 
umístění rodinného domu (například přes nedostatečnou kontrolu územně plánovacích 
orgánů) může mít pro stav území velké důsledky.  

Na druhou stranu individuální rodinné domy mohou přispět k  diverzifikaci a  individualizaci 
stereotypního životního prostředí. Stejně tak dílčí doplňování rodinných domů do struktury 
a  jejich přestavby mohou výrazně přispět k  revitalizaci zanedbaného území.  

BYTOVÉ DOMY - Představují větší jednotku. Přestože soukromá osoba (nebo rodina) je obvykle 
nedostatečným investorem – může být bytový dům zainvestován relativně jednoduše  - jedinou 
firmou (Obrázek 102). Bytové domy, podobně jako jednotlivé stavební akce rodinných domů, 
přispívají k  diverzitě a  individualitě prostředí. Problematické je, že samy jakožto větší stavební 
hmoty častěji způsobují prostorové problémy.  
  
ULICE  
Rozsáhlejší stavební akce, které se skládají z  většího množství domů, definovaných stávající, 
nebo nově navrženou uliční frontou. Investiční podmínky jsou podobné jako u  jednotlivých 
bytových domů. Může se jednat jak o  ulici rodinných domů (Obrázek 103) tak i  o  rozsáhlejší 
komplex bytových domů (Obrázek 104).  

BLOK  
Blok je typickou jednotkou rozšiřování města. Blok je dostatečně malou jednotkou, aby byl 
realizován v  jediné stavební etapě, ale často bývá jeho stavba rozdělena na víc etap. [BAEUMLER]  

Fyzické měřítko bloku závisí na stávající struktuře území a  typologii navrhované architektury. 
Bloky historických jader měst byly relativně malé; s  kritikou nehygieničnosti středověkých 
městských jader se začaly postupně zvětšovat a  rozšiřovat. Ve dvacátém století došlo k  dalšímu 
zvětšování a  otevírání bloků.  

ÚZEMÍ  
Rozšíření města o  větší část území. Měřítkem se může jednat o  2 - 4  blokové struktury či 
plochy větší. Představuje výrazný zásah do organizmu území, který výraznou měrou mění 
stávající poměry v  území.  

Developerský zásah podobného měřítka může vzniknout jako záměr jediného developerského 
subjektu, ale přesto je spoluúčast města (v  pozici investora) a  veřejných financí v  této 
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měřítkové úrovni častá. Bez odpovídající územně-plánovací dokumentace nejsou podobná 
rozšíření myslitelná. Spoluúčast města v  pozici organizační a  plánovací je nutná i  z  toho 
důvodu, že podobně velké rozšíření vyžaduje odpovídající úpravy současné infrastruktury 
a  stávající urbanistické struktury. 

Příklady takových struktur jsou zobrazeny na obrázcích 107 a  108. 

ČTVRŤ  
Developerský zásah o  stupeň větší než území. Tento typ zástavby již pokrývá větší část území 
a  vykazuje větší nezávislost na stávající struktuře.  

Přestože čtvrť může sestávat pouze z  jednoho typu zástavby, častější je užití kombinace 
zástavby z  bytových a  rodinných domů. Čtvrť je již takového rozsahu, že potřebuje kromě 
bydlení další funkce a  vybavenost. (Příklady takovýchto souborů jsou na obrázcích 108 - 109)  

Zásah takového rozsahu již nebývá bez aktivní účasti veřejné správy možný.  
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5.1.3 TYPOLOGIE BLOKU – STRUKTURY ZÁSTAVBY  
Pokud byly na předchozích řádcích stavební zásahy rozebrány z  hlediska rozsahu, 
v  následujících odstavcích budou rozebírány z  hlediska jejich fyzické struktury.  
 
VESNICKÁ STRUKTURA  
Tradiční historická vesnická struktura. U  nás se výrazně proměňuje s  rostoucí nadmořskou 
výškou a  regionem. Vznikla jako funkční způsob obdělávání půdy a  správy krajiny.  

V  centrech většiny sekundárních městských částí se stále nachází transformovaná vesnická 
struktura.  

Tradiční vesnická struktura nezřídka slouží jako krystalizační jádro pro další rozvoj. Tento 
rozvoj, kdy se kolem ní nabalují další struktury a  funkce, je pro ni přirozený (sama o  sobě je 
polyfunkční), zároveň je však její struktura nepříliš variabilní a  transformovatelná (vznikla 
z  úplně jiných funkčních důvodů). Správná práce a  pochopení tradiční vesnické struktury je 
nezbytná pro další rozvoj sídla.  

Tradiční konfigurace moravské vesnice, vázaná na přirozenou komunikační síť, je zobrazena 
na obrázku 201.  

Bytové domy ve vesnickém prostředí  
Bytové domy jsou v  tradičních strukturách do 60tých let dvacátého století věcí v  zásadě 
neznámou. Díky masivním a  necitlivým vstupům bytových domů na vesnici v  letech 1960-
1990 je stále výstavba bytových domů na vesnici považována za něco nepatřičného 
a  nevhodného.  

Přesto bylo (právě díky masivnímu počtu zásahů) v  těchto letech realizováno velké množství 
stavebních projektů, které stojí za zmínku. Tyto příklady naopak prokazují, že výstavba 
bytových domů může být slučitelná s  vesnickým prostředím.  

Pomiňme nešťastný (přesto hojně užívaný) způsob transformace vesnice v  městskou část, 
který se uplatnil v  Šumperských Dolních Temenicích, kdy došlo ke kompletní sanaci jádra 
vesnice a  jejím kompletním nahrazením masivní panelovou výstavbou (obrázek 402). 
Například kolonie bytovek jen pár set metrů na sever sídliště Dolní Temenice skládající se 
z  několika bodových bytových domů omezené velikosti (2  patra a  4  bytové jednotky) už není 
možno pokládat za vyloženě negativní (obrázek 403). Dalším příkladem může být kolonie 
bytových domů na Svatém kopečku v  Olomouci (obrázek 404). Soubor 11 bodových bytových 
domů, nevelkého měřítka (čtyřpodlažní o  osmi bytových jednotkách) v  době svého vzniku 
působil nepatřičně, časem se stal součástí prostředí. V  těchto příkladech můžeme vysledovat 
stejné, nebo podobné scénáře integrace jako u  rodinných domů v  Žebětíně.   

Lze předpokládat, že klíčovým kritériem není ani tak kvalita urbanistického rozvrhu (která je 
u  většiny sledovaných příkladů velmi nízká), či kvalita architektury (která je u  příkladů ve 
sledované etapě velmi nízká vždy), ale právě měřítko bytových domů. Bytový dům 
o  maximálně čtyřech patrech a  osmi bytových jednotkách se zdá být v  území, přímo 
přiléhajícím na centra vesnic, maximem.  

PŘÍMĚSTSKÁ STRUKTURA  
Tradičně se příměstské struktury rodinných domů komponují v  těchto typologických formách 
- řadové domy (obrázek 202), Dvojdomy  (obrázek 203), Sólová zástavba (obrázek 204).  
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BLOKOVÁ STRUKTURA  
S  pádem hradebních úseků se začala města rozšiřovat o  nové čtvrtě, jejichž základní 
jednotkou se stal městský blok. Podoba bloku se proměňuje v  průběhu historického vývoje, 
i  když i  staré typologie se objevují stále znovu. Po celé 19. století byl nejčastější uzavřený blok 
tradiční (obrázek 205). Další vývoj v  první polovině 20. století pak vedl k  polootevřenému 
bloku (obrázek 206), který se později transformoval v  otevřený blok (obrázek 207).  Všechny 
zmíněné varianty bloků se využívají dodnes a  každá z  nich se vyznačuje různými výhodami 
i  nevýhodami a  také různým charakterem. Všemi těmito vlastnostmi formuje své 
okolí.[BAEUMLER] 

ROZVOLNĚNÁ STRUKTURA  
Do této kategorie spadají především otevřené struktury konce 20. století, které přinesly zejména 
funkcionalistické ideje kolem LeCorbusiera. Po konci druhé světové války bylo realizováno 
masivní množství obytných soborů v  international style, které výrazně změnily tvář měst. 
U  nás jsou nejvýraznějším příkladem této figury tzv. panelová sídliště. Ukázku představuje 
obrázek 208 (struktura jednoho z  Olomouckých sídlišť).  

MODERNÍ ROZVOLNĚNÉ STRUKTURY  
Postmoderní doba a  začátek 21. století s  sebou přinesly další vlny zkoumání urbanistických 
struktur a  možností komponování urbanistických hmot. Většinou v  silné vazbě na konkrétní 
urbanistické situace a  řešení konkrétních urbanistických problémů či využívání území, která 
se tradičními strukturami postihnout nedají (znečištěné brown fields, dopravní struktury, 
obtížně přístupná území, příliš malé nebo jinak nevhodné rozvojové plochy).  

Jako modelový příklad uvádím části portfolia dánských architektonických studií Cebra 
(Obrázek 209 a  jejich Isbjerget) a  BIG (Obrázek 210 a  projekt Kaufkauskanal Metrozone). Pro 
podobné projekty je charakteristická práce s  blokem ve třech rozměrech, stejně jako důraz na 
komponování soukromých a  polosoukromých prostor.  

SOLITÉRNÍ STRUKTURA  
Do 19. století byla ve městech tato struktura vyhrazena jen kostelům a  chrámům. I  když ani to 
neplatí absolutně – většina středověkých katedrál byla sevřena městskými bloky 
a  měšťanskými domy. V  podstatě můžeme říci, že solitéry jsou v  evropských městech relativně 
novým prvkem.   
Tato stavební struktura je vyhrazena převážně veřejným budovám, sídlům veřejných institucí 
nebo jiných významných investorů.   
 
AREÁLOVÁ STRUKTURA  
Areály jsou městská území, která se skládají z většího množství funkčně navzájem 
komponovaných solitérních budov. Na rozdíl od solitérních budov jednotlivých, není zde jeden 
z hlavních rysů kompoziční a ideologický prvek, ale funkce a funkční provázání budov.  

Areály jsou definovány svou převažující funkcí a  mohou dosahovat velkých rozměrů.  

Jako areály se komponuje relativně velké množství různých funkčních skupin; každá se svou 
vlastní logikou a  vazbou k  okolnímu městu. Od velmi malé až po významnou. Areály, ač 
s  velkým významem pro město, jsou často umisťovány mimo centrální městskou zástavbu, 
čímž představují zátěž pro městskou infrastrukturu a mohou „odsávat“ funkce z městských 
částí a připravovat je tak o identitu. 
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Areálové struktury, přestože sdílejí společnou kompozici budov, mívají další množství 
rozdílných charakteristik v závislosti na funkční struktuře, jejich stáří a na určení těchto 
struktur. 

KLÁŠTERY A  CÍRKEVNÍ AREÁLY – nejstarší budovaný urbanistický typ areálové struktury. Vyskytuje 
se jako součást měst, nebo jako samostatné areály v tehdejším extravilánu. Mnoho z nich se 
v průběhu historie přetransformovalo v různé veřejné funkce, ať již školní či správní, obklopila 
je přibývající zástavba a jsou tak často součástí dnešních historických center měst. V současné 
době se již podobné areály ve městech nebudují. 
ŠKOLNÍ AREÁLY – Velmi diverzifikovaný typ, budovaný v různých podobách ve většině etap 
vývoje našich měst. Občanská funkce je obecně chápána jako pozitivní adice do funkční 
struktury města. Přesto mohou existovat i kritické případy uzavřených škol, které pro území 
představují spíše bariéru, než pozitiva. 
SPORTOVNÍ AREÁLY – Areály rekreační funkce. Mohou mít celosídelní, či jen lokální význam. 
Často jsou budovány v návaznosti na školní areály. Představují významnou funkční plochu, 
která je důležitá pro identitu městských částí. 
AREÁLY NEMOCNIC – Zvláštní příklad areálu vybavenosti, který je charakterizovaný svou častou 
a výraznou proměnou. Lékařská věda a standardy léčení se rychle mění a stejně tak se rychle 
vývojově mění prostorové standardy, které musejí být pravidelně aktualizovány a 
přestavovány. Prostorové nároky areálů nemocnic na okolní strukturu a na rezervní plochy 
jsou tak výrazné. 
NÁKUPNÍ STŘEDISKA – Sem patří nejen velká nákupní střediska mimo centra města, ale také 
například větší nákupní centra, která byla budována v rámci výstavby socialistických sídlišť. 
Mnohá z nich se úspěšně transformovala v centra městských částí, jiná se proměnila 
v brownfields. 
SPRÁVNÍ A  KANCELÁŘSKÉ AREÁLY –  Zóny správních a kancelářských budov. Pokud nejsou 
doplňovány dalšími doplňkovými zónami a funkcemi, mohou (v závislosti na velikosti a 
měřítku) v blízké, či vzdálenější budoucnosti představovat „mrtvé“ zóny ve městě. 
UNIVERZITNÍ KAMPUSY  –  Velké areály sdružující univerzitní budovy do jednoho celku. O tom, 
zda je lepší mít budovy vysokých škol roztříštěné po městské struktuře, nebo do jediného 
areálu, se vedou rozsáhle diskuze. 
VÝROBNÍ AREÁLY  –  Mnohé výrobní areály menšího měřítka v centrech měst dokáží být organicky 
funkčně a strukturně transformovány, aniž by došlo k jejich kolapsu a transformaci 
v brownfields. Jiné mohou pokračovat a být organicky doplňovány dalšími funkcemi. 
ZEMĚDĚLSKÉ AREÁLY  –  Jsou spíše záležitostí vesnických sídel než měst, ale s rozšiřováním měst 
se s nimi dostávají do kontaktu. Platí pro ně podobné charakteristiky, jako pro výrobní areály – 
hrozí jim kolaps a transformace v brownfields. Ekologická zátěž na okolí a obtíže při integraci 
mohou být větší. Přesto mohou po transformaci doplňovat lokální subcentra a přinášet 
významné prvky identity městským částem. 
AREÁLY KASÁREN A VOJENSKÝCH CVIČIŠŤ – Město se často setkává s vojenskými historickými areály. 
Takové, které vznikaly v blízkosti měst během 19tého století či poloviny 20tého století na 
okrajích mimo zastavěnou oblast měst. Součástí měst se staly až pozdějším vývojem. Zároveň 
však většina z nich již dnes neplní svou původní funkci. Mnohé z takových areálů, jež jsou 
součástí města, představují důležité rozvojové plochy. 
AREÁLY DOPRAVNÍCH TERMINÁLŮ  –  Stavby související s dopravou. Například areály autobusových 
a železničních nádraží, přístavů. Tyto městské plochy obvykle dle definice a zařazení podle 
územního plánu patří do dopravních ploch. Přesto také svou stavební strukturou ovlivňují 
podobu měst. Dopravní napojení na veřejnou dopravu rozhoduje o úspěšnosti struktur. 
Zároveň ale mohou areály dopravních funkcí tvořit bariéry v území. 
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GEMISHTE QUARTIERS  –  (smíšené/polyfunkční zóny) – Soudobý princip dodržovaný při 
budování nových zón a areálů ve Spolkové republice. Jak název napovídá, snaží se vývojové 
plochy pojmout jako smíšené plochy se zastoupením různých diverzifikovaných funkcí 
(obvykle správní, vývojové a bytové, ale mohou se vyskytovat i mnohé další). Tyto zóny se mimo 
jiné také vyznačují tím, že upřednostňují horizontální polyfunkčnost (která je ekonomicky a 
provozně jednodušší) před polyfunkčností vertikální (propagovanou zejména postmoderními 
urbanisty). Tyto formy polyfunkčních areálů se zdají být životaschopným přístupem 
k rozšiřování města.[SCHMEDDING] 
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5.1.4 STŘEDISKOVÁ SOUSTAVA OSÍDLENÍ 1971 – 1993 
Velký vliv na současnou podobu sídel, suburbánních zón a vesnických jader v blízkosti velkých 
měst, o kterých pojednává tato práce, mělo zavedení takzvané střediskové soustavy z období 
socialismu. Tento princip členění a financování sídel byl uzákoněn roku 1971 (i když podobné 
právní předpisy se postupně zaváděly již v 60-tých letech) a zrušen byl roku 1993[KALECKÝ]. 

Středisková soustava osídlení restriktivně rozčleňovala sídla do dvou základních skupin[PERLÍN]: 

1. skupina - Střediska, 
která se rozčleňovala na další 3 podskupiny: 
SOONV – STŘEDISKA OSÍDLENÍ OBLASTNÍHO VÝZNAMU – nejvyšší a nejvýznamnější skupina sídel. 
Nadokresní působnost, nejvyšší vybavenost. Tato sídla byla výrazně preferována. 
SOOV – STŘEDISKA OSÍDLENÍ OBVODNÍHO VÝZNAMU SOOV – obsahují vyšší vybavenost. 
SOMV – STŘEDISKA OSÍDLENÍ MÍSTNÍHO  – nejmenší střediska s pouze lokálním vlivem. 
2. skupina – Nestředisková sídla, 
která se rozčleňovala na další 2 podskupiny: 
SÍDLA TRVALÉHO VÝZNAMU 
OSTATNÍ – představovala sídla nejmenšího významu s pouze rekreačním významem (často 
označována jako sídla tzv. „na dožití“ s pouze minimálními investicemi). 
 
Toto členění sídel se na jejich podobě podepsalo veskrze negativně, protože aplikace principů 
byla neflexibilní a restriktivní. Tento centrální způsob plánování podtrhl centralizovanou 
organizaci sídel a principiálně selhal.[PERLÍN] 

Pro tuto práci je tento plánovací princip důležitý nejen z důvodu výše zmíněného vlivu na 
podobu českých struktur, které jsou zkoumány v této práci, ale také proto, že tato sídelní 
struktura vycházela z Christallerovy teorie centrálních míst (Theorie der centralen Orten). Tato 
teorie našla velké uplatnění také v německých (a tedy potažmo bavorských) systémech 
územního plánování. Tato teorie se používala jak za doby vlády národních socialistů, tak 
později za doby svobodného německého státu. Byť šlo o stejnou teorii, její chápání, využití a 
aplikace se ve všech třech případech (tedy v Československu za socialismu a v Německu v obou 
zmíněných časových etapách), dramaticky lišily.[KEGLER][ALBERS 1980] Bavorské aplikace této teorie 
jsou popsány v samostatném oddílu (5.2.3. Historie německého územního plánování a teorie 
centrálních míst) 
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5.1.5 ZKOUMANÁ MĚSTA  
Na prvním místě je analýza vývoje jednotlivých vesnických sídel sloužících jako krystalizační 
jádra v  blízkosti a  v součástech měst a  jednotlivých urbanistických přístupů, které k  nim 
vedly. Následuje zevrubný seznam měst, ze kterých zkoumané struktury v  této práci pocházejí. 
Vybrány byly města jak v  České republice, tak v  Bavorsku a  hlavní těžiště leží v  analýze 
struktur z  moravského Brna a  falckého Regensburgu. Některé struktury pocházejí také 
z  moravského Šumperku a  Olomouce. Přestože jsou to jen dílčí příklady, nacházejí se 
v  následujícím přehledu. 

Brno, Jihomoravský kraj  
Město Brno je centrem Jihomoravského kraje. Se svými 400 000 obyvateli[ABMO]  je Brno 
největším zkoumaným městem. Brno je zajímavé tím, že jsou na něm snadno zkoumatelné 
všechny moderní vývojové etapy.   

Navíc díky urbanistické struktuře sledující urbanizační osy jsou některé principy a  zákonitosti 
jasně viditelné. Mezi zkoumané soubory patří konkrétně městská část Brno – Bystrc. Ukázka 
skončené transformace agrární vesnice v  městskou část s  plně městským způsobem života 
a  silně diverzifikovaným stavebním fondem.  

Příměstské sídlo Žebětín. Příklad přeměny příměstského vesnického sídla v  brněnskou 
městskou část, která proběhla v  letech 1990 – 2010.  

Přestěhovaná vesnice Kníničky u  brněnské přehrady. Zkoumání vazby mezi způsobem života 
a  stavební struktury.  

Analyzovanou rozvojovou osu v  případě Brna představuje urbanizační osa ve směru na 
severozápad od centra města. Přesněji tedy Brno střed – Veveří – Žabovřesky (s  návazností na 
Jundrov) – Komín – Bystrc (s  vazbou na Kníničky) - Žebětín 

Přehledová ortofotomapa je na obrázku 101. 
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Olomouc, Olomoucký kraj  
Město Olomouc je správním a  kulturním centrem Olomouckého kraje. Se svými 100 000 
obyvateli představuje vyspělé sídlo, které již pohltilo poměrně velké množství subcenter, a  ve 
svém rozšiřování pokračuje. Olomouc je vhodná k  analyzování jak historických 
transformačních procesů, tak transformačních procesů budoucích.  

Mezi lokality zajímavé pro zkoumání patří vesnice Dolní a  Horní Temenice.  

Přehledová ortofotomapa se nachází na obrázku 003. 
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Šumperk, Olomoucký kraj  
Šumperk je druhým zkoumaným městem v  Olomouckém kraji. Se svými 27 000 obyvateli se 
řadí k  menším ze zkoumaných sídel. Šumperk je jedno z  měst, které doposud pohltilo relativně 
malé množství krystalizačních jader. Na jeho hranicích se nacházejí krystalizační jádra, která 
budou čelit silným transformačním tlakům v  blízké budoucnosti.  

Vesnice Dolní a  Horní Temenice. Jsou ukázkou různých vlivů na vesnici v procesu přibližování 
města vesnici a  různých urbanistických zásahů. Příklad převážně nevhodných a  drastických 
zásahů, které jsou však v  podobných podmínkách běžné.  

Přehledová ortofotomapa se nachází na obr. 004. 
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Regensburg, Horní Falc, Bavorsko  
Bavorský Regensburg (česky Řezno) je městem, na jehož vývoji a  strukturách bude zkoumána 
německá (přesněji řečeno bavorská) územně-plánovací praxe.  

Regensburg je město se zachovaným městským jádrem, kterému se na rozdíl od mnoha dalších 
německých měst vyhnulo spojenecké bombardování v průběhu druhé světové války. Tím, že 
se poválečná stavební činnost orientovala na rozšiřování ve směru ven z  města a  ne na 
přestavbu městského jádra, se podobá naším městům.  

Řezno má evidováno 130 000 obyvatel, přesto by mělo být srovnáváno s  u  nás většími městy – 
v  Bavorsku jsou administrativní hranice mezi městy ostřejší, spádové hranice rozsáhlejší. 
Rozmístění zástavby je tak méně centralizované a  více se rozšiřují městečka v  okolí Řezna 
(například Neutraubling) na úkor rozšiřování samotného města. K  tomuto jevu také přispívá 
vyspělejší infrastruktura.  

Zajímavá krystalizační jádra s jasně čitelnou vesnickou strukturou jsou kupříkladu 
Burgweinting, Obertraubling, nebo výše zmíněný Neutraubling.  

Analyzovanou rozvojovou osu, ve směru na jih od centra tvoří následující urbánní struktury: 

Galgenberg (zkoumané a  popsané plochy několika bloků A  - D ) a  areálů (Nagler, Nibelungen 
Kaserne) – Oberisling a Unterisling – Burgweinting  (a  Harting) - Irl.  

Strukturu města zachycuje přehledová ortofotomapa (obr 002).   
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5.2 BAVORSKÝ URBANISMUS,  
ÚVOD DO NĚMECKÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PRAXE 
  
5.2.1 CHARAKTERISTIKA 
Významná část práce se bude zabývat charakteristikou německého (přesněji bavorského) 
územního plánování. Vzhledem k velké samostatnosti jednotlivých spolkových zemí a  velkým 
rozdílům, bude rozebírán přímo na konkrétním bavorském příkladu. Závěry tak pro jiné 
spolkové země nebudou zcela souhlasit. 

Bavorsko je rozlohou největší spolkovou zemí, počtem obyvatel druhou nejlidnatější. Oficiální 
název Bavorska německy zní Freistaat Beyern – titul Freistaat má odrážet samostatnou 
a  svobodnou povahu země. Stejně jako ostatní spolkové země má Bavorsko vysokou úroveň 
samostatnosti s  vlastním statutem vůči spolkové vládě. Bavorsko je parlamentní republikou 
s  jednokomorovým parlamentem (Bayerischen Landtag) a  vládou (Baerischen 
Staatsregierung) v  čele s  předsedou vlády (Ministerpräsident).[LEUNIG] 

Pokud pomineme, že je Bavorsko součástí Spolkové republiky (což můžeme vzhledem 
ke  zmíněné velké míře autonomie), vychází mnohé charakteristiky snadno srovnatelné 
s  Českou republikou.  

Bavorsko se skládá ze 4  historických zemí (Franky, Horní Falc, Švábsko, Bavory), které se dále 
samosprávně dělí na 7  obvodů (Něm. Regierungsbezirk). Mapa zachycující Bavorské 
samosprávné obvody se nachází na obr. 503.  

Souměřitelnost velikosti těchto správních celků mezi Bavorskem a  Českou republikou ukazuje 
přehledové schéma na obr. 502. 

Rozlohu a  počet obyvatel obou zemí shrnuje následující tabulka: 

Srovnávací tabulka, základní údaje 
  Bavorsko[STATISTIK] Česká republika[ČSÚ]

Plocha  70 551km2  78 867 km2  
Počet obyvatel  12,6  milionů 10,5 milionů 
Hustota zalidnění  179 ob/km2  133 ob/km2 

Tabulka sestavena na základě údajů [STATISTIK] [ČSÚ] 
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5.2.2 STRUKTURA OSÍDLENÍ 
Pokud můžeme základní ukazatele srovnávat, pak můžeme srovnávat i  základní strukturu 
území a  rozložení obyvatelstva. Následující tabulka zobrazuje srovnání počtu obyvatel 6ti 
největších bavorských a  českých měst. Tyto údaje ukazují podobné rozložení obyvatel do 
větších sídel. 

Srovnávací tabulka největších měst  

   Česká republika  Bavorsko  

Město  Počet  obyvatel  
(26.3.2011) 

Město Počet  obyvatel 
(1.8.2012) 

Praha 1 272 690 München 1  388 308
Brno  400 059  Nürnberg 495 121
Ostrava 302 456 Augsburg 272 699
Plzeň 169 688 Regensburg 138 296 
Liberec 102 247 Ingolstadt 127 886 
Olomouc 100 043   Würzburg 124 577

Tabulka sestavena na základě údajů [STATISTIK] [ČSÚ] 
  
Základní přehledová mapa infrastruktury je zobrazena na obr. 505. Důvody hustší dálniční sítě 
jsou jistě ekonomické, ale zároveň také historické a  vycházejí z  tradic územního plánování – 
jak je rozvedeno v  kapitole 5.2.3. 
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5.2.3 HISTORIE NĚMECKÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A  TEORIE 
CENTRÁLNÍCH MÍST 

Počátky německého moderního územního plánovaní spadají do doby mezi světovými válkami 
a  souvisí s  ekonomickými krizemi, kterými tehdejší Německo trpělo. Tradiční ekonomické 
opory a  principy plánování přestávaly platit a  fungovat. 

Roku 1930 představil Walter Christaller tzv. „das Modell der Zentralen Orten“. Je to model, který 
popisuje vazby a  hierarchie sídel a  sídelních celků. Později se stal hojně využívaný v  územně 
plánovací praxi. Jeho interpretace se proměňovala, ale stejná teorie stála za nacistickým 
plánováním Třetí říše v  letech 1933-45. I  20 let po válce se pak podílela na plánování 
svobodného Německa.[KEGLER] 

Bavorsko (a  potažmo celé Německo) se muselo vyrovnat s  důsledky 12 let totalitního 
plánování, které započalo roku 1933 nástupem nacistů k  moci. Vyrovnání se s  minulostí 
nacionalistického státu je v  Německu významným a  hojně probádaným tématem. Tato práce 
se tímto tématem bude zabývat pouze okrajově a  pouze v  míře významné pro formování 
územní struktury a  principů územního plánování. 

Představy a  zásady nacistického formování shrnují schémata na obr. 515. Zobrazení je přejato 
ze schémat z  Budapešťské výstavy „Autobahn und Wasserstrasse“ (Dálnice a  vodní trasy) 
z  roku 1942. 

