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DEFINICE TERMÍNŮ

OBEC- základní jednotka veřejné správy a samosprávy, územní samosprávní celek 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ - technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 
nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí, území každé obce je vymezeno jedním 
nebo více katastrálními územími, na území dnešního Česka vznikly jednotky územního katastru 
v roce 1789 při zavedení josefínského katastru

INTRAVILÁN OBCE - zastavěné území obce,  intravilán zpravidla vyplňuje střed katastrálního 
území dané obce

EXTRAVILÁN OBCE – nezastavěná část katastrálního území obce, většinou po obvodu 
katastrální hranice

VEŘEJNÝ PROSTOR OBCE - veřejným prostranstvím se obecně rozumí veškerá místa volně
přístupná veřejnosti

NÁVES – historický střed obce, jedná se zpravidla o rozšířený veřejný prostor, kolem kterého 
jsou soustředěny jednotlivé usedlosti, na návsi jsou situovány důležité stavby obce
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KATASTRÁLNÍ MAPA OBCE
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PRÁCE ARCHITEKTA

URBANISTA - navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí krajiny, usiluje o směřování k 
optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a 
ochraně kulturního dědictví s cílem zajištění udržitelného rozvoje území v environmentálním, sociálním a 
hospodářském ohledu

ARCHITEKT - slovo „architekt“ je odvozeno z řeckého slova arkhitekton – vedoucí stavitel, architekt 
transformuje potřeby klienta do návrhu, respektive realizace, s ohledem na životní prostředí, estetické a 
kompoziční zásady, všechny principy, vlastnosti a předpisy, kterým musí jeho návrh odpovídat, architekt 
musí být schopen navrhnout co nejlepší řešení s ohledem na všechny informace a požadavky

KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT - snaží se starat o krajinu tvořivým a udržitelným způsobem, krajinářská
architektura reprezentuje syntézu umění, vědy, technických poznatků a praxe

ZAHRADNÍ ARCHITEKT - zabývá se zahradními a parkovými úpravami se záměrem vytvořit vhodné životního 
prostředí pro člověka, s vhodnými sociálními, užitkovými a estetickými atributy

Pojem „zahradní architektura“ definuje zahradní architekt Ivar Otruba jako profesi architektonické tvorby a 
obor umělecké činnosti, jehož hlavním posláním je utváření formací z přírodních prvků při spolupůsobení
výtvorů stavebních technických a výtvarně architektonických. Pojem „krajinářská architektura“, řeší
problematiku krajiny v širokých souvislostech.

Práce zmiňovaných profesí je ve své podstatě stejná, výrazně se liší především ve velikosti měřítka 
zpracovávaných návrhů.
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UKÁZKA PRÁCE URBANISTY
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UKÁZKA PRÁCE ARCHITEKTA
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UKÁZKA PRÁCE KRAJINÁŘSKÉHO ARCHITEKTA
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UKÁZKA PRÁCE ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA
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STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

STUDIE – návrh vypracovaný architektem

POŽADOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – návrh podrobněji rozpracovaný do dalších fází
projektové dokumentace, které jsou nezbytné k prověření všech skutečností daných zákony a 
jejich vyhláškami, dokumentaci prověřují dotčené orgány státní správy, správci inženýrských sítí
atd.

REALIZAČNÍ PROJEKT – prověřená projektová dokumentace podrobněji rozpracovaná do 
projektu, dle kterého lze návrh realizovat
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POSTUP PRÁCE: 

1. ZADÁNÍ – v zadání klient specifikuje své požadavky na práci architekta

2. ANALÝZY, PRŮZKUMY – slouží ke získání všech potřebných informací týkajících se zadaného úkolu, jsou 
podkladem pro vytvoření kvalitního návrhu, množství a rozsah analýz vychází z problematiky zadaného 
úkolu, lze provést např. analýzu stávajícího stavu, dopravy, historických podkladů, společnosti, okolní krajiny, 
turistického ruchu, služeb atd. 

