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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na fenomén vizuálního smogu a jeho rozšíření v indickém 

metropolitním teritoriu Dillí, hlavním městě Novém Dillí a v Praze, zejména pak v Pražské 

památkové rezervaci. Vizuální smog je nejprve v teoretické rovině zasazen do kontextu 

veřejného prostoru, jenž je definován prostřednictvím čtyř perspektiv na základě svých 

odlišných funkcí a struktur. Fenomén vizuálního smogu je přiblížen jak prostřednictvím 

širokého spektra svých původců, tak skrze procesy percepce a kognice a estetickou 

evaluaci prostředí, která z těchto psychologických procesů vychází. Prostor je věnován 

rovněž důsledkům výskytu vizuálního smogu, zejména pak těm psychologickým. 

V praktické části je nejprve rozebrána legislativa týkající se vizuálního smogu a jeho 

projevů na úrovni státních celků, tedy České a Indické republiky. Následně se práce 

soustředí na konkrétní legislativní zasazení vizuálního znečištění a jeho původců, zejména 

pak komerčních komunikátů, v případě správních regulací v Praze, resp. Pražské 

památkové rezervaci, a metropolitním teritoriu Dillí, resp. v Novém Dillí. Krom 

legislativního přístupu se práce zaměřuje rovněž na skutečný stav zasažení popisovaných 

metropolí vizuálním smogem a na to, do jaké míry tento stav koreluje se zmíněnými 

legislativními regulacemi. Na závěr byla uplatněna komparace legislativního přístupu 

k vizuálnímu smogu jednotlivých států i předmětných municipalit a rovněž srovnání 

skutečného výskytu jeho původců v daných lokalitách, a to prostřednictvím metody 

vizuální sociologie.  

Annotation 

The bachelor thesis focuses on the phenomenon of visual pollution and its presence in the 

Republic of India, in the National Capital Territory of Delhi, in New Delhi, the capital, and 

in the Czech Republic and its capital, especially in Historic Centre of Prague. First, the 

space where visual pollution takes place and which could be mostly described as public, is 

defined by four perspectives based on its different functions and structures. Thereafter, the 

phenomenon of visual pollution is described both through the broad spectrum of its causes 

and through the processes of perception and cognition and the aesthetic evaluation of the 

environment that arises from these psychological processes. The subsequent part is 

dedicated to the consequences of the presence of visual pollution in public space, 

especially to the psychological ones. The practical part of this thesis is dedicated to the 

analysis of legislatïon and real status quo of the presence of visual pollution and the variety 



of its sources in examined states and especially at the level of particular municipalities. 

First, the legislation is analysed concerning visual pollution itself and its manifestations at 

the level of state units. Thereafter, the specific legislative implementations of visual 

pollution and its primary sources are identified and described at the national but also at 

local levels in case of Prague Historic Centre and Capital Territory Delhi, especially New 

Delhi. In addition to the legislative approach, the thesis also focuses on the actual state of 

contamination of examined locations and on the extent to which this condition correlates 

with the aforementioned legislative regulations. In its final part, the thesis contains a 

comparison of two legislative approaches of cities with immensely different cultural 

background, and the comparison of the real presence of visual pollution in particular cities 

which is based on the method of visual sociology.  
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Úvod 

Vizuální smog představuje estetické znečištění určitého prostoru – jde o fenomén, 

který je v rámci diskursu stran urbánní estetiky stále skloňovanějším, a to navzdory tomu, 

že není vymezen zcela jasnou definicí. Na rozdíl od ostatních forem znečištění, se kterými 

se města potýkají, je velice obtížné měřit stupeň vizuálního smogu, a především pak jeho 

důsledky. Debata o vizuálním znečištění je tak zpravidla debatou o estetice, případně 

debatou o vkusu, o tom, že prvky, které jsou označeny jako původci vizuálního znečištění, 

degradují estetickou úroveň města. Proto se nabízí otázka, zda jde opravdu o problém 

města v obecném slova smyslu, a tedy o problém objektivní, či zda míra jeho vnímané 

společenské škodlivosti vychází z individuálního vnímání estetiky, a vizuální smog je tak 

fenoménem ryze subjektivním. 

 Přestože není jasně stanoveno, co je vizuální smog, případně jaké má původce, a 

priori se předpokládá, že jde o negativní jev, což ostatně vychází z denotace použité 

terminologie. Přitom nejenže neexistuje univerzální definice, která by tento jev vymezila, 

ale zároveň není zcela jasné, jaké jsou jeho negativní projevy, jaké důsledky má vizuální 

smog v rámci prostoru, v němž se nachází, o jaký prostor se jedná a kdo jsou v konečném 

důsledku oběti vizuálního znečištění.  

 Ve své práci se pokusím tyto otázky zodpovědět. Nejprve se budu věnovat 

veřejnému prostoru, jehož kontaminace vizuálním smogem je ústředním prvkem diskursu, 

neboť jde o prostor, jenž je široce přístupný, ovšem který není nekonečný – do značné míry 

je přitom formován prostorem soukromým, se kterým se v městském prostoru zákonitě 

střetává. Kritika vizuálního smogu ve veřejném prostoru zároveň značí, že forma jeho 

využití, a to nejen z pohledu estetiky, koliduje s funkcí, která je veřejnému prostoru 

připisována, proto se zaměřím rovněž na způsoby vnímání veřejného prostoru, a zejména 

pak na jeho funkce. Poté se budu věnovat samotnému vizuálnímu smogu, pokusím se jej 

definovat a na základě přístupů autorů z odlišných kulturních i socioekonomických 

prostředí sumarizovat jeho původce. Přitom však budu nahlížet na vizuální smog jako na 

jev, který existuje, jako na něco, co je skutečné a objektivně identifikovatelné, neboť právě 

tak tomu je v případě společenského diskursu. Vzápětí se jej však pokusím uchopit ve 

formě procesu jeho vzniku, zaměřím se na to, zda vizuální smog skutečně existuje ve 

formě objektivně definovatelného fenoménu, či zda je jeho identifikace pouze důsledkem 

odlišného vnímání estetiky, a pokud ano, jaké faktory mají v takovém případě vliv na 
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lidský úsudek. Závěr teoretické části věnuji důsledkům vizuálního znečištění, jejichž jasná 

atribuce je však velice komplikovaná.  

