1. Literatura
 Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad
 Kevin Lynch – obrazy města
2. Urbanismus jako disciplína, vztah k architektuře, role při stavbě měst, aktéři
 Tvorba harmonického životního prostředí, plošné a prostorové, společensko-sociální
uspořádání
 Vědecko-technický i výtvarný obor
 Vědecký obor: přírodní vědy, ekonomické, ekonomické, spolčensko-sociální
disciplíny
 Výtvarný obor: architektura, historie, teorie architektury, technické a provozně
typologické znalosti
 Historie, teorie, rekonstrukce a tvorba sídel
 Aktéři: architekti, urbanisté, magistrát (?), developeři
3. Měřítková a typologická řada v urbanistické disciplíně
 Urbální elementy (sídelní řada):
a) Usedlost
b) Osada
c) Vesnice – do 700 obyv
d) Městys
e) Město – 2000 – 30000 obyv
f) Velkoměsto
g) Megapole, metropole
 Nové struktury, ___ nemají hranice, ___  aglomerace
 Optimální velikost města z hlediska ekonomičnosti: studie = od určité velikosti jsou
města už ekonomicky, ___i ___ ___, navíc ho _________
 Skladební jednotky města: dům – blok – čtvrť – obvod – místo – aglomerace
4. Podmínky ovlivňující podobu sídel, typy krajinných situací, formy uspořádání, příklady
 „Logus regi actum = místo určuje děj“
 Krajinné situace: rovinná, ostrožní, údolní města (jejich kombinace a další přírodní
situace)  Valenova systematika (Čech, emigroval do Německa) - popis města 
vztah krajiny a města
 Formy uspořádání města:
 Organické – Český Krumlov
 Rastrové (šachovnice) - NY
 Radiální - Dejvice
 Lineární – údolí (Karlovy Vary)
 Kombinace – šachovnice + radiální (Washington)
 Podmínky:
 Přírodní
 Odlišnost a jedinečnost každého místa
 Lesní plochy, zemědělská krajina, městská krajina, zeleň, voda, terén…
 Respektování a znalost přírodních podmínek, udržení ekologické
rovnováhy







Topografické
 Geologické poměry – ložiska nerostných surovin
 Geomorfologické poměry – sklon svahů…
 Klimatické poměry
 Hydrologické poměry – využití podzemních a povrchových vod
 Pedologické poměry – zemědělské využívání území (půdy)
 Hygienické poměry – tuhé a plynné exhalace, znečištění vody, půdy
 Vegetační poměry – poloha, kvalita zeleně, její funkční, rekreační
využití
Osidlovací a technické
 Historické jádro – znalost dosavadního historického vývoje sídla
 Památkový fond a chráněné zóny (objektů, přírodního prostředí),
znalost stavebního stavu a funkčního využití všech objektů
Hospodářské a sociální
 Ekonomika, výrobní síly, pracovní příležitosti, bytový fond, občanská
vybavenost, technická infrastruktura
 Demografická, sociální a věková skladba obyvatelstva v dané lokalitě
 Kritéria:
 Pohoda prostředí
 Možnost volby výběru povolání
 Možnost volby občanského vybavení (vzdělání, kultura, volný
čas)
 Možnost volby rekreačního prostředí
 Možnost tvorby kontaktů, psychická kvalita prostředí

5. Členění města, základní jednotky prostorového a funkčního uspořádání
 Společenský odraz, historický ývoj, pro každé město individuální
 Funkce (základní funkční složky):
 Bydlení
 Výroba
 Občanská vybavenost
 Zeleň a rekreace
 Doprava
 Technická infrastruktura
 Plynulý, harmonický soulad všech složek  harmonické životní prostředí
(bydlení + zeleň + rekreace  obvykle soulad; doprva, výroba + ostatní 
rozporný charakter – zvyšuje životní úroveň, znehodnocuje prostředí)


Prostor:
 Přírodní prvky = terén, zeleň, vodní plochy
 Civilizační (umělé) prvky = budovy, jejich soubory a technická díla

