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ABSTRACT: 
Since the early 20th century we have witnessed the gradual conversion of the 

country, which tries to get closer to urban environment. This process seems to be 

very positive, but on the other hand it is also one of the primal causes of the loss of 

identity and character of the original villages. In this work there are described and 

categorized major changes in village public spaces between the first half of the 19th 

century to the present and there are depictured causes and consequences of these 

changes. 

 

ABSTRAKT: 
Od počátku 20. století jsme svědky postupné přestavby venkova, který se snaží 

více přiblížit městskému prostředí. Tento proces můžeme chápat velmi pozitivně, 

přesto je významně zastíněn ztrátou identity a charakteru původních vesnic. Tato 

práce se zabývá popisem a systematizováním zásadních změn v hlavních 

vesnických veřejných prostorech v období od 1.pol. 19. stol. do současnosti a 

popisem příčin a důsledků těchto změn. 

 

 

1 Úvod 

Několik století utváření českého venkova zanechalo na našem území mnoho 

rozličných urbanistických a architektonických struktur, které se navzájem liší 

v závislosti na období svého vzniku. Tato sídla prošla do současnosti mnohými 

změnami, které můžeme vnímat v kontextu s historickými mapami, dobovými obrazy, 

fotografiemi případně zápisy.  

Předmětem této práce je identifikace a zhodnocení změn, které se uskutečnily 

v jejich hlavních veřejných prostorech v období od 1.pol. 19. století do současnosti. 

Jedná se o časový interval, ve kterém prošly veřejné prostory, a venkov obecně, 

nejradikálnějšími proměnami v porovnání s dřívějšími obdobími. Zároveň se jedná o 

období, ze kterého máme dostatečné množství pramenů, které jsou výchozí pro 

posuzování těchto změn. Jedná se zejména o mapové podklady, které byly 

vytvořeny v 1.pol. 19. století (tzv. císařské povinné otisky stabilního katastru). 

Proměny prostor budou ukázány na příkladech vybraných vsí středních Čech 

– okresu Příbram (Hlubyně, Hvožďany, Milín, Nepomuk, Rosovice, Zalužany, 

Zbenice). 



 

2 Hlavní vesnický veřejný prostor 

Jako hlavní vesnický veřejný prostor chápeme centrální prostor vesnice, jehož 

parametry jsou dány především jeho historickým založením. Tento prostor se 

nachází v původní historické struktuře sídla, označované jako „historické jádro“. 

Přímo v historickém jádru či vazbě na něj se nachází nejstarší, často důležité, 

historické objekty (kostel, zámek, aj.). Prostor je vymezen čelními fasádami budov, 

orientovaných do tohoto prostoru. Objekty na sebe mohou těsně navazovat, ale 

návaznost může být porušena jinými prostorotvornými prvky (např. vyzrostlou zelení, 

vodními plochami, apod.). 

 

Základní příklady veřejných prostorů: 

a) náves 

Náves je nejtypičtějším příkladem veřejného prostoru. Může mít pravidelné 

(obdelníkové, oválné, aj.) nebo nepravidelné uspořádání. Součástí návsí 

mohly být kostely, případně jiné stavby, které v prostoru vznikly v pozdějších 

obdobích po založení vsí (např. hostinece, nové chalupy apod.). Mluvíme o 

zastavěných, či částečně zastavěných návsích. V prosoru se dále mohl 

nacházet rybník, stromová alej nebo drobná architektura (sochy, pomníky). 

b) ulice 

Ulice je dalším typickým příkladem veřejného prostoru. Na rozdíl od návsi 

však neumožňuje veškeré funkce požadované od veřejného prostoru, 

zejména pořádání společenských a kulturních akcí (trhy, vesnické slavnosti 

apod.). Ulice se liší v závislosti na velikosti uličního prostoru. Pokud se tento 

prostor svou šířkou přibližuje rozměru návsi, mluvíme o tzv. návesní ulicovce. 