 Praktická část mé bakalářské práce sestává z deskripce legislativního zasazení 

fenoménu, případně jeho původců, a stavu jeho skutečného výskytu v České a Indické 

republice, přičemž se zaměřím především na velká centra. V případě České republiky na 

Prahu, resp. na Pražskou památkovou rezervaci, v případě republiky indické na 

metropolitní teritorium Dillí, jehož součástí je také poměrně malá územní část s názvem 

Nové Dillí, které je hlavním městem Indické republiky. Přestože ze správního hlediska se 

celky liší, z pohledu veřejného prostoru a jeho funkcí jsou si bližší, nežli je tomu v případě 

srovnání jednotlivých metropolí, které mají z hlediska využití veřejného prostoru zcela 

odlišný charakter.  

 Metodou mého výzkumu je vizuální sociologie – pomocí fotografií, jež jsem 

v obou zkoumaných celcích pořídil, a pomocí samotného pobytu ve veřejném prostoru 

Prahy a Dillí analyzuji výskyt vizuálního smogu v příslušných prostorech a spektrum jejich 

původců. Poznatky z obou samosprávných celků následně porovnám jak mezi sebou, tak 

s legislativním zasazením vizuálního smogu a jeho původců na jednotlivých územích, která 

se od sebe krom odlišné legislativy liší především již zmíněným socioekonomickým a 

kulturním kontextem. 

 Orientaci své práce jsem oproti původní tezi mírně pozměnil. Na základě poznatků 

o funkci veřejného prostoru a jeho vztahu k prostoru soukromému, a především pak na 

základě toho, že soukromý zájem ve veřejném prostoru je pouze dílčím původcem 

vizuálního znečištění, neboť za celou řadu projevů vizuálního smogu je zodpovědné 

samotné městské plánování, se blíže nesoustředím na kolizi v rámci dichotomie 

soukromého a veřejného zájmu. Naproti tomu se nad rámec teze věnuji skutečné podstatě 

vizuálního smogu, tedy tomu, jak tento jev vzniká, jaké psychologické procesy jsou při 

evaluaci estetické úrovně prostoru uplatňovány a jaké ekonomické či sociální důsledky 

může vizuální smog mít. V souvislosti s funkcí veřejného prostoru a povahou zástavby 

jsem také přistoupil k rozšíření zkoumané oblasti v Indické republice a krom samotné 

metropole v podobě Nového Dillí jsem se zaměřil také na vyšší správní celek 

metropolitního teritoria Dillí, neboť toto území svým rozložením zástavby a funkce 

veřejného prostoru mnohem více koresponduje s českou metropolí, resp. s Pražskou 

památkovou rezervací.  
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1 Veřejný prostor 

Veřejný prostor je ve své podstatě ústředním prvkem kontroverze stran fenoménu 

vizuálního smogu, neboť je jedním z jeho dějišť, lokalitou jeho výskytu. Ačkoliv je pojem 

ve smyslu tradiční dichotomie soukromý/veřejný jasně vymezen, je v praxi, tedy ve 

skutečném městském prostoru, složité jej definovat. Veřejný prostor, jak se jej vzápětí 

pokusím vymezit, totiž není, a ve své podstatě ani být nemůže, hermeticky izolován od 

prostoru soukromého, a tudíž na sebe oba póly vzájemně působí a v některých případech 

mohou přejímat své rysy. Právě prolínání vlivů, tedy mísení využití určitého prostoru, jež 

pramení ze skutečnosti, že veřejný a soukromý prostor jsou v konečném důsledku 

podmnožinou jiného prostoru, je klíčovým aspektem fenoménu vizuálního smogu. Nikoliv 

však důvodem vzniku samotného smogu, jako spíše kritického diskurzu, neboť na základě 

mísení vjemů pocházejících ze soukromých a veřejných prostorů dochází k percepci jevů 

publikem z opačného spektra dichotomie prostoru.  

Abstrakce sousloví veřejný prostor je dána povahou pojmů veřejnost a prostor, jež 

jsou stejně jako samotné sousloví předmětem interdisciplinárního studia. Jeho neexaktní 

vymezení ilustruje stanovení šestnácti nejčastěji používaných definic, které identifikovali 

akademici Mitchell a Staeheli (2007). Konfrontace šestnácti jednotlivých definic bez 

využití pozadí celistvějšího ideového rámce by však byla v případě zkoumání fenoménu 

tak abstraktního charakteru, jako je vizuální smog, jen těžko přínosná. Důvodem je 

množství potenciálních interpretací každé z definic a jejich nepřesné přiřazení 

k příslušnému sociálně-antropologickému kontextu. Za účelem nalezení takového 

vymezení sousloví veřejný prostor, jež by odpovídalo diskurzu stran vizuálního smogu, 

jsem se rozhodl pro použití kategorizace veřejného prostoru dle německých sociologů 

Waltera Siebela a Jana Wehrheima (2003). Náhledy na problematiku, které Siebel a 

Wehrheim přinášejí, pak v rámci příslušného kontextu konfrontuji s poznatky, jež se 

k veřejnému prostoru váží v rámci vícero myšlenkových směrů, případně z pohledu 

legislativního a administrativního zasazení pojmu.  