Podstatou je představa nahrazení námořního transportu materiálu (který byl závislý na Anglii), 
novým systémem dálnic, který měl přesuny materiálu realizovat nezávisle a  po souši. Celá 
struktura je striktně hierarchická a  totalitně centrická. Vše je podřízeno napojení na utopické 
„centrum Říše“, kterým měl být Berlín (potažmo budoucí Germánie). Kromě ideologických 
principů byla výstavba vedená praktickými potřebami dobře koordinovat válečné 
hospodářství. [KEGLER]  

To vedlo k  výrazné propracovanosti a  promyšlenosti plánů. Z  této doby pochází velké 
množství projektů sítí Autobahnen (dálnice) a  Reichsstrassen (dnešní Bundesstrasse – mimo 
dálnic nejvyšší třída rychlostních komunikací). 

Projektování všech těchto plánů se opíralo o  zmíněný Christallerův model centrálních míst 
a  mnohé z  nich byly později přejaty do dalších projektů. I  nerealizované projekty z  doby 
diktatury byly následně realizovány později v  době svobodného plánování takřka beze změn. 

Tentokrát však měla tato infrastruktura sloužit úplně jinému účelu. Místo centrálního 
plánování a  přesunu bohatství do centra říše a  zbraní na frontu, měla sloužit nové struktuře 
a  organizaci venkova a  sídel (která se opět opírá o  model centrálních míst). [ALBERS 1980] 

Karl Kegler definuje nová témata německého vývoje územního plánování jako vývoj nových 
institucí a  hledání nové identity. [KEGLER] Prakticky šlo o  snahu reorganizovat strukturu osídlení 
z  centralizované (vzhledem k  lokálním centrům) na decentralizovanou. 

Obr. 516 zobrazuje, do jaké struktury měla být krajina „reorganizována“. Cílem bylo vytvořit 
strukturu se samostatnými polyfunkčními subcentry. 

Na základě těchto cílů a  principů byly formovány štědře financované dotační programy, ze 
kterých mohly čerpat jak jednotlivé Gemeinde, tak i  soukromé osoby. Cílem těchto projektů 
bylo vytvořit samostatná, decentralizovaná a  polyfunkční subcentra se zachovanou identitou. 

[ALBERS 1980] 
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Výsledky těchto snah jsou na bavorské infrastruktuře jasně patrné. Celá struktura je i  díky husté 
dopravní síti výrazně decentralizovaná. Cíle urbanistů o dojíždění do větších měst se 
nepodařilo úplně vymýtit, ale subcentra si udržují vysokou míru nezávislosti a  lokální identity. 
Nezřídka také dochází k  pendlování opačným směrem.  
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5.3 SLOVNÍČEK A  PŘEHLED POJMŮ BAVORSKÉ PLÁNOVACÍ PRAXE  
Projekční činnost a  územní plánování podléhá v  Bavorsku rozdílným zvyklostem než u  nás, 
v  České republice. Značná část těchto rozdílů pramení ze stavebního zákona. V  této kapitole 
následuje pokus je charakterizovat, a  to nikoliv z  pohledu právní analýzy jednotlivých 
paragrafů, ale z  pohledu vlivu na práci architektů, urbanistů a  utváření hmotného prostředí.  

Regulativy ovlivňující územní plánování a  architekturu v  Bavorsku jsou při pohledu zvenčí 
poměrně nepřehledné. Jakýkoliv úplný či organizovaný přehled všech předpisů je nad rámec 
této práce. Přesto je důležité základní představení zákonů a  předpisů, jimiž se práce architekta 
a  projektanta řídí. Následující „slovníček pojmů“ je pouze základní orientační vhled do 
problematiky a  snaží se postihnout nejvýraznější mechanizmy, které ovlivňují podobu 
urbánního prostoru.  

Na tomto místě je také vhodná poznámka, že se jedná o  mechanizmy fungující ve spolkové 
zemi Bavorsko. Většina mechanizmů se pak objevuje ve více - či méně pozměněných podobách 
i  v  celé Spolkové republice Německo. Z  krátké autorovy zkušenosti s  rakouským prostředím 
a  rakouskou projekční praxí vyplývá, že přestože se v  Rakousku objevují podobné pojmy jako 
v  Bavorsku, je celý systém v  mnohém jiný a  českému architektovi v  mnohém povědomý, 
protože již na první pohled je tomu českému systému podobnější než systému německému. 
O  tomto vypovídá například jen grafická úprava a  standardy kreslení výkresů.   

Mnohé z  navržených a  uváděných termínů by měly být chápány jako orientační a  sloužící 
k  snazší orientaci čtenáře a  k  lepšímu porozumění textu. Překlady používané v  literatuře se 
různí a  mnohé se nepřekládají vůbec. 

5.3.1 VERTIKÁLNÍ STRUKTURA NĚMECKÉ SPRÁVY[LEUNIG][DAVID] 

 
 
Zde popsaná a  znázorněná pyramida je základním modelem, který najdeme ve většině 
bavorských měst. Je třeba zdůraznit, že k  tomuto členění existuje ve Spolkové republice 
Německo mimo Bavorsko několik výjimek.   
  

– BUND (SPOLKOVÁ ÚROVEŇ) – NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ A  VLÁDNÍ ÚROVEŇ NĚMECKA – jak bude zmíněno 
kapitolce Raumplanung, promítá se tato úroveň do územního plánování pouze nepřímo.  

Schéma zpracováno autorem dle [LEUNIG][DAVID] 
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– BUNDESLÄNDER  (SPOLKOVÉ ZEMĚ) –  Spolková republika Německo se od roku 1990 skládá 
z 16 spolkových zemí (i  když se častěji používá pojem Bundesland, právně správný pojem 
vycházející ze spolkové ústavy). Mezi zeměmi jsou 2  městské státy (Berlín a  Hamburk), které 
se dále člení jen dle vlastního statutu a  jeden městský stát (Brémy) sestávající se ze dvou 
městských okresů. Všechny spolkové země mají v  rámci spolkové republiky vysokou 
autonomii. 

Hranice a  členění zemí vychází ve velké míře z  původních pruských provincií a  spolkových 
zemí Výmarské republiky. 

V  jednotlivých spolkových zemích se jednotlivé systémy od sebe odlišují. Spolková země 
Bavorsko je parlamentní republikou v  čele s  předsedou vlády (Ministerpräsident) a  vládou 
(Bayerischen Staatsregierung) ustanovenou  jednokomorovým parlamentem (Bayerischen 
Landtag). 

– REGIERUNGSBEZIRKE  (OBVODY ČI KRAJE, ČASTO TAKÉ PŘEKLÁDÁNY JAKO VLÁDNÍ 
OBVODY) – Území spolkových zemí je dále členěno na obvody. Bavorsko je rozčleněno na 
7  obvodů, což je nejvíce obvodů ze všech spolkových zemí (více o  Bavorských spolkových 
zemích v oddílu 5.2). Zkoumaný Regensburg se nachází ve spolkové zemi Oberpfalc (Horní 
Falc). Obvody nemají volené orgány. Jsou spravovány tzv. Landesmittelbehörde – úřady 
s  relativně velkými pravomocemi. Vedení těchto úřadů jsou jmenovány zemskými vládami. 
V  Bavorsku jsou vedeny vládami obvodů – v  Horní Falci je to Regierung der Oberpfalz v  čele 
s  Regierungspräsidentem. 
Ne všechny země se skládají z  Obvodů, v  některých spolkových zemích byly volební obvody 
zrušeny. 

– LANDKREISE  (ZEMSKÉ OKRESY) – Orgánem zemských okresů je Kreistag (přeložitelný jako 
Okresní parlament), který je v  Bavorsku volen každých 6  let (zde jistě za povšimnutí stojí, že 
ve zbytku Německa je doba mezi okresními volbami 5 let). Regierungsbezirk Oberpfalz se 
skládá ze 7  zemských okresů (Amberg-Sulzbach, Cham, Neumarkt, Neustadt, Regensburg, 
Schwandorf, Tirschenreuth).  

Regensburk se nachází v  Landkreis Regensburg, jeho voleným orgánem je Kreistag (Okresní 
parlament). V  čele Zemského okresu Regensburg stojí Landrat (Zemský rada). 

– GEMEINDEN  (SAMOSPRÁVY, doslovný překlad by zněl jako - komunity) – Z  pohledu 
německého práva jsou jednotlivé Gemeinde klíčovými jednotkami komunálních samospráv. 
Bývají nejmenším samosprávným celkem, i  když v  Bavorsku se nachází 10 samospráv, které 
jsou dále děleny na nižší úrovně. Samosprávy, ve kterých se nachází větší město, se často 
nazývají Kreisfreie städte nebo stadtkreise (viz níže). v  celé spolkové republice je rozšířeno 
mnoho různých názvů pro Gemeinden, obvykle vycházející z  lokální tradice. 
Gemeinden jsou spravovány komunálními orgány jako Gemeinderat (Komunální rada) či 
Bürgermeister (Starosta). 

– KREISFREIE STÄDTE  (MĚSTSKÉ OKRESY) – Jsou obvykle města s  podobným statusem jako 
Zemské okresy (landkreise). Na rozdíl od nich se dále nečlení na jednotlivé Gemeinde, ale 
Stadtbezirky. Kreisfreie Städte však ve struktuře stojí na stejné úrovni jako Gemeinden a  jsou 
součástí Landkreise. 

Regensburg je Kreisfreie Stadt v  Landkreis Regensburg. V  jeho čele stojí Oberbürgermeister 
(běžně zkracováno na OB, Primátor). Voleným orgánem Regensburgu je Stadtrat (městská 
rada). V  čele jednotlivých Bezirků stojí starostové (Bürgermeister). 
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5.3.2 RAUMPLANUNG  
Kompendium Evropské unie pojem Raumplanung (tedy hrubě přeloženo jako prostorové 
plánování, či plánování prostor) dává do rovnítka s  anglickým pojmem spatial planning. 

[EVROPSKÁ KOMISE 1] Tedy Raumplanung je to, co v  našich podmínkách známe jako Územní 
plánování. V  německém prostoru je územní plánování chápáno mnohem šířeji jako svébytný 
obor s  mnohem volnější vazbou na urbanisty a  architekty. Jako vědní obor (Raumforschung) 
se Raumplanung opírá o  geografii a  architekturu [HENCKEL u. Kol.].  
Kromě nejvyšší úrovně evropského územního plánování má německý  Raumplanung čtyři 
úrovně územně-plánovacích nástrojů[LANGHAGEN-ROHRBACH]:  
  
1 Nástroje spolkové úrovně (Ebene des Bundes): Spolková republika Německo nemá 
žádné směrné urbanistické plány a  nástroje, které by platily pro celé území Spolkové republiky 
Německo. Přesto existují neformální programy a  nástroje, mezi které patří například die 
Leitbilder nebo der Raumordnung.  
  
2 Nástroje na úrovni jednotlivých spolkových zemí (Ebene der Länder): územně 
plánovací nástroje na úrovni spolkových zemí představují poměrně širokou skupinu nástrojů, 
které se velmi liší v  každé spolkové zemi – obvykle najdeme dva základní nástroje:  
Landesentwicklungsprogramm (neboli Program rozvoje spolkové země) 
Landesentwicklungsplan (neboli Plán rozvoje spolkové země). Tyto nástroje nemají jednotnou 
podobu a  obvykle se skládají z  různých definic cílů, programů, projektů a  předpisů.  
V  Bavorsku sestavuje Landesentwicklungsprogramm (zkracováno jako LEPro 
 a  Landesentwicklungsplan  (zkracováno jako  LEP) Staatsministerium der finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat (Ministerstvo financí pro zemský rozvoj – zkráceno StMF). 
První LEP byl vypracován roku 1976, aktuální LEP je z  roku 2013. LEP platí za hlavní Bavorský 
územně-plánovací nástroj.  
  
3 Nástroje na úrovni jednotlivých obvodů (Ebene der Regierungsbezirke (oder mehrerer 
Kreise)): Pro obvody je zpracováván  Regionalplan (tj. přeloženo plán regionu). Regionalplan je 
územně-plánovací dokumentací, jehož cílem je konkretizace, sjednocení a  implementace cílů 
regionu (tedy obvodu, pokud je zpracovávána pro celý tento obvod – viz níže). Grafická část 
Regionalplanu je obvykle zpracovávána v  měřítku 1:100 000 – 1:150 000.  
   
Na této úrovni je možné, aby se jednotlivé zemské okresy spojily a  pořídily si vlastní – územně-
plánovací dokumentaci (Regionalpläne), řešící menší území v  úrovni obvodu, která je na 
územně plánovací dokumentaci obvodů nezávislá. Tato možnost je často využívaná a  jejími 
důsledky je větší regionalita a  decentralizace.  
  
4 Nástroje komunální úrovně (Auf kommunaler Ebene): I  v  komunální úrovni 
nacházíme analogické nástroje, jaké jsou v  České republice: 
Flächennutzungsplan je obdobou Územního plánu. Jeho funkci popisuje samotný název – tedy 
plán zachycující funkční využití jednotlivých ploch. Grafická část Flächennutzungsplanu je 
typicky zpracovávána v  měřítcích 1 :10 000 – 1 :50 000.  
  
V  městských státech Berlín, Brémy a  Hamburg představuje Flächennutzungsplan hlavní 
územně plánovací dokumentaci a  zastupuje funkce všech předchozích územně-plánovacích 
úrovní (regionalplanu a  Landesentwicklungsprogrammu).  
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Bebaungsplan je pak obdobou regulačního plánu (I  když přesnějším překladem je spíše 
zastavovací plán).    
Souhrnná územně plánovací dokumentace pro Gemeinde, se nazývá Bauleitplanung (obvykle 
se skládá z  Flächenutzungsplanu a  Bebaungsplánů, ale může obsahovat i  další nástroje). 
Oba tyto pojmy, jakožto základní územně plánovací nástroje, budou v  tomto slovníčku ještě 
zpracovány a  rozebrány samostatně a  detailněji.  
 
5.3.3 STÄDTEBAU, URBANISTIK  
Obor urbanismus se do němčiny překládá nejčastěji jako Städtebau – tedy stavba měst. 
Städtebau je chápána jako součást architektury a  jako přirozený aspekt každého 
architektonického díla. Pod pojmem Städtebau se skrývá striktně tvorba stavebního prostředí 
a  v  běžné praxi je českému pojmu urbanismu synonymní.[HENCKEL u. Kol.]    

Pojem die Urbanistik naopak čistě jako urbanismus ve většině případů přeložit nelze. 
Urbanistik, neboli Urbanistika (také známá jako Stadtforschung), je samostatným vědeckým 
oborem, jejímž předmětem zkoumání je město – z  hlediska sociálního, ekologického, 
historického, geografického, ekonomického, politického či urbanistického.   

5.3.4 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN[ALBERS 1992] 
Flächennutzungsplan (často také zkracováno jako FNP). Společně s  Bauleitplanem je 
ekvivalentem našeho územního plánu a  sdílí s  ním většinu charakteristik. Obvykle se FNP 
chápe jako grafická část dokumentace, přičemž textová část (tj. ekvivalent naší textové části 
územního plánu) je součástí Bauleitplanu. Ale toto nemusí být pravidlem.  

FNP definuje současné a  budoucí využití území a  má sloužit koordinaci vývoje území. 

Pravidla pořizování Flächennutzungsplánů a  další územně plánovací dokumentace upravuje 
spolkový předpis Baugesetzbuch (zkráceně a  obvykle označováno jako BauGB). 

Dle BauGB, musí samosprávy nechat vypracovat pro všechny Gemeinde FNP. Nemusí tak 
učinit samy, tento úkol mohou delegovat na jiná obecní uskupení. Nutnost aktualizace a  její 
frekvence není stanovena. 

Plochy, které musí být zobrazeny v  územním plánu: 

- Zastavitelné plochy tříděné dle funkce (W  – Bydlení (Wohnbaugebiete), M  – Smíšené 
zóny (gemischte Gebiete), G  – výrobní a  komerční plochy (gewerbliche Bauflächen). 
- Plochy veřejné technické infrastruktury, zásobování a  občanské vybavenosti 
(například – čistírna odpadních vod, trafostanice, kostel, sportovní hřiště, kulturní instituce). 
- Dopravní plochy nadsídelního významu (Dálnice, Bundesstraßen). 
- Zelené plochy (Např. Parky, Zahrady, Sportovní plochy, Hřbitovy). 
- Vodní plochy (Včetně přidružených technických ploch (např. přístavy či prvky 
protipovodňové ochrany)). 
- Zemědělské plochy a  lesy. 
- Plochy s  omezeným využitím (ochranná pásma). 
- Plochy k  těžbě. 
- Plochy k  vyrovnání zásahů do krajiny. 
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5.3.5 BEBAUNGSPLAN[ALBERS 1992] 
 Jak již bylo řečeno výše, Bebaungsplan je ekvivalentem našeho Regulačního plánu (překlad je 
blízký termínu „zastavovací plán“). Obsahem a  hlavním prvkem bebaungsplanu je definování  
baufeld (Plochy pro stavbu). Obsah Bebauungsplanu musí být v  souladu 
s  Flächennutzungsplanem. Bebaungsplan se skládá ze dvou příloh – Příloha A  – obrazová 
příloha a  příloha B  – textový popis.  

Bebaungsplan vzniká na objednávku samosprávy a  ta ji také po ekologickém posouzení 
a  všech připomínkových řízeních schvaluje. Bebaungsplan vypracovává buď přímo stavební 
úřad (Planungsamt), nebo externě pověřená plánovací kancelář. Dlužno podotknout, že právě 
scénář, kdy zastavovací plány vypracovává samotný Planungsamt jsou velmi časté.   

5.3.6 BAYERISCHE BAUORDNUNGEN  
Neboli, Bavorské stavební předpisy.  Zákonem definovaná a  také obecně používaná zkratka je 
BayBO. Definuje základní předpisy o  umisťování staveb a  jejich technickém provedení. 
Stavební předpisy vymezují podmínky pro stavbu, umisťování a  schvalování staveb 
v  následujících okruzích[BAYBO]:  
  
- Dopravní napojení pozemku, vjezdy a  příjezdy (die Erschließung)  
- Funkční využití stavby, kategorie staveb (die Art der baulichen Nutzung).  
- Umístění stavby na pozemek, odstupy a  odstupové plochy (das Grundstück und seine 

Bebauung, die Abstandsflächen).  
- Veřejně využívané plochy, poloveřejné plochy, parkovací plochy (die 
Gemeinschaftsanlagen, Spielflächen und Stellflächen).  
- ochrana práv vlastníků okolních pozemků (den Nachbarschutz).  
- hygiena životního prostředí – tedy věci jako minimální výšky prostor, osvětlení, oslunění 

a  podobně (das gesunde Wohnen (Belichtung, Raumhöhen, Schall-, Kälte- und 
Wärmeschutz)).  

Předpisy pro požární ochranu budov* (die Feuerwiderstandsklassen von  
Bauteilen).  
- Předpisy pro stavební produkty (die Eignung von Bauprodukten)  
- Bezpečnost konstrukcí – předpisy pro statickou část projektu (die  
Standsicherheit).  
- Předpisy pro únikové cesty (die Flucht- und Rettungswege).  
- Bezpečnost stavby a  objektů (die Sicherheit von Baustelle und Bauwerk).  
   
Stavební předpisy jsou rozdílné pro každou spolkovou zemi a  v  celém Německu existuje 16 
různých stavebních předpisů.   

Kromě toho každá samospráva může doplnit, či pozměnit předpisy v  BayBO. Typicky jsou tak 
pozměněny předpisy v  části „Das Grundstück und seine Bebauung“ – tedy část zabývající se 
umisťováním stavby na pozemek. Nejčastěji se jedná o  úpravu odstupových ploch a  odstupů 
(Abstandsflächen und Abstände) či o  předpisy týkající se povinného množství parkovacích 
a  garážových stání.  
Stavební úřad dodá všechny podklady k  podmínkám stavby na konkrétním pozemku. Stejně 
tak může stavební úřad v  odůvodněných případech schválit výjimky ze stavebních předpisů.  
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*poznámka -  v  Německu je návrh požární ochrany objektu součástí práce architekta / 
generálního projektanta projektu a  není v  pravomocích specialisty, jako je tomu v  naší praxi.  
 
5.3.7 HOAI[MICHAELIS] 
Neboli Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, jsou pravděpodobně nejčastěji 
používaným předpisem v  praxi architektů a  inženýrů. Volně přeloženo znamená německá 
komplikovaná zkratka: Honorářový řád pro inženýry a  architekty. 

HOAI jsou spolkovým předpisem upravujícím honoráře architektů a  inženýrů činných ve 
výstavbě.   

5.3.8 LEISTUNGSPHASEN DLE HOAI[MICHAELIS] 
Co je však nejdůležitější, tento předpis definuje jednotlivé Leistungsphasen (opět se zkracuje 
zkratkou – tentokrát LPH) - projekční činnosti neboli jednotlivé fáze projektu.  

Charakteristika jednotlivých fází následuje. Části s  větším významem pro územní plánování 
a  vzhled sídel budou rozvedeny ještě jednou a  detailněji:  

LPH 1  – OBSTARÁVÁNÍ PODKLADŮ (GRUNDLAGENERMITTLUNG)  

V  této skupině jsou zahrnuty všechny kroky předcházející samotnou práci.  

LPH 2  – KONCEPT STAVBY A  ODHAD CENY (VORPLANUNG MIT KOSTENSCHÄTZUNG)  

Druhá LPH navazuje na obstarání podkladů. Jejím obsahem je vypracování hrubého konceptu 
stavby a  hrubého odhadu ceny. 

LPH 3  – NÁVRH STAVBY A  VÝPOČET CENY (ENTWURFSPLANUNG UND 
KOSTENBERECHNUNG)  

Třetí LPH spočívá ve vypracování návrhu (studie) stavby. Součástí této fáze je konkrétní výpočet 
ceny. 

LPH 4  – SCHVALOVACÍ DOKUMENTACE (GENEHMIGUNGSPLANUNG)   

V  této fázi se vypracovává takzvaná „Bauantrag“, která se podává na stavební úřad ke schválení. 
Toto přibližně odpovídá našemu projektu pro vydání stavebního povolení.  

LPH 5  – PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE (AUSFÜHRUNGSPLANUNG)  

Tato fáze spočívá ve vypracování prováděcího projektu. Skládá se ze dvou fázi Rohwerkplanung 
(plánování hrubé stavby) a  Ausbauplanung (dokončení projektu). 

LPH 6  – PŘÍPRAVA ZÁDÁVÁNÍ STAVBY (VORBEREITUNG DER VERGABE) 

Příprava zadávací dokumentace, výpočet všech hmot a  příprava dokumentace ke všem 
výběrovým řízením a  tendrům (Ausschreibungen). 

LPH 7  – SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁVANÍ (MITWIRKUNG BEI DER VERGABE INKLUSIVE 
KOSTENANSCHLAG) 

Zadávání projektů jednotlivým firmám, spoluúčast na všech tendrech a  výběrových řízeních. 

LPH 8  – Stavební dozor (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation)  

Kontrola, koordinace provádění stavby a  tvorba odpovídají dokumentace. 
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LPH 9  – SPRÁVA BUDOV (OBJEKTBETREUUNG)  

Poslední fáze obsahuje všechny úkony spojené se správou budov. Většina projektů 
a  standartních smluv končí pro architekta fází 8. 

5.3.9 ABSTANDSFLÄCHEN[MICHAELIS][BAYBO] 
Pojem definovaný v  Bayerishebauordnungen (tedy v  Bavorském stavebním řádu, viz BayBO), 
který definuje limity umístění budov na vlastním pozemku – odstupy mezi budovami 
a  hranicemi pozemků. Toto pravidlo, jeho aplikace a  využívání v  architektonické praxi má 
velký význam na formování architektury a  vzhled sídel.  
Abstandsfläche (volně přeloženo jako odstupová plocha) je plocha vzniklá sklopením ploch 
pláště budovy na rovinu pozemku.  Platí pravidlo, že budova musí být navržena tak, aby 
všechny odstupové plochy padly na pozemek stavebníka. Výjimkou je hrana rovnoběžná 
s  veřejnou; zde mohou odstupové plochy dopadnout na veřejný pozemek, ale pouze do 
poloviny veřejného prostoru.  

Stejně tak nacházejí-li se na pozemku nějaké stávající objekty, nesmí na ně dopadnout 
odstupové plochy navrhovaného objektu. Pokud jsou oba objekty stavebně propojené, 
pravidlo neplatí. 

Pravidlo sklápěných ploch, které musí padnout na vlastním pozemku, nebo do poloviny 
komunikace, podléhá velkému množství různých upřesňujících pravidel, týkajících se zejména 
různých tvarů šikmých střech.   

Významná je také výjimka, která říká, že u  hran objektu které jsou kratší, než 16 metrů, je 
možné odstupové plochy půlit. Stejné pravidlo se aplikuje pro všechny objekty, které jsou 
v  zóně, definované územním plánem jako jádrová zóna města.  

Minimální odstup od hrany pozemku bez ohledu na odstupové plochy předepisuje BayBO jako 
3  metry.  

Grafické znázornění odstupových ploch je na obrázku 508. 

5.3.10 ZIELPLANUNG[HENCKEL U. KOL.] 
Projekční činnost na pomezí urbanismu a  architektury, týkající se tvorby  studie rozšiřitelnosti 
a  fungování areálů jako jsou výrobní areály, ale i  školní či nemocniční komplexy či kampusy. 
Nejbližším termínem známým z  české projekční praxe je Generel. Provádí se na delší časový 
úsek a  jeho součástí je často vypracovávání variant a  scénářů. 

Legislativně patří zielplanung pod LPH 2.  

5.3.11 GENEHMIGUNGSPLANUNG, BAUANTRAG, 
BAUGENEHMINGUNG[MICHAELIS] 

Trojice pojmů, které se týkají rozhodování v  území a  jsou součástí řízení 
BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN tj. součástí řízení na získání stavebního povolení. 

GENEHMIGUNGSPLANUNG (ALTERNATIVNĚ ZNÁMÉ TAKÉ POD EINGABEPLANUNG) –  je 
část plánovacího procesu definovaná HOAI, jako LPH 4  – schvalovací dokumentace (viz. oddíl 
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5.3.8). Jedná se o  proces, jehož výsledkem je dokumentace Bauantrag – neboli žádost 
o  schválení projektu.  

BAUANTRAG – je výsledek plánovacího procesu Genehmigungsplanung. Jedná se o  žádost 
o  schválení projektu. Má standardizovanou formu a  její součástí jsou jednak grafické přílohy 
(plány v  měřítku 1 :200), tak formulářová část. Podává se na příslušném stavebním úřadě, který 
o  něm rozhoduje. 

BAUGENEHMIHGUNG – SCHVÁLENÍ STAVBY - je kladné stanovisko  stavebního úřadu. 
Potvrzení, že stavba je schválena, v  souladu s  platnými předpisy a  v  souladu s  platnou 
projektovou dokumentací a  že je možné pokračovat v  dalších stupních plánovacího procesu 
a  provedení stavby. 

BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN se řídí stavební řádem dané země a  je tedy velmi odlišný 
v  každé spolkové zemi. Zejména v  rozsahu stavebních prací a  objektů, které je možné 
realizovat bez stavebního povolení. V  Bavorsku se řídí BayBO (viz 10.6).  

5.3.12 TEKTUR[MICHAELIS] 
Pokud je potřeba schválit změny, které se v  projektu objevily později a  nejsou obsaženy 
v  Baugenehmigung, je potřeba na odpovídajícím úřadě odevzdat projekt Tektur. Ten má stejně 
jako Baugenehmigung vlastní předepsanou formu a  vlastní formuláře. Jeho podoba se liší 
podle konkrétní povahy změn. 

5.3.13 THEORIE DER CENTRALEN ORTEN[KEGLER] 
V  překladu teorie centrálních míst (Německé Ort v  názvu lze také přeložit jako Sídlo či Sídliště), 
je teorie popisující takzvaný model centrálních míst, kterou vyvinul počátkem roku 1930 Walter 
Chrystaller, která popisovala různé formy urbánních center a  vazeb mezi nimi. Tato teorie se 
stala podkladem pro plánování v  Německu po více než 36 let (V  etapě totalitního státu v  letech 
1933 – 45, a  během transformací ve spolkovou republiku 1949 - 69). Své uplatnění si našla 
i  mnohem později. I  když byla v  obou etapách svého užívání diametrálně jinak použita, silný 
vliv, jakým územní systémy Německa ovlivnila, jsou patrné dodnes.[KEGLER] Více o  teorii 
centrálních míst v  samostatné kapitole 5.2.3.  
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6.  
ANALÝZA VYBRANÝCH STRUKTUR 

– 
BRNO  

 
6.1 Transformace krystalizačních jader 

Konkrétní příklady přístupů k  rozšiřování města.  

