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Motto:  

„Stále větší část každodenního života lidí se odehrává v soukromé sféře, soukromých 
domech, u soukromých počítačů, v soukromých autech, na soukromých pracovištích 
a v silně kontrolovaných nákupních centrech. Zdá se, že v této společenské situaci je 
logicky změněná a významná pozice města jako veřejného prostoru a setkávání.“ 

(Gemzoe, L. - Gehl, J., 2002, s. 20) 

1. Úvod 

Prudký rozvoj suburbánních částí měst za posledních bezmála 15 let s sebou 
přinesl i problematiku kvality bydlení v urbanizovaných částech, které zpravidla 
vznikají rozrůstáním sídel do volné krajiny. Proces stěhování obyvatelstva a funkcí 
z větších měst na jejich okraje i za jejich administrativní hranice zřejmě nelze 
zastavit. Zcela jistě ovšem můžeme ovlivnit kvalitu nově vznikajících obytných celků. 
(Ouředníček, 2008) 

Tento u nás relativně nový fenomén je zajímavý i z hlediska procesu utváření 
podoby nové výstavby. Pro účely tohoto příspěvku sledujeme problematiku vzniku  
veřejných prostranství na nově navržených zastavitelných a již zastavěných plochách 
vybrané modelové obce. Za příklad obce ležící v zázemí aglomerace byla vybrána 
obec Střelice u Brna. 

2. Základní údaje 

Obec Střelice leží  na železniční trati Brno – Jihlava asi 13 km západně od 
Brna. Katastrální území Střelic o ploše 1 467 hektarů leží ve výšce 233 – 368 m. n. 
m. a se svými 2 600 obyvateli se řadí mezi větší obce bývalého okresu Brno - 
venkov. První nejstarší dochovaná písemná zmínka o Střelicích pochází z roku 1375 
ze zakládací listiny kartuziánského kláštera v Králově Poli.  

Původní obec vznikla jako okrouhlice zemědělských usedlostí kolem kostela 
Nejsvětější Trojice, který je také nejstarší střelickou stavbou. Kolem kostela se 
soustřeďuje kulturní centrum obce s nejstarší zástavbou - náměstí Svobody, ulice 
Nebovidská a ul. Kozí strana. Tato část je tvořena většinou jednopodlažními domky 
venkovského charakteru, často typu zemědělských usedlostí s širokou uliční frontou. 
Výstavba dále pokračovala hlavně podél komunikací Brněnská, Nebovidská, Ant. 
Smutného, Bezručova a Nová. Domy zde již nemají pouze venkovský charakter, 
uliční fronta je užší a objekty jsou vyšší.  

Po zavedení železnice v roce 1885 se obec rozšířila o část Vršovic v odsunuté 
poloze, kde byla realizována zástavba vilek předměstského charakteru, stejně tak za 
železniční tratí v ulici Nádražní a Jar. Svobody. V 80. letech bylo dostavěno propojení 
mezi původními Střelicemi a Vršovicemi výstavbou čtyřpodlažních bytových domů. 
Nedávno byl soubor bytovek doplněn o další bytový dům a penzion pro seniory. 
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Obr. 1 Poloha Střelic u Brna, zdroj viz. [8] 

3. Rozvoj obce 

Obec má v současné době kolem 2 600 obyvatel a dá se předpokládat nárůst 
na 3 000 obyvatel v časovém horizontu 10 až 15 let. Střelice se rozkládají na výměře 
1467 ha, z toho zhruba 800 ha zabírá zemědělská půda, 500 ha lesní půda a kolem 
30 ha tvoří zastavěná plocha. Vzhledem k situování sídla u železnice v blízkosti 
Brna, kvalitní technické infrastruktuře a zajímavému přírodnímu okolí je v obci velký 
zájem o výstavbu rodinných domů. Reálný předpoklad je výstavba 100 rodinných 
domů v časovém horizontu 10 až 15 let. Časový horizont dokončení prvé etapy 
výstavby je předpokládán do roku 2015, další rozvoj je uvažován cca do roku     
2025. (Košťálová, 2009) 