1.1 Rozdělení sfér veřejného prostoru dle Siebela a Wehrheima    

Autoři Siebel a Wehrheim ve své publikaci Security and the Urban Public Space 

(Siebel a Wehrheim, 2003) nahlížejí na městskou výstavbu a její sociologické aspekty 

v mnohem širší perspektivě a samotná kategorizace veřejného prostoru zastává v jejich 

práci ve vztahu k ostatním částem spíše marginální roli, pro mou práci je však její využití 
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klíčové. Ačkoliv se věnuji prostoru veřejnému, je jeho naprosté oddělení od prvků prostoru 

soukromého takřka nemožné (přestože následující rozdělení již vychází z polarizace 

soukromého a veřejného prostoru), především však není v rámci jeho vymezení ani 

žádoucí. Proto se diskurz ohledně zmiňované dichotomie objeví i v mnou rozvedených 

kategoriích užitého rozdělení.  

Autoři definovali čtyři hlediska (Siebel a Wehrheim, 2003), jejichž prostřednictvím 

lze nahlížet na tradiční dichotomii soukromého a veřejného prostoru, přičemž předmětná 

kategorizace koresponduje s praktickou segmentací jednotlivých společenskovědních 

disciplín a potřeb legislativního ukotvení pojmu. Nejprve uvedu jednotlivá čtyři hlediska, 

posléze je rozvedu za použití myšlenek dalších autorů. 

1) Legální hledisko – polarita veřejné a soukromé sféry ve vztahu k prostoru je 

v případě perspektivy legality definovaná prostřednictvím příslušné legislativy a s 

ní spjatých kompetencí jak uživatele daného prostoru, ať je již veřejným, či 

soukromým, tak jeho vlastníka. Byť správa soukromého prostoru podléhá 

soukromé autoritě vlastníka, nelze generalizovat vztah mezi onou soukromou 

autoritou, z ní vycházejících kompetencí a legislativním rámcem, vázajícím se 

k prostorům veřejným, jako podmnožinu či nadmnožinu druhého. 

2) Hledisko funkcionality – veřejný prostor, jenž sestává především z ulic či náměstí 

(a ve vztahu k veřejné činnosti také z objektů, které tyto prostory ohraničují), slouží 

jako dějiště trhu a směny, soukromé prostory (ať už společností, či jednotlivců) 

poté slouží především k produkci a reprodukci. 

3) Sociální hledisko – v případě sociálního hlediska vycházejí autoři především 

z myšlenek Ervinga Goffmana, jenž připodobnil veřejný prostor k jevišti a 

soukromý prostor k zákulisí, přičemž oba póly jsou charakterizovány odlišnými 

sociálními projevy jednotlivců, kteří se v nich v daný čas pohybují (Goffman, 1973 

cit. podle Siebel a Wehrheim, 2003). Je však nutné doplnit, že sociální hledisko již 

ze své podstaty, na rozdíl od zbylých tří, nebere v potaz vlastnictví jako takové, ale 

de facto pouze společenské symptomy zmiňované dichotomie.  

4) Materiální/symbolické hledisko – jak celkové spektrum vlastnictví prostorů, tak i 

soukromý a veřejný prostor zvlášť, mohou být diferenciovány na základě materiální 

hodnoty, případně exkluzivity či okázalosti. V daném prostředí může určitým 

způsobem korelovat ona materialistická symbolika a vlastnická dichotomie.  

(Siebel a Wehrheim, 2003)  
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1.1.1 Veřejný prostor z hlediska legality 

Z hlediska legality vychází ukotvení pojmu veřejný prostor z příslušné definice 

státních správ či jednotlivých municipalit, jež jsou kompetenčně způsobilé k regulování 

předmětných prostorů. Z důvodu interdisciplinární povahy pojmu a jeho nejasné 

intepretace se však fenoménu mnohdy nedostává pozornosti. Mimo jiné z hlediska 

příslušné legislativy se veřejným prostorem zabývá Miroslav Kalný (2017), jenž jej nad 

rámec konkrétního právního ukotvení (které de facto není) ve své publikaci Soukromý 

zájem ve veřejném prostoru popisuje v širších souvislostech jako „oblast či místo, které je 

otevřené a přístupné všem občanům bez ohledu na jejich rasu, národnost, věk nebo 

sociálně-ekonomické postavení“ (Kalný, 2017, s. 73). Stran legálního hlediska docházejí 

autoři ke konsensu, a to i v rámci mnou použité kategorizace na základě publikace Siebela 

a Wehrheima. Sachin Vats z Rajiv Gandhi University of Law v Paňdžábu v souvislosti 

s protikuřáckým zákonem, jenž v Indii platí od roku 2008, uvádí, že veřejným prostorem je 

jakýkoliv prostor, do nějž má veřejnost volný přístup, přičemž výčet příkladů zahrnuje 

například prostory jako nemocnice, kanceláře veřejných institucí či banky, vycházeje 

z popisovaného zákona (Vats, 2017). Vzhledem k předmětu diskuze nezmiňuje prostory, 

jež jsou v moderních městech elementárně veřejné, jako jsou ulice či náměstí, ovšem 

podstatou se jeho vymezení shoduje s Kalným a rovněž s celkovou povahou akademického 

diskurzu stran veřejných prostor. Dle Kalného je veřejný prostor v obecné rovině možné 

definovat jako prostor, jenž slouží k naplnění veřejného zájmu (Kalný, 2017, s. 73). Od 

pojmu veřejný prostor se tak debata přesouvá k sousloví „veřejný zájem“, potažmo 

„veřejnost“. Pokud se však z roviny polemiky vrátíme zpět k legislativnímu ukotvení, 

nalezneme v zákoně o obcích v ustanovení § 34 definici veřejného prostranství (Zákon 

č.128/2000 Sb., §34), jež je ve většině případů, o nichž má práce pojednává, zástupným 

pojmem veřejného prostoru. Zároveň můžeme na základě uvedených pramenů stanovit 

vztah těchto dvou pojmů – veřejné prostranství je podmnožinou veřejného prostoru. Tento 

vztah popisuje také Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (2013), 

který uvádí následující:  