c) nekompaktní veřejný prostor 

Velmi častou formou uspořádání vsí, především ve starých sídelních 

oblastech na našem území, je uspořádání shlukové. Jde o velmi 

nepravidelnou zástavbu s centrem například v křížení hlavních cest, při 

vodních tocích či rybnících. V centru vsi se často nachází kostel, statek nebo 

panství. V prostoru se může obvykle nacházet také kaple, pomník nebo 

významný strom. Centrum sídla lze identifikovat především podle zvýšené 

hustoty zástavby. Tímto prostorem může být pouze rozšířená část ulice. Velmi 

často je zde situována autobusová zastávka. 

 

 Tyto základní popisy jednotlivých typů hlavních vesnických veřejných prostorů 

jsou základem pro lokalizaci těchto míst v rámci intravilánu  obcí. V některých vsích 

však může být identifikace tohoto prostoru na první pohled velmi komplikovaná 

vzhledem k stavebně-historickému vývoji. V tomto případě je nutné vyjít nejen 

z místních průzkumů, ale i podrobnějšího zkoumání historických pramenů, map či 

obrazových záznamů. 

 



 
 

obr. 1 - Zákres hlavních veřejných prostorů řešených obcí v mapách KN a SK 

 



Při porovnání současného stavu hlavních veřejných prostorů se stavem v 1. 

pol. 19. století (na mapách stabilního katastru) je patrno, že hlavní veřejný prostor 

jednotlivých obcí nezaznamenal během daného období zásadních urbanistických 

proměn (obr. 1). 

 

3 Výchozí podklady pro porovnání změn 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zajímají nás proměny hlavního veřejného 

venkovského prostoru od 1. pol. 19. století po současnost. Z toho se odvíjí i zvolené 

výchozí podklady pro zpracování. 

 

Pro zpracování byly použity následující podklady: 

a) rekognoskace řešených prostorů 

b) Císařské povinné otisky stabilního katastru 

(Císařské povinné otisky jsou souborem celkem 11 732 kolorovaných 

katastrálních map Čech, Moravy a Slezska. Byly zpracovány na základě 

patentu Františka I. a měly být podkladem pro jednoduché a spravedlivé 

vyměření pozemkových daní v celé rakouské monarchii). 

c) dochované historické fotografie a jiné obrazové záznamy řešených prostor 

d) současné fotografie řešených prostor 

e) mapy katastru nemovitostí 

f) ortofoto mapy území 

 

4 Kategorizace a příklady změn v hlavních vesnických veřejných prostorech  

Až do 60. let 20. století probíhal vývoj na vesnicích téměř kontinuálně v závislosti 

na historickém pozadí (pod vlivem politickým, kulturním, náboženským a sociálním, 

současně architektonickým). Výrazných proměn dosahuje venkov (současně s ním i 

hlavní veřejné prostory) v 2. pol. 20. století. V tzv. procesu „poměšťování“ venkova 

dochází k jeho nešťastné postupné přeměně, která ovlivňuje jak stránku 

architektonickou a urbanistickou, tak stránku kulturně-sociální. Budování dopravní a 

technické infrastruktury můžeme chápat jako jeden z mála kladných aspektů 

procesu. 

V období do roku 1989 bylo do venkovského prostředí včleněno formou 

vzorových projektů velké množství rušivých staveb městského charakteru (družstevní 

bytová výstavba, nové typy rodinných a řadových domů určených pro venkov, 

zemědělské a průmyslové provozy), které zcela přebyly charakteristické rysy obcí. 

Současně docházelo k přestavbám stávajících objektů. Některé, často významné 

stavby, byly ponechány ladem a chátraly (např. kostely a jiné historické objekty). 

Ani v současnosti není situace nijak příznivá. Přestože obce mají možnost zajistit 

potřebnou ochranu jednotlivým stavbám i urbanistickým útvarům (prostřednictvím 

územních plánů, regulačních plánů, formou ochrany vyhlášením kulturní památkou 

apod.), ustupují soukromým zájmům spekulantů nebo developerských společností na 

úkor zkvalitnění vesnického obytného prostředí. 

