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P�ísp�vek na konferenci se bude zabývat analýzou vesnických sídel, které leží 
v t�sné blízkosti a vazb� na st�edn� velká m�sta (bývalá okresní �i krajská, zhruba do 
100 000 obyvatel). Tyto vesnice jsou �asto administrativní sou�ástí m�st, které se 
rozší�ily až k nim. Ztrácejí primární funkci (zem�d�lství), dochází k jejich zásadní 
urbanizaci, p�esunu spole�enských funkcí a vybavenosti do m�sta. Tím se z t�chto 
p�ím�stských vesnic stávají pouhé obytné �ásti bez vlastní p�vodní d�ležitosti jako 
lokálního centra. Postupn� se tak v blízkosti m�sta transformují z vesnického 
prost�edí na m�stské �tvrt�, p�esto si však uchovávají vlastní charakter a specifika. 
Krom� nejv�tších m�st (u nás Praha, �áste�n� Brno) u nich nedochází k v�tší zm�n� 
tradi�ní urbanistické struktury. Vesnice si tak stále zachovává svou p�vodní stopu 
s centrálním prostorem (náves, nám�stí�ko). P�ísp�vek p�edstaví historické analýzy 
vývoje p�ím�stské vesnice a možnostem, jak pracovat s touto probíhající urbanizací 
vesnických center a vesnic jako takových.  
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Change of Periurban Country Housing 

Contribution to the conference will deal with the analysis of rural settlements, lying in 
close proximity and relation to medium-sized cities (former county or region capitals, 
up to about 100 000 inhabitants). These villages are often administrative part of the 
cities which have spread to them. They have lost the primary function (agriculture), 
they are subject of extensive urbanization, social functions and commerce are moved 
to the city. Suburban villages are transformed to mere residential area without its own 
original content and importance as a local centre. Little by little, suburban villages are 
transformed from country environment into urban district, but they retain some of their 
own character and specifics. Apart from the largest cities (in Czech Republic it is 
Prague and partly Brno) they do not change their traditional urban structure. Village 
so retains its original plan with central space (square). Contribution presents a 
historical analysis of the development of suburban villages and opportunities, how to 
work with ongoing urbanization of country centre and villages itself. 
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1 Úvod 
Moje dizerta�ní práce je zam��ena na transformaci, prom�nu a urbanizaci vesnických 
sídel, které jsou v p�ímé vazb� na st�edn� velká �eská a moravská m�sta. Bude se 
zabývat výzkumem a analýzou jejich vývoje, sou�asného stavu jejich transformace 
v blízkosti m�sta a urbanizace. Stejn� tak se bude zabývat možností jejich dalšího 
vývoje a p�ípadných scéná�� tohoto vývoje. 

 

Obrázek: Letecká fotografie Hej�ína u Olomouce, 1927 (hej�ín) 

1.1 P�edm�t práce 
P�edm�tem doktorské práce jsou tak vesnice v t�sné spádové oblasti v�tších m�st, 
stejn� jako vesnice, které byly anektovány do m�stských celk� (KÚR �R, B.3.3.2.1.). 
V takových vesnicích stále p�etrvává p�vodní urbanistická struktura, druh zástavby a 
nebyla zásadn� zm�n�na podoba ulic ani ve�ejných prostranství. Díky své blízkosti 
ale byly p�ímo propojeny s m�stem („anektovány“ do m�sta) a staly se jejich místními 
�ástmi. Mohly si �áste�n� ponechat sv�j venkovský charakter, nebo jsou v sou�asné 
dob� již pln� urbanizovány a jsou pouze m�stskou �ástí. 

1.2 Definice vesnického sídla 
Vesnické sídlo lze definovat mnoha r�znými zp�soby a nahlížet na n�j z mnoha 
r�zných úhl�. Existují definice urbanistické, architektonické, sociální, ekonomické, 
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administrativní, historické i statistické. Žádná z nich nemá absolutní platnost a 
nevymezuje požadovaná vesnická sídla bez výhrad �i výjimek. 

Pro ú�ely této práce považuji za vesnické sídlo takové, které je tvo�eno nízkopodlažní 
zástavbou s p�evážn� rodinnými domy a dominantním prostorem návsi (fungující jako 
spole�enské a kulturní centrum obce), kde mezi jednotlivými obyvateli existují úzké 
sociální kontakty a p�irozená sociální kontrola. Dopl
ujícím kritériem je po�et 
obyvatel, který by nem�l p�esáhnout 2 000 osob (n�které moravské vesnice, nicmén� 
p�esahují i po�et 5 000 osob) (KÚR �R, B.3.3.2.1.).  