„Pojem veřejný prostor je používán pro veřejně přístupnou komplexní fyzickou část 

prostředí, kterou je krom veřejných prostranství také například veřejně přístupný prostor 

exteriéru města, vnitrobloků i vnitřního prostoru budov. Veřejná přístupnost rovněž 

vylučuje omezený režim užívání vyjma režimu časového. Zároveň je pojem veřejný 

prostor používán pro nehmotnou rovinu prostředí zahrnující vztahy, děje, myšlenky, média 
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apod. Pojem veřejný prostor lze současně vnímat jako celek či kontinuum.“ (Manuál 

tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, 2013, s. 16)  

Důležité ovšem je, že byť vychází povaha pojmu z jeho legislativních regulací 

(jejichž existence se mnohdy neváže ke konkrétnímu pojmu), kostra legislativní debaty 

vychází z podstaty zmiňované dichotomie veřejný/soukromý. V podání některých autorů 

však jde spíše než o polaritu o jakési spektrum. Odborník na městské plánování Peter 

Marcuse tvrdí, že určité prvky, jež svou architektonickou a estetickou povahou jistým 

způsobem utvářejí veřejný prostor, by se daly ve zvykové rovině definovat jako 

„poloveřejné“ (Marcuse, 2003 cit. podle Sennett, 2012, s. 51).  Jejich přetvořením či 

subjektivně vnímanou degradací totiž může dojít ke vzniku separačních zón na základě 

určitých společných znaků jednotlivých sociálních skupin. Zde je patrný názorový rozpor, 

neboť v rámci dichotomie, jež je ve své podstatě důvodem potřeby legislativního ukotvení, 

o němž hledisko legality pojednává, můžeme vidět dva odlišné přístupy. Sennettův přístup 

dále rozvedu v rozboru funkcionální roviny veřejného prostoru.  

1.1.2 Veřejný prostor z hlediska své funkce 

Je důležité si uvědomit, že v rámci kategorizace Siebela a Wehrheima nahlíží na 

rozdíl od aspektu legality všechny ostatní kategorie na veřejný prostor jako na fenomén, 

který implikuje určité procesy. Fenomén veřejného prostoru je tak zkoumán a definován 

nikoliv na základě své vlastní podstaty, ale prostřednictvím oněch procesů.  

Stephen Carr, Mark Francis, Leanne G. Rivlin a Andrew M. Stone ve své publikaci 

tvrdí, že „vhodné veřejné prostory podporují komunitní život, eliminují vznik ghett a 

podporují etnickou diverzitu městského obyvatelstva“ (Carr et al., 1993, s. 344). Stejnou 

funkci veřejného prostoru vyzdvihuje také Sennett, který tvrdí, že nehostinný či vizuálně 

degradovaný veřejný prostor vede k jeho komercionalizaci. (Sennett, 2012). Tato 

komercionalizace však v mnohých případech není pouhým symptomem, nýbrž celým 

cyklem, neboť právě ona může být zodpovědná za prvotní degradaci veřejného prostoru.  

V určitých aspektech je obtížné zcela oddělit jednotlivé kategorie veřejného 

prostoru Siebela a Wehrheima. Spíše v abstraktní rovině se pojmem veřejný prostor 

zabývala také Hannah Arendtová ve své publikaci On Revolution, jež jej vnímala jako 

místo, ve kterém dochází ke společenským interakcím, které prvotně pramení z nás 

samotných, ovšem vyvolávají reakci okolí. Samotná tato teze se v obecné rovině shoduje 

s Goffmanovými myšlenkami, a tudíž by bylo možné kategorizovat postoj Arendtové jako 

formu sociálního pohledu na veřejný prostor, ovšem autorka myšlenku interakce dále 
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rozvíjí prostřednictvím pojmu „veřejná svoboda“ (Arendt, 1990 cit. dle Mensch, 2007).  

Tímto pojmem se v kontextu práce Hannah Arendtové zabýval James Mensch ze St. 

Francis Xavier Univesity v Kanadě, který jej v duchu jejích myšlenek rozvinul a podrobně 

vysvětlil. Mensch upozorňuje, že svobodou není míněno svobodné uvažování či svobodná 

vůle ve své krystalické podobě, jak ji chápou tradiční filosofické směry, ale spíše něco, co 

může existovat jen na veřejnosti, je to ve své podstatě hmatatelné, vytvořené lidmi pro lidi. 

„Svoboda se pojí s radostí více, než jak je tomu v případě jejího vnímání jakožto daru 

shůry.“ (Mensch, 2007, s. 31). Prostřednictvím diskursu o svobodě se Hannah Arendtová 

postupně od veřejného prostoru jako takového dostává k jeho funkci. Mensch na základě 

tezí Arendtové prohlašuje, že tradiční společenská schémata tvrdí, že prvotní je existence, 

přičemž následuje zjevení a recepce publika, ovšem v podání svobody, tak jak ji vnímá 

Arendtová, je tomu přesně naopak. Až recepce publika stvrzuje existenci příslušné entity 

(Mensch, 2007, s. 33). Tím vysvětluje funkci interakcí, jež probíhají na pozadí takzvané 

veřejné svobody, jež je prvkem, který do značné míry utváří veřejný prostor. 

 Rovněž v duchu recepce, ovšem spíše z pohledu městského plánování nežli 

filosofie, nahlíží na veřejný prostor polský sociolog Piotr Sztompka (2007). Sztompka jej 

vnímá jako zprostředkovatele obrazových vjemů. Zdroj vjemu má dle něj zásadní vliv na 

naši percepci daného jevu. Byť v rámci kategorizace Siebela a Wehrheima hovořím 

především o prostoru veřejném, kterým se Sztompka rovněž zabývá, je v jeho případě 

nutné uvést celé spektrum, tedy jak prostor veřejný a soukromý, tak, jak uvádí Sztompka, 

také prostor veřejný s vyšší exkluzivitou, jímž jsou například muzea či galerie (Sztompka, 

2007, s. 14).  