6. Centrum, vnitřní město, periferie, suburbie
 Centrum  historické jádro (Staroměstské náměstí)
 Vnitřní město = přilehlé části k centrální zóně (Smíchov)
 Periferie = vnější část, předměstí (sídlištně na okraji Prahy)
 Suburbie - přilehlé území (obce spojené s městem)
7. Typy urbanistických struktur z hlediska prostorového uspořádání, modely evropského města
z pohledu jejich vývoje
 Formy uspořádání města:
 Organické – Český Krumlov
 Rastrové (šachovnice) - NY
 Radiální - Dejvice
 Lineární – údolí (Karlovy Vary)
 Kombinace – šachovnice + radiální (Washington)
 Vývoj měst
 Středověk
 Bydlení, práce, občanská vybavenost v jednom objektu
 Náměstí centrem obchodu a společenského života
 Doprava v úzkých uličkách – pro povozy, chodce, veřejné stoky
 Voda rozváděna systémem kašen
 Středověké město v těžišti zemědělské krajiny (koncentrace obchodu a
řemesla)
 Nepříliš výrazné změny až do přelomu 18./19. stol
 19. století
 Manufaktury, průmysl, průmyslová revoluce
 Zrušení nevolnictví, uvolnění venkovské pracovní síly
 Růst měst, překračování hradeb, nové průmyslové čtvrti, nová obytná
předměstí (bloková zástavba)
 Železnice  město plošně velmi roste
 První inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, elektřina)
 Divadla, muzea, nádraží, sokolovny, střelnice, pojišťovny, banky,
obchodní domy (na místěch zrušených hradeb), první městské parky
(otevření původně soukromých zahrad šlechty veřejnosti – už po VFR)
 Vznik základních městských funkcí, výroba oddělena od bydlení
 Hygienické konflikty v životním prostředí – mezi bydlením a výrobou a
bydlením a dopravou  první urbanistické teorie zónování měta (Anglie
průmyslovou revolucí nejvíce zasažená – teorie zahradního města)
 20. století
 Tramvaje, metro, automobily  jiné nároky na šířku ulic
 Města přestavovány
 Konflikty v půdorysu původně středověkého města
 Nové regulační stavební plány



Po II. sv. v.
 Urbanistické teorie školy anglické, francouzské a sovětské
 Ohromný růst města osídlení
 Funkční členění, město se rozlévá do krajiny
 Růst automobilizace  problémy s životním prostředím
 Aglomerace
 Sídliště „na zelené louce“  zábor zemědělské půdy

8. Tradiční a rozvolněná městská zástavba - porovnání, athénská charta a její principy, pozitiva,
negativa
 Prostorové modely města:
 Tradiční:
 „zděné“, blokové
 Plošná dominace soukromého a polosoukromého
 „Jednotná forma architektury“ x mnohost forem prostorů
 Nepřehlédnutelnost, flexibilita, mnohovrstevnou  bohatství a
stabilita



Novodobé






Dominace veřejného, kolektivního
„Jednotná“ forma prostoru x mnohot forem budov
Přehlédnutelnost, chudoba prostorových dojmů
Specializace, předurčenost každého místa  nestabilita místa
= zoning, monotéma
Athénská charta
 90 bodů, komplexní řešení města
 CIAM = mezinárodní kongresy moderní architektury
 Moderní, avantgardní architekti (Le Corbusier)
 4. Kongres CIAM - Parník Patris II z Marseille do Athén a
zpět, funkční město (aspekty bydlení, rekreace, výstavba
a doprava, vše řešeno odděleně, myšlenka zónování

9. Hmotné a nehmotné elementy skladby města
a) Hmotné:
 Kompozice
 Organické
 Rastrové
 Radiální
 Lineární
 Kombinované
 Parcelace
 Způsob
 Typ







Domovní bloky (zástavba)
 Uliční
 Vnitrobloková
 Kompaktní
 Nekompaktní
 Solitérní
 venkovská
Objekty, domy
 Monofunkční
 Polyfunkční
 Komplexy
 Areály

Solitéry, dominanty
 Výškové
 Objemové
 Srostlice






Krajinné
Celoměstské
Čtvrťové
Lokální
Akcenty

b) Nehmotné:
 Typologie
 veřejné
 ulice
 pasáže
 průchody
 náměstí
 prostranství
 nábřeží
 parky
 soukromé
 dvory
 areálové prostory
 zahrady
 vnitrobloková zeleň
 přechodové
 loubí
 dvorany
 vstupní haly
 obchodní galerie





Morfologie
 Rostlé
 Nedokončené regulované
 Regulované
Význam
 Symbolické
 Hlavní
 Významné
 Základní – doplňující
 Intimní

