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V příspěvku je proveden rozbor tématu, zúžení jeho rozsahu na multikriteriální 

hodnocení obytného stavení na Kopanicích a vytýčen další postup práce. 
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Environmental context of contemporary architecture in Protected 

landscape area White Carpathians 

The article describes an analysis of the topic, reduction of its scope to multi-criterial 
evaluation regarding residential buildings in Kopanice (region in Protected landscape 
area White Karpathians) and defines next steps of work. 
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1 Zvolený cíl  

Již léta pozoruji z různých úhlů rozepře mezi některými projektanty, zejména 

architekty a ochránci původní zástavby, ať už z pohledu ochrany památek nebo 
krajinného rázu v CHKO. Je však opravdu na místě zcela odmítat, díky technickým 
vymoženostem dnešní doby, zkušenosti našich předků získané během několika 

předcházejících staletí? Nebo naopak, je nutné žít ve stejných podmínkách a s 
vybavením jako před sty lety, abychom byli v harmonii se svým okolím? 

Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché, dá se pouze p ředpokládat, že 

optimálním řešením nebude žádný z krajních názorů. Osobně se domnívám, že 
některé zásady historické venkovské zástavby mají co říct i dnešní tvorbě 

architektury. Pokud nebude tento předpoklad zcela vyvrácen, je možno tuto myšlenku 
dále rozvíjet a formulovat doporučení, v jaké míře je vhodné z ekologického, 
ekonomického i estetického hlediska vycházet v současných architektonických 

návrzích z tvarového a materiálového řešení původní zástavby. 

2 Uchopení tématu  

Na počátku musím konstatovat, že zadané téma považuji za velmi široké, což se 
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pokusím na následujících příkladech podrobněji rozebrat. Na základě svých 

dosavadních znalostí jsem provedla následující rozbor pojmů uvedených v názvu 
úkolu, abych mohla upřesnit další směr své práce. 

2.1 Environmentální souvislost 

Tento často používaný pojem vyjadřuje vztah k životnímu prostředí. V současnosti 
je nejvíce spojován ve stavitelství s úsporou energií pro vytápění, konkrétně 
způsobem vytápění a zateplením. Stále častěji se v této souvislosti mluví o přírodních 

stavebních materiálech, či materiálech s nízkou spotřebou energie pro jejich výrobu.  
Dovolím si pohled z trochu jiné strany, možná i z úhlu vidění našich předků, kteří 

byli se svým okolím více spjati a taky ho uměli lépe vnímat. Ráda bych sys tematicky 
zkoumala souvislost stavebnictví se čtyřmi základními živly, ke kterým uvádím 
následující souvislosti. 

Vzduch je možné vnímat jako vítr působící na statiku stavby z vnějšku nebo jako 
součást mikroklima vnitřních prostor. Jsou však další úrovně jako je venkovní obytné 
prostředí nebo třeba zlepšení tahu komína.  

Obrázek 1: Chování větru v závislosti na tvaru stavby a terénu. Zdroj: Ing. Miroslav 
Dužík  

 
Element země je nebližší zobrazit v podobě konstrukcí z hliněných cihel, z 

dusané směsi hlíny či z kamene. Země však působí na stavbu i v dalších 

souvislostech, kterými může být tvar terénu, případně i méně uchopitelné jevy, které 
jsou důležité pro umístění stavby. 

Voda může působit v podobě deště na nasákavost stavebních materiálů, jako 

sníh  na statiku nebo být součástí mikroklima interiéru.  
Oheň chápu jako slunce či teplo a jeho opak chlad. Kromě tepelné izolace nebo 

žaluzií v našem pojetí je vhodné přemýšlet i nad umístěním třeba komína, který v 

okapové poloze trpí přehříváním.  
Možná ještě zajímavější jsou kombinace těchto elementů, jako chování větru v 

souvislosti s modelací terénu, umístění stavby nebo určitý stupeň tepelné ochrany 
vrstvou sněhu na střeše, atd. 