Povahou časoprostoru stran recepce veřejnosti se zabývá také britský sociolog John 

B. Thompson, který se zaměřuje především na velkoplošné reklamní poutače a jejich 

naplňování komerční funkce (Thompson, 2011, s. 56). Zdůrazňuje roli časoprostoru, neboť 

rovněž hovoří o přerodu veřejného prostoru, resp. o vzniku paralelního veřejného prostoru 

ve virtuálním prostředí. V něm se reklamní poutače (zákonitě ve své digitalizované 

podobě) vyskytují rovněž a v obecné rovině plní stejnou funkci. Tento přerod je ostatně 

popsán také Miroslavem Kalným, jehož publikaci jsem použil již stran kategorizace legální 

definice veřejného prostoru. Kalný i Thompson se zaměřují na paralelu veřejného prostoru 

v reálném a virtuálním prostředí, ovšem důležité pro tuto práci je, že nehovoří o jeho 

komercionalizaci primárně jako o procesu, nýbrž jej považují spíše za stav, byť 

proměnlivého charakteru.  
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Na závěr bych rád přiblížil pohled Marca Augeho, jenž se zabývá prostorem v jeho 

nejobecnější rovině. Byť se nezaměřuje primárně na funkci, hovoří o přeměně našeho 

vnímání míst, z čehož jejich funkčnost následně plyne. Auge (1995) tvrdí, že dříve se 

místo vyznačovalo silnějším vztahem jeho obyvatel k půdě, o konkrétní území, jež bylo 

vnímáno spíše zvykově než administrativně, se vedly války, půda dávala život. Vnímání 

půdy bylo v rámci příslušného obyvatelstva homogenní, neboť samo obyvatelstvo se 

vyznačovalo homogenním charakterem. Dnes však místa poskytují útočiště heterogenním 

skupinám, a tak je společnost vnímá heterogenním způsobem (Auge, 1995). Důležité je 

především poukázání na souvislost heterogenního složení participantů ve veřejném 

prostoru, o němž jsem hovořil již v souvislosti s poznatky autorů kolem Stephena Carra, a 

vnímáním, o němž hovoří například Sztompka či Thompson, a které Auge definuje jako 

odlišné napříč oním heterogenním publikem.   

1.1.3 Veřejný prostor z hlediska sociálních interakcí 
Siebel a Wehrheim ve své kategorizaci stran sociálního hlediska odkazují na teorii 

Ervinga Goffmana a jeho známou publikaci Všichni hrajeme divadlo. Jak jsem již 

předeslal, je obtížné oddělit znaky všech čtyř kategorií v dílech jednotlivých autorů, a 

proto jsem filosofy, jako jsou Hannah Arendtová či Jürgen Habermas, zařadil do 

funkcionální a materiálně-symbolické perspektivy (přestože se jejich dílo bezesporu 

dotýká také sociální interakce), neboť samotný rozbor sociálních vazeb ve veřejném 

prostoru nemá pro mou práci velký přínos. To je také důvodem, proč koncept Ervinga 

Goffmana představím pouze v krátkosti.  

Ve své publikaci rozdělil prostor ve smyslu sociálních vazeb na frontstage (scénu) a 

backstage (zákulisí) v závislosti na tom, jak se lidé v jednotlivých sférách chovají a jak 

jednají. Sociologickým ekvivalentem veřejného prostoru je v Goffmanově díle scéna, již 

autor přibližuje následovně: „Výkon jednotlivce v předním regionu můžeme chápat jako 

úsilí vzbudit dojem, že jeho činnost v regionu zachovává a splňuje určité normy.“ 

(Goffman, 1973 cit. podle Siebel a Wehrheim, 2003, s. 20). Opakem je tzv. zákulisí, tedy 

prostor, v němž nejsme vystaveni potřebám chování a jednání veřejného prostoru a 

chováme se přirozeně na základě své vlastní identity.  

Jak doplňuje Ondřej Malina ve své bakalářské práci Pojem „Veřejný prostor“ 

v ČR, v době vydání publikace Všichni hrajeme divadlo nebyl k dispozici internet a další 

digitální technologie. Malina poukazuje na to, že díky virtuální realitě jsme schopni snadno 
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překračovat hranice mezi veřejnou a soukromou sférou, tedy mezi scénou a zákulisím, jak 

je Goffman definoval (Malina, 2014). 

1.1.4 Veřejný prostor z hlediska materialismu a symboliky 

Optikou materialismu a symboliky nahlíží na veřejný prostor kulturní směr 

sociologie města. Zmíněný směr je zároveň sám jednou ze dvou perspektiv, jejichž 

prostřednictvím můžeme na urbánní sociologii nahlížet, jak je definoval Jiří Musil, 

významný český urbánní sociolog, ve své publikaci Sociologie soudobého města (Musil, 

1967). Ačkoliv se obě perspektivy zákonitě prolínají, perspektiva kulturní vnímá město 

primárně jako nositele množství významů – znaků, symbolů či textů. Ty z materiální 

podstaty soudobého urbánního útvaru vycházejí, ovšem zároveň město dále formují. 

Městský veřejný prostor je tak určitou syntézou materiální a symbolické složky, jež jsou 

poměrně těžce oddělitelné (Musil, 1967). 

Interpretace a význam symbolické roviny veřejného prostoru je předmětem rozporu 

vícero filosofických směrů, jak popisují mimo jiné autoři publikace Imaginace a 

reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti (Mulíček et al. 2013). Zatímco pozitivismus 

veřejnému prostoru nepřipisuje žádný vliv na životy a chování jeho obyvatel a chápe jej 

pouze jako pasivní kulisu, postpozitivismus zdůrazňuje jeho aktivní roli, jež spočívá 

v utváření sociálního prostředí a formování rozličných vnitřních vztahů v rámci urbánního 

prostředí1. Opět se však jedná o cyklus, nikoliv o jednostranný direktivní proces (Mulíček 

et al. 2013). Byť hovoříme o symbolické rovině veřejného prostoru, je nezbytné 

povšimnout si značné souvislosti postpozitivistického přístupu k interpretaci symboliky a 

funkcionální perspektivy nabízené Siebelem a Wehrheimem a popsané dříve v této práci. 

