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• Správný referát by měl 
začít citátem:

… již staří Římané…

…jenže problém je mnohem 
starší než staří Římanéstarší než staří Římané



Babylon

Mezopotámie



…jen egyptská a mínojská města si mohla 
dovolit ten luxus a nemít hradby…

Achet  Aton

Palaikastro



…takže další pokus… 
… již staří Řekové …
To už je lepší i po teoretické 

stránce, protože: 
„Základem stavby měst je 
především postavit město 

Mykénský „hrad“
především postavit město 
tak, aby byli lidé bezpečni 
a současně šťastni“. 
(Aristoteles, 
cca 350 př. Kristem)

Pevnost Gla



Mykény



Bájná Ílias alias Trója



• A jsme víceméně zpět u těch 
Římanů, takže…

… již staří Římané…
Římské město mělo 

promyšlenou strukturu, ve 
které bylo pamatováno na vše 
vč. důmyslných svodů 
dešťové vody a kanalizace 
…a zejména mělo důkladné 
hradby!hradby!

Ŕímské castrum

Diokleciánův palác ve Splitu



Limes Romanum



Středověké fortifikace

Kolín

A ani v temném středověku 
tomu nebylo jinak…

Hradec Králové



Středověké fortifikace

San Gimiano

… a to včetně opevňování se i 
uvnitř městských  hradeb

Paříž, Louvre



Novověk přinesl 
představu ideálního 
města … a světe 
nastojte, opět v 
hradbách. A jakých!!!

Sforzinda
Antonio 
Averulino
zv. Filarete



Palma Nuova

Novověký vývoj měst 13



Palma Nuova

Novověký vývoj měst 14



Ponte Vechio

Alberti – Pallazzo Rucelai

Brunelleshi, Palazzo Piti

Reálná renesanční města
slunné Itálie na tom nebyla 
jinak např. Florencie…



Barokní pevnosti 
a jejich trasformace

… barokní pevnosti 
upřednostňovaly 
jednoznačně ochranu 
vojenské posádky a 
produktivního 
obyvatelstva … Olomouc

Hradec Králové



Fortifikace 2. pol. 20. stol.

• Jednoúčelové betonové 
stavby zahrnuté v 
systému obrany státu 
vyjadřovaly často pouze 
strach režimu …

• Komplikované formy 
podzemních bunkrů 
souvisely s představou 
protiatomové 
bezpečnosti, bez záruk…



Jiný typ opevn ění…

20. století vyprodukovalo města ve
společné správě, ale hlavně řadu měst
na desetiletí rozdělila …Nikosie, Nova 
Gorica, Těšín … Berlín 
Bezpečnost a rozvoj byly řešeny ad hoc



Problémy sou časného m ěsta …
S úbytkem soudnosti v 2. 

polovině 20. století do 
měst vtrhla 
nehospodárnost 
s Chaosem (řecký bůh 
bordelu)…



Evropa po roce 1989

• V nové Evropě plné 
odstředivých tendencí, 
boje za národní zájmy a 
ekonomické výhody náhle 
začal získávat na váze začal získávat na váze 
extremismus a sním 
spojené jevy.

• Plánování měst vůbec 
nereagovalo na 
požadavky bezpečnosti.



Bezpečnost v územním plánování
• Nový zákon o územním plánování a stavebním řádu –

Zákon č. 183/2006 Sb. přinesl jako nové téma do 
plánování i trvale udržitelný rozvoj, ale otázky 
bezpečnosti z ůstaly stranou trvale udržitelného 
územního plánování . 

• Ze zákona, vyhlášek a metodik zmizelo
i to málo co doposud v územním i to málo co doposud v územním 
plánování z hledisek zajišt ění 
bezpečnosti obyvatel z ůstávalo,
a to tzv. „doložky civilní ochrany“. 

• Současný stav je nejen neudržitelný, ale i pro 
bezpečnost obyvatel zna čně rizikový, a proto je 
třeba do praxe územního plánování, územního rozvoje 
a správy území jako takové zavést standardy pro 
vyhodnocování bezpečnosti resp. nebezpečnosti a 
bezpečnostních rizik vyplývajících z plánovaného 
rozvoje území.



Současné územní plánování

• Současné územní 
plánování se spíše 
koncentruje na 
popisování podmínek 
rozvoje a řešení rozvoje a řešení 
developerských úloh 
bez ohledu na 
existující známé 
skutečnosti v oblasti 
kritické infrastruktury 
v řešeném území 

A přitom existuje….