Kromě urbanistických souvislostí (jejichž uvedení je nezbytné), se tento oddíl zabývá také dílčí 
jednotkou tohoto procesu a  to kvalitou architektury nově budovaných městských domů.   

Klíčovými jsou jednotlivé specifické architektonické zásahy při transformaci nových 
krystalizačních jader. Konkrétně typologická skladba, měřítko těchto zásahů a  to, jaké tyto 
zásahy mají dopad na původní strukturu a  prostředí příměstské vesnice, která se má stát 
budoucí městskou částí.  

6.2 Příklad  
Předmětem analýzy je rozvoj statutárního města Brna a  pohlcování a  začleňování původních 
vesnic v  jeho okolí do souvislé zástavby metropole. Důvody, proč bylo vybráno město Brno, 
jsou rozvedeny v  následujících odstavcích.  

6.3 Koncepce rozvoje a  analyzovaná struktura 
Město Brno je vhodným příkladem ke zkoumání hned z  několika důvodů. Prvním z  nich je jeho 
velikost – od zbourání hradeb (jakýsi pomyslný počátek rozpínání, či startovní výstřel), prošlo 
dostatečným počtem vývojových fází. Jednotlivé pohlcené vesnice zachycují různé historické 
přístupy k  růstu, i  různé stupně transformace vesnic v  městské části.  

6.4 Etapy  
Druhým důvodem je jednoduše čitelná urbanistická struktura. Obrázky 300 až obrázek 302 
zachycují rozvojové schéma s  hlavními paprsky jeho rozvoje. Jedním z  těchto paprsků se 
budeme zabývat. Jedná se o  vývojovou osu ve směru na severovýchod k  Brněnské přehradě. 
Konkrétně ta, která se skládá postupně (ve směru od města) z  katastrálních částí Veveří, 
Žabovřesky, Komín, Bystrc a  Žebětín.  

Nyní budeme rozebírat ony jednotlivé etapy růstu. Postupně od těch, jejichž nejvýraznější vývoj 
probíhá v  současnosti, přes ty, jejichž těžiště rozvoje probíhalo v  minulosti. Od venkovského 
prostředí, přes periferii až k  centru města.  

6.5 Suburbanizace  
Obecně je suburbanizace chápána jako překotná expanze města do svého okolí. Obvykle ji 
posuzujeme z  hlediska kvality životního prostředí v  nových částech či z  hlediska dopadu 
a  zatížení na centrální město. Pozorujeme zvětšování dopravní zátěže, opouštění 
a  znehodnocování center měst. [KOUTNÝ]  Máme na zřeteli takové otázky, jako jsou degradace 
krajiny či anonymita a  sociální problémy ve „šmoulích vesnicích“.  

Co zůstává poněkud stranou zájmu, jsou samotné krystalizační body tohoto vývoje - vesnické 
osídlení v  okolí velkých měst. Výstavba a  rozvoj těchto vesnic je (krom rozšiřování stávajících 
městských částí), základním prvkem růstu města.  
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S  rostoucí vzdáleností od centra se mění vlivy a  děje, odehrávající se na vesnici. Od vesnických 
sídel ve volné krajině ve větší vzdálenosti od velkých centrálních měst (dříve okresních měst), 
až po sídla v  jejich těsné blízkosti.  

Zatímco ty první se potýkají se ztrátou identity a  ekonomickými problémy, ty druhé jsou ve 
vleku suburbanizačních a  urbanizačních tendencí města. Území vlivu města s  jeho 
rozšiřováním pomalu roste a  vesnice jsou vystavovány stále novým tlakům.  

6.6 Životní styl postagrární vesnice  
Tradiční způsob vesnického života se silně odvíjel od zemědělství a  ekonomického pozadí 
vesnice. Je však jasné, že takový způsob života je již dávnou minulostí. V  několika 
transformačních vlnách (jimž dominuje socialistická přeměna venkova) byl přeměněn životní 
styl vesnice z  tradičního života, který vychází z  půdy a  zemědělství, po moderní, 
urbanizovaný, způsob vesnického života.  

Základní prvky soudobého vesnického života se odvíjejí od tradic a  silných sociálních vazeb 
vůči svému okolí, stejně tak jako vůči místu kde žijí, svému domovu. Ve většině případů jsou 
obyvatelé ve spádových oblastech velkých měst ekonomicky zcela závislí na zaměstnání ve 
městě. Přesto se jejich životní styl (díky výše zmíněným vlastnostem) výrazně odlišuje od toho 
městského. Obyvatelé jsou stále součástí silných sociálních vazeb na své okolí. Jsou součástí 
něčeho, čemu by se dalo říkat vesnická komunita. Podstata této komunity jsou příbuzenské 
a  sousedské vazby a  jejich kořeny jsou i  mnoho generací staré.  

V  rámci předkládané práce budeme tedy toto nazývat „vesnickým“ životním stylem a  budeme 
to považovat jako hodnotu hodnou k jeho zachování. Kvalitu veřejných prostor 
i  urbanistického návrhu budeme brát jako nástroje k  jejich dosažení.  

6.7 Urbanizační rozvojové osy 
Na obrázku. 300 jsou přehledně znázorněny výrazné rozvojové osy města Brna. Na obrázcích 
301. a  302. je pak znázorněna popisovaná a  analyzovaná osa - Brno střed – Veveří – Žabovřesky 
– Komín – Bystrc – Žebětín. 

K  následujícímu popisu rozvoje urbanistické struktury města Brna a  jejich srovnání 
s  analogickými regensburgskými příklady náleží ještě dvě poznámky. První z  nich míří 
k  pořadí, v  jakém jsou analyzované struktury předkládány. Zatímco Brno je analyzováno od 
hranice města k  centru, Regensburg je popisován obráceně ve směru od jádra. Toto pořadí 
vychází z  rozdílných povah rozšiřování obou měst a  snahy o  logické představení obou 
vývojových os. V  Brně je aktivní zóna rozvoje, kde se suburbánní zóna setkává a  ta která nás 
zajímá, až na samé hraně města. Popis tedy začíná vně města. V  Regensburgu však pro nás 
zajímavé jevy a  situace nacházíme na větší části vývojové osy. Smysluplnější je tedy popis ve 
směru od jádra ven. 

Stejně tak při popisu brněnských příkladů nebude věnována taková pozornost procesům 
a  ekonomickému pozadí při vzniku jednotlivých struktur jako v  Regensburgu, kde jsou tyto 
procesy pro českého čtenáře mnohem známější. 

Popis Brněnské urbanistické osy začíná Žebětínem v  následující kapitole (6.8). Analýza 
regensburgských struktur začíná v  kapitole 7.2. 
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6.8 ŽEBĚTÍN  
Žebětín je subměstské sídlo v  těsné blízkosti města Brna. Většina „městských“ 
architektonických zásahů (jak ukazují obr. 303 a  obr. 304) je téměř současná. Převážná část 
nové zástavby byla vybudována po roce 2000.  

Na jeho příkladu je možné jasně sledovat postupnou přeměnu „vesnice“ v  městskou část. Ještě 
na začátku devadesátých let byl Žebětín urbanistickým celkem, který bychom nejspíše označili 
za vesnické sídlo. Díky dobré poloze (úrodné půdě, dosažitelnosti z  Brna), to byla vesnice vždy 
bohatá a  lidnatá a  v  důsledku toho byla její struktura velmi různorodá. Navzdory tomu, že 
množstvím obyvatel i  složitostí struktury, i  navzdory tomu, že většina obyvatel dojížděla za 
prací do Brna a  Žebětín tak aspiroval na téměř městys, zachovala se zde většina znaků běžných 
pro vesnický život.   

Schéma na obrázku 303 zachycuje vývoj Žebětína.  

ETAPA  
Jak je jasné z  historické mapy druhého vojenského mapování (Obr. 302), byl Žebětín bohatou 
a  velkou vesnicí již na přelomu 18. a  19. století a  z  blízkosti města těžil také v  druhé polovině 
století dvacátého. Z  té doby zde najdeme nemalé množství stavebních zásahů, především však 
v  intencích městského rodinného domu. Na začátku devadesátých let je tak Žebětín plně 
urbanizovaným sídlem na hranici města Brna, který si však zachovává velké množství 
specifických rysů vesnického prostředí. Jinými slovy, poměrně rozsáhlá výstavba městských 
rodinných domů se stala součástí vesnice, spíše než by změnila vesnici na město.  

VÝVOJ OD ROKU 1990  
Díky přímé návaznosti i  legislativní integraci k  městu Brnu zde městotvorné tlaky působily 
velmi výrazně i  před rokem 90, ale zůstaly limitovány jen na několik málo realizací rodinných 
domů, kterých si všimneme později. Současně také na několik realizací veřejné vybavenosti, 
které silně poškodily image vesnice, ale na život obyvatel měly spíše pozitivní vliv.  

Naopak vývoj, který v  Žebětíně proběhl v  devadesátých letech dvacátého století a  prvních 
letech století jednadvacátého, je ve znamení výrazných změn sídla a  jeho postupného přerodu 
v  městskou část. Nositelem změn se stal první porevoluční územní plán a  vybudování několika 
výrazných obytných celků.   

DNEŠNÍ STAV A  VEŘEJNÉ PROSTORY  
Co tato změna přinesla, lze dobře sledovat na aktuálních proměnách veřejného prostoru, na 
zvycích a  pohybu lidí. Oproti původnímu stavu struktury v  90tých letech, kdy se celá vesnice 
dala mentálně chápat jako homogenní celek (s  případným polohovým upřesněním před 
hospodou/za hospodou), je dnešní Žebětín již diferencován do čtvrtí s  různými funkcemi, 
životním standardem a  sociální strukturou. Změnou dopravní struktury i  autobusových 
zastávek jsou tradiční veřejné prostory opouštěny ve prospěch těch nově vzniklých (kolem 
vybavenosti, zastávek MHD).  

Původní životní styl se pomalu vytrácí. Zatímco ještě před deseti lety bylo zdravení na ulici 
běžným jevem, dnes se zdraví již jen starousedlíci, ale u  nových obyvatel už na pozdrav téměř 
nenarazíte. I  přes poměrně silný tradicionalizmus i  předávaní tradic z  generace na generaci 
se pocit integrity s  místem pomalu vytrácí.   

Další vývoj (zakotvený v  připravovaném územním plánu) je ve znamení prohlubování 
tendencí dobudování nového veřejného vybavení mimo tradiční plochy. Město Brno se 
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přibližuje rozšiřováním sídliště (výstavba v  území Kamechy) i  posilováním městské hromadné 
dopravy (nové autobusové linky i  uvažované protažení tramvajové trasy).   

DNEŠNÍ STAV A  STAVEBNÍ ZÁSAHY  
K  výrazné proměně prostředí došlo až na přelomu tisíciletí. Vznikla celá řada komplexů 
bytových domů, nových pro vesnické prostředí, které jednoznačně přispívají k  „poměštění“ 
tohoto prostředí.   

Vesnici rozšiřují rozsáhlé bloky nových rodinných domů, které však pokleslou architekturou 
a  urbanistickou separací sídlo z  městského hlediska nepovyšují a  z  vesnického ji poškozují.  

Tyto zásahy si z  urbanistického hlediska udržují vůči původní vesnici velký odstup, přestože 
architektonicky se snaží do vesnického prostředí zapadnout.  

ČASOVÉ HLEDISKO  
Z  výše uvedeného vyplývá, že zásadním problémem posuzování a  analyzování stavebních 
(a  jiných) zásahů do vesnice je jejich dlouhotrvající dopad. Změnu chování obyvatel, vzhledu 
či funkce budov i  změnu okolí v  čase, je velmi obtížné (nebo nemožné) odhadnout dopředu. 
Simulační metody také nejsou příliš užitečné. Možným řešením je studování dopadu 
historických zásahů.  

Ke studiu se nabízí transformační procesy a  zásahy předchozí etapy.  

TRANSFORMAČNÍ PROCESY NA ČESKÉM VENKOVĚ V  LETECH 1960-90  
V  letech 1960-90 proběhla poslední uzavřená transformační vlna. Vedena ideou kolektivizace 
a  ideou přibližování města k  venkovu, přinesla v  poměrech vesnického osídlení obrovské 
změny.  

Nejvýraznější změnou byla změna ekonomická. Jejím hlavním symptomem bylo budování 
velkých zemědělských komplexů mimo zastavěné území na okraji vesnic. Kolektivizace 
zemědělství přinesla zásadní změnu životního prostředí.   

Nemalé procento urbanistických zásahů z  těchto let, bylo tristních – devastujících prostředí, 
do kterého byly zasaženy, či přinášely sociální problémy, se kterými se potýkáme ještě dnes. 
Přesto by se našlo v  dobových stavebních zásazích mnoho analogických stavebních projektů 
s  dnešní dobou. A  vzhledem k  masivnímu množství takových zásahů i  časovému odstupu 
můžeme sledovat jejich úspěšnost či neúspěšnost v  čase.  

Nemalé paralely k  současnému trendu stěhování obyvatel z  města do okolí měst, či budování 
příměstských „nocleháren“ můžeme hledat v  dobovém příklonu k  chalupaření a  re-osídlení 
„neperspektivních“ vesnic. Změna smýšlení o  svém okolí a  sociální integrace chalupářů do 
vesnického prostředí si vyžádala poměrně velkou časovou plochu (a  zdaleka ještě není 
skončena). Stejně tak ve studiu tehdejších, rodinných a  bytových kolonií můžeme hledat 
paralely k  dnešním podobným projektům.  

MĚSTSKÝ RODINNÝ DŮM VE VESNICKÉM PROSTŘEDÍ  
Příkladem takové kolonie v  již zmíněném Žebětíně může být kolonie městských rodinných 
domů na ulici Chrpová (obrázek 401). Výstavba 31 typových řadových rodinných domů, které 
strukturně odpovídají původní vesnické zástavbě, se však vymykala ve standardu bydlení, který 
je mnohem větší, než je ve vesnických (i  rekonstruovaných domech obvyklé). Předně: většina 
nových obyvatel nepocházela z  vesnického, ale městského prostředí. Od starousedlíků se již 
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nelišili způsobem obživy ani životním stylem (už v  době výstavby kolonie žili vlastně všichni 
v Žebětíně městským způsobem života), ale nedostatkem vazeb k  prostředí, ve kterém žili.   

K  výrazné změně došlo nejméně po třiceti letech a  výměně generace. Stejně jako se změnili 
obyvatelé, změnily se i  jejich domy, které prošly mnoha přestavbami a  přestaly se podobat 
sobě navzájem. Stejně jako se navzájem nepodobají vesnické domy vycházející z  jednotného 
dispozičního principu. [KÚR ČR]  

Rozdílem oproti dnešní výstavbě je v  zásadě menší rozsah projektu, než je v  dnešní době 
obvyklé. Rozdílné je také to, že prostředí, které v  60tých letech působilo na nově příchozí, bylo 
mnohem stabilnější a  silnější než nyní. Novousedlíci byli zároveň pod větším tlakem se 
adaptovat – tehdejší centra měst prostě neposkytovala dostatek možností k  trávení volného 
času. Dnešní obyvatelé jsou prostě více “sváděni“ městem.   

Mezi architektonickým (tvarosloví domu) a  urbanistickým (organizace souborů, snaha 
nepracovat a  nezatěžovat původní strukturu) přístupem je cítit jasný nesoulad.   

Dalším z  městotvorných tlaků v  tomto prostoru je rozšiřování a  přibližování Bystrce.   
Výstavba její nové čtvrti bytových domů (sídliště Kamechy) se již realizuje na Žebětínském 
katastru. Přestože se ještě s  Žebětínem nepotkává, posilování MHD této čtvrti zároveň posiluje 
MHD Žebětína a  přibližuje ho tak městu.  

BUDOUCNOST DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Koncept nového územního plánu podtrhuje rozšiřování Žebětína k  Brnu. Přestože relativně 
limituje rozvoj vesnice do šířky, umožňuje přestavování původních vesnických částí 
i  transformaci tradičních zahrad v  zástavbu městského typu.   
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6.9 BYSTRC  
ETAPA  
Bystrc je městská část, která je jedním z  největších sídlišť v  Brně. Přeměna sídla byla ze 
zkoumaných případů nejpřekotnější a  nejméně citlivá. Většina stavebních zásahů proběhla 
v  70tých a  80tých letech 20. století.  

STAVEBNÍ ZÁSAHY  
Jak je vidět na přiloženém schwarzplanu (obr. 305), urbanisticky neexistuje žádná dělicí čára 
mezi „starou“ a  „novou“ Bystrcí. Všechny moderní zásahy jsou provedeny bytovými domy 
a  strukturou, která je původnímu členění naprosto cizí. Navíc nová zástavba ve velké míře 
pohltila nutné veřejné prostory a  vznikla na území vlastním vesnici.  

Z  důvodu minimálních nebo žádných přechodových prvků (pozvolný růst zástavby) se obě 
části vyvíjely samostatně a  provázání obou struktur bylo dlouhodobou záležitostí. Proces navíc 
ještě nebyl uspokojivě ukončen.  

SOUČASNOST  
Tradiční jádro Staré Bystrce, byť okleštěné, bylo díky razantnosti zásahu (vybudovaní obchvatu, 
nevyužití stavební struktury) zachováno v  takřka nezměněné podobě. Až přestavba některých 
budov v  orgány sloužící pro celou městskou část pomalu obě struktury propojují. Zároveň 
anonymita nové struktury bez využití a  provázání s  tradiční zástavbou se ukázala nevhodnou 
pro nové sídliště.   
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6.10 KOMÍN  
Komín je další bývalé vesnické centrum na ose Žebětín – centrum Brna. Ze zde uvedených 
příkladů byl jeho největší vývoj rozprostřen na největší časovou plochu. Stavební fond Komína 
je variabilní a  relativně roztříštěný.  

ETAPA  
Klíčový rozvoj a  transformace Komína nastal až po druhé polovině 20. století, ale k  výraznému 
rozvoji došlo na přelomu století 19. a  20., kdy se v  souvislosti s  rozvojem města začala rozvíjet 
vesnice. Jedná se o  výstavbu tradičních rodinných domů podél ulic Hlavní na východ 
a  Kristenova na sever, které jsou patrné dodnes. Na leteckých snímcích ze šedesátých let je již 
patrné souvislé osídlení mezi vesnicemi Komín a  Žabovřesky.  

Ve druhé polovině 20. století pak nastala éra budování sídliště a  různých obytných kolonií. 
Oproti masivní panelové výstavbě v  Bystrci však má Komínské sídliště mnohem více specifik. 
Předně se celá výstavba odehrávala v  delším časovém horizontu a  v  mnoha různých 
projektech. Zároveň (ač architektonicky pomýlené), bylo dobudováno odpovídající vybavení, 
které získalo celoměstský význam. A  to posílilo význam této městské části.  

Komín nakonec doplňuje velké množství kolonií řadových domů z  různých období, různých 
investičních akcí a  různých stylů.  

STAVEBNÍ ZÁSAHY  
I  když tradiční vesnické domy v  centru Komína jsou zachovány v  takřka nezměněném stavu, 
prošel Komín stejně dramatickou proměnou jako Bystrc. Avšak změna nepřišla tak najednou, 
takže se struktura měla šanci adaptovat. Navíc, jak dokládá obr. 307, byla zástavba stavěna 
těsněji na tradiční struktury. Avšak na mnoha místech s  drobnými přechodovými prvky (jako 
městské rodinné domy na obr. 307).  

Přestože tradiční veřejné prostory v  Komíně zůstaly zachovány a  prošly několika 
revitalizacemi, vytváří soudobá zástavba  veřejné prostory nové, které se však s  těmi tradičními 
nepřekrývají, ale doplňují. Relativně úspěšná práce s  veřejným prostorem je jeden ze způsobů, 
jak jsou provázány tradiční struktury s  těmi moderními.  Na obr. 308, je jeden z  urbanistických 
prostorů dokončovaných v  poslední době.  

Komín je charakteristický setkáváním různých stavebních projektů budovaných v  různých 
časových etapách a  s  různými urbanistickými rozvrhy. Obr. 309 dokládá setkání panelových 
bytových domů s  kolonií řadových rodinných domů městského stylu z  90. let (navrhl architekt 
Hrůša).   

Obrázek také zachycuje zanesení prostoru města nežádoucími důsledky výstavby sídlišť, jako 
jsou značné plochy areálů řadových garážových stání či již nevyhovující a  opuštěné objekty 
technické infrastruktury.  

To, že je dnes Komín plně chápán jako městské sídlo a  městská část dokládají soudobé stavební 
projekty vznikající v  těsné blízkosti tradiční struktury. Tyto projekty i  v  přímém kontaktu 
s  vesnickými domy udržují měřítko města a  přebírají urbanistické struktury projektů 
realizovaných v  osmdesátých letech. Jako například soubor bytových domů na obr. 306??? 
(bytové domy na ulici Podveská), který přebírá rozvrh ze sídliště vybudovaného v  sousedních 
Žabovřeskách na přelomu 70. a  80. let.  
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BUDOUCNOST   
Komín je dnes již plně rozvinutou městskou částí, která má však potenciál k  dalšímu rozvoji. 
Jednak relativně významným podílem brownfields ploch, či nedostatečně rozvinutých ploch, 
tak plochami na severu, které mají další potenciál k  rozvoji.   

S  tím, jak bude město růst, bude posilován i  význam Komína a  jeho struktura se bude nadále 
transformovat.  
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6.11 ŽABOVŘESKY  
ETAPA  
Původní obec Žabovřesky se nachází v  blízkosti městského centra a  její transformace 
v  městskou část začala velmi brzy. Již na mapovém listu druhého vojenského mapování 
z  poloviny 19. století můžeme vidět novou strukturu posazenou kolmo na tradiční vesnici, jejíž 
založení pravděpodobně vychází z  pozemkových reforem. Trasa kolonie Weinberg se později 
změnila v  dnešní ulici Horova (obr. 11).   

Prostor mezi zástavbou Žabovřesk a  předměstím Brna byl rozvíjen po celý konec 19. století 
a  na začátku dvacátého století již byly Žabovřesky v  podstatě na hranici městské blokové 
struktury.  

Na pozdější transformaci Žabovřesk měl také vliv vznik tzv. Velkého Brna a  legislativní stmelení 
města. Struktura byla doplněna v  první polovině 20. století o  soudobé polootevřené bloky 
bytových domů (obr. 310). Mimo jiné o  Kumpoštovy domy sociálního bydlení a  pozdější 
sorealistické bytové projekty (související se zástavbou Ponavy), které se však svým 
urbanistickým pojetím příliš nelišily od bytových projektů 1. republiky.  

Žabovřesky se měnili také ve druhé polovině 20. století obdobně jako Komín. Na sever od 
(tomto případě již městské) struktury bylo vybudováno panelové sídliště, hojně využívající 
bodových panelových domů. Vybudování obchvatu v  tomto prostoru (kdy byly již Žabovřesky 
v  podstatě transformovány v  město), pomohly ulevit dopravnímu zatížení na klasickou 
strukturu.   

V  důsledku dlouhého vývoje a  radikální změny měřítka okolní zástavby dochází ke kontinuální 
přeměně stavebního fondu tradiční struktury. Tato proměna stále probíhá.  

STAVEBNÍ ZÁSAHY  
Organickou přeměnu vesnické (tradiční) architektury je dnes možné snadno vysledovat na 
domech podél ulic Minská a  Horova (obr. 11). Tato část je součástí základní urbanizační osy 
(Postupně ulice; Hlavní, Štursova, Horova, Minská. Osa je znázorněna na obr. 301 a  obr. 302). 
Jak již bylo zmíněno výše, původní zástavba zde pochází již od 18. století a  nikdy nebyla plošně 
asanována. Ekonomické tlaky a  růst zástavby (stejně jako průběžný vývoj regulativů) nutí 
majitele k  průběžnému obměňování a  oživování stavební struktury. Je tak možné vedle sebe 
ve stejné uliční frontě shlédnout bytové domy a  rodinné domy. Výšková úroveň je nestálá, 
organická a  průběžně se proměňuje.   

Spolu se stavebním fondem jednotlivých domů se rovněž změnila povaha centrální 
komunikace. Z  původní poklidné návesní komunikace, se změnila ve velkoměstskou 
přecpanou (dopravně přetíženou) komunikaci s  dopravními ostrůvky a  tramvajovými 
kolejemi. Té bylo postupně několikrát ulevováno stavbou dalších komunikací, zejména 
souvisejících s  výstavbou sídliště na severu Žabovřesk. Uliční profil Minská/Horova se v  létech 
2015 – 2016 dočkal komplexní přestavby včetně veškerých inženýrských sítí. 

I  přes silné městotvorné vklady se na mnoha místech udržuje silný pocit autonomie městské 
části a  jistý pocit periferie a  předměstí. Svůj vliv má na tom bodově zastavěné sídliště na severu 
(obr. 312), které svým jednotným rázem přičlenění této plochy do čistě městské zóny ztěžuje.  

Původní struktura Žabovřesk si však přes všechno udržuje vesnický charakter. Tento pocit 
doplňují výše zmíněné kolonie městských rodinných domů (obr. 311.), které tvoří přirozený 
přechod mezi tradičními vesnickými strukturami a  moderními (či městskými) prvky, jako jsou 
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polootevřené bloky městských bytových domů, nebo moderní soubor rodinných domů Nový 
dům (obr.  312.).  

BUDOUCNOST DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Území Žabovřesk je stabilizovaným územím, takřka bez možných rozvojových ploch. Přesto 
prochází kontinuální proměnou. Stavební fond se proměňuje a  mění se v  čím dál výraznější 
městskou strukturu.  
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6.12 VEVEŘÍ A  MĚSTSKÉ CENTRUM  
Zóna v  těsné blízkosti městského centra leží mimo oblast našeho zkoumání, protože vznikla 
rozšiřováním centrálního města a  ne rozšiřováním kolem krystalizačního centra původní 
vesnice.  

ETAPA  
Většina zástavby v  oblasti Veveří pochází z  období 19. století. Urbanisticky se jedná 
o  klasickou blokovou zástavbu. Typologicky se tyto bloky skládají převážně z  městských 
bytových domů a  veřejných budov. Původní zástavba předměstí (z  doby před zbouráním 
hradeb) byla sanována.  

6.13 VÝVOJ BRNĚNSKÝCH KRYSTALIZAČNÍCH OS – ZÁVĚR 
Pokud bychom měli nějakým způsobem shrnout vývoj nových městských struktur na brněnské 
vývojové ose Brno – Žebětín, můžeme je – i přes dlouhou historickou plochu, ve které vývoj 
probíhal – rozdělit na dvě výrazné skupiny.  

První, která se táhne všemi fázemi brněnského vývoje je budování velkých, převážně 
monofunkčních bloků bytových domů („paneláků“). Vždy jde o plochy vyvíjené principiálně 
jedním subjektem, který organizuje velké plochy území. Tento druh vývoje je charakteristický 
tím, že je tahounem rozvoje území, a jeho měřítko je natolik rozsáhlé, že drasticky mění poměry 
a povahu území. 

Druhým výrazným pozorovaným přístupem je ten, který by se zdál opakem toho výše 
zmíněného – rozvoj po malých krocích v intravilánu a v již dříve vyvinutých územích. Projekty, 
které doplňují již vyvinutou strukturu a doplňují ji o nové funkce a formy. A pomáhají tak 
„polidšťovat“ prostředí a posilovat jeho identitu. 

Tento přístup, i přestože se zdá být klíčovým, je přesto obtížně prosazovaný. 

Předpoklad z počátku devadesátých let, že rozvoj po velkých plochách a velkých objemech je 
již minulostí, se nevyplnil. A tak na vývojových plochách kolem jader nacházíme po roce 2000 
výstavbu velkého množství uniformních bytových bloků, které v mnohém připomínají 
masovou panelovou výstavbu 70tých a 80tých let.  

Zde je řeč převážně o velkém bytovém sídlišti budovaném za panelovým sídlištěm v Bystrci 
(Bystrc Kamechy) a například sídliště bytových domů „Za Kněžským hájkem“ v Žebětíně. 
Podobných příkladů však bylo zmíněno výše více a většina budovaných čtverečních metrů 
bytové plochy se nachází v podobných projektech velkého měřítka. 