10. Parcelace, členění a skladba pozemků, vymezení-hranice, různé formy zastavění
 Parcela = základní skladebná hmotná jednotka (základní kámen), vymezení prostoru,
který někomu patří (vlastnický díl)
 Obecná
 privátní
 Pozemek: má vlastníka a charakter – pole, louky, zastavitelná plocha
 KZP = koeficient zastavěných ploch - kde, kam, jak se má stavět, kolik se tam může
postavit…
 KPP = koeficient podlažních ploch - podíl maximální hrubé podlažní plochy objektů k
ploše území
 Parcela ve středověku
Renesance
11. Domovní blok, vývoj, uspořádání, typy, klady a zápory, příklady
 Druhy:
 Uliční zástavba
 Vnitroblok
 Kompaktní
 Nekompaktní
 Solitérní
 Venkovské
 Nárožní dům – specifikum bloku:
 Spojuje ulice
 Ekonomicky výhodný

 Funkční rozdělení bloku:
 Bydlení
 Zázemí
 Komunikace
 Rekreace
 Středověk: 10 – 15%, 19. Stol: 25 – 30%, rozšíření města do blokových předměstí
 Malé bloky – 30 – 40 m, veké bloky – 30 – 50 m, atypické (novodobé) bloky – 100 –
150 m (asi 50% veřejného prostoru)
 Koeficient zastavěných ploch, koeficient podlažních ploch, koeficient zeleně

12. Veřejný prostor, charakteristika, role ve městě, typy, kritéria členění, příklady
 Fyzický nebo abstraktní (ulice nebo místo střetávání myšlenek)
 stupně veřejnosti prostoru: od intimního, přes soukromý, polosoukromý, poloveřejný
až veřejný prostor
 veřejný prostor (fyzický) patří státu nebo obci, tudíž všem (až na výjimky – armáda…)
– odkud člověka nikdo nemůže vyloučit, vstup bez omezení
 restaurace – spíše poloveřejné nebo polosoukromé (závisí na majiteli, stylu a
klientele)
 nedílně spjat s komunikací (ve všech významech) – mezilidská, dopravní, mediální,
energetická
 dějen an veřejném prostoru: shromažďovací (statické) a dopravní (dynamické) 
rychlost, množství
 velikost veřejného prostoru  požadavky komunikace, ne pouze dopravy
 podíl na kompozici sídla
 prvky veřejného prostoru:
 uspořádání
 vybavení
 typy parterů
 povrchy
 zeleň
 výtvarné prvky
 náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky…
13. Veřejné prostory, typologie, morfologie, význam, měřítko
Viz otázka 12
+ Sitte:
 Dříve snaha co nejvíce uzavírat náměstí, každá ulice v jiném směru (jako lopatky
turbíny), dnes se prorážejí stěny, v rozích dvě kolmé ulice  izolované bloky, naha o
otevřenost náměstí, předsudek, že jen pravidelnost je správná
 Dlouhá přímá ulice s příčnými ulicemi – nuda, špatná orientace (NY)
 Smyslem technický, nikoli umělecký záměr – doprava, co nejúspornější využití
stavebních parcel
14. Veřejné, poloveřejné a soukromé prostory, přechodové formy
 Veřejné
 Ulice
 Pasáže
 Průchody
 Náměstí
 Prostranství
 Nábřeží
 Parky







Polosoukromé / poloveřejné
 Polosoukromý prostor = prostor sdílený, patřící uzavřenému společenství lidí
 Zeleň uvnitř bloku bytových domů
 Poloveřejný prostor = veřejně přístupný, ale zároveň koncipovaný tak, aby se
člověk, který do něj vstoupí, cítil pod určitým tlakem
 Restaurace
 Prostor před zvonky domu
Soukromé
 Dvory
 Areálové prostory
 Zahrady
 Vnitrobloková zeleň
Přechodové
 Přechod z veřejného do jiného prostoru
 Loubí
 Dvorany
 Vstupní haly
 Obchodní galerie