4. Problematika rozvoje veřejných prostranství 

Obec Střelice nezaznamenala takový růstový boom jako některé jiné obce 
v okolí Brna. Například obec Moravany u Brna, kterou lze považovat za srovnatelnou, 
se za poslední čtyři roky rozrostla o cca 450 nových obyvatel. Střelice se rozrostly 
pouze o cca 100 obyvatel. Přesto lze pozorovat i v této modelové obci některé 
problémy, které s sebou proces suburbanizace přináší.  

Na začátku celého procesu vysledujeme zájem obce, investora i majitelů 
dotčených pozemků o stavební rozvoj obce. Jsou vybrány konkrétní zájmové plochy 
a určeny v územním plánu k rozvoji námi sledované rodinné a bytové zástavby 
V aktuálním územním plánu se jedná o západní část obce, která se má doplnit a 
propojit novou rodinnou zástavbu v části Vršovice s původním sídlem. Severně od 
železnice za ulicí Jar. Svobody je pak doplněna rozestavěná lokalita individuálního 
bydlení a zástavba je rozvíjena podle požadavků obce i na jejím jihovýchodním okraji 
v dále sledované modelové lokalitě A. Jako lokalita B našeho zájmu je stanovena 
plocha v západní části obce v jakémsi správním centru Střelic mezi budovou základní 
školy, nákupního střediska a plochou sportovně rekreačního areálu, kde měla obec 
zájem na rozšíření plochy sídelní zeleně. 

 



 

  54 

 
Obr. 2 Výřez základního členění Střelic – červeně navržené                                                     

plochy bydlení, zdroj viz. [3] 

 

4.1 Modelová lokalita  A v zastavitelném území obce 

Jako modelová lokalita posloužily navržené plochy bydlení na jihovýchodním 
okraji obce. Vybraná lokalita A o celkové rozloze 6,22 ha je určená pro bydlení 
v rodinných domech. Je tvořena 6,05 ha orné půdy, zahrad, ovocných sadů a 
trvalých travních porostů ve II. a V. třídě ochrany a 0,17 ha nezemědělských ploch. 
Předpokládaný zábor zemědělské půdy činí cca 1, 71 ha. Územním plánem obce 
byla stanovena jako podmínka pro využití území územní studie a doplnění technické 
infrastruktury.  

Územní studie byla urbanistickým ateliérem na základě jednání s developerem 
zajišťujícího novou výstavbu zpracována na podzim roku 2009 a finálnímu řešení 
předcházely dva variantní návrhy. První variantní řešení zahrnuje návrh výstavby 50 
rodinných domů s parkovišti pro osobní automobily, stanovišti na tříděný odpad a 
s veřejně přístupným parčíkem s vyhlídkou o velikosti cca 1280 m2. Druhá variantní 
verze zvyšuje počet rodinných domů na 68 a parčík s vyhlídkou posouvá za hlavní 
příjezdovou cestu směrem od Střelic. Jeho rozměry se snižují na 1230 m2, ale zato 
vytváří zajímavou veřejnou plochu, která by mohla sloužit jako centrální plocha pro 
setkávání a volnočasové aktivity obyvatel.  

Poslední verze urbanistické studie na veřejnou ozeleněnou plochu zcela 
rezignuje  a redukuje ji na hřišťátko v západním cípu území.  Veřejná plocha se 
zelení je omezena na 150 m2 z původních 1280 m2. Původní záměr, který by 
pomohl vytvořit místo pro setkávání sousedů nejen z nových rodinných domů, ale i 
například herní plochu pro děti starousedlíků, se výrazně „scvrknul“ a „podlehnul“ 
tlaku investora i majitelů pozemků. Je více než pravděpodobné, že takto pojatý 
prostor nemá možnost obohacovat lokalitu ani esteticky a ani funkčně (např. tím, že 
zabezpečí volnočasové funkce veřejného prostoru: odpočinkovou, sociální, 
ekonomickou, zábavní nebo edukační) (Křeháčková – Horký, 2009).   