Tento vývoj nemusí být nutně negativní. A to hned z několika důvodů- městské bydlení 
v bytových domech je jistě lepší než urban sprawl na prostor náročných rodinných domů. 
Husté zastavění a bydlení v bytových domech umožňuje efektivní využití prostoru. A jak 
ukazuje analýza na předchozích stranách, sídliště panelových domů si v konečném důsledku 
nevedly tak špatně. Zub času přečkaly mnohem lépe, než kdokoli očekával. 

Přesto nesou své problémy a rizika. Většina jich vychází již z principu měřítka a rozsahu daných 
vývojových ploch. Ty se v mnohém vyznačují monofunkčností, či uniformitou. Z těchto faktorů 
a často problematických vazeb na původní krystalizační jádra vycházejí také problémy identity 
těchto nových struktur.  

I přes jasnou a dlouholetou zmapovanost tohoto problému v akademické obci, nacházíme jen 
velmi málo náznaků, že by se s tímto problémem dostatečně pracovalo. 
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Zjednodušeně tak můžeme říct, že vývoj města Brna probíhal a probíhá po velkých dílčích 
skocích. Tyto skoky úspěšně budují systém a strukturu, ale mají diskutabilní úspěšnost 
v budování vlastní identity a integrace do systému.  Většina historicky úspěšných struktur 
vyžadovala dlouhý proces optimalizace a další transformace. Na soudobě budovaných 
strukturách je potřeba další optimalizace a transformace patrná již dnes.  

Přesto, jak napovídají historické příklady, je jejich optimalizace možná a v různé míře k ní 
dochází. Územně plánovací nástroje a regulativy v území platné ale těmto změnám nejdou 
vstříc a mnohdy jejich nastavení další optimalizace přímo znemožňuje. 

Další otázkou je, proč tyto nově budované struktury mají takové parametry, které je předurčují 
k dalším vývojovým stádiím optimalizace. 

Stejně tak „tvrdé“ nastavení systému nedokáže úplně eliminovat strukturní nelogičnosti a 
chyby, ke kterým při vývoji v území dochází, protože jsme jich několik v průběhu analýzy 
zaznamenali. 

Dalším krokem je provést analýzu vývoje bloků, které byly vybudovány v bavorském 
Regensburgu za rozdílných podmínek a v rozdílném systému územního plánování a pokusit se 
vyhodnotit, zda k podobným negativním efektům dochází i zde a jak vypadají struktury a kroky 
vývoje, kterými se rozšiřuje město za „měkčího“ nastavení systému. 
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7.  
ANALÝZA VYBRANÝCH STRUKTUR  

–  
REGENSBURG  

 
7.1 OBECNÝ POPIS 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  
Regensburg je bavorské město ležící na soutoku řek Dunaj, Naab a Regen. Se 142 000 obyvateli 
je Regensburg čtvrtým největším bavorským městem (po Mnichovu, Norinbergu a Augsburgu) 
a největším městem v Horní Falci (Oberpfalz). Jakožto urbanistický typ představuje Regensburg 
v Bavorsku hojně zastoupenou „třídu“ středně velkých měst o velikosti mezi 150 000 – 100 000 
obyvatel. V této skupině jsou ještě další 4 bavorská města (Ingolstadt, Würzburg, Furth 
a Erlangen).  

Regensburg se nachází na východě Bavorska mezi dvěma největšími Bavorskými městy 
Mnichovem a Norimberkem. 

Samotné městské centrum si uchovalo středověkou podobu a je zapsáno jako památka 
UNESCO. Regensburg je tak populárním cílem turistického ruchu. 

Regensburg je od 70-tých let univerzitním městem s humanitně založenou Regensburgskou 
univerzitou a Východoněmeckou technickou vysokou školou Regensburg. 

Město ekonomicky těží z polohy na Dunaji, kolem kterého se nachází velké množství doků 
a dopravních terminálů, napojených na železniční a dálniční síť. Na tuto dopravní 
infrastrukturu navazují další průmyslové areály rozptýlené po celém území města. Mezi 
nejsilnější průmyslové podniky ve městě patří BMW a Continental. Obě firmy mají na území 
Regensburgu jak výrobní, tak i vývojové areály.  

Regensburg měl vždy velmi silnou vojenskou posádku s velkým počtem vojenských areálů 
a kasáren, které byly postupně předány do rukou města a transformovány. 

ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ  
Regensburg je legislativně Kreisfreie Stadt (neboli samostatný městský okres).  V jeho čele stojí 
50-ti členná volená městská rada (Stadtrat) a starosta (Oberbürgermeister ). Oba orgány jsou 
voleny na jedno volební období o délce 6 let. 

Město Regensburg se skládá z 18ti městských okresů (Stadtbezirke). Samosprávně se pak tyto 
městské okresy člení na dalších 38 unterbezirke (z 18 okresů tvoří 8 z nich jediný unterbezirk 
a je tak dále nedělen).  

Území města Regensburg sousedí s následujícími samosprávami a městy: Lappersdorf, 
Zeitlarn, Wenznenbach, Neutraubling, Obnertraubling, Pentling, Sinzing a Pettendorf. Rozvoj 
těchto předměstských sídel, jejichž měřítko osciluje mezi drobnými vesnicemi (jako jsou 
například Sinzing a Pettendorf), až k samostatným malým městům (jako je Neutraubling či 
Obertraubling) není řízen Regensburským územním plánem, jehož platnost i vypracování 
končí na hranicích města. Výše vyjmenovaná sídla (Gemeinde), tvoří jako celek zemský okres 
Regensburg (Landkreis Regensburg).  
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GEOGRAFICKÁ POLOHA  
Regensburg, jedno z nejstarších německých měst, leží na soutoku Dunaje s řekou Regen (česky 
Řezná, soutok se nachází na sever od historického centra města) a řekou Naab (neboli Nába, 
soutok se nachází na východě). Regensburský záhyb Dunaje představuje nejsevernější bod celé 
této řeky, na východ od města se opět stáčí k jihu.  

Na území města leží dva Dunajské ostrovy - Horní Wöhrd (jehož součástí je poloostrov – 
výběžek Jahninsel) a Dolní Wöhrd. 

 Z hlediska geografického leží Regensburg na rozhraní čtyř velkých přírodních oblastí, jež 
definují rozložení Města. Jsou to následující oblasti[REGENSBURG3]:  

Pohoří Franská Alba (Fränkishe Jura) na západě.  

Pohoří Bavorský les nacházející se na severovýchodě.  

Oblast sprašové nížiny (Gäuboden) na východě a na jihovýchodě.  

Dolnobavorská oblast třetihorních kopců na jihu.  

Z výše zmíněného vychází úzká a podélná konfigurace Regensburgu, která se otevírá 
k jihovýchodu. Na severu a západě je terén členitý; otevírá se do roviny sprašové nížiny na 
východě a relativní roviny výběžku třetihorních kopců na jihu.  

STRUČNÁ HISTORIE REGENSBURGU[SCHMID][RAPPERT] 
Na následujících řádcích bude stručně shrnuta historie města Regensburg. Přestože bude 
kladen důraz na stavební historii města a události, jež měly vliv na rozvoj této struktury. Širší 
historické události a souvislosti, které na námi zkoumané téma nemají přímý vliv, si dovolím 
zmínit pouze okrajově.  

NEJSTARŠÍ HISTORIE – Nejstarší v literatuře doložené jméno Regensburgu je Radaspona (zapsáno 
v letech 770 Arbeem Freisingským). Z tohoto názvu také vychází pojmenování Regensburgu 
v mnoha evropských jazycích (například italsky Ratisbona, francouzsky Ratisbonne či polsky 
Ratizbona). Slovo Radaspona je pak spojením dvou keltských slov ratis znamenající zeď a bona 
neboli založení či zeď.  

Regensburg patří k nejstarším Německým městům. Oblouk Dunaje, okolo kterého vznikl 
Regensburg, byl obydlen již v době kamenné. Nejstarší archeologicky odhalené památky 
(konkrétně keltské hroby) jsou datované asi do roku 400 př. kr.   

ŘÍMSKÁ ETAPA – Roku 79 našeho letopočtu začíná významná etapa v historii města, když zde byl 
(v dnešní části Kumpfmühl, na jihovýchod od současného centra města) Římany založen tábor 
kohorty. Tábor, který hlídal soutok řeky Naab a Dunaje byl obehnán příkopy a dřevěnou 
palisádou, která byla později změněna na kamenné opevnění. Tábor byl obýván posádkou 500 
– 1000 mužů. Ve druhém století je pak k tomuto táboru připisován také klášter a civilní sídliště 
(v souvislosti s tímto osídlením se hovoří se i o existenci nejseverněji položeného římského 
pivovaru). Tábor i osídlení mizí v období Markomanských válek.  

Po konci Markomanských válek rozhodl římský císař Marcus Aurelius o vybudování 
legionářského tábora. Tento tábor, pojmenovaný Castra Regina (Neboli „tábor na řece Regen“), 
byl budován od roku 175 a dokončen roku 179. Struktura tábora, ve kterém bylo umístěno 6000 
mužů Třetí Italské Legie (Legia Tertia Italica), je dodnes ve struktuře města jasně čitelná 
a výrazné části deset metrů vysoké kamenné zdi jsou dnes ve městě viditelné. Některé z nich 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

91. 
 

přetrvaly staletí v nezměněné podobě, jiné byly začleněny do mladších staveb a později 
objeveny, jiné zmizely a byly zachovány právě pouze ve svém urbanistickém otisku. 

VLÁDA AGILOFINGERŮ A CENTRUM VÝCHODOFRANSKÉ ŘÍŠE – Od roku 500 se stal bývalý římský tábor 
sídlem Vévody Bavorského a jeho Agilofingerů.  Jejich vláda skončila, když město ovládli 
karlovci a město se stalo součástí Východofranské říše. 

BISKUPSTVÍ A ROZKVĚT – Roku 739 zde bylo založeno biskupství (svatým Bonifácem) – jedno 
z nejstarších v Německu. To se zde udrželo i po roce 1542, kdy byl Regensburg jako 
protestantské říšské město. 

Díky rozsáhlému mezinárodnímu obchodu (až po Paříž, Benátky či Kyjev) představovalo 12. 
a 13. století pro město období velkého ekonomického rozkvětu. Zejména velké obchodní vazby 
na Benátkso (skrze Brennerský průsmyk) ovlivnily kulturu a architekturu města.  V letech 1135 
– 1146 byl přes Dunaj postaven kamenný most (který se později stal předobrazem pražského 
Juditina mostu). Nákladná stavba kamenného mostu předznamenávala růst moci 
Regensburgských měšťanů. 

SVOBODNÉ ŘÍŠSKÉ MĚSTO – Roku 1245 (dekretem císaře Fridricha II) se stalo svobodným říšským 
městem.  Roku 1260 započala stavba Regensburgského dómu. Roku 1542 přijalo město 
protestanskou reformaci a zbylé katolické populaci byla upírána občanská práva (Bürgerrech). 
Město si ponechávalo status centra bavorského regionu. 

MODERNÍ DĚJINY – Regensburg ztratil status svobodného města roku 1803, když se město 
začlenilo do Regensburgského knížectví. V tomto období došlo k modernizaci veřejného života 
a udělení stejných práv katolíkům a protestantům. 

Regensburg se stal mezi 19. – 23. dubnem 1809 dějištěm „Bitvy o Ratisbonu“ mezi Rakouskem 
a Napoleonem. V důsledku bitvy bylo vypáleno na 150 domů. Regensburg pak roku 1810 
připadl království Bavorskému. 

OBDOBÍ NÁRODNÍHO SOCIALISMU – Etapa národního socializmu, která pokračovala událostmi 2. 
světové války, začala „převzetím moci“ nacisty 30. ledna 1933.  

Historické jádro přečkalo nálety spojenců v mnohem lepším stavu než ostatní německá města. 
Zejména kvůli tomu, že hlavní terč spojenců - továrna Messerschmitt, ležela dále od centra na 
západě. Přesto se na město sneslo okolo 20ti náletů (největší z nich – operation double strike – 
17. srpna 1943), při kterých byla výrazně poškozena infrastruktura města – zejména železnice 
a dopravní terminály na Dunaji. 

Válečnou etapu národního socializmu ukončilo předání města bez boje do rukou spojenců 27. 
dubna 1945. 

POVÁLEČNÁ OBNOVA A ROZVOJ MĚSTA – Z populace čítající 100 000 obyvatel na konci roku 1945, 
stoupla populace k 150 000 na konci století. Zejména díky několika vlnám přílivu uprchlíku 
z východu (nejvýznamnější byl přiliv odsunutých ze Sudet). Legislativní rozloha města se 
rozšířila v letech 1971 a 1983 kdy došlo k samosprávné reformě a slučování okresů. 

Strukturu města v poválečné etapě ovlivnily zejména následující události: 

Roku 1960 byl zprovozněn přístavní dopravní terminál Osthafen na Dunaji, jehož význam dále 
vzrostl roku 1978, kdy byl zprovozněn kanál Main-Donau. Přibližně ve stejné době přišel do 
města koncert Siemens, který zde zbudoval svůj výrobní a výzkumný komplex. Roku 1986 začal 
výrobní komplex v okolí Hartingu produkovat první automobily BMW. 
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Roku 1965 byla založena Regensburgská univerzita (I když její kampus byl zbudován později). 
K této univerzitě vznikla přidružená Univerzitní nemocnice (Uniklinikum) roku 1992. 
K univerzitě byla připojena v 70-tých letech. 

Roku 2006 bylo městské centrum Regensburgu vyhlášeno památkou UNESCO. 
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ROZVOJ MĚSTA A POČET OBYVATEL  
Ještě v roce 1830 měl Regensburg jen 16 287 obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století (rok 1900) 
vystoupal jejich počet na 45 429. Během druhé světové války překročil počet obyvatel 100 000 
(údaj z roku 1940 ukazuje 102 200) a do 21. století vstoupil Regensburg se 125 676 obyvateli. 
Současný počet obyvatel, o dalších 15 let později, je 142 298 (stav k 31. 12. 2014). 

Počet obyvatel stále stoupá i přesto, že velké množství obyvatel ho opouští a stěhuje se i do 
vzdálenějších obcí za Regensburgem a do města jen dojíždí. 

URBANISTICKÁ A DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA  
Město Regensburg má v rámci celého regionu velmi dobré dopravní napojení na blízké okolí 
a také pomocí kapacitní sítě dálnic i na cílové destinace v Německu a v celé Evropě.   

Základními dopravními tepnami, které integrují město do dopravního organismu a představují 
významnou dopravní oporu, jsou dálnice. V bezprostřední blízkosti zástavby Regensburgu je 
křížení dálnic A3 a A93 probíhajících ve směrech sever – jih a podél Dunaje východ – západ. 
Dálnice (na západě) tvoří společně s Osttangente velký městský okruh. 

Dalším výrazným dopravním dílem je železnice, jež rozděluje území na jihu a na západě od 
jádra. 

Významnou dopravní tepnou je Dunaj, který je však také s řekou Regen a železnicí významnou 
bariérou v území. 

Regensburg je historické město se zachovaným HISTORICKÝM STŘEDOVĚKÝM JÁDREM a tím se 
odlišuje od ostatních německých měst, jejichž historická jádra byla silně poškozena během 
druhé světové války. Ve struktuře historického města je ještě stále čitelná struktura původního 
římského tábora. 

Na sever od historického centra se nachází trojice ostrovů na Dunaji. Největší z nich 
(Stadtamhof) je pokryt ještě středověkou zástavbou, na zbytku převažují převážně parky. 

Kolem centra je nepravidelně formován zelený pruh parků. Kvůli přiléhání centra k Dunaji 
a nepravidelnému tvaru je doprava v „Ringstrasse“ komplikovaná a většinu dopravní zátěže 
přebírá vnější městský okruh (Osttangente). 

Původní zástavba bloků z 19. století okolo centra se nachází více směrem k jihu a sestává spíše 
z velkorysých solitérních městských vil, než velkoměstských bytových domů. 

NA VÝCHOD OD CENTRA podél Dunaje se rozkládají doky, dopravní terminály a průmyslové areály. 
Většina aktivních terminálů leží až dále na východ. Plochy blíže centru jsou plochy, které by se 
daly charakterizovat jako Brownfields. Jejich přestavba na městské části však probíhá. 
Například konverze cukrovaru s výstavbou bytových domů…. 

NA SEVER (přesněji severovýchod), se rozkládá rozsáhlá rozvolněná areálová zástavba, které 
dominuje Regensburský technologický park s kancelářskými budovami, laboratořemi 
a výrobními halami. Celý soubor je doplněn dalšími funkcemi, zejména nákupními centry. 

Dále na sever pak na technologický park navazuje obytná zástavba městských rodinných domů 
a viladomů soustředěných kolem sídliště Wutzlhofen. Základy této struktury pochází z 60tých 
a 70tých let. Celá struktura je doplněna několika komplexy bytových domů, zejména sídlištěm 
Konradsiedlung. 
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NA JIHOZÁPAD se nachází další velká obytná čtvrť. Většina této zástavby je budována jako 
městské rodinné domy. Komplexy bytových domů jsou budovány také, většinou však 
v kombinaci s rodinnými a viladomy. 

Regensburg má pouze jediné skutečně brutalistické panelové sídliště komponované 
z výškových budov a velkým podílem zeleně. Sídliště kolem ulice Friedrich Ebert Strasse je 
komponováno z věžových objektů vysokých až 16 pater. Na rozdíl od většiny bytových objektů 
z této doby, věže ještě sanovány nejsou. 

Celé území je polyfunkčně komponováno s areály výrobních a občanských funkcí. 

Na jihu dále leží kampus univerzity, areál univerzitní kliniky a smíšené zóny výrobních 
prodejních a sportovních objektů podél dálničního tělesa. 

Zejména v jižní části města bylo původně relativně velké množství kasáren a vojenských areálů, 
které s odchodem Bundeswehru přešly do rukou města a jsou postupně přestavovány 
a transformovány ať již městem, nebo soukromými developery, do jejichž režie město zóny 
předalo. 

Celkově leze říci, že Regensburg má velkou tendenci efektivně se rozšiřovat „dovnitř“. Tj. 
revitalizovat brownfields a přestavovat potenciální rozvojové plochy uvnitř zastavěných zón. 

I když je celá koncepce Regensburgu velmi centrická vzhledem k městskému jádru, je zde 
tendence posilovat jednotlivá subcentra a doplňovat polyfunkčnost města zcela zřetelná. 

SUBCENTRA A VÝVOJOVÉ OSY  
Ve struktuře Regensburgu můžeme vysledovat 8 základních, vůči městskému jádru centrálních 
os.  

Rozvoj směrem na severozápad (osy Schelmengraben a Nürnbergerstrasse) je 
nejkomplikovanější – jednak kvůli topografické bariéře vrchu Winzernehöhen, dále kvůli tomu, 
že je zde hranice města velmi těsná a neponechává mnoho prostoru k rozšiřování. 

Podobná je situace s rozvojovými osami směřujícími k severovýchodu (osy Pilsenstrasse 
a Donaustaufer Strasse), i když je zde relativně více možností k rozšiřování. Zejména na sever 
od struktury navazující na technologický park. 

Nejperspektivnější k rozvoji jsou osy směřující k jihu (Augsburger Strasse, Unterislinger Weg, 
Landshutter Strasse/Obertraublinger Strasse). Je zde dostatek volných ploch a krystalizačních 
subcenter. Problém těchto rozvojových os představuje dvojí bariéra rozvoje – železnice 
a dálnice. Jejich vhodné překonání sahá až do nedávné doby (Stavba nových mostů 
překračujících železnici, podjezdy, nadjezdy a souvislé dopravní plochy budované v souvislosti 
s Regensburským fotbalovým stadionem na jihu). 

Souhrnné zobrazení vývojových os a hlavního trasování zachycuje obrázek 510. Zobrazení 
zachycující subcentra je na obrázku 511. 
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7.2 VÝVOJOVÁ OSA: GALGENBERG  
Vývoj zóny mezi městem a průmyslovou hranou města. Území bez jasného historického kontextu, 
využívající „tradiční“ či „vesnické“ prvky k budování své integrity.  

KONTEXT  
Galgenberg (český ekvivalent tohoto místního názvu - Šibeniční vrch zároveň prozrazuje 
mnohé z jeho minulosti) je místní označení pro území, které se nachází v jižní rozvojové zóně 
města Regensburg.  

Jedním z výrazných rysů, které ovlivňují vývoj tohoto území, je železnice, která dosedá na 
městské centrum z jihu a omezuje napojení jižních rozvojových ploch na několik nápojných 
bodů. Galgenberg leží na jednom z výrazných dopravních tahů, spojujících vnitřní město 
s jihem.  

Galgenberg je součástí jižní zástavby města, které je od městského centra a zástavby na severu 
odtrženo železniční tratí. Toto je jeden z faktorů menšího rozvinutí a zastavěnosti jihu města 
vůči jeho severu (I když je jih topograficky k rozšiřování vhodnější, protože je rovinatý a méně 
členitý než kopcovitý sever.). Zde můžeme spatřit analogickou situaci k vývoji města Brna:  

Pro překonání své železniční bariéry město Regensburg vybudovalo kapacitní silniční nadjezdy 
přes železniční nádraží (GalgenbergerBrücke a KumpfühlerBrücke) a zrekonstruovalo 
železniční nádraží tak, že na jižní straně kolejiště stanice naproti výpravní budovy vybudovalo 
atraktivní nákupní centrum (RegensburgerArcaden). Obě budovy propojilo dostatečně 
kapacitním, zastřešeným a proskleným nadchodem, který je rovněž atraktivním pěším 
propojením historického jádra města a jeho jižních rozvojových ploch, včetně Galgenbergu.  

Kromě toho je toto území výrazně ovlivněno velkými monofunkčními celky s omezenou 
prostupností; areálem univerzity a kasáren (které se postupně přebudovávají na technologický 
park). 

ŘEŠENÝ PROSTOR   
Celé území je vlastně špatně definovatelný prostor protkaný nebytovými funkcemi 
a dopravními plochami. Z urbanistického hlediska zde působí relativně velké množství faktorů, 
které by v našich podmínkách pravděpodobně vyústily v kriticky problémové území. Množství 
urbanistických a architektonických detailů však podstatně ovlivňuje situaci. Přestože je to 
území s jen relativně vratkou tradiční vesnickou základnou (minimálně ne takovou, která je 
straší než 150 let).  

Všechny plochy, ve kterých je zastoupeno bydlení, se vyznačují významnou polyfunkčností 
a diversitou. Vybrané plochy, které budou zkoumány ve větším detailu, jsou příkladem tohoto 
jevu;  

První blok (jenž byl pro účely této práce označen jako blok A), je tradiční blok bydlení (jehož 
půdorysná stopa byla založena někdy mezi roky 1856 – 1872[REGENSBURG]), který je však 
pozvolným vývojem velmi diversifikovaný a zahušťován. Obsahuje jednak tradiční rodinné 
domy a další různé moderní varianty bytových staveb (přesto však v zásadně nevzhledném 
tradičním pojetí), stejně tak jako mnohé doplňkové funkce (lékárna, řeznictví, pekařství či 
dokonce pobočka pojišťovny).  

Blok B, je pak naprosto opačný příklad. Blok sousedící z jedné strany s hlavní dopravní tepnou 
(UnterislingerWeg / Hermann GeibGasse), je dle územního plánu určen výhradně pro výrobní 
plochy (Gewerbe[REGENSBURG]). Její skutečný stav však reflektuje reálný vývoj území, kdy jsou 
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autobazary a výrobní haly nahrazovány bytovými stavbami. Tento jev probíhá dlouhodobě 
(desítky let), aniž by byl „shora“ regulován a spíše tržní potřeby vycházející z tlaku okolí 
ovlivňují strategii konkrétních úředníků, kteří jsou připraveni podobné stavby schvalovat.  
 
HISTORIE ÚZEMÍ  
Historie území je poměrně krátká; historické mapy prozrazují, že se vždy jednalo o volné, 
nezastavěné území, ale radiála (UnterislingerWeg, navazující směrem k městu na Herman-
Geib-Straβe, směrem k jihu na Unterisling a silnici R19), kolem které je vystavěno, patří 
k tradičním transportním osám v území.  

První zástavba v území tak byly rodinné domy v prvních letech dvacátého století (kolem 
zkoumané plochy A) a ojedinělé výrobní haly podél dopravní osy na jih (plocha B). V ploše A je 
stará struktura jasně vysledovatelná, byť byla prakticky celá silně přebudována. Z původních 
budov stojí v téměř nezměněné podobě pouze jediný (viz obrazová dokumentace).  

I přes relativní mladost struktury je vidět, že se nejstarší bloky vystavěné v tradičním duchu 
stávají jakýmsi miniaturním centrem pro okolní velmi nehomogenní a (do značné míry) 
nahodile budované bytové objekty.   

Pokud bychom se na Blok A dívali jako na stabilizovanou strukturu, tak je blok B příkladem 
bloku, jehož proces transformace byl nastartován v posledních 10ti letech a aktuálně 
intenzivně probíhá. Zároveň je však jeho funkčnost vysoce navázána na veřejné („centrální“) 
funkce „tradičního“ Bloku A.  
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7.3 BLOK A  – TRANSFORMACE TRADIČNÍHO BLOKU  

  
Jak již bylo řečeno, blok A spadá dle územně plánovací dokumentace do kategorie čistého 
bydlení a spolu s blokem sousedícím na sever představuje původní historickou stopu v území. 
Postupně se s vývojem doby transformuje tak, aby vyhovoval požadavkům území.  

VYMEZENÍ BLOKU – Samotné okolí bloku je relativně prosté urbanistických podnětů. Ze severu 
přiléhá na urbanistickou strukturu smíšeného bydlení.   

 Z východu je blok ohraničen již zmíněnou (a poměrně uzavřenou) zahrádkářskou kolonií, 
která je i přesto, že se jedná o uzavřený areál, relativně kvalitně komponována a její 
jihovýchodní cíp je dokonce polootevřeným hřištěm pro děti.  

Jižní hranici tvoří pás městské zeleně se vzrostlými stromy, který přetíná celý urbanistický 
celek.  

Západní hranici tvoří právě severojižní komunikační osa, která spojuje městské centrum 
s příměstskými sídly a je důležitou spojnicí s dálnicí (Autobahn A3 – exity Burgweinting 
a Universität) a také s městským silničním okruhem (Bajuwarenstraβe a Johann-Hösl-Straβe). 
Na druhé straně této komunikace je situován solitérní výškový polyfunkční dům, na který 
navazuje maloprodejní a velkoprodejní budova s kancelářskými potřebami.  

Sever, jak již bylo řečeno, tvoří z velké části plochy smíšeného bydlení (kde je však zastoupeno 
mnohem méně komerčních a veřejných funkcí), které pokračuje v komplexu různých škol 
(zejména ekvivalent našeho středního odborného učiliště, ale i další školicí střediska).  

DOPRAVNÍ STRUKTURA – Komunikace na západní straně bloku (HermanGeib-Straβe) je 
frekventovaná, dimenzovaná na 4 jízdní pruhy, které jsou dále doplněny pruhy pro cyklisty 
a širokými chodníky (cca 2m). Na všech ostatních  komunikacích, které vymezují blok 
(Burgunderstraβe a Mitterweg) je rychlost limitována na 30 km/h . Toto opatření není pouze 
legislativní; provoz na všech křižovatkách se řídí předností zprava a na komunikacích jsou 
instalovány  retardéry a zúžení. Přesto je automobilová doprava pro obyvatele častější 
a automobily (nebo cyklisté) jsou vidět častěji než chodci.  

Nejbližší autobusová zastávka (linky RVV č. 3 „An Der Iselrinne“) se nachází asi 10 metrů od 
jihozápadního cípu bloku na UnterislingerWeg.  

BYDLENÍ – Těžiště využití území leží v obytných plochách, což ostatně odpovídá funkci, pod 
kterou je vedeno v územním plánu. Struktura a členění odpovídá rostlé povaze a delší historii 
využívání území. Obdélníkový blok je přibližně stejnoměrně rozdělen na 27 přibližně stejných 
pozemků.   

Výraznou charakteristikou je zejména to, že valná většina parcel byla druhotně rozdělena 
a intenzivně zastavěna. Pozemky podélného tvaru, které to umožňovaly, byly rozděleny 

Schéma autor dle  podkladů [REGENSBURG] 
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a zastavěny dle tzv. systému „do druhé řady“. Blok je tak i přes výrazný podíl zeleně, intenzivně 
zastavěn (index zastavěnosti 0,24, další informace, viz tabulka statistik na konci oddílu). 
Všechny domy jsou realizovány jako solitéry.  

