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URBAN SPRAWL V
 KONTEXTU SMART CITY



Urban sprawl x suburbanizace -
co to je?

SUBURBANIZACE

přesun obyvatel a jejich aktivit z jádra města na jeho
okraj                                                 
přirozený proces 

neuspořádané sídelní útvary, vznikající rychlým
rozrůstáním obcí 
absence cílené architektonické podoby, veřejné
zeleně a občanské vybavenosti
rezidenční, komerční 

URBAN SPRAWL = sídelní kaše

 
SUBURBIE = část rezidenčního urban sprawl









Co je důsledkem urban sprawl?

EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY

zhoršení prostupnosti krajiny 
narušení krajinného rázu
snížení biodiverzity 
narušení hydrického režimu 
zábor úrodné půdy 
narušení ekologické stability 



Co je důsledkem urban sprawl?

SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

izolace nových obyvatel od starousedlíků 
syndrom "zelené vdovy" 
nutnost dojíždění za školou, prací, kulturou aj.  
nerovnoměrné zastoupení sociálních skupin



Co je důsledkem urban sprawl?

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY

hustota obyvatel:
pro vybudování občanské vybavenosti v dochozí
vzdálenosti 30 min - 100 obyvatel/ha
pro zavedení linky MHD - alespoň 40 - 50
obyvatel/ha  

běžně v suburbiích - 10 - 30 obyvatel/ha



?
EKONOMICKÉ DŮSLEDKY

Kolik stojí obec výstavba a "provoz" urban sprawl?



Proč urban sprawl nemůže být
"smart"?

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE SMART CITY

eliminace zátěže životního prostředí 

komunitní život, v němž pomocí elektronických
informačních systémů může vedení města s občany
bezprostředně komunikovat, a získávat tak od nich
potřebné informace i odezvu na své řízení města 

efektivní financování obce



Co s tím?

LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE

Územní plán 
Koncepce uspořádání krajiny 
Urbanistická koncepce 
Územní systém ekologické stability

Regulační plán 



Co s tím?

STRATEGIE SMART CITY

problematika suburbanizace je jedna z jeho částí 
analytická část - průzkum a hodnocení projevů
suburbanizace v dané lokalitě  
návrhová část - návrh změn nutných ke zlepšení
situace 

nutnost přenesení navržených změn do
územního/regulačního plánu

To ale není vše ...



Co s tím?

DALŠÍ ZAPOJENÍ KONCEPTU SMART CITY

zjednodušení administrativy 
informační systémy umožňující sledování výdajů za
stavbu a provoz suburbie  

propojení zainteresovaných subjektů
(stakeholders) a jejich vzájemná spolupráce

 



DĚKUJI ZA
POZORNOST