 



Pro potřeby této práce jsou změny v hlavním vesnickém veřejném prostoru 

kategorizovány následovně: 

 

- změny spojené s budováním dopravní a technické infrastruktury a úpravy 

veřejných ploch 

- úpravy / regulace vodních ploch / toků 

- výstavby nových objektů, stavební úpravy stávajících objektů 

- zeleň 

 

4.1 Změny spojené s budováním dopravní a technické infrastruktury a úpravou 

veřejných ploch 

 V období po 2. světové válce došlo k postupnému nárůstu automobilové 

dopravy, krerá byla jedním z významných kroků pro integraci venkovských obyvatel. 

Do většiny českých vesnic byly zavedeny autobusové linky a automobily byly hojně 

používány v oblasti zemědělství a nákladní přepravy. Postupně výrazně narůstal 

podíl osobních automobilů. To vše mělo zásadní vliv na rozvoj dopravní 

infrastruktury. 

  

Pro hlavní veřejné prostory to znamenalo především tyto změny: 

- úpravy povrchů a konstrukcí pozemních komunikací 

- změny uličních profilů 

- vznik míst pro parkování vozidel a odstavných ploch (volná i krytá stání, 

garáže) 

- budování autobusových zastávek, přístřešků 

 

Přesto, že automobilová doprava se může pro vesnice jevit jako značné 

pozitivum, její významné navýšení až převýšení, přineslo pro vesnice i zásadní 

negativa. Výrazně se zvýšila prašnost (především kvůli velkému podílu nákladních 

automobilů a zěmědělských strojů), hlučnost a vibrace, které mají významný podíl na 

současném špatném stavebně-technickém stavu některých původních staveb (např. 

kostelů apod.). 

 

Kvalita bydlení ve vesnických sídlech je dnes posuzována také podle úrovně 

technické infrastruktury. Ta se obvykle liší dle polohy vesnice v rámci ČR (vsi v 

příměstských nebo odlehlých polohách). 

 

 Do technické infrastruktury řadíme především: 

- zásobování elektrickou energií 

- zásobování vodou 

- odvádění a likvidace (čištění) odpadních vod 

- zásobování plynem 

- likvidace komunálního odpadu 

 



Zasobování elektrickou energií je podmínkou pro stavební rozvoj jakékoliv 

lokality. Naopak zásobování vodou, plynem a přítomnost kanalizace není v řadě 

českých vesnic samozřejmostí. 

Jednotlivé trasy sítí technické infrastruktury májí dle svého uspořádání 

v podzemí zásadní vliv na prostorovou koncepci příslušného veřejného prostoru. 

Jejich návrh prostorového uspořádání se promítá ve velikosti a profilu uličního 

prostoru, šíři komunikace nebo uspořádání uliční zeleně. Do vzhledu celého prostoru 

promlouvá i forma navrženého uličního osvětlení (jeho velikost a tvar). Na vesnicích 

stále převažuje nadzemní elektrické kabelové vedení, které zde na rozdíl od 

podzemního působí jako rušivý element. 

 

    
 

obr. 2,3 - Pohled do hlavního veřejného prostoru obce Milín 

Z pohledů je patrná předimenzovaná šířka vozovky a množství odstavných 

zpevněných ploch na úkor liniové zeleně. Tvar autobusové zastávky a vysoké lampy 

veřejného osvětlení působí spíše rušivě. 

 

4.2 úprava a regulace vodních ploch a toků 

 Vodní plochy jsou jedním z hlavních prvků utvářejících hlavní veřejný vesnický 

prostor. Návesní rybníky, které můžeme vidět v řadě českých vesnic, dodávají těmto 

prostorům výrazný půvab. Ten však může být narušen různými nevhodnými 

úpravami, které z malebné vodní plochy vytváří surové vodní dílo, vnímané mnohdy 

pouze jako požární nádrž. 