Za povšimnutí stojí, že odstupy mezi budovami jsou na mnoha místech kritické a samy o sobě 
nevyhovují bavorským normám (Bayerischebauordnugen), týkajících se odstupu mezi 
budovami (Abstandsflächen) a mohly být schváleny jen za předpokladu, že je území úředníky 
posuzováno jako tzv. jádrová oblast (kerngebiet), což ale neodpovídá územnímu plánu.  

Architektonická a estetická kvalita budov je velmi nízká a formálně i strukturně je extrémně 
ovlivněna tradicí. Sedlové střechy s výraznými přesahy, fasády členěny rovnoměrným rastrem 
oken (Lochfassade) s bílým „orámováním“ kolem oken. Hmoty domů jsou vždy dvoupatrové 
(s využitím podkroví), o hraně přibližně 12x14m . Tyto znaky se opakují na téměř všech 
budovách, bez ohledu na jejich stáří a způsob užívání. Jsou dokonce opakovány v nových 
developerských projektech většího měřítka, kdy je požadovaný objem jednoduše rozdělen na 
tradiční hmoty.  

Samotný stavební fond je relativně mladý; jeho většina byla přebudována bez ohledu na 
historický stavební kontext.  

Funkčně je zastoupená široká škála druhů bydlení – od tradičního bydlení v rodinných domech 
s velkou zahradou, obývaných jedinou rodinou (východní část bloku), po nejméně 
transformovanou část s víceméně „starým“ či „původním“ stavebním fondem.  

Dalším druhem stavebního fondu jsou zde bytové domy s formou a kvalitou rodinných domů, 
tedy takzvané viladomy. Přestože se jedná o domy rozdělené na větší množství bytů (od 4 až od 
8mi), snaží se o kvalitu (nebo iluzi?) bydlení v rodinném domě. Toto je velmi populární 
typologický druh, budovaný v bavorských předměstích, který je populární jak u stavebníků 
(developerů), tak u konečných nájemníků a vlastníků, kteří si tyto domy a byty kupují 
a pronajímají.  

Vedle již zmíněných viladomů jsou zde zastoupeny i bytové domy klasičtějšího střihu (i když 
se, kvůli již zmíněné tradiční kubické formě, moderním bytovým domům značně vymykají) 
a polyfunkční domy.   

Tento typologický mix s sebou přináší i různorodou strukturu obyvatel. Od „starousedlíků“, 
přes movité obyvatele, kteří si mohou dovolit bydlení v rodinném domě v blízkosti městského 
centra, po studenty či přistěhovalce obývající méně kvalitní a levnější byty.  

Tento funkční a typologický mix i přes nízkou architektonickou kvalitu jednotlivých domů 
a vysokou hustotu zastavění dává území pocit „obývanosti“ a „zabydlenosti“. I přes zmíněnou 
homogennost výrazu budov má prostředí značnou míru variability.  

PARKOVÁNÍ A DOPRAVA – Velké procento plošné výměry bloku je věnováno parkovacím plochám 
a dlouhým příjezdovým komunikacím k pozemkům (které vycházejí z dvouřadového využití 
území). Ne pro všechna auta jsou zde k dispozici garážovaná stání. Některé domy však 
disponují parkovacími stáními podzemními.  

OSTATNÍ FUNKCE – Jak již bylo řečeno výše, toto území se vyznačuje poměrně hustou 
a různorodou směsicí dalších přidružených funkcí, sloužících jak obyvatelům bloku, tak dalším 
obyvatelům čtvrti a dávající místu punc lokálního centra.  

Všechny doplňkové funkce jsou realizovány v polyfunkčních domech; tedy v přízemí obytných 
budov v těsné vazbě na bydlení. Zároveň se vyznačují funkcemi se silně lokálním charakterem, 
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který slouží převážně nejbližším obyvatelům. Jedná se o malé podniky, které jsou výraznou 
součástí obyvatel města a jejich režim (například otvírací hodiny) je silně spjat s režimem 
obyvatel.   

Asi nejšablonovitější příklad je pekařství nacházející se v přízemí rodinného domu na 
jihovýchodní hraně bloku. Drobná pekařství (Bäckerei) jsou v Německu (na rozdíl od nás) stále 
rozšířená a je to vlastně jediné místo, kde se pečivo dá koupit (v Supermarketech se pečivo 
téměř neprodává). Místní pekařství tak působí jako povinná zastávka, kde se každý zastaví ráno 
cestou do práce, aby si koupil ranní pečivo nebo svačinu. Pro zbylé pečivo se pak každý zastaví 
obvykle jinde než tam, kde kupuje své ranní pečivo. Ve výsledku pak však pekárna představuje 
místo, které je součástí života místních obyvatel. Podobným způsobem pak funguje řeznictví 
(Metzgerei), které je v tomto případě bloku A ve stejné budově a funkčně propojeno. 
Podmínkou provozu takových obchodů je však velké parkoviště, protože velké procento 
zákazníků sem zajíždí auty při jízdě do práce.  

Mezi další podobně působící funkce patří například; lékárna, kadeřnictví. Ale najdou se i další 
funkce - pobočka pojišťovny či drobná architektonická praxe.  

SHRNUTÍ – jedná se o blok, který svou historickou strukturou představuje jedno z mála 
krystalizačních center vývoje v území. Přestože je okolí budováno bez větších návazností na 
tuto strukturu, osvojuje si toto území i funkční znaky centra. A to i přes relativně blízké velké 
monofunkční celky, které by z hlediska územně plánovací dokumentace měly tuto úlohu plnit.  

  



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

108. 
 

  

[R
EG

EN
SB

U
RG

]  
 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

109. 
 

 

  

[R
EG

EN
SB

U
RG

]  
 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

110. 
 

  

[R
EG

EN
SB

U
RG

]  
 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

111. 
 

  

Sc
hé

m
a 

au
to

r  
dl

e  
po

dk
la

dů
 [R

EG
EN

SB
U

RG
]  

 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

112. 
 

7.4 BLOK B  – AUTOBAZARY A  BYDLENÍ MĚSTSKÉHO STYLU  

 
Na rozdíl od výše popsaného bloku A, nenachází se blok v zóně bydlení, ale v zóně smíšené 
výroby (gewerbe) a jeho transformace nemůže vycházet z posilování stávajících struktur, ale 
musí vycházet z funkční transformace a tvorby struktur nových.  

Vzhledem k tomu, že tato plocha leží ve stávajícím územním plánu v šedé ploše výroby, 
nevychází tak tlak na tuto transformaci z radnice, nebo z titulu územně plánovací 
dokumentace, jako spíše z postupně změněných ekonomických poměrů v území 
a ekonomických tlaků.  

VYMEZENÍ BLOKU – poloha bloku sama o sobě je dost problematická. Je to podlouhlý proužek 
území vklíněný mezi dopravní tepnu (ulice UnterislingerWeg), městský park a uzavřený 
vojenský areál. K tomu jsou zde staré průmyslové haly a zkrachovalé autobazary, předurčující 
toto území k tomu, aby se dalo označit za „hůře definovatelné“, nebo „problematické“.  

Již zmíněná dopravní tepna obepíná „blok B “ z východu. Na opačné straně této tepny se 
nacházejí bloky smíšeného bydlení převážně drobnějších objektů bydlení rodinného, spolu 
s několika viladomy.  

Na severní (krátké) straně se nachází městský park. Na opačné, jižní hraně se nachází původní 
sídliště, které je intenzivně revitalizováno a obýváno převážně rusky mluvícími přistěhovalci.  

Na západě, oddělený tenkým proužkem zeleně, leží uzavřený, původně vojenský areál. Tento 
areál však již není využíván a probíhá jeho transformace v rozsáhlý technologický park, jehož 
výstavba by měla skončit v roce 2016. Tento technologický areál leží v blízkosti kampusu 
Regensburgské univerzity, oddělený od něho silniční tepnou Carl-Maria-von-Weber-Straβe.  

DOPRAVNÍ STRUKTURA – Jedinou komunikační osu představuje ulice na východní hraně bloku 
UnterislingerWeg, navazující na Herman-GeibStraβe. Podél tohoto bloku však již je tato tepna 
pouze dvoupruhová, doplněná obousměrně o cyklistické pruhy a chodníky.  

Na hlavní komunikaci podél bloku se postupně nacházejí 2 autobusové zastávky (linky RVV č. 
3 : „An Der Iselrinne“ a „Tulpenweg“). Naproti této komunikaci se nachází čerpací stanice 
pohonných hmot.  

VÝROBA – Velkou část bloku zabírají výrobní haly a dílny střední velikosti (v průměru okolo 500 
m2), ve kterých se nachází směsice středních a převážně menších podniků.  

Historické mapy (výřez na následujících stranách) ukazují, že první výrobní objekty zde stály 
již v první polovině 19. století.  

Schéma autor dle  podkladů [REGENSBURG] 
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Letecké fotografie z druhé světové války pak zachycující rozsah poškození spojeneckými nálety. 
Tyto snímky ukazují, že většina budov byla zničena a nyní stojící dílny a provozovny byly 
obnoveny až v poválečných letech.  

Současná situace pak vypovídá o postupné změně poměrů vycházející z postupného růstu 
a rozšiřování města. Vyplývá z ní nárůst zájmu o získávání pozemků pro výstavbu objektů pro 
bydlení v tomto prostoru. K tomu se přidává ještě špatný technický stav některých objektů, 
žádné nebo jen velmi malé rezervy pro rozšiřování těchto objektů, či již nedostatečné dopravní 
napojení. To znamená, že podniky začínají pomalu tuto zónu opouštět. Část provozoven se 
přetransformovala v prostory obchodní, ostatní části území jsou přebudovávány v další funkce.   

Je zde realizována řada nových staveb pro bydlení, přestože podobné podniky vyžadují vysoké 
investice z hlediska odstranění stávajících objektů a také odstranění ekologické zátěže. Mnozí 
stavebníci jsou však v současné době schopni tyto peníze investovat, protože ekonomická 
situace podobné podniky umožňuje.  

Celé území tak nastupuje pozvolnou cestu k transformaci v blok městského stylu.  

BYDLENÍ – Přestože se v území nachází několik (přesněji 5) roztroušených rodinných domů, 
těžiště bytových jednotek se nachází v bytových domech „moderních“ typologií, budovaných 
v rozmezí 1970 až po současnost.   

K původním továrním budovám z 19. století přináležel také blok větších bytových domů, který 
se více či méně dochoval dodnes, i když část tohoto bytového fondu se pomalu přeměnila 
v nebytové funkce.  

Další stavební činností navazující na tento bytový blok byly realizace v 70-tých a 80-tých letech. 
Jedná se o čtyřpatrové deskové bytové domy s balkony a obytnými místnostmi nevhodně 
orientovanými směrem k frekventované komunikaci (UnterislingerWeg/Hermann 
GeibStrasse). Již tehdy se jednalo o levné bydlení v průmyslové oblasti (přestože v blízkosti 
parku jsou i další vybavenosti). Dnes jsou tyto budovy obývány převážně přistěhovalci.   

Spolu s růstem Regensburgu se však začala postupně měnit ekonomická situace a území 
s upadajícími podniky a krachujícími autoopravnami a autobazary se na přelomu tisíciletí 
začalo transformovat z průmyslového území v blok městského stylu se stále rostoucím podílem 
ploch bydlení.  

Nejprve vznikly bytové domy na volných a nevyužitých parcelách a plochách. Zpočátku se 
jednalo jen o drobné objekty na pomezí rodinných domů a viladomů, po malé projekty 
soukromých stavebníků. Dalším krokem pak byly větší developerské projekty na částečně 
zastavěném území. V této fázi již však šlo o luxusnější bytové domy s vyšším standardem. 
Převážně větší bytové komplexy (900-1500 m2 zastavěné plochy, podlažnost okolo 3 pater), 
kombinující různé bytové typologie (schodišťové objekty, trojtrakty i pavlačové domy).   

Následným krokem pak je proces výstavby objektů na území po jednotlivých výrobních 
objektech, kde jsou již investice z hlediska odstranění ekologické zátěže větší. Několik projektů 
tohoto typu je již v běhu, další se rozbíhají. Tento proces však probíhá velmi pomalu, krok za 
krokem.  

OSTATNÍ FUNKCE – Opouštění původních výrobních hal znamená kromě přebudovávání v různé 
formy bydlení i vznik dalších funkcí, z nichž většina má (na rozdíl od komorněji pojatého Bloku 
A) spíše celoměstský charakter. Baletní škola, čalounictví či denní centrum pro seniory jsou 
příkladem takových funkcí. U parku se pak nachází centrum pro mládež.  
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Přestože je trend transformujícího se bloku od průmyslu směrem k městskému polyfunkčnímu 
bloku jasný, nejasnost územního plánu s sebou přináší relativní chaotičnost výstavby a vývoje, 
kdy je celý blok plný velkých kontrastů různých funkčních i stavebních forem.  

SHRNUTÍ – Procesy, které se na tomto místě odehrávají, ilustrují povahu plánování, kdy je větší 
důraz kladen na jednotlivé úředníky a aktuální situaci, která v území panuje. Jsme svědky 
rychlé změny ze sociálně problematického místa v hustě obydlenou oblast. To s sebou však 
často přináší i problémy nehomogeničnosti bloku i nejasné artikulace veřejných a soukromých 
ploch.  

Oba bloky jsou příklady vyvíjejících se příměstských struktur, u obou se však jedná o rozdílné 
tendence. Zatímco je blok A příkladem stabilizovaného bloku, který se z řidčeji zastavěného 
území spíše vesnického charakteru změnil v zahuštěnou příměstskou strukturu s viladomy 
a centrálním charakterem využívání, vývoj bloku B je naopak navázán na vývoj a služby na 
bloku A (a ostatních okolních strukturách s podobným charakterem). Tento vývoj byl 
nastartován v posledních 15ti letech. Jakožto území s odlišnou historickou strukturou se jeho 
vývoj ubírá jinou cestou než vývoj bloku A a směřuje spíše k rozměrnějším bytovým domům 
a „městskému“ stylu zástavby.  
 

Galgenberg - výpočty  
  

 Blok A  Blok B  

Plocha   24981,00 m2  55703,00 m2 

Zastavěná plocha  6018,00 m2  17093,00 m2 

Podlažní plocha  15045,00    35885,00    

Zastavěnost  24,09 %  30,69 %  

IPP  0,60    0,64    

IZP  0,24    0,31    

Plocha bydlení  14068,00 m2  28188,00 m2 

Počet bytových jednotek  
 

123      248     

Počet obyvatel  
 

299      600    
Tabulka sestavena z autorem vypočtených údajů dle mapových podkladů [GOOGLE MAPS]. 
 
 

  



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

115. 
 

  

Sc
hé

m
a 

au
to

r  
dl

e  
po

dk
la

dů
 [G

O
O

G
LE

 M
AP

S]
   



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

116. 
 

  Fo
to

gr
af

ie
 a

ut
or

 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

117. 
 

7.5 ÚZEMÍ: KOLONIE RODINNÝCH DOMŮ NA CARL-MARIA-VON-
WEBER STRASSE (BLOK C A  BLOK D)  

 
Další urbánní strukturou, nacházející se v území Galgenberg (a tím je součástí, byť již 
nepřímou, jižní vývojové osy) je obytná kolonie rodinných domů kolem Carl-Maria-von-Weber 
Strasse. Tato struktura, sestávající z 38 kompaktně komponovaných rodinných domů vysokého 
standardu převážně atriového, vznikala od počátku 80-tých let 20-tého století, kdy vznikl 
koncept kolonie. Regulační plán a výstavba pokračovala až do prvních let 21. století, kdy byly 
dobudovány poslední objekty, a tento komplex získal aktuální podobu. Tuto první fázi vývoje 
budeme pro potřeby tohoto textu označovat jako blok C.  

Na přelomu tisíciletí bylo pak území v těsné návaznosti na blok C doplněno dalšími 32 
řadovými rodinnými domy. Tyto „řadovky“, se vyznačují hustší zástavbou, vyšší podlažností 
a z toho vyplývá intenzivnější využití území. Realizace této struktury byla také mnohem 
rychlejší. Proběhla v jediné stavební etapě v letech 2000-2002. Tento fakt reflektuje rostoucí 
rozvoj tohoto území a jeho napojení na organismus města, z čehož zároveň vyplývá růst jeho 
ekonomické hodnoty a snazší (a rychlejší) realizovatelnost podobných projektů.  

Na tomto bloku je zajímavá jeho moderně pojatá struktura, kdy z okolních bloků budovaných 
v různých historických etapách, za použití různých urbanistických filozofií, bere různé prvky 
a kombinuje je v soudobý urbanistický koncept s parkováním vyloučeným mimo kolonii 
a svébytným přístupem k veřejným a poloveřejným plochám. Tento moderněji pojatý blok 
budeme označovat jako blok D.  

Mezi lety 2006 – 2010 byl celý Quartier, který pokračoval volnou rozvojovou plochou (původně 
zatíženou několika drobnými sklady výrobních areálů) doplněn novostavbu Finančního úřadu. 

[SCHULTZ-BRAUNSWILD] Poslední adici do celého celku představuje novostavba studentských kolejí, 
uzavírající celý severní cíp řešeného územního celku.  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ A JEHO KONTEXT – celý Quartier se nachází na východní hraně frekventované 
ulice Galgenbergerstrasse. Tato ulice představuje významnou radiálu, spojující centrum města 
s dálničním exitem Universität.  
 
Na východ přes Galgenbergerstrasse se nachází komplex univerzity a několik kancelářských 
a správních budov. Na východ od bloku stojí jedno z mála regensburgských panelových sídlišť. 
Konceptem se nijak nevymyká sídlištím známým z našeho prostředí, snad jen komornějším 
měřítkem. Za tímto sídlištěm se nachází nám známá radiála Unterislingerweg a zkoumaná osa 
rozvoje.   

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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Na severovýchodě se nachází tradiční vilová zástavba z první poloviny 20. století.  

Z jihu vymezuje blok parková zóna tvořící hranici původních Nibelungenkaserne.  

HISTORIE ÚZEMÍ – Území kolem Carl-Maria-von-Weber-Strasse je typickým prostorem mezi 
krystalizačními jádry v předměstí Regensburgu. Leží mezí dvěma komunikačními osami 
spojujícími Regensburg s předměstím již po staletí – dnešní ulice Galgenbergstrasse 
a Unterislingerweg jsou k dohledání již na mapách datovaných 1812 (a lze předpokládat, že 
toto trasování je ještě starší). Severní cíp bloku, který je předmětem zkoumání, sousedí 
s původním jádrem předměstí, které začalo vznikat na počátku 19. století. Na počátku tohoto 
století se na severu v území, dosedajícímu k nádraží, utvořil rozsáhlý výrobní areál (kterému 
dominoval pivovar), jenž směrem k našemu území pokračoval vilovou kolonií z 19. století.   

Soudobý rozvoj sledovaného území se pak nese ve znamení rychlého vývoje několika 
sousedních rozvojových ploch. Zejména díky velkým investičním záměrům a velkým 
investorům – ať již je to Regensburgská universita (Universität Regensburg), vysoká technická 
škola (Technische Hochschule), nebo Regensburgská správa kolejí (Studentenwerken 
Regensburg), které jsou zodpovědné za vývoj kampusu na východě a severu. Dalším velkým 
hráčem v území je město Regensburg, koordinující několik větších projektů v území. 
V současné době asi nejvýraznější je přestavba zmíněných Nibelungenkaserne v polyfunkční 
zónu, jejíž těžiště leží v budovách technologického parku. Dalším výrazným vývojem, který má 
vliv na kvalitu území, je rozsáhlá revitalizace panelového sídliště, které výrazně změnilo kvalitu 
života v území.  

URBANISTICKÝ KONCEPT A VEŘEJNÉ PROSTORY – Blok C, jehož koncept pochází cca z roku 
1982[REGENSBURG], je příkladem postmoderního přístupu k územnímu plánování a bere si 
příklad v tradiční struktuře s jasným členěním prostorů na veřejné (městské) a soukromé 
(dvorky). Blok C tvoří svět sám pro sebe. Všechny objekty jsou přístupné vnitřní 
zaokruhovanou komunikací fungující v režimu 30 km/h s prvky zpomalujícími provoz. Od 
okolní zástavby a „rušivého“ prostředí jsou odděleny pásy zeleně. Přesto kolonie nepůsobí 
separovaně a je součástí území, ve kterém se nachází. Krom jediného napojení na dopravní 
skelet na severovýchodě struktury, je území prostupné celou řadou pěších napojení. Nikde 
není vstup do veřejného prostoru regulován a ani náhodný chodec nemá pocit, že by nebyl 
vítán. Území je často využíváno obyvateli okolní zástavby k průchodu do zelených ploch na 
jihu území.  

Kompozice hlavní komunikace je velmi propracovaná. Svršek není rozdělen na část pro vozidla 
a část pro pěší. V ulicích je vysázeno velké množství zeleně. Součástí bloku C je také větší 
veřejné prostranství, narušující jasnou strukturu celého komplexu. „Náměstí“ v tradičním 
slova smyslu je komponované ze zpevněné plochy, plochy parčíku a dětského hřiště.   

Blok C je uzavřený, tvořící svět sám pro sebe. Blok D, který byl realizován v letech 2006 – 
2011[REGENSBURG], je naproti tomu otevřený a víc integrovaný do okolí. Pokud koncepce bloku 
C vychází z tradiční tvorby prostorů, jak je definují postmoderní příručky, tak blok D, se tento 
přístup naopak snaží kombinovat s moderními koncepcemi utváření veřejného 
a poloveřejného prostoru. Jednotlivé řadové domky jsou zde chápány spíše jako jednotlivé 
dílky bytového domu, které využívají společných funkcí. Na cestách mezi domy je primárně 
vyloučena automobilová doprava, auta jsou odstavena na okraji kolonie na krytých 
parkovacích stáních a v centralizovaných podzemních garážích. Podobně soukromé pozemky 
jsou minimalizovány (zahrady za „zády“ domů, jsou jen o něco málo větší než předzahrádky 
vepředu) a jejich funkci přejímají střešní terasy a společná parková zóna na druhé straně od 
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hlavní komunikace (Schubertstrasse). Typovou příbuznost s bytovými domy podtrhuje 
poslední severní řádek budov, který je nahrazen čtyřpodlažním bytovým domem.  

Východní hrana území byla v letech 2006 – 2010 osazena novostavbou finančního úřadu, který 
svým urbanistickým rozvrhem (4 paralelně položené bloky kancelářských budov) dobře 
udržuje figuru bloku a otevírá nástupní prostor směrem ke Galgenbergerstrasse.   

Sever území, na kterém původně stála osamocená výstavní vila s rozlehlými zahradami, byl se 
změnami v území také přestavěn a zahrady padly novému využití; polyfunkčnímu domu 
městského střihu (severní část zahrady) a studentským kolejím (jižní část). Všechno jsou 
solitérní bodové objekty.  

EKONOMIKA ÚZEMÍ- Přestože je blok C relativně hustě zastavěn, není z důvodů jednopodlažnosti 
zástavby tato struktura příliš ekonomická (ve smyslu počtu obyvatel na čtvereční metr). 
Z tohoto pohledu je na tom díky vyšší podlažnosti (3 -4 patra) blok D lépe. Jednotlivé indexy 
jsou lépe vidět v závěrečné srovnávací tabulce.  

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ – Jak dokládá letecká fotografie, i přes dlouhé časové rozpětí, ve kterém 
jsou objekty bloku C realizovány, byl díky regulačnímu (Bebaungsplanu) dodržen estetický ráz 
celé kolonie. Všechny objekty jsou výrazně horizontálně komponovány – jsou jednopodlažní, 
s nízkou sedlovou střechou, bez podkroví. Všechny zachovávají základní materiálovou 
kompozici bílých omítaných fasád a keramických střech s krytinami stejné barvy a formátu. 
Přesto domy nepůsobí uniformním dojmem. Každý stavebník/obyvatel domu používá rozdílné 
materiálové a architektonické řešení, zejména pro detaily dveřních a okenních otvorů či stříšek 
před vstupem. Toto řešení odráží nejen vkus a individualitu obyvatel, ale také dobu, ve které 
dům vznikal či byl přestavován. Celkově tak podobné odchylky přispívají k živosti celého 
území.  

Všechny domy bloku D jsou realizovány v jednotném architektonickém rázu, pouze 
s minimálními odchylkami individualizujícími jednotlivé domy. Domy jsou vystavěny 
v soudobém stylu s bílými omítanými fasádami a pultovými střechami s nízkým sklonem 
střech. Podobné řešení je často využíváno na dalších projektech v lokalitě a nijak nevybočuje 
z průměru. Výrazným prvkem jsou rozlehlé střešní terasy nad prvním patrem.  

Stejné tvarosloví, jako u řadových rodinných domů, bylo použito i u bytového domu, který na 
řadové domy navazuje na severu.  

Finanční úřad navržený firmou Schultz-Brauns Wild Architekten na východě lokality je 
příkladem kvalitní architektury, jejíž návrh vzešel z architektonické soutěže a jež získala mnoho 
ocenění v německém odborném tisku. [SCHULTZ-BRAUNSWILD]Bílé fasády s výraznými pásovými 
okny tvoří jakýsi estetický přechod mezi velkoplošným strukturálním zasklením budov 
univerzity na západě a „Lochfassaden“ obytných budov na severu a východě.  

ZÁVĚR – Popsané území je dalším příkladem parcely, která se vyvíjela postupně, ekonomicky 
a zájmově byla tlačena tím, jak se měnily zákonitosti v území – ať již to byla transformace 
infrastruktury, nebo vývoj větších projektů a rozvojových zón a s tím, jak se uvolňovaly 
jednotlivé pozemky. Je vidět, jak se s rostoucí rozvinutostí okolí (a tedy atraktivitou území) 
zrychluje realizace jednotlivých projektů.  

Je také vidět, že i přestože se na tvorbě jednoho Quartieru podílelo větší množství na sobě 
nezávislých projektů, dokážou vytvořit smysluplnou městskou strukturu, i když se na větším 
množství z nich podílelo samo město. Je jasné, že se celý blok nevyvíjel podle jediného jasného 
urbanistického plánu či koncepce. Přesto je výsledkem tvarově i funkčně bohaté území. 
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Výsledná zóna je v pravém smyslu polyfunkční, přestože reálně obsahuje jen jeden polyfunkční 
dům s vertikální funkční diferenciací.  

Galgenbergr - výpočty  
  

 Blok C  Blok D

Plocha   25 392,80 m2  11 298,50 m2  

Zastavěná plocha  8  175,30 m2  2  779,70 m2  

Podlažní plocha  8 175,30 m2 6949,25 m2  
Počet bytových jednotek   38  32 

Z  toho v  bytových domech    18 

Tabulka sestavena z autorem vypočtených údajů dle mapových podkladů [GOOGLE MAPS]. 
 

 

7.6 ÚZEMÍ: MOŠTÁRNA NAGLER  

  
 

Dalším zastavením při popisů procesů, které vytvářejí městské prostředí, bude další fragment 
Galgenbergské zástavby. Přestože půjde o poznámku krátkou, vlastně se týkající pouze 
jediného aktéra a jediného průmyslového areálu, nejedná se o poznámku zcela nezajímavou. 
Vypovídá o rozhodování a o ekonomických procesech, které utvářejí území.  

Konkrétně se jedná o popis rozhodování majitelů jednoho z posledních fungujících výrobních 
areálů v území – o soukromě vlastněný areál moštárny Nagler. Jedná se o tradiční firmu, jejíž 
majitelé ji ovládají, a v území podnikají již po několik generací.  

VYMEZENÍ ÚZEMÍ – Areál firmy Nagler se nachází v území Galgenberg. Na sever od výše popsané 
Carl-Maria-von-Weber-Straße. Samotný areál se nachází na západní hraně rozvojové osy 
Galgenbergerstraße.  

Celé území leží v předměstské zóně. V okolí se nachází velké množství bytových domů, 
studentských kolejí i vilových domů. Mixu přispívá i několik polyfunkčních domů v okolí či 
bývalých průmyslových objektů konvertovaných v koncertní haly či restaurace. 
Z průmyslových objektů zůstává v provozu pouze moštárna.  

Přes větší množství přístupových bodů je dopravní napojení z hlediska průmyslového provozu 
nepříliš vyhovující. I když přístup k městu i k dálnici je dobrý.  

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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HISTORIE ÚZEMÍ – Předměstská zóna, ve které se moštárna Nagler nachází, má bohatou 
průmyslovou a kulturní historii. Jako území v přímé návaznosti na hradby zde vznikala první 
předměstská výstavba. Později zde vznikla významná výrobní (a později průmyslová) zóna.   

