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Abstract: 

The role of municipalities is not easy today. They must deal not only with the legacy of the 

period before 1989, but also with the current problems brought by post-revolution era. It 

might seem that lack of finances, impacts of inconsiderate agricultural activity (noise, 

dustiness, erosion, etc.), transformation of agricultural land for new developement, 

depopulation or absence of rural centers are the main problems of settlements. These 

phenomena representing more serious problem. Individuals, local authorities or business 

build a social barrier which is consisted of individual interests. We must break it to ensure 

positive development of villages in the future. 

The involvement of university students in this process opens new themes which conduce to an 

effective discussion.Young architects and urban planners can confront their views with 

everyday reality of rural life and work on a specific assignment. This activity is an important 

part of university teaching. 

This contribution presents the conclusions of student workshop, which was organized by 

Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering CTU in Prague in cooperation with 

the village Desna u Litomyšle. 

Abstrakt: 

Úloha úřadů dnešních obcí není jednoduchá. Musí se vypořádat nejen s dědictvím, které 

přineslo období před rokem 89, ale i aktuálními problémy polistopadové éry. Na první pohled 

se může zdát, že nedostatek financí, dopady přetrvávající bezohledné zemědělské činnosti 

(hluk, prašnost, eroze aj.), zábory zemědělské půdy pro novou výstavbu, vylidňování nebo 

přímo absence vesnických center jsou hlavními problémy sídel. Jde však o jevy zastupující 

závažnější problém. Jednotlivci, místní samosprávy nebo místní podnikatelé mezi sebe staví 

bariéru seskládanou z individuálních zájmů a jenom její prolomení může obcím do budoucna 

zajistit pozitivní kontinuální rozvoj. 

Zapojení studentů vysokých škol do tohoto procesu může znamenat otevření nových témat, 

která snad přispějí k efektivní diskuzi. Konfrontace názorů mladých architektů a urbanistů 

s každodenní realitou venkova a práce na konkrétních zadáních je také významnou součástí 

vysokoškolské výuky. 

Příspěvek prezentuje závěry a výstupy studentského workshopu, který pořádala Katedra 

architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s obcí Desná u Litomyšle na téma 

výhledového uspořádání vesnice a krajiny. 
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1 Úvod 
Mnoho venkovských sídel v současnosti nachází na rozhraní etap svého vývoje, etap 

mezi nedávnou i velmi vzdálenou historií a budoucností. Mohou se stát satelity měst, opět 

centry zemědělské činnosti v krajině nebo liduprázdnými skanzeny. Zde dochází ke kolizi 

mezi zažitým a novým, starousedlíky a přistěhovali, střetu různých sociálních a 

myšlenkových skupin. Společně se však musí rozhodnout, kam budou v budoucnu obec 

směřovat a rozvíjet. Odpověď na tuto zásadní otázku není jednoduchá. Cíl žit v kvalitním 

obytném prostředí se ale zdá být pro všechny stejný. 

Jen stěží dnes budeme pátrat po vsi, která by nebyla zasažena poválečnou nebo 

současnou přestavbou.  Prudká expanze výstavby započatá v 90. letech minulého století 

zasáhla negativním způsobem mnoho sídel a nedostatek vhodných architektonických vzorů a 

odklon od historicky budovaných zvyklostí poznamenal obraz českého venkova a krajiny. 

Tyto jevy jsou však pouze vnímaným dopadem hlavních problémů. Přerušení kontinuity ve 

vztahu k půdě a statku, které započalo v 2. polovině 20. století je pak dlouhodobě 

diskutovanou diagnózou. 

Projekty převážně malého rozsahu, typické pro venkov, byly často realizovány bez 

zásahu erudovaného architekta nebo urbanisty, a tak se krize venkovského prostoru stále 

prohlubovala. Výstavba se přesunula na okraje sídel a kdysi malebná centra se paradoxně 

vylidnila. Jejich neutišený vzhled dnes neláká k pobytu místní občany, natož pak turisty, kteří 

by rovněž obohatili život ulic a návsí.  

Kritický pohled na současný stav přinesl např. výzkum z roku 2011 [1], který se 

zabýval rekognoskací a stavem venkovského veřejného prostoru v okresu Příbram po stránce 

architektonické a urbanistické. Nové společností kladené požadavky na úpravu ploch a 

dopravní a technické infrastruktury prakticky vytlačily některé zásadní potřeby obyvatel z 

center vsí. Zejména doprava a s ní související rozšíření silničních profilů byla hlavním 

deformačním činitelem. Prostor autobusové zastávky se stal hlavním komunikačním uzlem. 