15. Uliční prostor, role v organismu města, vývoj, typy podle provozně-funkční charakteristiky,
významová řada, horizontální a vertikální uspořádání, uspořádání okolní zástavby, vybavení
prostoru, příklady
 Ulice = prostor pro komunikaci, v baroku kladen důraz hlavně na formu – fasády tvořily
prostor, to, co bylo za nimi spíše potlačovaly, vnější vzhled na prvním místě, parter
veřejného prostoru je velice proměnlivý
 Organismus města: urbánní struktura se vždy chová dovnitř i ven – jako člověk, živý
organismus, přírodní struktura  komunikuje, vztahuje se, navazuje… vždy součástí
něčeho většího, s čím se navzájem ovlivňuje
Ulice = lineární prostor, dráha, spojuje místa i rozděluje prostor, každým vnímána jinak
(cesta nebo kraj něčeho…)
 Vývoj ulice – ve středověku úzké uličky sloužící chodcům, povozům i jako veřejné stoky,
postupně dlážděny, kultivovány, v 19 stol kvůli dopravě vznikají nové nároky na šířku
ulic, budovány bulváry, řada konfliktů s původním středověkým městem
 Vybavení prostoru:
 Jízdní pruh
 Parking, zastavovací pruh
 Tramvajový pás
 Autobusový pruh
 Pruh pro cyklisty
 Pruh pro chodce
 Zeleň
 Dělící pásy
 Tramvajové ostrůvky

16. Náměstí, typologie, role v organismu města, vývoj, typy podle provozně-funkční
charakteristiky, významová řada, příklady
 Náměstí: hlavní veřejný prostor s významnými budovami (kostel, radnice, paláce…)
 Typy náměstí:
 Tržní (Ovocný trh)
 Duchovně – reprezentativní (Strossemeyerovo)
 Dopravní (Vítězné)
 Parková (Karlovo)
Dle Sitteho:
 Domplatz = katedrální (s křestní kaplí – baptisteriem)
 Mercato = tržiště s radnicí, kašnou, fontánou (nejdéle si zachovalo svůj obraz)
 Signoria = světské s knížecím palácem
 V průběhu doby se všechny tři typy mísí dohromady, životaschopnost udržena
do renesance (dnes už většinou spíše jako parkoviště, chybí malebnost…)
 Náměstí v organismu města: Jako uzel komunikací, centrum určité části města,
shromaždiště, výrazný a významný bod
17. Soustavy veřejných prostorů, kompozice, dramaturgie, příklady
 Soustavy:
 Účelové
 Symbolické
 reprezentativní
 Kompozice  zástavba, dominanty, veřejné prostory, topografická situace, přírodní
prvky
 Letokruhy a radiální výseče městem
 Měřítko, velikost, struktury, prostor, panorama
 Kompoziční prvky: osy, linie, plochy, dominanty  sektory, obvody, čtvrti, lokality, místa
 Role hmotných a nehmotných struktur
 Prostorové skelety
 Dynamické a statické utváření vnímání města
18. Infrastruktura města, členění, typy, účel, limity a požadavky
 Pohledy na inženýrské sítě:
 Technický servis
 Pohodlný život na určité civilizační úrovni (standart)
 Musí fungovat nepřetržitě a spolehlivě (dostatečné zabezpečení)
 Investiční deficit – významná nákladová položka, území bez inženýrských sítí
nutno „zainventovat“
 Liniové bariéry – se svými ochrannými pásmy mohou vytvářet bariéru pro
rozvoj (přizpůsobí se zástavba nebo infrastruktura)
 Byznys – majiteli privátní (nadnárodní) společnosti, maximalizace zisku,
monopolní postavení dodavatele
 Součást prostředí – vzájemný vliv s krajinou, zelení, vodním režimem,
geologickými podmínkami…







Požadavky, trendy:
 Obnovitelné zdroje
 Recyklace (odpadů, vody)
 Zbytková energie
 Centralizace zdrojů
Druhy:
 Voda
 Kanalizace, čištění vod
 Teplo
 Plyn
 Ropovody, produktovou
 Elektřina
 Veřejné osvětlení
 Telekomunikace
 Radiokomunikace
 Svoz a likvidace odpadů
Limity:
 Vodovodní sítě
 Min. profily: 80 – Praha, distribuční síť, 50 – výjimečně, 25 – přípojky
 Min. sklon: 3%
 Min. krytí: 1,5 m (méně pouze s tepelnou izolací)
 Kanalizace
 Min. profil: 250 – stoky, 150 – přípojky
 Min. sklon: 1631/D (D – průměr v mm), pro Prahu přísnější, přípojky min
1% (v Praze 2%)
 Min krytí: 2 m – jednotná a splašková kanalizace (Praha 2,5m), 1m –
dešťová kanalizace
 Teplo
 Parovod – teplota 300°C
 Kondenzátní potrubí – do 60°C nebo nad 85°C
 Teplovod, horkovod 110°C, vratné potrubí 60 – 70°C