V polovině 19. století zde pak byl pivovar a pod územím se nacházejí rozsáhlé, několikapatrové 
sklepní prostory, které historicky sloužili jako sklady piva. Jedině v chladném podzemí bylo 
možné uchovat pivo přes léto (Pivo se kvůli zákonu Reinheitsgebot z 16. století nesmělo přes 
léto vařit).  Přes cestu se nachází nejstarší Regensburgská pivní zahrádka. Místo se také výrazně 
podílelo na tvorbě městské pivní kultury. Nad sklepy pak byly vysázeny kaštany (aby kořeny 
zabránily pronikání vody do podzemí). V blízkosti se pak nacházely jablečné sady. Moštárna, 
která potom jablka zpracovávala, je po několik generací v soukromých rukou.  

Samotné moštování a výroba jablečného moštu jsou německým kulturním fenoménem. 
Moštárna mimo zakázek od velkých zemědělců moštuje jablka také od soukromých pěstitelů, 
kteří úrodu přivážejí v osobních vozech. Z hlediska historie území a polyfunkčnosti území 
podobný provoz do území patří.  

BUDOUCNOST – Další setrvání v území představuje pro podnik problémy. Jakýkoliv další růst 
technologie vede k nepříznivé zátěži (zejména znečištění hlukem) pro okolní zástavbu. Vývoj 
německých technických norem (DIN) z hlediska hlukové zátěže také vede k průběžnému 
snižování povolených hladin zátěže. Podnik se tak dostává do konfliktů s obyvateli okolních 
domů i městskou samosprávou. Stejně tak setrvání na stávajícím místě je neudržitelné, 
zejména s ohledem na vyčerpanou prostorovou kapacitu místa - skladovací plochy 
neumožňují další růst firmy a rozšíření skladovacích prostor ve stávajících prostorách není 
možné.  

Management si tak nechal pořídit typový projekt ideálního provozu, aby mohl zhodnotit 
náklady na přesun a měl podklady k hledání nového pozemku v jedné ze vznikajících či 
rozšiřujících se průmyslových zón. Je tedy jasné, že i přes dlouholetou vazbu k území k přesunu 
dojde. Otázkou je, jak bude naloženo s plochami závodu po přesunu. Můžeme předpokládat, 
že se využití území přesune směrem k smíšenému bydlení příměstské zóny. Již dnes podle 
platné územně plánovací dokumentace (Flächenutzungsplanu) leží vlastně celý provoz v ploše 
smíšeného bydlení.  

Je zřejmé, že příměstská zóna, s výrazným kulturním rázem formovaným dlouhou 
pivovarnickou a moštárenskou historií je ekonomicky zajímavým prostředím. Příklad okolních 
bloků ukázal, že se výstavba městských bloků v tomto prostředí vyplatí a zaplatí i odstranění 
zátěže na těchto původně průmyslových plochách.   

V tomto případě nebude představovat odstranění stávajících budov ani odstranění ekologické 
zátěže příliš velké náklady. Těžiště dodatečných nákladů bude ležet zejména ve vypořádání se 
s rozsáhlými podzemními prostorami, které jsou památkově chráněné. V tom bude ale zároveň 
ležet atraktivita celého projektu.  

  



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

122. 
 

 

  

[B
IN

G
 M

AP
S]

 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

123. 
 

  

Sc
hé

m
at

a 
au

to
r  

dl
e  

po
dk

la
dů

 
[R

EG
EN

SB
U

RG
]  

 



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

124. 
 

7.7 ÚZEMÍ: NIBELUNGENKASERNE  
Na tomto místě je třeba zhruba charakterizovat projekt přestavby bývalých 
Nibelungenkaserne. Jedná se o aktivní projekt, jehož stavební práce jsou v běhu a dokončení 
prvních objektů se neočekává dříve, než ke konci roku 2016.  

Na blok Nibelungenkaserne se můžeme dívat jako na jeden z těch opěrných projektů, které 
vznikají pod silnou koordinací města v jeho intravilánu. Tento projekt ve velké míře ovlivňuje 
poměry v území a má velký vliv na utváření prostředí. Jakožto projekt velkého rozsahu se jedná 
o společný projekt města Regensburg, Gemeinde Horní Falc a silných soukromých 
ekonomických uskupení. Výsledkem má být tzv. Gemischtequartier – subcentrum s několika 
dílčími funkcemi: technologického parku (laboratoře a kancelářské budovy), školních areálů 
(zejména vyšší odborná ekonomická škola) a několika bloků bydlení. Snahou je vytvořit jednak 
území přinášející výrazný zisk pro město přímo (technologický park), nebo nepřímo (školství - 
vychovávat odpovídající pracovní sílu pro region a město) a v neposlední řadě kultivovat své 
okolí a zaručit obyvatelnost celého území (dopravní infrastruktura - prostupnost území i pro 
cyklisty a chodce, bytové budovy).  

HISTORIE[WOCHENBLATT] – Nibelungenkaserne jsou jedněmi ze čtyř velkých kasáren, které se 
nacházejí v jižní části města Regensburg. Areál o rozloze 35 hektarů leží v přímé vazbě na areál 
Regensburgské Univerzity a Technické vysoké školy. 

Celý areál vznikl v letech 1939 -1941 jakožto kasárny pro posádky flaků, které měly chránit 
továrnu Messerschmitt na východě, a přístavy na Dunaji na západě. Objekty vznikly jako 
masivní cihelné stavby v historizujícím tvarosloví poplatnému své době. 

Po válce sloužily kasárny jako Fort Skelly až do roku 1964 armádě Spojených Států a později 
během studené války zde sloužilo více než 2000 mužů, příslušících 4. divizi pancéřových 
granátníků. 

Roku 2007 byla zastavena vojenská funkce kasáren. Později, 22. dubna 2011, podepsáním 
smlouvy mezi Spolkovou republikou a Regensburgem, přešel celý areál do rukou města. 

První projekt, který vypracovalo město a jehož cílem bylo definovat budoucí podobu a zejména 
funkční náplň bývalé plochy kasáren, byl takzvaný Projekt Regensburg 2005. Výstupem tohoto 
dokumentu byly podklady pro budoucí zastavovací plán (Bebaungsplan). Záměr byl vybudovat 
smíšenou plochu bydlení, vzdělání (Berufschule), firmy (s důrazem na vývoj a technologie) a 
veřejné plochy a zeleň, jejichž cílem je tvořit centrum nového Quartieru a propojit všechny 
ostatní struktury v okolí. 

Z tohoto dokumentu vyšly práce na změně územního plánu a vzniku nového zastavovacího 
plánu. Pro oba tyto dokumenty byly podkladem veřejné ideové architektonické soutěže. 

Schvalování územního plánu a zastavovacího plánu postupně probíhalo v letech 2011-2014. 

Město postupně koordinuje výstavbu na tomto území. Vývoj jednotlivých ploch pak provádí 
soukromě subjekty, do jejichž majetku byly pozemky prodány. I když si město vždy ponechalo 
určitý podíl a vždy se v investicích objevují i veřejné peníze. 

V areálu tak vznikají následující dílčí celky[REGENSBURG2]: 

OBYTNÁ ČTVRŤ – Bydlení je v areálu Nibelungenkaserne rozděleno do několika menších částí a 
souborů, které vznikají separátně. Všechno bydlení je realizováno v bytových domech 
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městského stylu. Průměrná podlažnost činí 4 patra a celkem je v areálu na 7200 čtverečních 
metrů podlažní plochy bydlení. 

TECH CAMPUS – Představují plochy pro mladé podniky a tzv. „startupy“ se specializací na 
technologie a výzkum. Tech Campus má těžit zejména z napojení na blízkou Technickou 
vysokou školu. Ve funkční skladbě této plochy se nachází kanceláře, laboratoře i výrobní plochy 
a dílny. 

TECH BASE – Je soubor kancelářských budov při severní hraně areálu a v přímé vazbě na areál 
Univerzty. V Budovách Tech Base budou sídlit různé technologické firmy. Dokončení je 
naplánováno na přelom roku 2015/16. 

ŠKOLNÍ AREÁL  FOS/BOS – Vzdělávací areál zejména středního učiliště se specializací v oborech 
technika a věda. Celkem má areál 3 hektary a jeho kapacita je 1500 žáků. Jeho dokončení je 
plánováno na rok 2016. 

ZÁVĚR – Výsledná urbanistická koncepce je tzv. Gemishtequartier. Polyfunkční areál, který však 
spíše dodržuje horizontální, nikoliv vertikální promíchání zón.[SCHMEDDING] Funkční plochy 
jsou horizontálně děleny (z ekonomických pozadí jejich vzniku a správy), ale důraz je kladen 
na měřítko ploch, jejich mísení a propojení. Koordinace vzniku takového areálu je pro 
jednotlivé hráče mnohem snazší, než pokud by bylo míšení horizontální a zároveň je 
dostatečně členitá. [SCHMEDDING] 

Původní plány počítaly se zachováním většího množství historických budov, které přestože 
byly budovány na přelomu 30-tých a 40-tých let ve stylu národních socialistů, nepostrádaly 
architektonickou a historickou kvalitu. Nakonec však kvůli technickému stavu objektů došlo 
k zachování pouze centrální správní budovy a vstupní strážní budky.  

Hodnocení výsledné struktury, ještě ve fázi projektu před dokončením, je vždy problematické. 
Přesto se struktura zdá být životaschopnou a koordinace města a soukromých investorů 
vedoucích k mixu různých funkcí úspěšnou.  
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7.8 ÚZEMÍ: OBERISLING A  UNTERISLING  

 

Oberisling a Untersiling jsou dvě vesnické struktury na urbanizační ose Galgenberg. Obě 
struktury na sebe těsně dosedají a tvoří tak fakticky jedinou strukturu. Jejich pozici vůči 
Regensburgu ukazuje přehledová mapa na obrázku 611. Členění Oberislingu a Unterislingu 
přehledně ukazuje schéma na obrázku 612. 

Od města jsou tyto struktury odděleny výraznou bariérou dálnice A3, ale přesto je dopravní 
napojení na město přes Unterislinger Weg komfortní. 

OBERISLING 
V obou strukturách je jasně čitelné původní historické jádro vesnice. Zatímco v Unterislingu na 
východě zůstává téměř ve své nezměněné podobě, v Oberislingu bylo v několika krocích mezi 
60-tými a 90-tými roky rozšířeno o několik bloků bydlení v rodinných domech suburbánního 
střihu. Plocha tohoto sídla se tak téměř ztrojnásobila.  

Přesto základní historická struktura a členění Oberislingu zůstalo zachováno. K poslední velké 
adici došlo v letech 1985 – 80. Historický městský plán z roku 1990 pak ukazuje strukturu téměř 
v její dnešní podobě.  

Od té doby je Oberisling stabilizovaným územím. Vývoj tohoto území a jeho strukturu ukazuje 
schwarzplán a vývojové mapy na obrázku 612.2. 

UNTERISLING 
Je stabilizovaná struktura, fakticky historických objektů, bez nových rozšíření. Žádný z objektů 
není mladší, než sto let. Původně byla většina objektů hospodářských, sloužící jako stodoly 
chlévy a statky. V dnešním stavu je většina objektů transformována v obytnou funkci. Celý 
soubor působí díky kvalitním architektonickým rekonstrukcím, které v maximální míře 
reflektují historický kontext místa, velmi exkluzivním dojmem. 

Na západě území, při hlavní silnici, dále funguje jízdárna a několik zemědělských objektů. 

ZÁVĚR 
Co do vzdálenosti od centra Regensburgu leží obě struktury na úrovni Burgweintingu, který se 
nachází dále na východ a který na rozdíl Oberislingu prochází rozsáhlým vývojem. Kontrast 
mezi oběma sídly ukazuje snahu Regensburgské radnice koncentrovat se na některé body 
rozvoje a ty propracovat pořádně a ostatní ponechat jako budoucí rozvojové plochy. Rozvíjející 
se Burgweintingská struktura bude analyzována později, na dalších stranách. 

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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7.9 ÚZEMÍ: BURGWEINTING  

  
Burgweinting je dalším příkladem krystalizačního centra na jih od centra města, které se 
přetransformovalo ve svébytnou městskou část. Pro nás je zajímavé, že vývoj začal v podstatě 
v nedávné době (z hlediska vývoje území mluvíme o druhé polovině 80-tých let) a vývoj stále 
probíhá.  

Burgweinting leží na krystalizační ose Landshuter Strasse (probíhající paralelně s osou 
Galgenbergstrasse (ulice Galgenbergerstrasse a Unterislingerweg)). Původně vesnice, která je 
však v současné době správní součástí města Regensburgu (fyzicky ho od městské struktury na 
severu odděluje dálnice č. A3.). Struktura prošla prudkým vývojem a velkým vzrůstem počtu 
obyvatel zejména v posledních letech. Od roku 1979 se zastavěné území Burgweintingu téměř 
ztrojnásobilo.  

K rozvoji a transformaci Burgweintingu došlo v nedávné době a v relativně krátkém časovém 
úseku. Vzhledem k tomu, že velká část rozvoje a projektů se realizovala v nezastavěném území, 
jedná se spíše o jasně řízený a plánovaný proces než o organický vývoj. V tomto případě pouze 
několik málo stavebních projektů velkého měřítka vždy zvětšilo násobně rozlohu sídla.   

ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ   
Sídlo bylo rozvinuto ve svébytně a samostatně fungující urbánní celek. Jedná se 
o Regensburgskou městskou část která je silně navázána na centrální město.  Administrativně 
se jedná o Stadtbezirk 18 – Burgweinting-Harting (tedy 18tý městský okrsek). Přestože má 
vlastní samosprávu, jeho vývoj podléhá Regensburgskému útvaru územního plánování.  

HISTORIE ÚZEMÍ  
POČÁTKY TRVALÉHO OSÍDLENÍ – Historie trvalého osídlení Burgweintingu je velmi dlouhá. 
Archeologický průzkum odhalil pozůstatky po trvalém osídlení již z  mladší doby kamenné 
a později i zbytky po osídlení z mladší doby bronzové.  Území Burgweintingu pak bylo osídleno 
v době římské. Na území katastru byly objeveny třiVilly Rusticae, z nichž jedna se nacházela 
přímo v jádru Burgweintingu. Tyto vily pak na místě přetrvaly  
asi až do doby třetího století našeho letopočtu.[STATISTISCHES BUNDESAMT][DIETZ]  

TRADIČNÍ VESNICE – První písemné zmínky o Burgweintingu lze dohledat do roku 790, tehdy ještě 
pod jménem Wihmuntinga.   

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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Jméno Burgweinting pak získává sídlo až později a je odvozeno od hradu téhož jména, který se 
však nedochoval.[STATISTISCHES BUNDESAMT].  

Farní kostel St. Michael, ležící na hraně tradiční vesnice (na sever ve směru k Regensburgu) byl 
postaven roku 1438.[STATISTISCHES BUNDESAMT].  

SOUDOBÝ VÝVOJ – Do roku 1977 se Brugweinting vyvíjel jako samostatně spravovaná gemeinde 
(obec). Toho roku pak byl správně připojen k Regensburgu.  

Toto sjednocení bylo součástí velké restrukturalizace okrsků (tzv. Gemeindegebietsreform) 
probíhající v letech 1971 – 1980, které snížilo množství okrsků (Gemeinde) v Bavorsku ze 7004 
na 2050 [HAMMAN]. Tato restrukturalizace měla pak velké důsledky na transformaci městských 
suburbií a tvář bavorské krajiny. Podobně, jak je to vidět na příkladu začlenění Burgweintingu 
do Regensburgské administrativní struktury.  

Toto administrativní začlenění také proběhlo přibližně v době, kdy byla dobudována dálnice 
A3 spolu s přímým napojením na Burgweinting (sídlo je na dálnici napojeno dvojicí sjezdů 
a nájezdů (exity Univerzität a přímo Burgweinting). Zároveň byl Burgweinting integrován 
přímo do regensburgské dopravní infrastruktury (dálniční podjezd navazující na 
Obertraublinger Strasse, napojení na Regensburg jako Landshuter Strasse). 

VÝVOJ 1970-1985 – v těchto letech začalo rozšiřování Burgweintingu v městskou část. 
Nejvýznamnější projekt představuje založení Burgweintingské průmyslové zóny, která 
představuje ekonomickou a sociální (zde jsou myšlena zejména pracovní místa) oporu dalšího 
rozvoje sídla.  

Do této doby se také datuje první významná vývojová etapa Burgweintingu. Jedná se o výstavbu 
rodinných domů na jihu města. Zatím bez větší vazby na sídlo. Jedná se o první etapy stavební 
činnosti vzniku velké monofunkční obytné částí Burgweinting Süd-West (Burgweinting 
Jihovýchod).  

VÝVOJ 1986-1995– POSTMODERNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE – V těchto letech došlo k dobudování 
obytné čtvrti Burgweinting Süd-West. Tato výrazná struktura se vyznačuje prvky společnými 
pro mnohé obytné kolonie z té doby: první z nich je praktická monofunkčnost, která pro 
strukturu takovéto velikosti již představuje problém a problematické propojení na stávající 
strukturu (které pak bylo řešeno v dalších etapách dalšími projekty). Co však na konceptu 
zástavby působí pozitivně, je silné ovlivnění postmoderními idejemi a tedy vysoká kvalita 
veřejných prostorů a humanita životního prostředí.  

VÝVOJ 1996-2005 – Projekty rozšiřující Burgweinting byly charakteristické jednak těsnější 
návazností na stávající zástavbu a tradiční strukturu, propojující zástavbu v jednotnou čtvrť. 
Dalším charakteristickým rysem pak je změna měřítka vznikajících projektů ze suburbánních 
kolonií rodinných domů v plně městské měřítko bytových domů. Tato změna mění „image“ 
Burgweintingu v městskou část.  

VÝVOJ 2006-2014, SOUDOBÉ URBANISTICKÉ KONCEPCE; ZAHUŠTĚNÉ BYDLENÍ A GEMISCHTEQUARTIEREN -  
Současný vývoj městské části se nadále nese ve znamení dalších velkých projektů rozšiřující 
zastavěné území Burgweintingu. Obecně se soudobé projekty vyznačují vysokou kvalitou 
rozvrhu jak urbanistického, tak architektonického a lze v nich vysledovat mnohé soudobé 
přístupy a strategie tvorby životního prostředí. Zde zejména mluvím o polyfunkčnosti filozofie 
Gemischtequrtieren, která je aplikována i zde a kde je budování veřejné vybavenosti 
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významné. V soudobých zásazích je také silně cítit environmentální aspekt a propojení sídla 
s okolní krajinou a přírodou je podstatné.   

Konkrétní rozbor jednotlivých urbanistických zásahů a projektů bude následovat 
v následujícím oddíle o prostorovém členění Burgweintingu analyzující jednotlivé struktury 
této městské části.  

PROSTOROVÉ ČLENĚNÍ, STAVEBNÍ PROJEKTY  
Přestože těžiště Burgweintingské stavební struktury leží v obytných zónách, jedná se 
v současnosti o svébytnou polyfunkční městskou část. Burgweinting je silně napojen na 
centrální město, přesto si udržuje vysokou míru autonomie. V sídle se nachází velké množství 
pracovních příležitostí (zejména průmyslová zóna na jihu), občanské vybavenosti a služeb 
(v centrálních zónách).  

Funkční i prostorovou strukturou odpovídá Burgweinting městské části s 10 000 obyvateli, 
kterou skutečně je. Sídlo se skládá z několika lokalit, většinou členěných podle stavebních 
projektů.  

Burgweinting se skládá z průmyslové zóny na jihu, tradiční historické struktury na severu, zóny 
bytových domů na jihu (Burgweinting Mitte), obytné zóny na jihovýchodě (Burgweinting Süd-
West), a nejmladší obytné čtvrtě s občanskou vybaveností Burgweinting Nord-West I a Nord-
West II.  
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TRADIČNÍ STRUKTURA A  TRADIČNÍ CENTRUM  

  
Základem Burgweintingu je tradiční struktura, kterou zachycuje již historická mapa z  roku 
1829. Porovnání stejné mapy (a  také s  pozdější podobou z  roku 1948) se soudobou podobou 
dokládá, že nezůstala beze změn. A  došlo také k  výrazným adaptacím reagujícím na 
rozšiřování Burgweintingu.   

Hlavní komunikační páteř dodnes tvoří Obertraubingertrasse směřující na Obertraubing. Tato 
dopravní osa je nadále hlavní komunikační tepnou a  díky neexistujícímu obchvatu je také 
nejproblematičtějším bodem celé městské části. V  návaznosti na velké přestavby okolních 
domů byla tato tepna na větší části profilu značně rozšířená, takže její parametry odpovídají 
takto významné dopravní tepně. Z  důvodu ekologické zátěže na celé území je však na celém 
úseku v  tomto zastavěném území omezena povolená rychlost na 30 km/h .  

Hlavní veřejný prostor tradiční struktury je pak na jihu kolmo posazen na  
Obertraublingerstrasse a  v  podobě návesního prostoru Hartingerstrasse pokračuje 
k  východu. Sám o  sobě tento prostor kapacitně nedostačuje pro celé sídlo a  v  souvislosti 
s  rozšířením městské části byl na přelomu tisíciletí doplněn o  skupinu polyfunkčních budov 
doplňujících centrum na jihu.  

Na severovýchodě tradiční struktury se nachází historický kostel Sankt Michael. Tradiční 
ukončení vesnice na vršku, se s  vývojem sídla posunulo do nové pozice a  získalo novou funkci.  
V  jeho těsné blízkosti končí osa nejnovější části rozšíření Burgweintingu – Nord-West 
I  a  Nord-West II jeho hlavní veřejné plochy. Tvoří tak druhé Burgweintingské subcentrum.  

  

Schéma autor dle  podkladů [REGENSBURG] 
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NOVÉ MĚSTSKÉ CENTRUM  

  
Jeden ze základních projektů v  Burgweintingu realizovaných přímo radnicí je výstavba nového 
polyfunkčního centra. Tento komplex budov se nachází na křížení ulic Obertraubingerstrasse 
a  Hartingerstrasse a  dosedá na původní vesnické centrum z  jihu. Kromě toho, že kultivuje 
prostředí kolem sebe a  tvoří zázemí pro městskou část službami, představuje také měřítkový 
přechod mezi drobným měřítkem rodinných domů tradiční struktury na severu a  městského 
měřítka bytových domů na jihu.  

Nové multifunkční centrum je vybudováno ve stylu příměstských nákupních a  zábavních 
center, ale odpovídajícího měřítka a  také s  náplní odpovídající multifunkčnímu centru obce. 
Součástí souboru objektů se tak stávají kromě obchodních ploch (které zastupuje zejména 
supermarket s  potravinami Edeka a  několik dalších prodejen), také pobočka pošty a  prostory 
samosprávy Burgweintingu. Komplex doplňují také další kancelářské prostory a  funkce.   

Impulzem pro vznik projektu bylo mimo jiné dílčí dobudování části Burgweintingu Süd-West 
a  vzniklá potřeba po občanské vybavenosti a  službách, protože se sídlo začalo dílčím 
způsobem měnit v  monofunkční suburbii. Blok mezi ulicemi Friedrich-Vienbacher-Alle 
a  Hartingerstasse pak byl řešením tohoto problému. Kromě toho umožnil také propojení v  té 
době exitujících struktur a  pomohl měřítkovému přechodu mezi městským měřítkem 
obytných bytových domů později vybudovaných na jihu a  drobným měřítkem objektů 
s  tradičním tvaroslovím na severu.  

Samotný polyfunkční objekt je doplněn řadou bytových objektů vybudovaných směrem na 
východ. Přestože je jejich měřítko větší, tvarosloví objektů zachovává tradiční formy.   

Hartinger Strasse, nacházející se na severu bloku, je přímo napojena na železniční stanici 
Burgweinting. Na východní hraně bloku se nachází autobusová zastávka integrovaného 
dopravního systému.  

  

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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ZÓNA BYTOVÝCH DOMŮ PODÉL OBERTRAUBLINGERSTRASSE- BURGWEINTING MITTE  

  
V  přímé návaznosti na nové městské centrum pak pokračuje zástavba směrem k  jihu. Bytové 
domy komponované v  typicky městském stylu tvoří takzvané Burgweinting Mitte.   

 Tato zóna je relativně mladá; její výstavba začala kolem roku 1996 a  dokončena byla na 
přelomu tisíciletí. S  ohledem na důležitost struktury a  zásadní postavení v  struktuře (prostor 
těsně navazující na původní zástavbu a  na původní vesnické jádro) Burgweintingu se to zdá 
relativně pozdě. Vzniku tohoto sídliště předchází výstavba průmyslové zóny na jihu a  obytné 
čtvrti na východě.  

Celé území se skládá z  několika různých typologických druhů. Těžiště zástavby leží 
v  klasických deskových objektech velkého měřítka, které jsou vybudovány na okraji lokality 
a  propojeny s  velkoplošnou městskou zelení. Tyto objekty vymezují území a  tvoří na západě 
akustickou bariéru vůči hlučné Obertraubinger Strasse.  

Druhým typologickým druhem jsou objekty hybridně kombinující bytový dům s  prvky bydlení 
v  rodinných domech. V  tomto případě to jsou mimo využívání tradičnějšího tvarosloví, 
zejména samostatné vstupy do mnohých bytových jednotek a  velké využívání privátních 
zelených ploch (zahrádek), pro byty v  prvních podlažích. Parkování je centralizováno 
a  vyvedeno mimo strukturu bloku.  

Třetím typologickým druhem je zástavba na východě burgweinting-mitte v  území vymezeným 
ulicemi Rudolf-Schlichtinger-Strasse a  Alfons Goppel Strasse. Jedná se o  bytové domy 
drobnějšího měřítka a  smíšené typologické skladby, kdy se klasické jádrové či chodbové bytové 
domy střídají s  bytovými domy kombinujícími řadové domky s  bytovkou (například 
centralizovaným podzemním parkováním a  parkováním realizovaným vně bloku). Tyto jsou 
podobné výše popsanému druhému typu, ale tentokrát v  soudobém tvarosloví.  

Celá struktura je spíše monofunkční, ale na několika bodech se nachází několik komerčních 
budov a  budov vybavenosti.  

Zároveň ale díky tomu koncept Burgweintingu Mitte odpovídá změněné pozici a  struktuře 
městské části. Architektura městsky střižených bytových domů odpovídá zástavbě centrální 
zóny městské části s  10 000 obyvateli.  

 

Schéma autor dle  podkladů [REGENSBURG] 
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OBYTNÁ ZÓNA –BURGWEINTING SÜD-WEST  

  
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA – Obytná zóna. Urbanistická struktura je organicky modelovaná, 
jasně inspirovaná postmoderními koncepty a  přístupy, které kulminovaly na konci 80-tých 
a  začátku 90-tých let, kdy byla tato zóna projektována.  

STRUKTURA A  ČLENĚNÍ – Celá struktura sestávající z  úzkých podélných bloků, je organicky 
vějířovitě modelována a  s  výjimkou některých radiál zde jen stěží nacházíme rovnou přímku. 
Kromě jedné hlavní radiály téměř na obvodu souboru je celá struktura jen obtížně čitelná. 
Přestože jsou veřejné prostory a  ulice navrženy pro bezproblémový automobilový provoz, jsou 
všechny veřejné plochy upraveny spíš pro pohyb chodců - velkorysé chodníky, velké procento 
městské zeleně. Celá struktura obsahuje jen jeden hierarchicky výraznější veřejný prostor, a  to 
je parková plocha na cípu ulic Käthe-Kolwitz Strasse a  Langer Weg.  

Celá struktura je navržená jako uzavřená a  do budoucna je jen velmi obtížně rozšiřitelná. 
Důvodem jsou hraniční bločky rodinných domů, které soubor uzavírají a  propojují ho 
s  krajinou. Právě na této hraně sídla je realizováno velké množství parkových úprav a  prostorů 
pro rekreaci obyvatel.  

Postmoderní principy a  důraz na příjemnost prostředí lze vysledovat také v  architektuře 
a  tvarosloví jednotlivých objektů, která je velmi koherentní. Hmotový princip objektů 
s  vysokými (až historizujícími) sedlovými střechami je uplatněn napříč celou čtvrtí u  bytových 
i  rodinných domů. Stejně tak uniformita barevné palety okrových omítaných fasád 
a  keramických hnědočervených střech není nikde porušena. Všechny fasády jsou 
komponované jako lochfassaden (rastr okenních otvorů) s  pravidelnými rastry bíle 
orámovaných oken.  