Široký sociologický přístup prezentuje J. Binek a kol. [2] nebo disertační práce D. Smrčinové 

[3], která přináší konkrétní přístupy vedoucí ke zkvalitnění prostředí. Zásadní je zejména 

aktivní spolupráce občanů, kteří se podílí na budování sociálně, ekologicky a ekonomicky 

stabilního sídla. 

Bez dostatečné poptávky po fungujícím centru, kde se odehrává veřejný život, budou 

obce jen stěží něčím jiným než novodobými noclehárnami, zejména obce v dosahu větších 

územních center. Příkladem může být i řešená obec Desná, která se nachází v dobré dopravní 

dostupnosti od spádového města Litomyšle. 

Bohuslav Blažek [4] kritizuje nadmíru regulace, která vstupuje do procesu přestavby 

venkova, jehož vývoji chce ponechat, stejně jako tomu bylo v historii, volný průběh. 

Architekty mají být lidé, kteří ho znají a žijí v něm. Jak ale eliminovat některé jejich 

přehmaty, které mají zásadní vliv na obraz sídla. Není to architekt nebo přemíra regulace a 

byrokracie, kdo trhá ony pomyslné kořeny, ale sami jeho obyvatelé, bez potřebného vztahu ke 

svému obytnému prostoru. 

Není ojedinělé, že v součinnosti s obecními úřady jsou studentům VŠ zadávány 

projekty řešící konkrétní problematiku jednotlivých sídel. V roce 2012 řešili studenti Fakulty 

stavební ČVUT v Praze urbanistické a architektonické úpravy centra rozrůstající se obce 

Hybrálec u Jihlavy [5]. Cílem projektů bylo rozšířit stávající náves o prostor odstraněného 

původního statku a současně vytvořit kulturní centrum s dalšími přidruženými funkcemi 

(lékař, obecní úřad, obchod aj.) v rozsahu dle aktuálních potřeb sídla. Primární rozbory jasně 

poukazovaly na nutnost rozšíření setkávacích prostorů pro občany, zejména seniory a matky s 

dětmi. Velkorysejší prostor pro celoobecní akce byl jasně deklarovaným požadavkem 

zástupců obce. Jedná se o jev pro mnoho českých vesnic typický. 



Zapojení studentů vysokých škol do diskuze o budoucnosti sídla může 

znamenat otevření nových témat, která by mohla přispět k efektivnímu řešení. Rozhovory 

mezi architekty a místními občany mohou být významným zdrojem poznání obrazu sídla. 

Můžeme připomenout např. metodu K. Lynche [6], jejíž případné přizpůsobení tomuto typu 

prostředí může být velmi zajímavou zpětnou vazbou. 

Odlišný přístup externího subjektu při analýze sídla může rozšířit zástupcům obce 

dosavadní úroveň poznání. Ti pak mohou lépe formulovat body, o které by se měl následný 

vývoj opírat. Pouze jasnými argumenty lze občany přesvědčit, aby překročili pomyslný práh 

svých domů a pokusili se porozumět všeobecným potřebám.  

2  Formulace zadání 

Tématem workshopu bylo nalezení vhodného uspořádání vesnice a krajiny obce Desná 

u Litomyšle. Konkrétní zadání však bylo formulováno až na místě na základě pojmenování 

problémů obce jejími zástupci, rozhovorů s občany a terénních průzkumů. Studenti nalezli 

oproti předpokladům obce i další témata, která se odrazila v jednotlivých pracích. Výstupem 

workshopu pak bylo vytvoření koncepčních studií navrhujících opatření ke zvýšení obytných 

hodnot a rekreačního potenciálu předmětného území. 

Práce probíhala ve tříčlenných smíšených týmech, složených ze studentů Fakulty 

stavební ČVUT v Praze a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v 

Praze. 

3  Obec Desná u Litomyšle 

Jedná se o malou obec čítající asi 330 obyvatel, poblíž spádového centra - města 

Litomyšl. Zástavba domů historicky vznikala v přímé vazbě na konfiguraci terénu jako 

převážně jednořadová podél hlavní cesty propojující Litomyšl a obec Proseč. Bohatší 

usedlosti s přímou návazností na polnosti byly rozprostřeny podél severní hranice 

komunikace, zatímco chudší stavení bez vlastní zemědělské půdy byly zasazeny do jižního 

svahu nad údolím řeky Desné (obr. 1). 