 

lokalita B 

lokalita A 
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Obr. 3 Urbanistická studie pro lokalitu A s parčíkem, 1. varianta, zdroj viz. [6] 

 

 
Obr. 4 Urbanistická studie pro lokalitu A s parčíkem, 2. varianta, zdroj viz. [6] 

 

 
Obr. 5 Urbanistická studie pro lokalitu A s dětským hřištěm v odsunuté lokalitě,                  

finální verze, zdroj viz. [6] 
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4.2 Modelová lokalita B v zastavěném území obce 

Pro sledování rozvoje systému sídelní zeleně na veřejných prostranstvích byla 
zvolena další hodnocená lokalita B, která se nachází v západní části obce v jakémsi 
druhém  centru obce. V tomto správním centru je umístěna většina kapacitní obecní 
vybavenosti. Obec pojala záměr na rozšíření a propojení ploch sídelní zeleně v této 
části obce, které měly spojit stávající plochy občanského vybavení sociálního typu 
(základní školu) s občanským vybavením sportovního typu (fotbalové hřiště, 
koupaliště atd.). Mělo tak dojít ke zkvalitnění a zpříjemnění prakticky každodenní 
cesty školáků i ostatních obyvatel za sportovními aktivitami.  

Záměr obce se nepodařilo prosadit vzhledem k odlišným požadavkům 
stávajících majitelů, kteří odmítli obci poskytnout pozemky potřebné pro realizaci 
navrhovaného parčíku a aleje kolem komunikace. Důvodem byla samozřejmě nižší 
výkupní cena pozemků pro sídelní zeleň oproti například ceně za pozemky  pro 
rodinnou zástavbu.  

 

      
Obr. 6 (vlevo): Výřez z původního návrhu ÚPO Střelice, navrhované rozšíření sídelní zeleně 

Obr. 7 (vpravo): Výřez z aktuálního ÚPO Střelice, zdroj viz. [3] 

 

Z obou hodnocených modelových příkladů vyplývá důležitá úloha obce, která 
má možnost pomocí nástrojů územního plánování - zejména územního plánu a 
regulačního plánu - ovlivnit budoucí podobu obce. Nedůsledné uplatňování těchto 
nástrojů a podléhání nátlaku investorů může vést k jen těžko napravitelné degradaci 
prostředí v obcích.  

5. Naděje na změnu 

Naději na změnu postupu (zejména developerských společností) přináší od 
nového roku 2010 úprava vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území a to konkrétně  § 7, který definuje plochy veřejných prostranství a 
uvádí, že pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou 
související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Zároveň 
z ploch veřejných prostranství vyjímá pozemní komunikace.  

Novelizace vyhlášky nestanovuje, jakým způsobem mají tyto veřejné plochy 
vyplývající ze zákona vypadat. Poskytuje tak příležitost pro další spolupráci 
architekta, developera a obce - jakým způsobem se bude rozvoj výstavby a 
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veřejných ploch uskutečňovat. Spolupráce všech zúčastněných přinese odpověď na 
otázku, zda v daném konkrétním případě dojde jen k nutnému naplnění litery zákona 
a k odsouvání veřejných prostranství do nejméně vhodných částí území nebo 
naopak k využívání potenciálu území a podpoře genia loci stávajícího místa. Zde je 
třeba podotknout, že konečná odpověď ve fyzické podobě ovlivní životy nejen této 
generace, ale i těch příštích. Velmi výstižně na tuto skutečnost poukazuje K. Dubská 
v předmluvě ke knize Sídelní kaše: „špatně postavený dům naši potomci možná 
jednou zboří, ale jednou rozparcelované a urbanizované území se v původní volnou 
krajinu změní těžko“. (Dubská In Hnilička, 2005, s. 9) 
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