Syntézu materialistické a symbolické roviny představuje práce francouzského 

filosofa Henri Lefebvra, jenž vycházel z konceptu produkce představeným Karlem 

Marxem a Friedrichem Engelsem. Lefebvre pohlíží na veřejný prostor jako prostor 

produkce a konzumace obsahu. Zabývá se producenty, konzumenty a samotným obsahem, 

který má symbolickou povahu. Onen obsah poté rovněž formuje celou nadmnožinu jeho 

produkce, tedy prostor samotný. Veřejný prostor je tak ovlivňován a formován sociálními 

                                                

 

1 Pozitivismus poskytuje rámec pro objektivní lokalizaci a reprezentaci jevů v prostoru a na bázi onoho 

prostoru se dále věnuje těmto jevům, kdežto postpozitivismus chápe prostor spíše jako entitu produkovanou 
skrze každodennost, jež je nositelem diskutované symboliky, nikoliv pouze dějištěm jednotlivých procesů. 
(Mulíček et al. 2013, s. 782) 
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aktivitami jeho obyvatel, ovšem v Lefebvrově podání nejde apriori o funkci, nýbrž spíše o 

průvodní jev samotného produkčně-konzumního cyklu. (Lefebvre, 1992).  

Z hlediska symboliky a materialismu se veřejnému prostoru věnoval také 

významný filosof Jürgen Habermas ve své publikaci Strukturální přeměna veřejnosti. 

Habermas místy vychází z učení Karla Marxe, stejně jako Lefebvre, ovšem na veřejný 

prostor nahlíží jiným způsobem. Především se potýká s problémem samotných definic 

pojmů veřejnost a veřejný, které nestaví na roveň. Habermas uvádí, že lze pojem veřejný 

chápat buď jako volně přístupný, nebo jako zaštiťující celý pojem veřejnost a vážící se 

k instituci hájící veřejný zájem. Na základě rysů původní občanské společnosti a jejího 

vývoje Habermas oddělil veřejnou sféru od soukromé, na samotný veřejný prostor nahlížel 

v symbolické rovině jako na místo konfrontace idejí, svým způsobem jako na rodiště 

demokracie. (Habermas, 2000). 

V této kapitole bylo mým cílem nastínit množství perspektiv, jimiž různí autoři 

nahlížejí na pojem veřejný prostor. Diskurs stran veřejného prostoru a jeho funkce a 

specifik totiž do jisté míry odráží charakter debaty v souvislosti s vizuálním smogem. 

Absence jednotné definice vztahující se k veřejnému prostoru ilustruje rozpory stran jeho 

využití a regulace jeho obsahu v podobě, již někteří nazývají vizuálním smogem.  
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2 Vizuální smog 

Pojem vizuální smog je v souvislosti s estetikou veřejného prostoru často 

skloňovaný, není ovšem jasně definovaný. Server artslexikon.cz nabízí dvě definice pojmu. 

První uvádí, že pojem vizuální smog reprezentuje „zamoření (či znečištění) veřejného 

prostoru agresivní, nevkusnou, charakteru svého prostředí nepřizpůsobenou a velikostně 

nepřiměřenou reklamou, umisťovanou často i nelegálně, bez jakéhokoliv povolení (někdy i 

v památkově chráněných územích nebo přímo na volně stojících skulpturách)" (Arts 

Lexikon, ©2012). Druhá definice poté popisuje předmětný fenomén jako „umělé, křiklavé 

a agresivní panoptikum zastírající opravdovou část města, ničící jeho jedinečnost a genius 

loci“ (Arts Lexikon, ©2012). Nutno dodat, že z obou z těchto definic vychází například i 

portál vizualnysmog.sk, který se problematice věnuje hlouběji a snaží se poukázat na 

problém vizuálního smogu v českých a slovenských metropolích.  

Obě z uvedených definic zcela zřetelně ilustrují negativní konotaci pojmu, jež 

ostatně vychází rovněž z denotátu slova smog, případně znečištění. První je však o poznání 

konkrétnějšího charakteru, neboť samotný vizuální smog explicitně pojí s využitím 

reklamy v prostoru, který by se v daném kontextu bezesporu dal nazvat veřejným. Dále 

příslušné komunikáty, jež chápe jako předmět vizuálního smogu, pojí také s jejich 

nelegálním způsobem umístění, který však není předmětem této práce a samotná meze 

legality pro ni ani nemá přínos, neboť jednak je již za hranou diskutované meze, a jednak 

samotný komunikát v určité shodné podobě, ať je již umístěn legálně, či nikoliv, působí na 

své recipienty za daných podmínek podobným dojmem. Druhá definice neuvádí 

konkrétního původce vizuálního smogu, pouze celkovou množinu nazývá „panoptikem“.  

S první užitou definicí koresponduje vymezení vizuálního smogu Adrianou Portella 

(2014), jež se problematice dlouhodobě věnuje a jež stojí za množstvím případových studií 

ze světových metropolí. Portella definuje vizuální smog jako „degradaci vizuálních kvalit 

historických center měst, jež je způsobena komerčními poutači na fasádách a ve veřejném 

prostoru“ (Portella, 2014, s. 31). Komerční aspekt v souvislosti s vizuálním smogem 

nepřímo akcentuje také Yevhen Voronych, jenž uvádí, že jsou jeho projevy i on sám 

„produkty nadměrné a mnohdy neospravedlnitelné spotřeby“ (Voronych, 2013, s. 310). Je 

však důležité si uvědomit, že ačkoliv hraje aspekt reklamního sdělení v celkovém diskurzu 

stran vizuálního smogu důležitou roli (stejně jako v první z uvedených definic), skládá se 

onen fenomén v očích mnohých teoretiků rovněž z několika dalších vlivů. Tanima 

Shrivastava a Ashish Choudhary explicitně pojí vizuální smog s veřejným prostorem, 
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přičemž tvrdí, že komplexnost samotného prostoru a heterogennost jeho obyvatel tvoří 

předpoklad k jeho vzniku (Shrivastava a Choudhary, 2016). Musím poznamenat, že 

„vznik“ vizuálního smogu je klíčovým tématem mé práce a v následujících kapitolách se 

mu budu podrobněji věnovat, především pak tomu, zda skutečně něco jako vznik 

vizuálního smogu můžeme popsat a kdy k němu případně dochází. Jak doplňují sami autoři 

„vizuální smog je předmětem našeho vnímání,“ (Shrivastava a Choudhary, 2016, s. 516). 

