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Úvodní poznámky
• nemusíte se to učit nazpaměť

• ani odborné termíny

• jde o pochopení principů

• měli byste tušit, jak si odvodit souvislosti…

• PDF prezentace bude k dispozici
• home.czu.cz/fantav→ výuka

• kdykoliv vám něco nebude jasné, hned se ptejte
• jsem tady proto, abych Vám odpovídal

• pokud se mnou nebudete souhlasit, klidně mi to 
řekněte
• nemám patent na pravdu
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http://home.czu.cz/fantav
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Urban sprawl, suburbanizace, sídelní kaše

• Co to vlastně je?

• Kdo z Vás bydlí v suburbiu a jaké to tam je?
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Lingea Lexicon 5



Vznik předměstí coby přirozená 
součást vývoje měst
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archivnimapy.cuzk.cz
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Roberts (1996)
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Urban sprawl, suburbanizace, sídelní kaše
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Urban sprawl, suburbanizace, sídelní kaše

• Růst města prostorovým rozpínáním do okolní venkovské a 
přírodní krajiny

• Nižší hustota osídlení, vysoká prostorová segregace aktivit a 
funkcí, nekompaktní rozvoj, prostorová roztříštěnost

• Rodinné domy se zahradou, sociálně homogenní rezidenční 
zóny

• Komerční zástavba, průmyslové parky

• Závislost na blízkém větším sídle

• Suburbanizace rezidenční/komerční

• Koncentrace komerční zástavby do pásů podél dopravních 
tepen

• Chybějící plánování a řízení využití pozemků na metropolitní 
úrovni

• Suburbanizace – přirozená součást procesu vývoje měst
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Sýkora (2002), Ouředníček (2002), Seltzer (2002), Downs (1999)
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foto: Martin Ouředníček, 
http://suburbanizace.cz/01_
teorie_suburbanizace.htm

Rezidenční a komerční suburbanizace

http://suburbanizace.cz/01_teorie_suburbanizace.htm


Urban sprawl, suburbanizace, sídelní kaše

„Urban sprawl, also called sprawl or suburban 
sprawl, the rapid expansion of the geographic extent
of cities and towns, often characterized by:

• low-density residential housing,

• single-use zoning,

• and increased reliance on the 
private automobile for transportation.“
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https://www.britannica.com/topic/urban-sprawl

https://www.britannica.com/topic/urban-sprawl


11Suburbanizace.czOtázka: co tam je a co tam není?
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Atlas krajiny České republiky
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Atlas krajiny České republiky
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OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., KLSÁK, A. (2018): Zóny 
rezidenční suburbanizace v obcích Česka 2016. 
Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity 
Karlovy. http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/zony-2016

http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/zony-2016
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Příčiny
• Nárůst koncentrace obyvatelstva do metropolí, vznik 

souměstí
• Poptávka po novém bydlení
• Vyšší příjmy středních vrstev, růst životní úrovně, 

požadavek na kvalitní bydlení
• Nedostatečná kvalita života ve městech
• Dopravní dostupnost
• Dostupnost pozemků
• „Zelené“ prostředí
• Liberální stavební předpisy
• Reprezentativní adresa, atraktivita prostředí
• Přirozené přání lidí: vlastní dům a pozemek
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Ptáček (2002), Beck (1972)
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Ideální představa 
Ebenezera
Howarda (1850 –
1928) o 
zahradních 
městech

Ebenezer Howard, To-
morrow: A Peaceful Path 
to Real Reform.
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http://suburbanizace.cz/komiks/Vyhled_d
o_krajiny.png

http://suburbanizace.cz/komiks/Vyhled_do_krajiny.png


Suburbánní výstavba v Česku v 90. letech

• Hlavní příčiny dle R. Perlína:
• Zastavení výstavby nájemních domů ve městech, úbytek 

bytového fondu ve starších částech města přeměnou na 
komerční služby

• Neexistence tradice v architektonickém a urbanistickém 
rozvoji malých sídel

• Rychlé a zásadní změny stavebního zákona a přístupů k využití 
území

• Uvolnění legislativních bariér z období komunismu a současně 
ještě neexistující nová regulační opatření

• Nezkušenost aktérů
• Vznik nových projekčních ateliérů bez potřebné praxe
• Uvolnění ochrany ZPF
• Restituce zemědělské půdy dědicům původních vlastníků –

nezemědělcům
• Absence použitelných územních plánů
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Perlín (2002)
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http://suburbanizace
.cz/02_teorie_prosto
rovy_vyvoj_mest.ht
m

http://suburbanizace.cz/02_teorie_prostorovy_vyvoj_mest.htm


Význam regulací v ÚP
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Význam regulací v ÚP
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Důsledky
• Jaké má suburbanizace důsledky?

