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Urban sprawl x suburbanizace -
co to je?

SUBURBANIZACE

přesun obyvatel a jejich aktivit z jádra města na jeho
okraj                                                 
přirozený proces 

suburbanizace probíhající nekoordinovaně

neuspořádané sídelní útvary, vznikající rychlým
rozrůstáním obcí 
absence cílené architektonické podoby, veřejné
zeleně a občanské vybavenost

PŘEKOTNÁ SUBURBANIZACE

URBAN SPRAWL = sídelní kaše

SUBURBIE = část rezidenčního urban sprawl



ZMĚNA ROZLOHY ZÁSTAVBY ČTVEŘICE OBCÍ Z ROKU 2003 (VLEVO) DO ROKU 2018
(VPRAVO)



KOMERČNÍ ZÓNA



REZIDENČNÍ ZÓNA - SATELITNÍ MĚSTEČKO



Postup

 Studium leteckých snímků, návštěva území 
 Studium územně plánovacích dokumentů - ÚP, RP 
Analýza růstu počtu obyvatel a rozvoje zástavby; 

   4. Analýza sedmi sledovaných jevů 
růst počtu obyvatel - počet obyvatel/rok
růst zástavby - m2/rok 
ekologická stabilita - koeficient 
plochy veřejné zeleně v intravilánu - m2/obyvatele

další tři jevy dle individuálních podmínek území

1.

2.

3.

pokud jsou první tři body v pořádku, následuje
kontrola prostupnosti krajiny + stručné konstatování
stavu lokality a rozvoje sídla; pokud je shledán
problém, tak: 

a.

b.

c.

d.

+ 

5. Stanovení optimálních čísel pro sledované jevy
6. Stanovení návrhů a opatření vedoucích k dosažení

potřebných čísel
7. Stanovení prováděcích nástrojů navrhovaných 

opatření



JEDNOTLIVÉ KROKY S PŘÍKLADY Z ODBORNÉ PRAXE -
KRAJINNÉ STUDIE ČTVEŘICE OBCÍ NEDALEKO PRAHY



1. Studium leteckých snímků +
návštěva území + setkání se
starostou/ty

Červená barva = plocha zástavby



2. Studium územně plánovacích
dokumentů

Územní plán, Regulační plán aj. - jak se věnují
hlavním znakům překotné suburbanizace 

0 = vůbec 
1 = zmiňují jej, ale pouze v obecné rovině
2 = podrobně jej řeší



3. Analýza rozvoje počtu
obyvatel a rozvoje zástavby v
posledních 30 letech

VÝVOJ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (VLEVO), VÝVOJ POČTU OBYVATEL (VPRAVO)



 

NYNÍ JSOU DVĚ MOŽNOSTI:

 
 

 LOKALITA NEVYKAZUJE ZNAKY
 PŘEKOTNÉ SUBURBANIZACE

stručné zhodnocení
aktuálního stavu lokality 
doporučení drobných
opatření k zachování nebo
zlepšení tohoto stavu

LOKALITA VYKAZUJE ZNAKY 
PŘEKOTNÉ SUBURBANIZACE

další kroky vedoucí ke
zlepšení aktuálního stavu
lokality



4. Analýza sedmi sledovaných
jevů - čísla

 růst počtu obyvatel - počet obyvatel/rok 
růst zástavby - m2/rok 
ekologická stabilita = poměr ekologicky stabilních a
nestabilních ploch - koeficient 
plocha veřejné zeleně v intravilánu - m2/obyvatele

odtok dešťové vody ze zpevněných povrchů - m3/m2 
riziko eroze zemědělské půdy odtokem vody - koeficient 
hluk z vysokorychlostních silnic - dB 

1.

2.

3.

4.

+ 3 jevy, zvolené individuálně dle daného území 
a.

b.

c.





5. Stanovení potřebných čísel

obecné normy  - např.
veřejná zeleň v intravilánu
koeficient ekologické stability a riziko eroze půdy
odtokem vody
 normy ministerstva zdravotnictví

dle dosavadních zkušeností z odborné praxe



6. Návrh opatření, která
povedou ke zvoleným číslům



 

KONKRÉTNĚ

NOVÉ PLOCHY
KRAJINNÉ

ZELENĚ
polní cesty
remízky
louky a pastviny 
aj.

ZVĚTŠENÍ
PLOCHY

VEŘEJNÉ ZELENĚ
V INTRAVILÁNU

přeměna
betonových
povrchů na
trávníky 

PROTIHLUKOVÁ
OPATŘENÍ

 

OMEZENÍ RŮSTU
SÍDLA

"obklíčení" části
zástavby
krajinnou zelení



GRAFICKÁ PODOBA NÁVRHU



7. Definice prováděcích nástrojů
navrhovaných opatření

Koncepce uspořádání krajiny (povinná kapitola ÚP)
zřízení regulačního plánu 
Projekt zelené infrastruktury



Pracujme s městem chytře
a s ohledem na krajinu

 

Ing. Kateřina Slavíková
slavikova.katerina@gmail.com