1.3 Definice st�edn� velkého m�sta 
St�edn� velkým m�stem jsou myšlena sou�asná krajská nebo bývalá okresní m�sta 
okolo 100 000 obyvatel (nad 50 000 a pod 500 000 obyvatel). V t�chto m�stech (a 
tedy i p�ím�stských vesnicích, které jsou k n�mu zapo�ítány) žilo dle posledního 
s�ítání obyvatel 2 943 157 obyvatel, což je tém�� t�etina obyvatel �R (VDB �SÚ). To je 
dokladem toho, že problémy p�ím�stských vesnic jsou pom�rn� rozší�enou situací, se 
kterou se musí obce vypo�ádávat. 

2 Sou�asná podoba a problémy vesnice 
Podoba dnešní vesnice se velmi zm�nila od svého p�vodního stavu. Ve v�tšin� 
p�ípad� je zachována p�vodní urbanistická struktura v podob� nízkopodlažní 
zástavby rodinných dom� (tyto domy postrádají p�ízemí, které by bylo ur�eno pro 
obchod �i služby) s dvorem a p�ípadn� zahradou. Pom�rn� �astým jevem je narušení 
této tradi�ní stopy v podob� necitlivé p�ístavby panelových dom� nebo objekt� JZD 
v dob� komunistické totality. Jinak ale vesnická sídla stále tvo�í uzav�ený a kompaktní 
celek. 

Došlo ale k zásadním zm�nám, které poznamenaly jejich fungování: 

zm�na primární (agrární) funkce – Sou�asné vesnice ztratily svou p�vodní 
zem�d�lskou (agrární) funkci, na které byly založeny a ke které byly ur�eny. 
V d�sledku toho se pr�b�žn� pozm�
uje prostorové uspo�ádání – zem�d�lské a 
ú�elové dvory jednotlivých dom� ztrácejí význam, stejn� tak zahrady v�tšinou 
p�echází z pozice zem�d�lské do okrasné (nep�stují se zde zem�d�lské plodiny, je 
ur�ena pouze pro odpo�inek – trávník a stromy). Záhumenní cesty jsou zastavovány 
novými �adami dom�, stávají se z nich plnohodnotné komunikace a ulice. 

zm�na složení obyvatelstva – Mnoho z p�vodních obyvatel se odst�hovalo do m�st 
za prací a na jejich místo p�išli práv� obyvatelé z m�st. V�tšina obyvatel vesnice 
trvale dojíždí za prací do m�sta a mnoho dalších využívá své domy na venkov� 
k rekrea�ní funkci, kdy zde nebydlí trvale a p�ijížd�jí pouze o víkendech anebo o 
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svátcích (tzv. „chalupá�i“). P�vodn� živé vesnice tak jsou b�hem týdne poloprázdné a 
chybí zde ve�ejný život. 

snížená kupní síla vesnice – V d�sledku nejisté kupní síly (lidé dojížd�jí za prací, 
nebydlí zde trvale) a stavu, kdy je v blízkosti vesnice silné centrum komerce a služeb 
(lidé si rad�ji nakoupí v super- nebo hypermarketu ve m�st�) dochází ke krachu 
zdejších služeb (v�etn� základních). Stejn� tak dochází k pouhému p�ežívání 
vybavenosti (nap�. škol) na vesnici, protože lidé rovn�ž využívají blízkosti m�sta. 
Nap�íklad školní t�ídy se tak musí dotovat, jsou poloprázdné a obce nemohou zajistit 
dostate�n� kvalitní výuku. To vede k dalšímu odlivu d�tí, které rodi�e rad�ji zapíší do 
kvalitn�jších škol ve m�stech. Jde o uzav�ený kruh, v jehož d�sledku jsou funkce jako 
celek pohlceny m�stem a na vsi se jich nedostává. 

ztráta identity – V blízkosti v�tšího m�sta ztrácejí vesnice vlastní identitu. Lidé 
dojížd�jící za prací nebo trvale žijící jinde se identifikují rad�ji s m�stem, kde pracují, 
nebo odkud pocházejí. Z toho vyplývá snížený zájem o d�ní na vesnici a ztráta 
„sociální kontroly“ (JACOBS, Jane). Tedy stavu, kdy se lidé znají a zajímají se o d�ní kolem 
sebe – tento stav vede historicky k mnohem nižší kriminalit� než v anonymním m�st�. 
Ztrátou této „sociální kontroly“ díky vzr�stu anonymity a lhostejnosti tak vesnice 
pozbývá také této své výhody. Z bývalého lokálního centra se stává postupn� pouze 
jakási „noclehárna“, kde se obyvatelé s tímto místem neidentifikují a nezajímají se 
zde o ve�ejné d�ní. Slouží jim pouze pro p�espání za zav�enými dve�mi, ale nijak 
nep�ispívají k ve�ejnému životu obce, protože žijí jinde (ve m�st�). 