Bezpečnostní urbanismus 
(CPTED∗∗∗∗)

• jako multidisciplinární přístup k odrazení 
kriminálního chování urbanistickým návrhem. 
CPTED strategie vychází z předpokladu, že 
lze prostorovým uspořádáním ovlivnit 
rozhodnutí pachatele, která předcházejí 
trestným činům. Většina návrhů CPTED se 
rozhodnutí pachatele, která předcházejí 
trestným činům. Většina návrhů CPTED se 
zabývá výhradně řešeními v rámci 
zastavěného území sídel.

• … jenže ten se u nás bohužel zatím 
neuplatňuje…

• takže, co bychom tedy potřebovali…
∗CPTED - Crime prevention through environmental design / 
Prevence kriminality prostřednictvím (ekologického) designu 



Co je t řeba …

• Neřešit bezpečnost (jen) jako odstraňování následků 
havárií i jiných mimořádných událostí 
(živelné pohromy, atp.). 

• Neřešit jen bezpečnost jednotlivých objektů, ale 
bezpečnost území jako celek!!!bezpečnost území jako celek!!!

• Téma bezpečnosti případně rizik v území by měla 
být řešena již od úvodních úloh při územním plánování. 

• Řešit problematiku bezpe čnosti obyvatelstva již od 
počátku p ři plánování organizace sídel a území a 
jejich rozvoje

• V současné situaci je tomu často naopak a úkoly 
bezpečnostního plánování (příp. plánování možných rizik 
v území) jsou zanedbány už od legislativní roviny (nový 
Stavební zákon)



Oblasti rizik 1
• V oblasti bezpe čnosti a prostorového uspo řádání by měly 

být zkoumány např. následující otázky:
• zásady uspořádání území z hlediska zajištění všeobecné 

bezpečnosti obyvatelstva a přípravy na mimořádné události
• opatření na snížení bezpečnostních rizik z pohledu živelných 

katastrof a jejich četnosti (povodně, sesuvy půdy, větrné 
smrště, apod.)

• opatření na snížení bezpečnostních rizik z pohledu • opatření na snížení bezpečnostních rizik z pohledu 
teroristických úroků nebo vojenských akcí

• uspořádání a zabezpečení kritické infrastruktury pro 
mimořádné události v území

• prostupnost a dostupnost území (dostupnost důležitých 
infrastrukturních bodů a únikových a přístupových koridorů) 
v případě mimořádné (krizové) události

• vyhledání a popis potenciálně rizikových míst v území 
z hlediska bezpečnosti obyvatelstva i rizik zásobováni nebo 
ekologických rizik a následný návrh možného snížení rizik při 
plánování činností



Oblasti rizik 2
• V oblasti environmetálních rizik by měly být zkoumány 

např. tyto otázky:
• ochrana a dostatečnost vodních zdrojů , včetně zásobení 

obyvatelstva vodou
• ochrana obyvatel před riziky znečištění ovzduší a preliminární 

osvěta v krizových oblastech
• ochrana obyvatelstva před mimořádnými událostmi 

způsobenými živelnou pohromouzpůsobenými živelnou pohromou
• opatření pro zachování populace obyvatel v oblastech se 

sníženou dostupností zdrojů a zvýšenými riziky živelných 
pohrom

• vytipování, testování a rizikové manuály pro územní plánování 
a plánování rizik v oblastech křížení více negativních faktorů 
prostředí vyplývajících ze struktury osídlení a krajiny

• ochrana obyvatelstva, případně biotopů před fyzikálními, 
biologickými a chemickými riziky



Oblasti rizik 3
V oblasti sociodemografických rizik je nutno zkoumat např. 

tyto otázky:
- progrese zdravotního stavu obyvatelstva v souvislosti 
s věkovou strukturou (náchylnost k postižení chorobami a 
snížená odolnost obyvatelstva k mimořádným událostem) 
- ochrana a bezpečnost dětí a mládeže v sídlech i krajině
- ochrana odpovídající produkční schopnosti ekonomicky 
aktivní části obyvatelstva
- eliminace případných vlivů teroristických útoků a vojenských - eliminace případných vlivů teroristických útoků a vojenských 
akcí zaměřených na vybrané objekty nebo složky obyvatelstva 
v území
- progres minoritních skupin ze zemí 3. světa v ČR, rizika 
menšin
- definice zajištění a složení obranyschopných složek 
obyvatelstva jako reakce na světový vývoj i na případné 
zvýšení rizik v území 
- sledování případných dopadů a rizik plynoucích z růstu 
počtu imigrantů a jejich vlivu a skupin se zvýšenou latencí 
teroristických činů a organizované kriminality



Děkuji za pozornost a 
těším se na Vaši diskusitěším se na Vaši diskusi

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
vladimira.silhankova@gmail.com