 

 Proběhlé úpravy původních vodních ploch / toků: 

- technické úpravy břehů (nevhodně použité materiály) 

- instalace nových zábradlí 

- zatrubnění případně betonáž koryt potoků, napřímení trajektorie potoka 

- odstranění zeleně 

- vybudovaní tvarově a materiálově nevhodných lávek a mostů 



 
 

obr. 4 - Vodní plocha na okraji návsi v Rosovicích 

Rybníček působí spíše jako ryze funkční požární nádrž než vodní prvek dotvářící 

prostor návsi. Betonové břehy a oplocení působí cizorodě a nepřívětivě. 

 

4.3 Výstavba nových objektů a stavební úpravy stávajících objektů 

 Původní návsi, které byly charakteristické rytmickým střídáním čistých štítů 

domů, zdí a bran, dnes potkáme zřídka. Stavby dokonale určovaly návesní prostor, 

měly přirozené měřítko, střídmou výzdobu a dokonale proporční rozvržení prvků na 

fasádách. Přesto, že výstavba nepodléhala žádným regulativům, stavebníci dokázali 

zachovávat celkovou jednotu místa, měřítko i harmonii. Toto je patrno na mnohých 

dochovaných dobových fotografiích a jiných obrazových záznamech. 

 V důsledku nedostatečné regulace výstavby, současně pod vlivem stavebních 

tendencí (industrializace, typizace, aj.) a společenského smýšlení v 2. pol. 20. století, 

došlo k zásadním a do jísté míry nevratným změnám v těchto prostorech. S citlivým 

přístupem ve stavební činnosti v této oblasti se dnes setkáváme zřídka. 

 

V hlavních veřejných prostorech vznikly zejména stavby, které nerespektují: 

- výšku okolních staveb (okolní stavby převyšují  nebo jsou naopak nízké) 

- stavební čáru (linii staveb, která utváří hranici urbanistického prostoru – návsi) 

- sklony a tvary střech (vznikly stavby s málo sklonitými, plochými nebo výrazně 

členitými střechami, které nejsou pro dané prostředí typické) 

- lokální / regionální stavební prvky a architektonické motivy 

- typické tvarové a hmotové řešení 

 

Zároveň proběhly stavební úpravy stávajících objektů (přestavby, přístavby), které 

poškodily původní architekturu: 

- vložení novotvarů (nevhodné tvary vikýřů, markýz u vstupů apod.) 



- přístavby narušující původní půdorysné a hmotové řešení (např. v důsledku 

vestaveb do podkroví, rozšiřování půdorysu) 

- zásadní změny proporcí oken (okenní otvory byly rozšiřovány dle dostupných 

typizovaných rámů) 

- změny na fasádách objektů (nevhodné barevné řešení, užití nevhodných 

materiálů – obkladů apod.) 

 

Kromě těchto změn docházelo k odstraňování staveb, které se podílely na 

utváření hlavního veřejného prostoru. V těchto prolukách pak vznikaly stavby pro 

daný prostor nevhodné. 

 

 
 

Obr. 04: Příklad nevhodné novostavby ve veřejném prostoru obce Rosovice 

Novostavba polyfunkčního objektu obecního úřadu s bytovými a komerčními prostory 

jednoznačně nerespektuje daný prostor a okolní zástavbu. 

 

    
 

obr. 5,6 - Příklad nevhodného pojednání fasád domů v obci Rosovice 



Obklad plastovými palubkami nepůsobí na čelních fasádách domů příliš přirozeně. 

Tento materiál, hojně používaný na konci 20. století, poznamemenal v této vsi 

nejednu stavbu. 

 

 
 

obr. 07: Příklad nevhodných úprav domu v obci Rosovice 

Původní čistota vesnické architektury je zde skryta pod množstvím cizích prvků jako 

jsou výrazné vikýře, zdobné zábradlí, markýzy apod. Místní obslužná komunikace je 

značně předimenzovaná na úkor zeleně. 