• Nápověda: tři pilíře udržitelného rozvoje
• ekonomický

• ekologický

• sociální
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Důsledky (1)
• Doprava

• Nízká hustota osídlení → nemožno obsloužit MHD

• Závislost na dojíždění autem (práce, škola, služby), 
nutnost silniční infrastruktury, parkování

• Stupeň motorizace přesahuje absorpční schopnosti měst

• Ekonomické důsledky
• vyšší náklady na výstavbu

• vyšší náklady na dopravu
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Sýkora (2002), Gremlica (2002), Ouředníček (2002), 
Seltzer (2002), Pucher (2002), Ptáček (2002)
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Hnilička (2012)
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Zdroj 
neznámý (!)
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Pucher (2002)



Důsledky (2)
• Sociální důsledky

• Vznik sociálně homogenního prostředí
• Posilování individuace, oslabování sociální soudržnosti, oslabení 

smyslu pro komunitu
• Vylidňování center měst
• Zonace městských aglomerací → prostorová i sociální separace až 

segregace
• Gated communities
• Vznik izolovaných satelitních městeček a suburbánních 

komerčních/obchodních zón
• Nevyužívání starých průmyslových zón a starých obytných či 

obchodních objektů
• Změna významu centra a periferie
• Změna fyzické struktury a funkce suburbánních lokalit
• USA: pracovní příležitosti se též přesouvají do suburbií → úpadek 

center měst
• USA: Přesun terciérních aktivit (služby) do suburbií → ta se stávají 

nezávislými na původních městech, vznik suburban downtown, 
edge cities
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Sýkora (2002), Gremlica (2002), Ouředníček (2002), 
Seltzer (2002), Pucher (2002), Ptáček (2002)
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http://suburbanizace.cz/analyzy_02_setreni_vysledky_voleb.htm

http://suburbanizace.cz/analyzy_02_setreni_vysledky_voleb.htm
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Klápšťová a kol. (2013)
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Důsledky (3)
• Ekologické důsledky

• Radikální změny ve využívání krajiny (zábor půdy, zánik 
ostatních funkcí krajiny)

• Fragmentace krajiny její prostupnost  krajiny (ÚSES)

• Překračování meze únosnosti přírodního prostředí

• Ohromná potřeba prostoru a půdy

• Vyšší spotřeba energií

• Snižování rozlohy a nevhodné rozmístění vegetace

• Intenzivní doprava → hluk, prašnost, zplodiny výf. plynů
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Sýkora (2002), Gremlica (2002), Ouředníček (2002), 
Seltzer (2002), Pucher (2002), Ptáček (2002)
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ilustrace Milan Valeš, Maier a kol. (2012)
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mapy.cz, wikipedia
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Kovář (2012)



Hledání řešení
• Co s tím můžeme dělat?

• Nápověda: tři pilíře udržitelného rozvoje
• ekonomický

• ekologický

• sociální
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mapy.cz
Úkol:
1. Identifikujte problémy
2. Navrhněte jejich řešení



Řešení?
• Zastavení procesu X regulovat proces?

• Svoboda jednotlivce X regulace v zájmu celku?

• Regulovat vše X ponechat určitou volnost?

• Odpovědnost obyvatel, zájem o rozvoj obce, 
občanský aktivismus

• Participace, účast obyvatel

• Nařídit X dát na výběr

• Co vlastně chceme? Jakou krajinu a jaká města 
chceme? Máme vizi?
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Sýkora (2002), Seltzer (2002), Pucher (2002)
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Hnilička (2013)
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