19. Základní funkce-aktivity města
 Potřeby, požadavky lidí
 Obytnost = hlavní požadavek
 Původní požadavky společenství:
 Bezpečí, zázemí
 Společenské kontakty
 Symboly, identifikace, ztotožnění se s místem
 Současné funkce města:
A. Ochrana – uzavřenost
B. Komunikace - otevřenost
C. Reprezentace - obojí
 Funkce se vzájemně podmiňují a prolínají
 Přirozené prostředí je vždy funkčně „nečisté“, polyfunkční
 Čím bohatší struktura, tím stabilnější prostředí

20. Prostorové rozložení aktivit v rámci celku, pozitivní a negativní interakce. Limity
a) Zóny s převládající funkcí:
 Monofunkční charakter
 Bydlení, výroba, občanská vybavenost (nemocnice, rekreace, sport, školy) + ve
všech doplňující funkční složky (doprava, infrastruktura)
 Kompaktní charakter
 Výhody: dobře realizovatelná občanská vybavenost, organizace výstavby
 Nevýhody: velká denní dojížďka za prací a občanským vybavením, sterilita
prostředí
b) Zóny se smíšenou funkcí:
 Hlavně v historických částech města a malé obce
 Výhody: komplexita, zmenšení nezbytných dopravních vztahů, dobré
společensko-sociální vztahy, kulturní hodnoty
 Nevýhody: větší ekonomická náročnost provozu, náročnější stavební realizace a
technologie, provoz a údržba, inženýrské sítě a občanská vybavenost ve špatném
stavu
 Bez stavebních norem a regulí by vznikala nahodilá výstavba  nutný stavební program,
územní plán
21. Kompozice ploch s různým funkčním využitím, stratifikace, monofunkce, polyfunkce, zoning
Viz otázka 20
22. Centrum, centralita, polycentralita, centralizace, decentralizace, projevy ve městě, příklady
 Centrum  historické jádro (Staroměstské náměstí), funkčně smíšený charakter,
hlavní veřejný prostor
 Aglomerace = silně organizované území velkého města a jeho okolí zahrnující blízká
sídla, dominantní postavení jednoho (monocentrická), dvou (biocentrická)či více
měst (polycentrická)
 Projevy ve městě: intenzivní každodenní dopravní, ekonomický, sociální a kulturní
styk mezi jádrem a ostatními místy
 Centralizace = soustřeďování prvků sídla do určitého místa (areál ČVUT v Dejvicích),
decentralizace = rozmístění prvků pravidelně po sídle (mateřské školy a Základní
školy pravidelně rozmístěny po městě)
23. Bydlení, obytné prostředí, podmínky, limity, urbanistická typologie, architektonická
typologie, typy obytných domů
 Základní složka sídel
 Město i venkov
 Rozdílné formy, prostředí, kvalita, velikost…
 Kritéria:
 Stáří a technický stav
 Velikost obytné plochy (na 1 obyvatele)
 Obsazenost bytů
 Technická vybavenost
 Dostupnost a kvalita občanského vybavení
 Dostupnost dopravy do zaměstnání, za uměním, do centra
 Kvalita obytného exteriéru (rekreace, zeleň)
 Hygienické a mikroklimatické podmínky





Typy obytných domů
a) Rodinný dům
 Individuální
 Vila
 Dvojdům
 Řadový
 Atriový
 Venkovský
b) Bytový dům
 Schodišťový
 Chodbový
 Pavlačový
 Činžovní vila
 Věžový
 Polyfunkční
c) Hotel
 Podle místa
 Garni
 Městské
 Příměstské
 Lázeňské
 Rekreační
 Botely
 Podle délky pobytu
 Pasantní (cca 3 noci)
 Pobytové (týden a více)
 Podle velikosti
 Malé (do 100 l.)
 Střední (do 250 l.)
 Velké (od 250 l.)
Parking:
 Rodinné domy: 2 park. stání / 1 objekt
 Bytové domy: 1,5 stání / 1 byt
 Hotely: 1 stání / 1,5 – 5 lůžek