 

 

obr. 1 – Lineární urbanistická struktura obce Desná volně rostoucí podél hlavní ulice (jižně řeka 

Desná vymezující katastr obce) 



 

Dějiny Desné nebyly růžové, ale které obce ano. Každé období přináší problémy, se 

kterými je nutné se vypořádat. „Vesnice má v sobě cosi stálého, soustředěného a 

nezničitelného, co umožňovalo po celá staletí udržovat život národa a bylo-li třeba, vzdorovat 

útlaku a pokořování ze strany různých vrchností, které byly u moci, ať to byla vrchnost 

feudální nebo takzvaně socialistická,“ píše kronikář obce Stanislav Tomšíček [7]. 

Nezničitelnost sídel je však diskutabilní, zejména po stránce architektonických a 

urbanistických hodnot. Vývoj se nutně musí opírat o historické vazby a nepodléhat 

individuálním zájmům. Právo vlastnit neznamená automaticky právo bořit. I přes negativa, 

která budou dále zmíněna, má obec dostatečné kořeny, na které je možno v jejím dalším 

rozvoji navázat. Jejich vymezení však vyžaduje do budoucna velkou míru spolupráce všech 

subjektů (samospráva, občané, projektanti). Studentské čtyřdenní působní v Desné je pouhou 

kapkou v moři v tomto nikdy nekončícím procesu. 

4  Analýzy 

4.1  Přístupy 

Studenti využívali při analýze území především analogii metody SWOT A. 

Humphreyma, kdy se v rámci rekognoskace území snažili utřídit silné a slabé stránky sídla 

(obr. 2, 3). Tuto metodu použili týmy nezávisle na sobě, což ukazuje na její praktičnost 

v architektonické tvorbě. 

Jak je níže patrno, jednotlivá negativa sídla jsou určitými hranicemi, či zásadními 

limity, v rozvoji obce. Nejde však o problémy neřešitelné, pouze vyžadující širší společenský 

konsenzus. 

 

 

obr. 2 – Negativa sídla [9] 

 



 

obr. 3 – Pozitiva sídla [9] 

 

Grafické zpracování vycházelo z metodických postupů a znalostí získaných během 

studia, současně bylo ovlivněno potřebou zachytit i jevy, které se běžně do rozborových map 

nezakreslují. Výsledné provedení pak bylo přizpůsobeno oku laika – běžného občana (obr. 4). 

 

 

 

obr. 4 – Příklad mapy širších vztahů [10] 



Při zpracování bylo vycházeno z následujících podkladů, které v kombinaci poskytly 

komplexní obraz o řešeném sídle: 

 Rozhovory (obecní kronikář a fotograf, občané v rámci provádění terénních 

průzkumů) 

 Tištěné informace a obrazové záznamy (kronika, publikace o obci, obecní časopis, 

územní plán, územně analytické podklady, současné a historické mapy, DVD o obci a 

místních akcích, současné a historické fotografie) 

 Rekognoskace území (v rozsahu katastru obce a souvisejícího území) 

4.2 Průniky 

Střety v pracích všech týmů se odehrávaly především v jednotlivých analýzách území 

(zpracování map širších vztahů, hodnot a limitů). Studenti se shodli v identifikaci silných a 

slabých stránek sídla, potenciálních hrozeb i možných příležitostí. 

Jedním z prvních identifikovaných problémů byla izolovanost obce od svého okolí. 

Tento jev se ve výsledku projevil jako jedeno z hlavních témat k řešení. Během první 

obchůzky katastru bylo zjištěno, že veškeré turistické a cykloturistické trasy končí na 

hranicích sídla a dále do centra nepokračuje jediné značení. Lineární uspořádání obce, která je 

tvořena monotónní zástavbou podél hlavní průjezdné komunikace bez zdůraznění hlavního 

veřejného prostoru nebo zajímavých míst, vybízí projíždějící spíše přidat rychlost než zastavit 

a kochat se zajímavými průhledy do údolí. Od počátku se tedy nabízelo využití místního 

vysokého turistického potenciálu a zapojit ves do okolní komunikační sítě.  