Toto pojetí v podstatě chápe vizuální smog jako nadmnožinu první uvedené definice z Arts 

Lexikonu, neboť nebere v potaz pouze samotnou reklamu, ale de facto jakýkoliv vizuální 

vjem, který vyhodnotíme nelibým způsobem (byť se samozřejmě v mezích definice pojí 

s veřejným prostorem). S podobným pojetím se setkáme také u trojice autorů z univerzity 

v rumunské Pitešti, kteří rovněž tvrdí, že pojem vizuální smog zahrnuje takřka všechny 

vizuální dojmy ve veřejném prostoru, které vyhodnotíme jako esteticky nelibé (Enache et 

al. 2012). Autoři dále kladou důraz na psychologické dopady takového stavu, kterým se 

budu blíže věnovat v následujících kapitolách.  

Za hranici vizuálního smogu ve formě samotných vizuálních komerčních sdělení 

jdou ve své práci také autoři Milan Kumar Jana a Tayana De (2015) a Sivakumaran 

Sivaramanan (2018). První dva zmínění autoři se shodují, že jedním z hlavních původců 

vizuálního smogu jsou komerční materiály, oba autoři však rovněž prohlašují, že stejnou, 

ne-li větší váhu má nevhodné městské plánování v souvislosti s nepříliš esteticky zdařilou 

architekturou, a především v souvislosti s chaotickou městskou infrastrukturou, a to 

zejména infrastrukturou energetickou (Jana a De, 2015, s. 1). Právě na energetickou 

infrastrukturu se zaměřuje také Sivakumaran Sivaramanan, který skrze ni společně 

s nedostatečnou regulací komerčních poutačů a skrze estetiku veřejných prostor, jež je 

znehodnocována odpadem a přerodem odpadkových košů ve veřejné skládky, definuje 

podstatu vizuálního znečištění (Sivaramanan, 2018).  

Ačkoliv tedy panuje všeobecný konsensus, že vizuální smog je způsoben 

komerčními komunikáty, které jsou nevhodně umístěny, nebo jsou nevhodné přímo na 

základě své vizuální podoby, je v rámci teoretického diskurzu bezesporu možné 

identifikovat další původce diskutovaného fenoménu.  

2.1 Vizuální smog z hlediska svých původců 

Přestože jsou komerční komunikáty jedním z nejdiskutovanějších aspektů 

fenoménu vizuálního smogu, postavím je v této kapitole na roveň dalším projevům (či 

původcům) vizuální degradace veřejného prostoru. Kostrou následující kategorizace jsou 
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publikace Yevhena Voronyche (Voronych, 2013) a trojice autorů Enache, Morozan a 

Purice (Enache et al. 2012), celkové rozdělení však rovněž doplním poznatky dalších 

autorů. Cílem této podkapitoly je ozřejmit, že vizuální smog se zpravidla nepojí pouze 

s komerčními komunikáty, ty jsou však mnohdy ústředním motivem příslušného kritického 

diskursu, neboť záměrně přitahují pozornost svou často „barnumskou“ podobou. V pozadí 

však mohou stát také jiní původci vizuálního znečištění, jejichž existence vychází ze 

samotné existence městského veřejného prostoru a jejichž projevy jsou umocněny 

nevhodným městským plánováním.  

2.1.1 Reklamní komunikáty 

V rámci diskursu o vizuálním smogu se reklamní komunikáty setkávají s kritikou 

nejen kvůli tomu, že by samy byly nevkusné a nevyhovovaly by subjektivním estetickým 

měřítkům, ale především kvůli jejich kvantitě, která jejich dílčí kvality zastírá a rovněž 

formuje naši percepci, což dále rozvedu v příslušné kapitole. Jak uvádí akademici Miles, 

Hall a Border, problematické je především umístění komerčních komunikátů v blízkosti 

historické architektury, či dokonce vizuální průnik obou elementů (Miles et al. 2004 cit. 

podle Portella, 2014, s. 20). Další autoři uvádí, že jde de facto o střet tří marketingových 

funkcí – ekonomické, sociální a kulturní. Zatímco ekonomická funkce marketingu vychází 

z podstaty jeho existence, jeho sociální a kulturní funkce jsou předmětem diskuse. Kontrast 

jednotlivých rolí a jejich problematické rozlišení je pak impulsem k onomu kritickému 

diskursu (Enache et al. 2012).  

Funkci komerčních komunikátů ve veřejném prostoru se věnuje mimo jiné také 

Abraham Moles (Moles, 1987 cit. podle Portella, 2014), jenž tvrdí, že vizuální komerční 

komunikáty mají jednak funkci, jež by se dala charakterizovat jako asimilační v rámci 

daného prostředí, a dále pak funkci estetickou, která sestává z umělecké a společenské 

složky.  