FUNKČNÍ ČLENITOST – Celý soubor je až na několik málo výjimek, které tvoří několik drobných 
soukromých provozoven realizovaných v  parteru domů, či soukromých rodinných domů, je 
celá struktura monofunkční a  je věnovaná pouze bydlení. Přestože je bydlení typologicky 
variabilní; najdeme zde jak samostatně stojící domy, dvojdomky či řadovky tak i  bytové domy, 
působí struktura homogenním prvkem, protože k  míšení těchto prvků nedochází nikdy 
v  rámci jednoho bloku, ale až v  rámci větších celků.  

ZÁVĚR – Burgweitnting Süd-West je největší Burgweintingskou částí, která ve velké míře udává 
image celé městské části. I  přes několik problematických bodů, mezi které patří 

Schéma autor dle  podkladů [REGENSBURG] 
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monofunkčnost, problematické napojení na stávající městskou část, nebo přílišnou 
homogenitu zástavby, se jedná o  území, které přináší Burgweintingu spíše bonitu, než zátěž.  

    
OBYTNÁ ZÓNA – BURGWEINTING NORD-WEST I  A  NORD-WEST II   

 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA – Pokud jedním ze základních charakteristik Burgweintingu Süd-
West je monofunkčnost a  homogenní struktura bydlení, pak pro strukturu Burgweinting Nord-
West I a II je multifunkčnost. Burgweinting Nord-West představuje nejnovější rozšíření 
Burgweintingské struktury (nejstarší části pocházejí z roku 2004, a  nejnovější byly dokončeny 
teprve roku 2014).  

STRUKTURA A  ČLENĚNÍ – Burgweinting Nors-West je první z  Burgweintingských projektů, který 
využívá jasnou urbanistickou osnovu. Hlavní urbanistická osa je vlastně technicky řečeno 
bulvár – oba směry jsou mezi sebou odděleny zeleným pruhem osazeným stromořadím. Stejně 
tak je velkoryse realizována městská zeleň. Vzdálenost mezi protilehlými fasádami v  tomto 
bulváru je 27 metrů a  zeleň je osazena také mezi vozovkou a  fasádami domů uliční fronty. 
Přitom samotná komunikace pro vozidla není komponovaná na větší rychlost než 50km/h .  

FUNKČNÍ ČLENITOST – S  touto primární a  sekundární strukturou také pracuje funkční členění.   

Západně položený Burgweinting Nord-West II je opět ve větší míře monofunkční, ale občanské 
funkce zde zastoupeny jsou i  když jen v  menší míře. I  zde je občanská funkce (v  tomto případě 
mateřská škola) realizovaná podél hlavní osy na severní straně, kde se dělí o  pozici s  několika 
bytovými domy.  

V  porovnání s  Burgwerinting Mitte nebo Burgweinting Süd-West je součástí zástavby relativně 
malé množství bytových domů. Ve východní Burgweinting Nord-West I  se nenacházejí žádné 
a  v  Burgweinting NordWest II jen jediná řada jako bariérové domy podél hlavní osy.  

Struktura využívá dvou základních typologických druhů rodinných domů. Struktura zástavby 
na jih od hlavní osy je tvořena převážně samostatně stojícími rodinnými domy. Ty, přestože 
vznikly podle jednotného projektu, byly vždy upraveny dle přání individuálních investorů 
a  majitelů, proto vykazují velkou variabilitu v  architektonickém výrazu, vždy v  závislosti na 
individuálním vkusu. Od velmi moderních a  elegantních řešení, až po velmi tradiční, až 
rustikální. Vždy se však jedná o  velmi podobnou hmotu se sedlovou střechou. Velikost 
pozemků je proměnlivá. Na severních hranách bločků se vždy nachází domy s  menším 
pozemkem. Na jižních hranách jsou pak vždy komponované větší pozemky. Na několika 
místech jsou pak některé bločky zúženy a  na volném místě je komponována veřejná zeleň.  

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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Kompaktnější typ bydlení je využit na domech přiléhajících z  jihu k  hlavní komunikaci. Jedná 
se o  řadové domky „holandského typu“. Jejich parcely jsou poměrně úzké (10 metrů) a  vysoké 
(3  nadzemní podlaží). Všechny domy mají privátní zahrady v  přízemním podlaží a  střešní 
zahrady ve třetím podlaží. Parkování je vyloučeno z  hmoty domů do samostatných garážových 
objektů, které sdruženy ve skupinách vždy půlí bloky. Tyto domy také slouží jako bariérové 
domy pro zástavbu nacházející se za nimi.  

Další bydlení v  kompaktních rodinných domech je realizováno v  severní části Nord-West II. 
Jedná se o  domy podobného střihu jako ty bariérové, přiléhající k  hlavní ose. Tyto domy leží 
v  méně prominentní části, která sousedí s  městským okruhem (Velkoryse komponovaná 
komunikace Franz-Josef-Strasse) a  úzce navazují na bytové domy při jižní hraně bloku. Celá 
struktura těchto řadových domů se skládá z  8mi bloků (skupin) ve dvou řádcích. Každý blok se 
skládá ze tří skupin řadových rodinných domů a  jedné skupiny garáží, které jsou vyloučeny 
mimo objekty samotných rodinných domů. Jeden z  bločků je zmenšen a  na úkor jeho plochy 
je realizována městská zeleň kombinovaná s  dětským hřišťátkem.  

SÍDELNÍ ZELEŇ A  PROPOJENÍ S  KRAJINOU – Území na severozápad od Burgweintingu, na jehož 
území byly části Nord-West I  a  II zbudovány bylo území, kde byly archeologickými průzkumy 
odhaleny pozůstatky domu z římské doby. Zejména pak půdorysné stopy vily rustika. Typický 
čtvercový půdorys s  křížovou stopou cest a  půdorysnými otisky čtyř hospodářských objektů 
se stal součástí konceptu zástavby a  tvoří součást zeleného pásu, který odděluje dvě stavební 
fáze od sebe a  který je součástí rozsáhlejších parkových a  krajinářských úprav dále na jihu a  na 
západě. V  tomto zeleném pásu se mimo vykopávek nacházejí také prolézačky pro děti, barevné 
sloupy krajinářského designu, které slouží k  propojení sídla s  okolní krajinou.  

Ve jménu římské tématiky odkazují na přítomnost zmíněné vily rustica, je většina ulic a  cest 
v  území pojmenována dle římských bohů (V  Nord-West II to tak například jsou 
Minervastraße, Uranusweg či Faunusweg).  

BUDOUCNOST – BURGWEINTING NORD – WEST III – V době dokončování této práce (Zima 
2015/2016) dochází v prostoru na západ od urbanistické struktury Burgweinting Nord – West II 
k dokončování základových desek výstavby třetí etapy sídliště a začátku budování hrubé stavby. 

Plocha formou odpovídá tomu, jak je definována v územním plánu (Flächennutzungsplanu) a 
strukturně soubor odpovídá tomu, jak jsou hierarchizovány předchozí dvě stavební části – tedy 
soubor organizovaný podle jedné hlavní osy. 

Plochy při západní hraně souboru jsou opět vynechány pro budoucí budování dalších 
doplňkových funkcí k bydlení. 

ZÁVĚR – Burgweinting Nord-West  je nejnovější součástí Burgweintingu a  zároveň tou 
nejvelkorysejší. Velké množství občanských funkcí se mísí s  jasným urbanistickým rozvrhem, 
který je navržen tak, aby byl variabilní a  snadno rozšířitelný. Kromě velké funkční diverzifikace 
má velkou vazbu ke krajině i  stávající struktuře Burgweintingu. Přesto je obtížné kvůli krátké 
době od realizace (tato doba je v  případě nejnovějších částí struktury, v  době psaní této práce, 
jen několik měsíců), vynášet soudy o  její úspěšnosti. Částečnou informaci nám může podat 
komerční úspěch projektu, kdy byly všechny domy a  bytové domy prodány ještě před 
ukončením stavby. Minimálně z  pohledu budoucích uživatelů tak je o  bydlení v  této struktuře 
zájem. I  přes vysokou cenu i  moderní vzhled budov, který není tím, co od svého vysněného 
bydlení průměrný Němec očekává.  
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REKREAČNÍ ZÓNA  

  
Území nivy říčky Islinger Mühlbach a  jejího těsného okolí bylo revitalizováno jako přírodní 
rekreační zóna celoměstského významu.  

Parková zóna přechodu Burgweinting Süd-West do krajiny se potkává s  přírodní rezervací 
kolem jezírek rozlévajícího se Islinger Mühlbach. Celé území je významným biotopem pro 
velké množství druhů ptáků a  obojživelníků. Prostor podmáčených lesů je také obývaný 
početnou populací bobrů. Toto území je pak protkáno sítí naučných cest hojně využívaných 
k  rekreaci obyvatel jak Burgweiuntingu, tak i  Regensburgu (i  přes chybějící vhodné parkovací 
kapacity). Území je pak kultivováno celou řadou krajinářských projektů, mezi něž patří 
například vycházkové mosty nad vodní hladinou, sady, umělé vodní plochy, altány, hřiště, či 
tábořiště.  

Přímou součástí této rekreační zóny je parková úprava mezi Burgweinting Nord-West 
I  a  Nord-West II, do které je integrována plocha archeologických pozůstatků po jedné z  vil 
Rusticae z  římské doby.   

Rekreační zóna pak pokračuje směrem k  jihu lesem, s  vybudovanými vycházkovými cestami 
a  soukromým zámkem.  

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA - GEWERBEZONE  

  
Burgweintingská průmyslová zóna (neboli Gewerbezone) se nachází na jižní hranici 
Burgweintingu, na západ od Obertraubingerstrasse. Ze západu je území vymezeno železnicí. 
Dále na jih se pak nachází podobně komponovaná průmyslová zóna Obertraublingu, která je 

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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však měřítkem rozsáhlejší a  správně patří pod samostatné město Obertraubing a  je jeho 
samostatným projektem.   

Z  hlediska pozice a  vymezení je Burgweintingská Gewerbezone zajímavá těsným napojením 
na samotnou obytnou strukturu města, bez zvláštních dělících prvků a  ochranných pásem. 
Výroba je brána jako přirozená součást sídla, která zaručuje jeho ekonomickou 
životaschopnost.  

Jak již bylo řečeno, výstavba Burgweintingské průmyslové zóny stála na počátku rozšiřování 
Burgweintingu. Základní kostra průmyslové zóny vznikla v  80-tých letech a  byla postupně 
v  90-tých letech rozšiřována. Poslední výrazné zahuštění a  přestavba pak proběhla v  letech 
2011-2010.   

Vznik průmyslové zóny byl společným projektem města, místních podnikatelských sdružení 
a  firem, které v  území investovaly a  budovaly vlastní objekty. Jmenovitě pak Alstom, 
Sachsenwerk, Toshiba, Infineon a  Osram.  

Strukturně se Burgweintingská průmyslová zóna nijak nevymyká od standartních smíšených 
výrobních zón s  malými, středně velkými i  velkými halami. Dopravně je napojena jednak na 
silniční síť a  dálnici přes Regensburger Strasse a  silnici číslo 15. Další významné napojení je na 
železniční síť na západní hraně bloku jejím zavlečkováním. Dopravní terminály podél Dunaje 
se nacházejí jen nedaleko na severu.  

Funkční náplň je převážně výroba, i  když některé z  hal slouží jako velkoprostorové prodejny. 
V  jižním cípu bloku se nachází čerpací stanice.  

SHRNUTÍ – Burgweinting je městem Regensburg silně vyvíjenou a  rozšiřovanou městskou částí, 
ve které jsou zastoupeny široké funkční i  topografické celky. Silný důraz je kladen na 
multifunkčnost a  soběstačnost. Burgweinting tak má s  10 000 obyvateli okolo 20 000 
pracovních míst, kompletní zastoupení školství všech stupňů od školky po střední školu. Stejně 
tak má velké množství parků a  přírodních rekreačních ploch a  dalších nabídek pro trávení 
volného času.  

Pestrá je také typologická struktura sídla, která má silný stavební fond bydlení v  tradičních 
rodinných domcích a  dvojdomcích a  kombinuje je s  bydlením v  bytových domech 
s  vhodným měřítkem a  dostatečným polyfunkčním mixem. 

Následující tabulka zobrazuje rozšiřování zastavěného území v  číslech:  
 

Rozšiřování Burgweintingu  

Rok  Zastavěné území Počet obyvatel 

1829  180 000 m2  

1948  231 000 m2  

1979  584 351 m2  

1995  995 920 m2  

2005  1  420 147 m2  8 401 

2011  1 683 683 m2  10 000 

Tabulka sestavena z autorem vypočtených údajů dle mapových podkladů 
[GOOGLE MAPS] a údajů z [REGENSBURG] 
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Jeden z  indikátorů úspěšnosti této strategie rozvoje je průzkum, který si nechala vyhotovit 
regensburgská radnice a  podle kterého je 86% obyvatel Burgweintingu spokojeno s  životem 
v  Burgweintingu.  

I  přes množství zmíněných pozitivních vlastností struktury Burgweintingu se najdou stinné 
a  problematické body – mezi nejvýraznější patří dopravní napojení a  páteřní povaha, hlavní 
ulice (Obertraublinger Strasse) která je kromě sídelní funkce zároveň hlavní dopravní tepnou 
propojující Regensburg s  extravilánem a  Obertraublingem. Situace je řešena regulací rychlosti 
průjezdu na 30 km/h  na téměř celé délce a  nově zbudovanou a  lépe dimenzovanou paralelní 
komunikací Max-Plank-Strasse. Přesto je zmíněná Obertraublinger Strasse stále příliš 
frekventovaná. 

Otázkou je, jak bude vypadat budoucí rozšiřování struktury, které je již ve stavební fázi na 
západě od Burgweintingu Nord-West II. 

Burgweinting je zároveň i  místem, kde dochází k  výrazné suburbanizaci a  rozšiřování města 
mimo zastavěné území. Tyto nové části jsou však silně a  uvědoměle napojovány na původní 
veřejné prostory a  funkce tradiční struktury. K  tomu je nutná práce s  původní strukturou, 
která proběhla v  podobě revitalizace a dostavby centra. 
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7.10 ÚZEMÍ: HARTING  

 
 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ  –  Harting je stabilizovaná vesnická struktura, která se nachází na jihovýchodní 
hranici legislativních hranic města Regensburgu a na východ od Burgweintingu. Je legislativní 
součástí města Regensburg. Spolu s Burgweintingem (ke kterému je Harting připojen od roku 
1977) tvoří 18tý Regensburský okrsek (Stadtbezirk 18 – Burgweinting-Harting).   

DOPRAVNÍ STRUKTURA – Přestože je Harting administrativně přidružen k Burgwaintingu, je od 
něho strukturně výrazně oddělen železnicí a pásem Burgweintingské průmyslové zóny. 
Dopravní napojení na okolní struktury existuje v podobě Burgweintinger Strasse 
a Neutraublinger Strasse, které spojují Harting s Burgweintingem a Neutraublingem.  

HISTORIE ÚZEMÍ  –  První zmínky o Hartingu pocházejí z 9. století. V centru vesnice se nachází 
původně románský kostel St. Coloman založený ve 12. století.  

Historické mapy ukazují, že již v polovině 19.tého století měl Harting stabilizovanou strukturu. 
Na mapě zachycující stav z roku 1948 vidíme strukturu Hartingu v prakticky dnešní podobě. 
K jedinému dramatickému rozšíření stavební struktury došlo v 70-tých letech minulého století, 
kdy byla celá struktura rozšířena o další bloky rodinných domů. Přesto stále v tradičním střihu 
a zachovávající původní měřítko zástavby.  

V roce 1980 byl také na hartingském katastru postaven další prvek, který výrazně ovlivňuje 
(nebo ovlivní), rozvoj obce. Jedná se o velký výrobní areál BMW, který leží na jihu Hartingu 
podél Herbert-Quandt Allee a jehož rezervní plochy pak sousedí s Hartingskou zástavbou.  

Od 80-tých let pak zůstává struktura zachována v prakticky v nezměněné podobě (pokud 
pomineme rozšiřování a přestavby v rámci průmyslové zóny).  

FUNKČNÍ VYMEZENÍ – V souvislosti s příchodem nových obyvatel v 70-tých letech a přítomnosti 
výrobní zóny BMW již také nemůžeme mluvit o samostatné funkční vesnici. Napojení na 
Regensburg je výrazné, ekvivalentní k tomu v sousedních urbanistických celcích. Zástavba 
samotná je však chráněna a město tuto zónu přeskakuje a zachovává ji jako jakýsi skanzen.  

Herbert-Quandt Alle na jihu katastru je pak vlastně třída klasického městského stylu. Přestože 
jí jedna strana chybí, druhá je i přes přítomnost průmyslového areálu a přilehlých parkovacích 
ploch kultivována městkou zelení, kancelářskými budovami a dalšími funkcemi (mateřská 

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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školka pro zaměstnance). Městská struktura pak dále pokračuje na jih a východ městy 
Obertraubling a Neutrabling, i když jsou samostatnými městy mimo Regensburg. Fakticky jsou 
pak regensburgskými městskými částmi (třeba stejným integrovaným systémem městské 
hromadné dopravy).  

SHRNUTÍ – Pohled na plán Hartingu odhalí, že se z hlediska územního plánování nachází 
v poněkud komplikované situaci. Překotný vývoj okolních struktur a celků způsobil, že původní 
vesnická struktura je i se zemědělským půdním fondem ze všech stran obestavěna a izolována 
průmyslovými zónami. Současné tendence znatelného zmrazení struktury a nedostatku 
impulzů k dalšímu vývoji vedou k jakémusi skanzenu, oddělenému průmyslovými zónami od 
okolního města. Tento stav vychází z rychlejšího vývoje okolních celků, které vedly k jejich 
překotnějšímu vývoji díky méně kompaktnímu stavebnímu fondu a přímému dopravnímu 
napojení na Regensburg. Dalším významným faktorem je, že se jedná o relativně malé území 
spravované městem Regensburg a jehož území lze nějakým koordinovaným způsobem řešit. 
Průmyslová zóna, která doléhá na území z východu, leží na katastru sousedního města 
Neutraubling. Podobně průmyslová zóna dále na jihu náleží Obertraublingu.  

Ještě výraznějším příkladem podobně „izolované“ vesnice na východním cípu Regensburgu je 
vesnice Irl, která se nachází nedaleko na sever od Hartingu.  
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7.11 ÚZEMÍ: IRL  

  
Irl je vesnické jádro, které se nachází na severovýchod od Brugweintingu/Hartingu a na 
východním cípu Regensburgu. Přestože Irl leží vzhledem k Hartingu a Burgweintingu 
tangenciálně, na jiné radiální ose vzhledem k centru města, stojí obec Irl za stručnou 
charakteristiku.   

Legislativně je Irl součástí regensburgského Stadtbezirku číslo 10, takzvaného Ostenviertel 
(neboli východní čtvrtka) a nachází se na jeho východní hraně. Východní hranice katastru Irlu 
je zároveň jeho legislativní hranicí.   

Dále na východě se nachází sídlo Barbing, které je de facto regensburgským předměstím 
a legislativní součástí Neutraublingu (který s Barbingem sousedí na jihu a jednalo by se 
o homogenní strukturu, kdyby nebyla rozdělena dálnicí A3).   

Kromě administrativního rozdělení platí pro Barbing vše co pro Neutrabling – jako sídlo je 
závislé na Regensburgu a jeho struktura, převážně městského střihu, začíná přímo na hranici 
katastru. Také „čeká“, až ho rozvoj Regensburgu „dožene“. Což v tomto případě může být 
složitější zejména kvůli příliš nízké prostupnosti území danou výrobní zónou Dunaje, bariérou 
dálnice a skutečností, že je zónou ve zvýšené míře ohroženou záplavami.   

STRUKTURA SÍDLA A URBNANISTICKÝ KONTEXT –  Irl je sídlo s tradiční vesnickou strukturou s asi 88 
domy. Hmotná struktura včetně dopravní struktury je velmi tradiční, jen s velmi malým 
množstvím změn vycházejících ven ze struktury. Naopak hranice katastru prošly výrazným 
vývojem (vybudování průmyslových zón na severu podél Dunaje, na západě na hraně 
Regensburgu a dálnice na jihu). Dle historických map můžeme usuzovat, že k poslednímu 
rozšiřování tradiční struktury došlo do šedesátých let dvacátého století a od té doby zůstává 
hmotná struktura tradičního sídla víceméně beze změn.  

Přesto i zde můžeme vysledovat silnou tendenci intenzivně využívat území. Přes jistou 
„zanedbanost“ struktury vidíme, že obyvatelé a podnikatelé v území ekonomicky těží 
z blízkosti centra díky dobrému dopravnímu napojení a jeho snadné dosažitelnosti.   

Struktura se vyznačuje významnou polyfunkčností – původní stodoly a hospodářské budovy 
jsou opraveny či v nemalé míře rozšířeny a slouží svému původnímu účelu, případně jsou 
převedeny na jinou funkci – častá je drobná výroba, nebo specializované prodejny. Výrazný je 
trend restaurací, které těží z nižších nákladů, ale také z toho, že jsou díky dobré dostupnosti 
automobilem z centra využívány lidmi z celého města.  

Stejně tak na většině rodinných domů vidíme silné investice a přestavby tak, aby odpovídaly 
standardům soudobého bydlení.  

Schéma autor  dle  podkladů [REGENSBURG]   
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Oproti Hartingu, u kterého je přeci jen vidět relativní monofunkčnost a tendence pro využívání 
sídla převážně pro obytnou funkci, zachovává si Irl výraznou polyfunkčnost.  

Centem Irlu je původní trojúhelníkový návesní prostor a jeho rozšíření na severozápad. 
Přestože architektura okolních budov se příliš nesnaží reagovat na veřejný prostor, který je 
zároveň v relativně špatném technickém stavu, je centralizace sídla významná. Přesto je jasné, 
že v případném budoucím rozvoji Irlu je práce s veřejnými prostory nevyhnutelná.  

Plochy za zastavěným územím jsou nadále využívané jako zemědělská plužina.  

Na jihu je sídlo vymezeno dálnicí A3 a jeho nezastavitelnou zónou. Sám Irl je na dálnici napojen 
komfortně přes exit Burgweinting, Tím je Irl dobře napojen na dopravní infrastrukturu 
průmyslových a rozvojových zón Burgweintingu/Hartingu. Toto napojení mu dává výrazné 
a variabilní možnosti pro budoucí rozvoj. Konkrétní podoba tohoto rozvoje je však zatím 
nejasná a územní plán neudává příliš vodítek.  

Na západní straně od Irlu se nachází regensburgský Gewerbepark (podnikatelská zóna 
kancelářských budov, prodejních ploch a lehkého průmyslu) vybudovaný v 90-tých letech. 
Gewerbepark dosedá z východu na Regensburský okruh a představuje tak bariéru mezi 
městem a jeho předměstími a Irlem.  

Okolo východní části katastru je vybudována zóna velkoplošných prodejen, zejména nábytku. 
Jedná se o nadnárodní řetězec Ikea a jeho lokální variantu Händl XXL. Zóna není, kromě 
dopravní infrastruktury, kompletně dobudována a v severozápadním koutu se stále nacházejí 
rezervní plochy. Tato obchodní zóna, i když jinak odtržená, přináší tradiční struktuře Irlu 
dopravní zátěž. Jedno z dopravních napojení ve směru od dálnice vede právě přes návesní 
prostor Irlu.  

Dalším výrazným limitem ve vývoji Irlu je území nivy říčky Moosgraben, která se nachází mezi 
tradiční strukturou Irlu a obchodní zónou na východě. Celý prostor je definován jako rozlivná 
plocha při povodních (Hochwasserrettentlonsfläche). Funkčně jsou tyto plochy věnovány 
zemědělství a jsou využívány jako plužina.  

Severní vymezení katastru tvoří průmyslová zóna logistických center a přístavů na dopravním 
kanálu Dunaje. Tato zóna vznikla rozšířením umělého kanálu, který je již dohledatelný na 
mapě z roku 1872. Tato mapa také zachycuje i původní objekty přístavů, které plnily v 19. století 
stejnou funkci.  

Následující tabulka podává základní statistické údaje o území.  

Tradiční struktura –Irl  
 

Zastavěné území  176 003 m2 

Počet domů  88 
Počet obyvatel (statistický výpočet) 

Komerční zóna – Irl  
Zastavěné území             153 532 m2 

214

Tabulka sestavena z autorem vypočtených 
údajů dle mapových podkladů [GOOGLE 
MAPS] 
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SHRNUTÍ – Komplikovaná situace Hartingu a Irlu ústí z obtížného (z hlediska legislativy) 
rozšiřování zastavěného území. Bez jasné koncepce a opory v územním plánu je i v relativně 
volném bavorském systému nemožné vstupovat do nezastavěného území. Což v případě Irlu 
znamená, že tlaku na rozšiřování města využívají sídla nacházející se dále na městských 
radiálách (Barbing, Neutraubing) a stávající zastavěné území je intenzivně využíváno.  

Irl tak je intenzivně využíván nadále jako ekonomicky fungující prototyp vesnice s tradičním 
členěním veřejných prostor a polyfunkční strukturou. Otázkou však zůstává, jak dlouho je 
situace vesnického sídla s plužinou obklopenou městem a průmyslovými zónami udržitelná. 
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7.12 VÝVOJ REGENSBURGSKÝCH KRYSTALIZAČNÍCH OS – ZÁVĚR 
ARCHITEKTURA  BAVORSKÉ SUBURBÁNNÍ ZÓNY 

Ještě předtím, než přejdu ke shrnutí poznatků o urbanistickém a územně- plánovacím aspektu 
vývoje suburbánních zón, zmíním několik shrnujících poznámek o stavebním typu objektů, 
jejich architektuře a architektonických kvalitách. 

BAVORSKÝ VILADŮM 

 

Velký vliv na podobu bavorských suburbií má hojné rozšíření stavebního typu viladomu. Tento 
malý bytový dům, tvářící se jako dům rodinný, se zde nachází v různých sousedstvích a v 
různém funkčním mixu. Mezi investory, developery i  uživateli je zejména ve zkoumaných 
suburbánních zónách žádaný a hojně zastoupený.[SCHMEDDING] U  nás je typologická 
jednotka viladům chápána spíše jako luxusní bydlení pro bohaté. V  bavorském prostoru je 
tento typ mnohem rozšířenější, zejména v suburbánních zónách. Toto rozšíření je jasně dáno 
poptávkou od uživatelů po bydlení (Soukromí bydlení a standart bydlení jako v rodinném domě 
minimálně s balkonem, ale zároveň s výhodami bydlení v bytových domech) kterou bydlení ve 
viladomech splňuje. 

Rozšíření tohoto typu pak přináší do suburbánních struktur pozitivní urbanistické efekty. 
Zejména přináší zajímavé měřítko (stupeň mezi rodinnými a bytovými domy) a větší hustotu 
zástavby, než zástavba rodinnými domy.  

ARCHITEKTONICKÉ TVAROSLOVÍ 

S poptávkou po architektuře souvisí také průměrné architektonické tvarosloví těchto domů, 
které je z velké části právě touto poptávkou definováno. Bytová výstavba a zejména výstavba 
rodinných domů tlačená soukromými stavebníky, je definována velkou konzervativností a 
tradicionalizmem stavebníků.  

Ve většině suburbánních struktur převažují extrémně tradiční stavební formy. Klasickými znaky 
jsou samostatně stojící objekty, sedlová střecha, Lochfassade (fasády s rastrem okenních 
otvorů), symetrie, rámy kolem oken. Oblíbeným použitým materiálem je dřevo. Bavorská 
suburbia tak kvalitou architektury nikoho neokouzlí, zároveň ale nabízejí uchopitelné měřítko 
zástavby a příjemnou materialitu.  

Dva základní inspirační zdroje pro tvarosloví představují dva základní proudy – vesnický proud 
– horský Waldhäusl a  městský středověký dům potažmo Stadl. Ve většině dnešních viladomů 
se tyto dva inspirační proudy v určitém poměru mísí.[GESTALTUNGSBEIRAT REGENSBURG] 

Schéma autor



ANALÝZA SUBURBANIZACE   2016 
V  KONTEXTU PŘÍMĚSTSKÝCH VESNIC 
 

161. 
 