3 Transformace p�ím�stského vesnického sídla 
Vesnice v blízkosti st�edn� velkého m�sta se v d�sledku výše zmín�ných zm�n 
prom�
uje. M�sto se rozši�uje do její t�sné blízkosti, stahuje na sebe funkce (které se 
ve vesnici musí zrušit v d�sledku nedostatku lidí, kte�í by je využívali) a postupn� 
vesnici prom�
uje na svou m�stskou �ást. Tím vesnice ztrácí sv�j p�vodní vesnický 
charakter a urbanizuje se. 

St�edn� velká m�sta ale nemají dostate�nou sílu (výjimkou je v �R pouze Praha a 
Brno), aby prom�nily p�ímo urbanistickou strukturu vesnice a zm�nily ji na m�stskou. 
Vesnice si zachovává svou stopu a v sou�asné dob� má v�tšina p�ím�stských vesnic 
polo-urbanizovaný charakter, kdy se zm�nila jeho funkce a p�ibližuje se m�stu, ale 
stále si ponechává n�které zvláštní znaky a osobitost vesnice. 

Vesnice, které se staly p�ímo sou�ástí m�sta, se transformují do m�stské podoby – 
stávající rodinná p�ízemní zástavba se nadstavuje a zvyšuje, v p�ízemí na návsích 
(nyní nám�stí) vzniká vybavenost a služby, stavební fond je dopl
ován o bytové 
domy a celková zástavba je zahušt�na (díky zvýšení atraktivity lokality lidé stojí o to 
bydlet ve „m�st�“ a zárove
 využít p�íjemn�jšího m��ítka osídlení). 
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3.1 Výsledný stav vesnice 
Prom�na vesnic v blízkosti m�sta je z�ejm� proces, který nelze ani p�i nejlepší v�li 
zvrátit nebo zastavit. Je také otázka, zda bychom m�li chtít jej zastavovat ve chvíli, 
kdy k n�mu dochází samovoln� a živeln�.  

Je nicmén� na míst� si alespo
 položit otázku, jaký by m�l být výsledný stav, kterého 
chceme dosáhnout a který považujeme za nejlepší. Je výsledným ideálním stavem 
úplné pohlcení p�ím�stských vesnic m�stem a jejich prom�nou na m�stské �tvrt�? Je 
jím násilné zakonzervování sou�asného stavu a pokus o udržení vesnického 
charakteru sídla? Je jím n�jaký kompromis, kdy je vesnice p�irozen� transformována, 
ale p�esto je zachován její venkovský charakter? Má snaha o jeho udržení smysl? 

Ve chvíli, kdy se ur�í kýžený výsledný stav vesnice, m�žeme se rozhodnout n�jakým 
zp�sobem tuto prom�nu usm�rnit a využít nástroj� které nám dává územní plánování 
i dalších, abychom ze živelné zm�ny ud�lali �ízenou a vypo�ádali se s nebezpe�ími, 
které p�i ní hrozí.  

3.1.1 Možnosti a zp�soby 
Zám�rem je prozkoumat, jaké existují možnosti pro další zm�ny p�ím�stských vesnic 
a jakými zp�soby jich lze dosáhnout. Bylo by kup�íkladu možné uchovat charakter 
vesnice jako lokálního subcentra pomocí návratu jádrové funkce do centra (tedy na 
náves �i nám�stí), kde historicky bývala? Pokud by náves fungovala jako lokální 
subcentrum s vybaveností a službami, stala by se atraktivní i pro lidi z okolí a mohla 
by znovuoživit centrum vesnice. Dalo by se takové centrum diverzifikovat co do funkcí 
v rámci celého m�sta, aby získalo i celom�stskou atraktivitu?  

Práce by m�la prozkoumat širší spektrum možností, jak dosáhnout požadovaného 
cíle a pokud možno je p�edstavit na p�íkladech i s analýzou jejich p�ípadného dopadu 
na vesnice samotné i m�sta, u kterých leží. 

4 Záv�r 
Prom�na p�ím�stských vesnic v blízkosti st�edn� velkých m�st v sou�asnosti probíhá 
a dotýká se pom�rn� široké �ásti obyvatelstva �eské republiky. Sou�asný stav není 
rozhodn� uspokojivý (jak sou�asný stav vesnic, tak urbanizovaných m�stských �ástí). 
Proto je na míst� zamyslet se nad tím, jak jej vylepšit a zlepšit život jejich obyvatel, 
stejn� jako stav ve�ejného i urbánního prostoru. 
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