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Hypotézy/Hypotheses:  

1. 

Výstavba Prahy a okolí Prahy musí být organizována a plánována ze společného urbanisticko – krajinářského 
hlediska, v opačném případě dojde k významnému nevratnému porušení stávajících hodnot krajiny metropolitní 
oblasti Prahy. Řešením je plánování podle společné urbanisticko - krajinářské metody s nepřekročitelnými 
krajinnými limity, které omezí a usměrní rozvoj zástavby v budoucnosti.  

2. 

Velmi důležitým hlediskem plánování krajiny Prahy je nutnost reakce na probíhající klimatickou změnu a 
hospodaření s dešťovou vodu. Pokud toto nebude respektováno, dojde k nevratnému poškození kvality života 
jak ve městě, tak v okolní krajině města. 

 

Anotace/Summary:  

Krajina Prahy a okolí Prahy je v současné době ve formě tzv. „urban sprawl - sídelní kaše“ neorganizovaně 
zaplňována nízkopodlažní bytovou výstavbou, velkoplošnými obchodními centry a další nevhodnou zástavbou, 
která citelně zasahuje sídelní oblast Prahy a ničí hodnoty krajiny i krajinný ráz. Satelitní výstavba není dobře 
organizována. Práce se bude snažit podchytit dobré příklady zástavby v okolí Prahy, a to jak z hlediska 
urbanistického, tak z hlediska krajinářského. Práce rovněž poukáže na chybné přístupy a pokusí se najít 
optimální řešení této situace pro budoucnost. Velmi důležitým hlediskem je přitom reakce na probíhající 
klimatickou změnu a hospodaření s dešťovou vodu. Součástí doktorské práce bude porovnání stávajícího stavu 
v České republice se situací a současnými trendy v západní Evropě. 
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