Kresebné zachycení průměrných štítů rodinných domů v tomto území najdete na obrázcích 
626.1 a 626.2. Pro doplnění je nutno dodat, že všechny tyto příklady stojí čelem k ulici (štíty 
jsou k ulici rovnoběžné a hřebeny střech jsou na ulici kolmé), tak jak je to v regionu zvykem a 
tak, jak to odpovídá středověkému Regensburgskému centru. 

Architektura větších měřítek a jiných funkcí než bytových, je pak mnohem méně (nebo vůbec) 
poznamenána výše zmíněným tradičním tvaroslovím. Velká konzervativnost stavebníků přesto 
převládá i zde. To vede k tomu, že co se architektonické kvality týče, spadá většina projektů do 
jakéhosi mediánu bez velkých výkyvů k výjimečně kvalitní či nekvalitní architektuře. 

STAVEBNÍ ZÁSAHY VYHODNOCENÍ 

Na vývoji krystalizačních os okolo Galgenbergu a Burgweintingu, které byly popsány v 
předchozí kapitole, můžeme vidět, že škála charakteru a měřítka projektů, které obohatily 
regensburgskou suburbánní strukturu, je velmi široká, a poměrně pestrá. 

Nacházíme zde území, která se vyvíjela neorganizovaně a transformována byla pouze na 
základě poptávky a stavebními zásahy soukromých investorů. 

Nacházíme zde území, jejichž vývoj byl tažen středně velkými projekty, jejichž transformace 
měla vliv na celou strukturu a podnítila další investice. 

Ve struktuře jsme našli územní, která byla velmi organizovaně transformována z brownfields, 
velmi rychle pomocí jednoho velkého projektu. 

V mnoha klíčových případech jsme také viděli to, že se samotné město nebojí vystupovat jako 
aktivní hráč urbanizačního procesu. Rozhodující část vývoje iniciuje zásadními projekty, které 
transformují poměry v území. A zde se nejedná pouze o projekty, ve kterých je role města 
tradiční – tedy vývoj infrastruktury a dopravní struktury, případně další vybavenosti, ale také 
vývoj dalších funkcí, které jsou obvykle asociovány se soukromými investory, jako jsou bytové 
plochy, či komerční plochy.  

Tyto zásahy obvykle mají ohraničený charakter, ale mění poměry v území tak, že na ně další 
transformace a vývoj samovolně navazuje, protože začíná mít ekonomický smysl. 

I přes tyto pozitivní příklady probíhají v Regensburgu v současnosti četné diskuze, vycházející 
zejména z kritiky architektonických skupin (například místní sdružení Architekturkreis 
Regensburg). Tyto kritické hlasy tvrdí, že se město příliš rychle zbavuje vývojových ploch, které 
má ve svém držení a zároveň, že nedostatečně využívá svého předkupního práva, pokud se 
takové vývojové plochy uvolňují.  

Pokud však přistoupíme na tyto argumenty, nemusí být podobné chování chybou systému, ale 
spíše rozhodovací chybou politiků bez jasného stanoviska, kteří jsou v těchto případech 
zmiňováni. 

Jako vzorový případ, ke kterému se architektonické diskuze obracejí, bývá obvykle zmiňovaná 
rakouská Vídeň, nebo Bádensko–Würtenbergský Freiburg. 

Pokud jsme doposud vyzdvihovali pozitivní znaky struktur, které přináší „měkké“, tedy 
decentralizované a flexibilní plánování s důrazem na konkrétní rozhodovací procesy v území, 
musíme také zmínit i některé negativní efekty, které s sebou tento přístup přináší. Zatímco v 
detailech struktur a v menším měřítku se jeho nasazení zjevně vyplácí,  v celkovém pohledu na 
organizmus můžeme narážet na některé nelogické situace, které jsou produktem tohoto 
plánování (klasickým případem je zablokovaná struktura Burgwentingského Hartingu). 
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Stejně tak se vývoj soustřeďuje do několika málo míst a další zůstávají stabilizované, či 
nedostatečně vyvíjené, bez jasných vodítek proč. 

Přímé srovnání obou systémů územního plánování (nakolik je možné) nabízí následující a 
poslední oddíl č. 8. 
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8.      
VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 
SROVNÁNÍ SYSTÉMŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – Z různých historických důvodů můžeme říci, že je 
český systém územního plánování velmi podobný německému „Raumplanung“ a nacházíme 
v něm obdobné prvky. Obecně najdeme v celém procesu stejné principy i zákonitosti. Všechny 
tři fáze územního plánování nacházíme jak v německém (či přesněji bavorském systému), tak 
v systému českém. Podle zařazení Kompendia evropské unie o systémech, politikách a zásadách 
územního plánovaní, je německý systém řazen spolu s Francií, Lucemburskem a Švédskem 
k systémům s pevným rámcem a nízkým podílem flexibility[EVROPSKÁ KOMISE 1 ]. Citovaný 
dokument vznikl ještě před rozšířením Evropské unie o nové členské státy, ale můžeme říci, že 
systém územního plánování České republiky lze zařadit do stejné kategorie.  
Přes výše řečené je třeba zdůraznit, že i když rámec a struktura procesů vykazují shodné znaky, 
ve významných detailech a v nastavení se fungování a výsledky obou systémů liší. Mnohé 
rozdíly jsou jasně definovatelné, jiné jsou čitelné až z praxe dané rozdílnými zvyklostmi.  

Je však třeba také zdůraznit, že rozdíly v analyzovaných strukturách nevycházejí pouze 
z rozdílného přístupu k územnímu plánování a rozdílného nastavení systémů. Vazba mezi 
podobou plánů, regulací a politikou je komplikovaná. Na skutečné podobě vývoje území 
a schopnosti dosahovat cílů územního plánování a trvale udržitelného rozvoje se ve velké míře 
podílejí další faktory. O těchto faktorech jsem se již zmínil výše v textu. Přesto je zde v úplnosti 
zopakuji.   

ROZDÍLNÉ FORMY TRADIČNÍCH STRUKTUR – Zde se jedná o výchozí formu urbanistických celků, ze 
kterých územní plánování vychází. Rozdíly ve výchozích strukturách jsou nejmarkantnější 
zejména při srovnání zkoumaných bavorských a jihomoravských jader na urbanistických 
osách Regensburgu a Brna.    

Vesnické struktury samostatně stojících, výrazně patrových objektů se štíty kolmými ke 
komunikaci, které lze najít na většině území Bavorska, se spíše podobají vesnicím v Čechách, 
které byly zakládány později a které leží v méně úrodných výše položených lokalitách.   

K podobným aspektům, které ovlivňují procesy v území, patří KULTURNÍ a TOPOGRAFICKÉ 
podmínky. Topografické podmínky jsou vždy závislé na konkrétní lokalitě. Přestože v Bavorsku 
nenacházíme topograficky rozdílné lokace, není diferenciace příliš extrémní. Z tohoto pohledu 
je vývoj souměřitelný.  

EKONOMICKÁ SÍLA – Bavorská ekonomika patří dlouhodobě k nejsilnějším ekonomikám 
v Evropě, což v kombinaci s vysokým zdaněním znamená velké množství peněz v systému 
veřejné správy.  Ty jdou z velké části do samospráv, které s nimi relativně volně hospodaří. 
Mohou je tak volně investovat do vývoje ve vlastním území. Stejně tak vyšší výkon ekonomiky 
znamená víc peněz v kapsách jak malých, tak velkých investorů, což se pak odráží na 
investicích a tvorbě prostředí.  

Hrubou ilustrací výše popsaného mohou být následující dvě čísla: Objem stavebního průmyslu 
vztažený na občana činil v roce 2013 ve Spolkové republice Německo 3 342 EUR[FIEC]. Ve 
stejném roce byl tento údaj pro Českou republiku poloviční – 1 615 EUR[FIEC]. Jen z tohoto je 
jasné, že lokální rozdíly v dosahování cílů územního plánování a kvalitativního rozvoje 
urbánních struktur nevycházejí pouze z rozdílností těchto systémů.  
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DECENTRALIZACE SYSTÉMU – Vysoká autonomie sídel a decentralizace vlády má v německy 
mluvícím prostoru vysokou tradici. Samotná konstituce Německa jakožto spolkové republiky 
skládající se z autonomních spolkových zemí je toho příkladem. Na stejném principu jsou 
rovněž spravovány i jednotlivé spolkové země. Pravomoci jednotlivých Bezirkstagů 
(zastupitelstev) jednotlivých Bezirků  (krajů) jsou výrazné. Stejně tak samosprávy jednotlivých 
měst a obcí mají výrazné pravomoci a vlastně výhradní zodpovědnost za spravování vlastního 
území.  

Oproti svým protějškům v České republice je územní působnost bavorských městských 
samospráv výrazně menší a krajina je samosprávně více fragmentována.  

Decentralizace však s sebou také nese velké regionální rozdíly. Kromě okresů, kde samosprávy 
fungují výborně, nacházíme často samosprávy, které se potýkají s problémy. Může se jednat 
o finanční problémy (nezřídka vycházející z investičních pochybení, které se mohou s okresem 
táhnout dlouhá léta), či problémy personální (politické), nebo organizační. Často se stává, že 
regionální politici mají těžiště priorit nastavené jinde než v rozvoji prostředí.  

Současný stav rozdělení území České republiky na 14 krajů se legislativně podobá bavorskému 
systému Bezirků (což je slovo, které nejpřesněji můžeme přeložit jako kraj). Počet českých krajů 
je však výrazně větší a jedná se spíše o legislativní členění. Vazba na historické a kulturní území 
je menší než v Bavorsku, kde Bezirky vycházejí přímo z historických zemí. K výrazným 
regionálním rozdílům dochází tedy také v našem systému, ale kontrasty zpravidla nejsou tak 
velké. Tradice regionálních samospráv u nás není rovněž tak velká. I pravomoci jednotlivých 
samospráv v česku se zdají být výrazně slabší.  

JINÁ POLITICKÁ KULTURA – Úroveň lokální politické kultury má kromě velkého vlivu na pořizování 
územně-plánovací dokumentace také velký vliv na další rozhodování v území a na dosahování 
cílů územního plánování.   

I když srovnání české a bavorské komunální politické kultury je úkolem politologickým a nad 
rámec této dizertační práce, můžeme přesto vyjmenovat několik základních faktů. Komunální 
politická kultura v Bavorsku má za sebou mnohem delší kontinuální vývoj, který začíná někde 
v 50. letech 20. století. Stejně tak spolkový princip německé vlády vykazuje velký důraz na 
komunální samosprávy. Dalším faktem je dlouhodobá stabilita bipolárního systému, kdy se ve 
většině okresů ve vládě střídají dvě nejvýznamnější politické strany (SPD a CSU). V mnoha 
okresech je složení vlády kontinuální mnoho desítek let.  S výše uvedeným tak korelují velké 
pravomoci v rukou lokálních politiků, kterou při rozhodování v území mají. Stejně tak obvykle 
důvěra v jejich rozhodování, která mezi občany panuje.   

Naproti tomu svobodný vývoj české komunální politické kultury je mnohem kratší; započal 
teprve revolucí roku 1989.  Měl tak mnohem méně času vyzrát. Každopádně je zde nedůvěra 
k politice výraznější. Stejně tak vysoká míra korupce činí předávání přímé kontroly na 
rozhodování v území, bez omezení územním plánem, kontroverzní věcí.  

KONTINUITA SVOBODNÉHO VÝVOJE – S výše zmíněným také souvisí délka kontinuity využívání 
daného systému. V Bavorsku, jehož kontinuální vývoj a využívání můžeme sledovat od 50. let, 
měl daný systém dostatek času k evoluci a k hledání optimálního nastavení. Na každé struktuře 
lze vysledovat organické a flexibilní střídání přístupu k urbanismu a tvorbě městského 
prostředí. Od zónovacích principů modernistických a později brutalistických celků s důrazem 
na sociální program monofunkčních celků masivního měřítka, přes postmoderní celky 
s důrazem na kvalitu veřejných prostor a lidské měřítko, kdy však k velkým funkčním změnám 
nedošlo. Dále přes éru vysoké popularity a podpory polyfunkčních objektů a míšení funkcí až 
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po soudobou éru tzv. „smíšených čtvrtí“ (Gemischten quartieren) s jakousi renesancí 
modernistických kompozičních principů, ale s důrazem na funkční variabilitu a ekonomicko-
sociální stabilitu. Slabiny a problémy starších projektů jsou rozpoznávány a na základě tohoto 
kritického rozboru je stavební filosofie transformována. I stabilizované struktury jsou 
proměňovány tak, aby sloužily novým potřebám a změněným situacím.  

U nás pak podobné svobodné podmínky vývoje a diskuze nacházíme až od pádu totality, tedy 
„pouze“ 25 let, což v termínech územního plánování a vývoje území není příliš dlouhá doba. 
A i když byly u nás na vývoji měst i po dobu komunistické diktatury aplikovány stejné 
urbanistické principy jako v západních zemích, jejich aplikace nepodléhala svobodné diskuzi 
a reakce na jejich problémy a nevýhody nebyla dostatečně rychlá. Proto ačkoliv najdeme 
v Bavorsku (a na Západě obecně) panelová sídliště, jejich množství je mnohem menší, protože 
jejich negativa byla rychle rozpoznána a v dalších projektech kompenzována. K tomu v našem 
systému plánování dle ekonomických ukazatelů a bez zpětné vazby nikdy nedošlo.  

Délka kontinuálního vývoje má, kromě flexibility proměňování přístupu, vliv na to, po jak 
dlouhou dobu byly jednotlivé programy nasazeny v praxi. V Bavorsku jsou nezřídka 
zužitkovávány 30-40 let staré vývojové programy. Naproti tomu náš „rigidnější“ systém 
s větším důrazem na plánování má nasazení pouze přes 25 let a zdědil po komunistické 
ekonomice a jejím centrálním plánování k řešení velké množství problémů. Toto je další 
aspekt, který činí výsledný soud nad vhodností jednotlivých územně-plánovacích principů 
složitějším.   

POSOUZENÍ SYSTÉMŮ Z HLEDISKA TRVALÉ UDRŽITELNOSTI – Tato práce se snaží posuzovat 
suburbánní struktury z hlediska efektivní schopnosti využívat a integrovat tradiční vesnická 
jádra a efektivně je transformovat v suburbánní subcentra. To je cesta, jak využívat území co 
nejhospodárněji, tak aby vznikala ekonomicky a sociálně funkční území. Pokud se na území 
díváme touto optikou, dostáváme se vlastně k obecné schopnosti plnění cílů územního 
plánování a schopnosti trvale udržitelného plánování.  

BAVORSKÉ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – Jak bylo řečeno výše, principiálně je bavorský systém územního 
plánování velmi podobný tomu českému. Mnohé principy a části územně plánovací 
dokumentace, které nacházíme v české územně-plánovací dokumentaci, mají svůj ekvivalent 
také v té bavorské.  Přesto se používání, jejich praxe i struktury, které vytváří, liší. V bavorském 
systému je rovina regulativní potlačena ve prospěch roviny strategické, která se snaží vytyčit 
cíle a principy, kterým bude územně plánovací dokumentace sloužit. Stejně tak je výraznější 
schvalovací role v území. Úředník je zodpovědným odborníkem, který musí posoudit 
schvalovaný záměr jak z pohledu zákonných předpisů a regulativů, tak z pohledu skutečných 
potřeb a podmínek v území. Územní plán má být vodítkem, které mu v tomto úkolu pomůže.  
 
Takto nastavený systém také ve velké míře spoléhá na aktivní úlohu města, na projektech jím 
vyvolaných a koordinovaných.  

Jasnou výhodou takového systému je flexibilita. Zejména pokud je podložena jasnou strategií 
a principy vývoje a je kombinována cílenými a aktivními urbanistickými akcemi. Takovéto 
nastavení systému neodrazuje potenciální investory, pokud mají záměry, které přinášejí pro 
území bonitu. Zároveň existuje dostatečné množství nástrojů, jak blokovat záměry potenciálně 
nebezpečné. Takovýto systém však také vždy vyžaduje spolupráci města a jeho správy s většími 
investory. Z dialogu mezi městem a investorem mohou vzniknout projekty, které překračují 
rámec územně plánovací dokumentace a jejích limitů za předpokladu, že přinesou území jiná 
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pozitiva. Vývoj v území tak může snáze reagovat na skutečné ekonomické poměry a aktuální 
situaci v území.  

Nevýhodou je riziko nekoncepčnosti, či tendence k opomíjení problémů, pramenící 
z nedostatečného detailu vypracování územně plánovací dokumentace, či působnostní 
problémy. Existuje také riziko, že území, či jeho část, bude ve vývoji „opomenuto“ (protože 
město realizuje projekty jinde). Zároveň se však v praxi ukazuje, že tento problém nemusí být 
až tak závažný.  

Přes všechny výše zmíněné problémy, případové studie, které jsou součástí této práce, 
potvrzují tezi vyslovenou na začátku této práce. Tedy, že větší flexibilnost nastavení 
bavorského územního plánování vede k efektivnější práci v suburbánních zónách a je schopná 
aktivní práce s původními vesnickými jádry. Stejně tak, že je v mnoha případech nemožné 
dosáhnout dobrých výsledků bez aktivních urbanistických akcí a participace ze strany města.  

Pokud se můžeme zamyslet nad oběma přístupy (striktní zónování proti flexibilnímu způsobu 
rozhodování) jako ekvivalentními, kdy každý ze systémů má své nesporné klady i zápory, 
můžeme vyvodit, že složitost a rigiditu v systémech územního plánování lze označit za faktory 
negativní, protože snižují proveditelnost plánů a snižují motivaci investorů a stavebníků.  

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ – Český územně plánovací systém se zdá být vhodnou funkční kostrou, 
jejíž slabiny oproti bavorskému systému spočívají v aplikaci a praxi.   

Závěrem práce by bylo doporučení, aby se jednak političtí představitelé obcí (potažmo 
zastupitelstev) stali aktivními (potažmo aktivnějšími) hráči v rozvoji své obce. Pokud se týká 
definování cílů tvorby územně plánovací dokumentace, zejména v iniciaci a koordinaci 
aktivních urbanistických akcí, pak aby se snadněji nastartovaly koncepty v územně plánovací 
dokumentaci obsažené.  

Stejně tak pořizované územní plány a územně plánovací dokumentace by měly mít spíše 
strategický charakter, definující cíle a principy vývoje v území. Měly by sloužit k podnícení 
vývoje území. A to nejen v nezastavěném území, jak je to mnohdy nešťastně chápáno, ale také 
v zastavěném území. Charakter územního plánu by měl být takový, aby usměrňoval procesy 
v území, ne aby je reguloval.  

Své aktivní role v územním plánování by se měly zhostit stavební úřady a úředníci činní 
v územním plánování. Jejich role by měla být rolí vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou 
schopni zasvěceně rozhodovat o území dle principů definovaných územně plánovací 
dokumentací, která je ale méně restriktivní a má více obecný charakter.  

Legislativa by měla být změněna tak, aby umožňovala výše zmíněné. Otázkou pak zůstává, jak 
velkých změn je potřeba – jsou-li vůbec nějaké. Pokud se nejedná pouze o potřebu změny 
přístupu a zvyklostí všech hráčů činných v územním plánování.  
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9.  
Results of thesis (EN) 

COMPARATION OF SPATIAL PLANNING SYSTEMS – Because of various historic reasons is Czech spatial 
planning system very similar to German “Raumplanung” and we can track down similar 
elements. Well find generally in whole process same logic and principles. All the three phases 
of spatial planning are present in German Spatial planning system (specifically Bavarian Spatial 
planning system), as well as in Czech spatial planning system. According to classification of 
Kompendia evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánovaní is German 
system in the same category a France, Luxembourg and Sweden. Systems in this category are 
defined as systems with fixed frame and lower share of flexibility [EVROPSKÁ KOMISE 1 ].  Citated 
document emerged before EU´s enlargement, but it is safe to say, that Czech Republic would 
be in the same category.  

But is important to stress out that frame and structure of processes bears same markings, they 
differ in important details in function and results. Lot of differences emerge in specific details 
of practice. 

Another thing that needs to be pointed out is, that differences in analyzed structures can´t be 
attributed just to differences in spatial planning systems and settings of these systems. 
Relations between spatial plans, regulations and politics are complicated. On real processes of 
urban development have impact great variety of aspects. Summary of these aspects follows. 

DIFFERENCES IN FORMS OF TRADITIONAL STRUCTURES – This is a question of starting form of 
urbanistic structures that are subject of spatial planning. Differences between default 
structures are distinctive in comparison of south Moravian village structures on urbanistic axes 
of Brno and Bavarian village structures on urbanistic axes of Regensburg. 

Village structures of single objects with strong verticality, with facade shields parallel to 
communication which appear in most of Bavarian villages are more analogical to villages in 
Bohemia, than to buildings in South Moravian villages. 

Another aspects that have significant influence on processes happening in area are CULTURAL 
and TOPOGRAPHICAL conditions. Topographical conditions are always dependent on specific 
location. In spite of different Bavarian topographical conditions, isn’t differentiation extreme. 
And both locations are comparable. The same can be said about cultural aspects. 

ECONOMICAL STRENGTH – Bavarian economic situation is traditionally one of the strongest in 
Europe. Witch in combination with relatively high taxes gives big amount of many in hands of 
local municipalities. These municipalities have big authority to work with and invest this 
money. Bigger performance of economy also gives more money to hands of other actors in 
urban development – small and bigger investors. This has an impact on formation of urban 
environment. 

As rough illustration of above described fact can be two figures shown: Volume of building 
industry on 1 citizen was in 2013 in Germany 3 342 EUR[FIEC]. In same year was this figure 1615 
EUR[FIEC]. Just from these two figures is clear that efficiency of achieving aims of urban planning 
is heavily effected by economical difference. 

DECENTRALIZATION OF SYSTEM – High autonomy of and decentralization of Government have in 
German speaking space tradition. Constitution of Germany as a federative state consisting of 
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autonomy states is example of this. On same principle are managed all federal states too. 
Authority and freedom of different Bezirken (Municipalities) are quite significant.  

In comparison with municipalities in Czech, municipalities in Bavaria manage smaller areas. 
Landscape is in terms of management more fragmantated. 

But decentralization brings bigger regional differences too. In great number of municipalities 
we´ll find well functioning authorities. But in some others we can see lot of local problems. 
These can be greta variety – from financial to organizational. In lot of municipalities are 
priorities of local politics set somewhere else than in urban development. 

Today´s way of severance of Czech Republic in 14 regions is analogical to Bavarias system of 
Bezirks. Number of Czech regions is bigger and are more severance in terms of legislative and 
correlate less with historical severance. This correlation is in Bavaria bigger, where Bezirks 
(regions) are based directly on historical Lands. Regional differences appear in Czech system 
too but they are not that big as the ones in Bavarian system. 

DIFFERENT POLITICAL CULTURE – Level of local political culture has both huge impact on creation 
of spatial documentation and on decision making in spatial development later in process. 

Despite comparison of political culture being task for politology and out of this works reach, we 
can styll state some fact regarding this theme. Comunal political culture in Bavaria have more 
historical continuity, which start somewhere in 50s of 20th century. As well aforementioned 
federal principle of rule has bigger focus in local municipalities. Second important thing is 
longtime stability of bipolar system. In most municipalities rules representatives from 2 leading 
parties (SPD a CSU). In lots of municipalities is government stable for long decades.  

In Contrast – free development of Czech local political culture is much shorter. It started just 
after the events of 1989 revolution. Therefore, it had significantly less time to evolve. Either way, 
distrust in politics and representatives is bigger. As well as bigger rate of corruption makes 
bigger authority in decision making in spatial development controversial. 

CONTINUITY OF FREE DEVELOPMENT – That affects continuity of using of system as well. I n Bavaria, 
where is Spatial development system in use since 50´s, had this system enough time to evolve 
and be successfully tuned. On every structure can be seen organic and flexible change of 
approach to urbanism and creation of built environment. From modern zoning principles and 
later brutalistic structures, to postmodern structures with focus on public space and scale of 
buildings.  Following with focus on multifunctional objects and functional structure. Resulting 
in contemporary in interest (Gemischte quartieren). Every urbanistic philosophy is freely 
discussed and updated. Existing structures arte freely transformed so they better serve to new 
demands. 

Such freedom of discussion can be traced back just 25 years. Which in terms of urban 
development is not that long time period. Despite that in Socialistic Czechoslovakia was too in 
use aforementioned principles, they were used for far longer time before they were updated. 
Their application was not part of public discussion and therefore reaction on their flaws an 
problems wasn’t fast enough. We can find concrete slabs living blocks, but far not in that huge 
scale. Because problems of such a buildings were identified much sooner and was in following 
projects compensated. This in Czechoslovakia never happened. 

Length of free development has impact on how long are planning programs and plans in use. 
In Bavaria are often in use 30-50 years old development programs. On the other side, Czech 
somewhat “rigid” system with bigger focus in planning is in use just 25 years and has inherited 
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after Socialistic system and its central planning great deal of problems to solve.  This is another 
aspect, which makes final judgment on which system are more efficient, more difficult. 

COMPARATION OF SPATIAL PLANNING SYSTEMS AND SUSTAINABILITY – Aim of this work is to compare 
suburban structures from point of efficient ability to use and integrate existing village cores and 
effectively transform them to suburban subcentres. That is way how to use land in most 
efficient way. So that economical and socially stable structures are developed. If we look at areas 
this way, then we are practically at principles of sustainable planning. 

BAVARIAN SPATIAL PLANNING – As was said before, Bavarain spatial planning system is essentially 
similar to Czech system. Wide range of principles and parts of urban planning documentation, 
which we find in Czech urban planning systems, have some kind of analogy in German 
(Bavarian) system. In spite of this is usage and results of this system (urban structures that it 
creates) differs. In Bavarian system is regulation level suppressed in favor of strategic level of 
planning. This strategic level defines aims and principles of development in area. The 
importance of decision making level is also magnified. Official is responsible professional, 
which reviews project intentions in area are in frames of strategies for development of area. 
Urban planning documentation is important guideline in this task.  

So defined spatial planning system rely on active role of local authorities and municipalities 
and on project so initiated and coordinated. 

Clear advantage of such system setting is flexibility. Especially if is supported with clear strategy 
and with guidelines of spatial development and combined with targeted and active urbanistic 
actions. Such system settings doesn´t discourage potential local investors, if they have good 
projects, that bring positive value to area. While there is large enough variety of tools to block 
potentially dangerous projects. Such system but always needs (and rely on) municipality 
cooperation with bigger investors. Form dialogue between city and investor can come out 
projects that goes out of frame from masterplan and its limitation, when they bring enough 
positive value.  Development in area can that way flexible react on real economical conditions 
and situation in area. 

Disadvantage is risk of development lacing clear concept or tendency of missing some real 
problems in area. This coming from lack of detail in documentation or in problems from 
coordination. There are also risks that same parts of area will be “left aside”, while other projects 
are developed elsewhere. On the other hand, reality of planning shows that these problems are 
not that severe. 

Despite all mentioned above, case studies that are part of this work, confirms thesis that was 
expressed at the start of text. Bigger flexibility in Bavarian spatial planning results in more 
efficient work in suburban areas and makes work with traditional village cores. And that in most 
cases is not possible to achieve good results without active urbanistic actions and active role of 
municipality. 

If we treat both systems (strict zone planning – and – flexible decision making) as equal, when 
both systems have some set of advantages and disadvantages, we can presume that complicity 
and rigidity in systems of spatial planning are both negative factors. They decrease feasibility of 
plans and reduce motivation of investors. 

SUMMARY AND RECOMMENDATIONS – Czech spatial (urban) planning system seems to efficiently 
work as functional core, and flaws of the system (in comparison with Bavarian system), seems 
to lie in area of practical application. 
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At the end of thesis could be said following recommendation: Political representatives of 
municipalities should become active actors (or more active) actors in urban development. 
Namely taking part in initiation of concrete urbanistic actions that can start urban development 
processes. 

Spatial planning documentation should have more strategic character that defines aims 
approaches and strategies of development. Should initiate development. Not in just in built 
areas (as it is usually understood), but in already somewhat developed areas. Spatial plan 
should focus processes in area, not regulate them. 

Active roles in spatial planning should take Building Authorities too and official active in urban 
development. Their role should be role of highly professional experts that are able to make 
efficiently make decisions in that are in sence of concepts that are in spatial planning 
documentation. 

Legislative should be constructed in a way that make above mentioned possible. But question 
that stand is how big changes are needed – if any. If it´s not just question of approach and 
attitude of all actors in spatial planning. 
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