Obec Desná je limitována řadou vnějších vlivů. Studenti se zaměřili na problematiku 

záplavového území a lokalit poznamenaných intenzivní zemědělskou činností, která zásadně 

ovlivňuje některé části intravilánu: 

 Eroze půdy 

 Zápach 

 Hluk a prašnost ze zvýšené dopravy 

 Optické působení 

Negativně byla dále chápána absence centra, zahuštěnost a neudržovanost vysoké 

zeleně, dopravní infrastruktura (komplikovanost uliční sítě, malá dimenze profilů, povrchy 

komunikací) nebo vystavení severního okraje obce silnému větru. Zajímavým zjištěním byla 

vhodnost lokality pro umístění větrných elektráren, což ovlivnilo některé návrhy. 

Jako výzvy byly především spatřovány: 

 Možnosti navázání na původní záhumenicové struktury 

 Napojení na stávající turistické trasy 

 Získání finančních dotací 

4.3 Závěry 

Hlavní společné body zájmu, které vycházely ze SWOT analýz, lze shrnout 

následovně: 

 Kontext novodobé výstavby s typologií typických místních staveb 

 Historická urbanistická struktura sídla, její proměny a rozvoj 

 Hlavní veřejný prostor 

 Morfologie terénu (vliv na strukturu osídlení) 

 Materiálová základna 

 Sídlo a zemědělství (intenzivně zemědělsky využívaná krajiny) 

 Zeleň 

Jednotlivé body jsou zajímavé především proto, že se jejich problematika v různých 

obměnách opakuje u obdobných venkovských sídel. 



Přestavba venkova je dlouhodobě aktuálním tématem, značně diskutovaným od 2. 

poloviny minulého století, přesto jsme se zásadních změn nedočkali. Stále se ukazuje, že 

venkov nepotřebuje nic víc, než být pochopen a akceptován. Přesto je třeba stále oživovat 

témata obnovy venkova a postarat o osvětu, která jediná může přimět původní a především 

nové obyvatele venkovských sídel k zamyšlení nad svým obytným prostředím. Zástupci obce 

Desná u Litomyšle spolu s Katedrou architektury FSv ČVUT v Praze se také pokusili o malou 

osvětu. Na závěr workshopu bylo uspořádáno jednání reprezentace obce, kde byly závěry 

prezentovány. Pro občany byly informace zprostředkovány formou webové galerie na 

internetové adrese: workshopdesna.webnode.cz. 

Následné rozpracování a realizace některých navozených myšlenek je otázkou další 

diskuze. Po zkušenostech ze spolupráce obec připustila možnost dalšího zapojení studentů. 

Nedostatek vhodných architektonických a urbanistických vzorů, které by mohl venkov 

sledovat, byl již v úvodu zmíněn. Závěrem lze ukázat na konkrétních příkladech široké 

možnosti adaptability stávajících rurálních struktur, které i přes svá mnohá negativa umožňují 

implementovat kvalitní obytné prostředí dle aktuálních požadavků společnosti (obr. 5, 6, 7, 8, 

9, 10). 

Venkovský prostor je chápán jako volné pole působnosti, nikoli jako nepřekonatelná 

bariéra. Úzká pěšina mezi staveními sice nemusí umožnovat vybudování kvalitní dopravní a 

technické infrastruktury, může však v ostatních ohledech dokonale naplnit požadavky 

funkčního veřejného prostoru s neopakovatelným geniem loci. 

 

 

obr. 5 – Využití svahu pod obecním úřadem vložením ramp, příkrá stráň v centru města se může stát 

plnohodnotným prostorem pro společenské aktivity místních obyvatel [12] 

 

 

obr. 6 – Revitalizace centra obce (ideová vizualizace prostoru), nepřehlednou zatáčku lze prostorovým 

a funkčním definováním proměnit v plnohodnotné centrum sídla [10] 



 

 

obr. 7 – Revitalizace centra obce (situace) [10] 

 

 

obr. 8 – Příklad doplnění zástavby v severní části obce s vytvořením nové komunikace pro 

zemědělskou výrobu za bariérou sadů [9] 

 



 

 

obr. 9 – Příklad vhodného uplatnění regulativů vycházejících z místí architektury (kulisa dochovaných 

kamenných stodol) pro zachování jejího charakteru [9] 

 

 

obr. 10 – Varianty tvarového řešení nové zástavby rodinných domů [9] 

 

Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. 

SGS13/022/OHK1/1T/11. 
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