 

    
 

obr. 8,9 - Pohled do hlavního veřejného prostoru obce Nepomuk 

Jeden z mála vhodných příkladů úprav veřejného vesnického prostoru. Pohled ruší 

snad jen vzdušné kabelové vedení. 

Na objektech jsou patrné původní rysy architektury inspirované šumavskými domy. 

Příkladné je i ztvárnění břehů potoka protékajícího v ose návsi.  

 



 
 

obr. 10 - Veřejný ulicový prostor ve Zbenicích 

Stavba z 2. pol. 20. století viditelně narušuje daný prostor. Nedodržuje uliční čáru a 

orientaci, nevhodné je i tvarové řešení, podlažnost nebo proporce oken. 

 

4.4 Zeleň 

 Bílé štíty, jednoduché dřevěné ploty a kamenné zídky nebyly jedinými prvky, 

které tvořily hlavní veřejný prostor. Nedílnou součástí venkovského prostředí byla 

vždy i zeleň. Nacházela se v předzahrádkách, za ploty a zdmi v zahradách a dvorech 

domů, a především na návsi. Zeleň byla vždy výrazným prostorotvorným prvkem. 

Sloužila k vymezení prostoru nebo zdůraznění významu místa. Nelze opomenout i 

její další funkce (izolační, estetickou, aj.). Je nutné zmínit, že návesní zeleň je 

zpravidla jedinou veřenou zelení ve vesnici. 

 Současně s výstavbou komunikací a zpevňováním ploch v prostorách návsí 

docházelo v posledních desetiletích minulého století i k úpravám zeleně. Zejména na 

prostorných návsích vznikaly menší i větší parky (často v rámci akcí Z). Převažovaly 

travnaté plochy, které byly chaoticky osázeny nesourodými druhy nižších a vyšších 

dřevin, které byly rozptýleny i po celých plochách trávníků. 

 

 Na návsích vznikly zejména tyto problémy: 

- keře a stromy netvoří ucelené skupiny 

- zeleň celkově nerespektuje prostorové řešení návsi 

- nevhodně umístěná zeleň zakrývá zástavbu (významné stavby nebo průhledy 

a pohledy) 

- nevhodná skladba dřevin (kombinace listnatých a jehličnatých stromů/keřů, 

nevhodná nadměrná výsadba jehličnanů) 

 



    
 

obr. 11,12 - Pohled do centrálního prostoru obce Hlubyně 

(pohled současný a z počátku 20. století) 

Původní vzrostlá zeleň byla částečně vykácena a v ose prostoru byl vystavěn 

betonový pomník zvýrazněný tújemi. Vzdušné kabelové vedení VN rovněž nepůsobí 

v prostoru přirozeně. 

 

    
 

obr. 13, 14 - Pohled do prostoru částečně zastavěné návsi obce Rosovice 

(pohled současný a z počátku 20. století) 

Původní dokonale řešený parter kostela s pěší zónou je dnes nahrazen pouze 

nezpevněným parkovacím stáním. Nevzhledná vysoká zeleň zakrývá pohled na 

průčelí kostela. 

 

 

5 Závěr 

Hlavní veřejný vesnický prostor, stejně jako celý venkov, prošel během 

posuzovaného období velmi výrazným architektonickým a stavebním vývojem.  

Přesto, že jeho přiblížení se městskému prostředí můžeme chápat v některých 

ohledech jako pozitivní změnu, ztráta identity a původního charakteru je spíše 

negativním důsledkem tohoto procesu. 

V této práci byly popsány a systematizovány základní změny v hlavních 

vesnických veřejných prostorech v řešeném období a stručně popsány příčiny a 



důsledky těchto změn. Celá problematika si však v kontextu dnešní doby zasluhuje 

daleko větší prostor. 
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