3. NÁVRH KONCEPTŮ - architekt nabídne klientovi více variantních řešení, pomocí kterých si klient ujasní své
požadavky

4. VYPRACOVÁNÍ STUDIE – vyhotovení návrhu, z kterého je patrné základní prostorové, konstrukční a 
materiálové řešení daného zadání

5. VYPRACOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH STUPŇŮ POŽADOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - studie je podrobněji 
rozpracována, tak aby z ní byly patrné informace důležité pro schválení jednotlivými dotčenými orgány

6. VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - detailně rozpracovaná projektová dokumentace, na jejím 
základě lze provést realizaci návrhu

7. REALIZACE  - architekt se na realizaci podílí autorským dozorem, hlídá dodržení návrhu při realizaci
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ANALÝZA 
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VARIANTNÍ KONCEPTY
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STUDIE
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REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
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HISTORICKÉ SOUVISLOSTI UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTORU

HISTORICKÉ MAPY – z historických map lze odečíst postupný vývoj urbánní struktury obce, 
který byl často založen na funkčních a logických souvislostech, které je dle uvážení v návrhu 
vhodné respektovat

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ V KRONIKÁCH A ARCHIVECH – mnohdy zde můžeme najít různé
důležité informace a souvislosti, které nám pomohou lépe pochopit dané místo

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ OD PAMĚTNÍKŮ – pamětníci často zažili například více úprav veřejného 
prostranství v obci a vhodně kladenými dotazy jsou schopni posoudit výhody a nevýhody 
jednotlivých řešení, vědí o místě mnohem více informací, než je architekt schopen během 
zpracovávání návrhu zjistit
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HISTORICKÁ MAPA                          2.vojenské mapování 1836-
1852
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HISTORICKÁ MAPA                          3.vojenské mapování 1877-
1880

CESTY VENKOVA – PROMĚNY MÍST



HISTORICKÁ MAPA                                                           
1953
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HISTORICKÁ FOTOGRAFIE Z ARCHIVU
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HISTORICKÁ FOTOGRAFIE Z ARCHIVU
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INFORMACE Z KRONIKY
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SLUŽBY V MALÝCH OBCÍCH

Řada služeb není dnes v rámci malých obcí udržitelná a došlo k jejich přesídlení do větších 
měst. Centra obcí tak ztratila jednu ze svých důležitých funkcí, vylidnila se. Často se v úplném 
centru obce nalézá prázdná budova nefunkčního obchodu, hospody či školy. Do budoucna se 
nedá předpokládat, že by se služby ve stejném rozsahu do obcí vrátily, a tak je potřeba najít 
nové využití pro opuštěné objekty a novou úpravu pro návsi, která nabídne lidem prostor pro 
nové aktivity.
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DOPRAVA V MALÝCH OBCÍCH

V 2.polovině 20. století docházelo často k nadměrnému upřednostňování dopravy. Nově
navržené komunikace často necitlivě narušily původní strukturu obce. Veřejná prostranství byla 
necitlivě upravena zřízením velkého množstvím zpevněných ploch. 
Je těžké najít kompromis mezi fungující dopravou a vyváženým množstvím zpevněných ploch s 
primárně dopravní funkcí ve veřejném prostoru, přesto je třeba nahlížet problém vždy z více 
úhlů a dopravu jednostranně neupřednostňovat.  
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ORGANIZACE POHYBU A BARIÉRY VE VEŘEJNÉM PROSTORU 
MALÝCH OBCÍCH

V 2. polovině 20. století byla ve veřejných prostorech vytvořena řada bariér / obrubníky, zídky, oplocení, 
zábrany atd./, které měly pomoci organizovat veřejný prostor a tím usnadnit jeho využívání. Tyto principy 
však mnohdy nefungují, a to především v malých obcích. Velká organizace pohybu lidí je tu výrazně
negativním jevem, který lidem znepříjemňuje pohyb po obci a často zabraňuje svobodnému a variabilnímu 
využívání veřejných ploch.  
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ORGANIZACE POHYBU A BARIÉRY VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU MALÝCH OBCÍCH
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CHARAKTER DŘEVIN V MALÝCH OBCÍ

Návsi v malých obcích byly dříve vnímány nejen jako veřejný prostor, ale současně i užitková
plocha. V jejich středu byly vysazovány ovocné dřeviny. Ovocné dřeviny jsou menší stromy, 
které dávají návsi výrazně lidské měřítko, během roku se mění, krásně kvetou, na podzim plodí
a jejich listy se zbarvují, člověk skrze ně vnímá běh celého roku. Je dobré charakter ovocných 
dřevin na návsích zachovat.

U významných, především sakrálních staveb pak byly vysazovány lípy. Lípa byla od dob 
národního obrození považována za český národní strom a lidé jejím vysazením zdůrazňovali 
význam daného místa. 

Mezi jednotlivými statky a usedlostmi pak můžeme často najít ořešáky, které měly odpuzovat 
hmyz a zabraňovat rozšiřování možného požáru mezi stodolami.
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OVOCNÉ DŘEVINY NA NÁVSI
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LÍPY U KAPLIČKY NA NÁVSI
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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VYPRACOVALA: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ
ZDROJ: WIKIPEDIA, OBRÁZKY – VLASTNÍ ARCHIV