Během své praxe jsem narazila u některých prvků historických staveb na více 

významů a setkala se s různými paralelami v řešení téhož problému námi a našimi 
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předky. Pro ukázku zmíním dnes již velmi málo používaný prvek zápraží. Asi každý ví, 

že přetažená střecha chrání před deštěm. Díky přístupu na zápraží ze štítové strany 
však zabezpečuje také vstup do domu a příchozího proti sesutí sněhu. V případě 

správné orientace na jihozápad chrání přesah střechy před horkým letním sluncem, 
takže je jakýmsi slunolamem a v zimě naopak nebrání vyhledávaným slunečním 
paprskům. V případě vhodného umístění je zápraží i klidovou zónou chráněnou před 

větrem. 

2.2 Soudobá architektura 

Téma umožňuje provádět rozbor architektury, jaká je v součastnosti realizována 

na území CHKO Bílé Karpaty, nebo přinést zásady pro budoucí projekční tvorbu. 
I rozsah typů staveb, které sem lze zahrnout, má širokou škálu. Může se jednat o 

bydlení, školy, kostely, úřady, sklady, stáje, atd. 

2.3 CHKO Bílé Karpaty 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty je velmi rozsáhlé území (715 km2) s 
rozdílnými podmínkami klimatickými, geomorfologickými, atd. Proto byly jednotlivé 
části osídlovány v různých obdobích a lze je rozdělit do 4 oblastí s rozdílnou 

urbanistickou strukturou i architekturou. 

Obrázek 2: Mapa etnografických oblastí v CHKO Bílé Karpaty pro účely hodnocení 
krajinného rázu. Zdroj: Olga Hamšíková, obrázky domů Václav Frolec 

 

Nejdéle osídlené je Slovácko, kde mají zděná stavení většinou půdorysy ve tvaru 
L a tvoří společně náves se semknutou řadovou zástavbou. 

Mladší je zástavba na Valašsku a Zálesí. Domy mají jednoduché obdélné 

půdorysy, liší se však urbanistickou strukturou a materiálem. Na Valašsku se kromě 
zděných domů dochovalo mnoho dřevěnic a stavení jsou stavěna štítem často k 
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potoku nebo komunikaci v pravidelných vzdálenostech od sebe. Na Zálesí jsou 

usedlosti tvořené více objekty, často se samostatnými komorami, celek obce potom 
tvoří nepravidelný shluk zděných stavení. 

Nejpozdější kolonizace proběhla na Kopanicích, kde je vzhledem k nekvalitní 
půdě a drsnějšímu klimatu zástavba tvořena samostatnými usedlostmi ve 
vzdálenostech desítek i stovek metrů od sebe. Každá z nich čítá několik drobných 

objektů s velmi rozmanitým materiálovým řešením.  

3 Upřesnění úkolu 

Na základě vlastního pozorování při terénním průzkumu celého území CHKO Bílé 

Karpaty, znalosti literatury a konzultací s Ing. Miroslavem Dužíkem, který nastudoval 
a zpracoval část území na slovenské straně CHKO Biele Karpaty, jsem zvolila pro 
svou další práci obytné stavení na Kopanicích. Přivedla mě k tomu skutečnost, že 

vybraná oblast je z hlediska vlivů okolí i materiálového řešení nejvýraznější a obytný 
dům je nejrozšířenějším typem stavby. 

Vybraný typ objektů chci sjednotit do idealizované podoby a provést 

multikriteriální hodnocení z hlediska vlivů jednotlivých živlů. Hodlám se více věnovat 
těm méně probádaným souvislostem. Skutečnosti, kterým se některé vědní obory 
okrajově věnují, ale není o nich ucelený přehled, se pokusím odpovídajícím 

způsobem vyhodnotit.  

4 Další postup 

Pro zvolené zúžené téma budu dále systematicky shromažďovat a studovat 

existující práce, znalosti získané výzkumem a praktickými zkušenostmi. Po jejich 
analýze upřesním způsob zpracování výsledků. 

Domnívám se, že výsledek bude mít větší rozsah platnosti než jen pro zvolený 

vzorek, tj. bude aplikovatelný po úpravě některých specifik i na mnohem širší území. 
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