Právě Molesovo rozdělení je pro rozkrytí debaty stran vizuálního smogu velice 

přínosné, neboť nabízí ucelený pohled na kritické ohlasy reklamních komunikátů ve 

veřejném prostoru. Je to především ona environmentální funkční složka (neboli složka 

asimilační, jak ji Moles pojmenoval), jež koresponduje jak s poznatky trojice autorů Miles, 

Hall a Border, tak s kritikou stran nevhodného umístění reklamy. Ačkoliv Moles jednotlivé 

funkce vnímá v rámci hodnocení komunikátu odděleně, ve veřejném prostoru chápe daný 

komunikát jako komplexní médium, které je výsledkem zastoupení všech tří složek, jež 

jsou v takovém případě těžce oddělitelné. 
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Estetická funkce pak sestává z funkce sociální, jež popisuje, jak reklamní 

komunikáty na základě konceptu konzumní společnosti reflektují její sociokulturní aspekty 

v daném časoprostoru, a z funkce umělecké (Moles, 1987 cit. podle Portella, 2014). 

Ačkoliv je sociální funkce, potažmo celá konzumní společnost, předmětem značného 

množství sociologických debat, nemá její oddělené zkoumání pro tuto práci valný význam, 

neboť, jak jsem již předeslal, je její oddělení od ostatních funkcí v praxi velice 

problematické, ale především ve skutečnosti nejde ani tak o zdařilou reflexi 

sociokulturních aspektů daného časoprostoru, jelikož ty se váží ke konkrétnímu 

komunikátu, jako spíše o celé spektrum komunikátů v příslušném prostředí. Totéž platí i o 

funkci umělecké, jejíž zkoumání dává smysl pouze v kontextu ostatních rysů komunikátu, 

jak je Moles vymezil.  

Paradoxem, na který upozorňuje Jon Lang a který je v konečném důsledku 

zodpovědný za část kritického diskurzu, neboť značně komplikuje environmentální funkci 

komunikátů, jak ji Moles formuloval, je uzavření center měst nebo jejich částí pro 

automobilovou dopravu (Lang, 2005). Tento krok, ke kterému přistoupilo mnoho 

světových metropolí, je úctyhodným krokem ke snížení znečištění ovzduší, Lang ovšem 

tvrdí, že je v konečném důsledku také zodpovědný za masivní rozšíření komerčních 

komunikátů. Přeměna ulic, jež dříve sloužily jako silnice, v pěší bulváry, s sebou totiž 

přinesla jejich postupnou přeměnu v komerční centra (Lang, 2005). V souvislosti s tím je 

nutné si uvědomit, že části měst, jichž se proměna týká, jsou především historická centra. 

Z velké frekvence komerčních objektů na relativně malém prostoru pak plyne existence 

množství vývěsních štítů a dalších reklamních komunikátů. Je těžké se odlišit od ostatních 

tak, aby estetická funkce komunikátů zůstala naplněna, ale zároveň aby došlo i k naplnění 

environmentální, resp. asimilační funkce v daném prostředí. Nelad, který je způsobem 

nenaplněním dílčích funkcí, je pak ústředním motivem kritické debaty o vizuálním smogu.  

2.1.2 Vandalismus 

Projevy vandalismu ve veřejném prostoru jsou společností zpravidla vnímány velmi 

nelibě. Je to jednak proto, že takřka vždy změní estetiku daného prostoru k horšímu, 

ovšem, a co je zajímavější, jsou zásahem do teritoriálního cítění jednotlivců, potažmo dané 

společnosti (Enache et al. 2012). Autoři vycházejí ze studie, za níž stojí Rodica Pascu a dle 

jejíchž poznatků lidé přirozeně vyhodnocují vizuální projevy vandalismu jako tzv. „územní 

kontaminaci“ (Pascu, 2002 cit. podle Enache et al., 2012). Myšlenkou, jež je přínosná pro 

tuto práci, tedy je, že nejde ani tak o čistě estetickou komparaci předmětu či prostoru před 



18 

 

 

a po provedeném vandalství, neboť v určitých krajních případech je možné, že nastalý stav 

je z čistě estetického hlediska objektivně lepší (příkladem může být např. graffiti), jako 

spíše o změnu, o násilné narušení prostoru, který vnímáme jako své teritorium a na jehož 

podobu jsme zvyklí.  

2.1.2.1 Brandalism 

Shrivastava a Choudhary vyzdvihují v souvislosti s vandalismem v roli vizuálního 

smogu mimo jiné pojem brandalism. Jak sami autoři uvádějí, jde o poměrně mladý pojem, 

jenž byl formulován v Londýně v roce 2012, a jde o spojení slov brand a vandalism, tedy 

značka a vandalismus. Pojem označuje vandalství, jež je pácháno na komerčních 

komunikátech ve veřejném prostoru, tedy například na billboardech či světelných 

poutačích (Shrivastava a Choudhary, 2016, s. 517). Setkáváme se tedy s vandalstvím, 

jehož vnímání jsem popsal v předchozím odstavci (byť brandalism je zpravidla esteticky 

poměrně zdařilý – viz obr. 1) a které je jedním z původců vizuálního smogu, jež je však 

paradoxně způsobeno odlišnými projevy vizuálního smogu. Vytváří se tak cyklus tvorby 

vizuálního smogu, kdy se jeden druh vizuálního smogu prostřednictvím vandalství mění na 

jiný. Z legislativního hlediska by zpravidla bylo možné odhalit v rámci onoho zmíněného 

cyklu část, jež nekoliduje s příslušnými předpisy, pokud bychom však na veřejný prostor a 

jeho předmětnou náplň pohlíželi jinou optikou, například materialisticko-symbolickou či 

funkcionální, jimž jsem se věnoval v první kapitole, velice obtížně bychom byli schopni 

dojít ke konsensu stran toho, jaká část cyklu je tedy vizuálním smogem, resp. „horším 

vizuálním smogem“.  

 

Obr. 1: Modifikovaný Citylight před obchodním domem Harrods (Street Art For a Change, 

©2015) 
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2.1.3 Administrativní nedbalost 
Přestože by se za administrativní nedbalost dalo v některých případech rovněž 

označit udělení povolení k marketingové propagaci v historických centrech a v určitých 

specifických veřejných prostorech, rád bych se v této podkapitole věnoval spíše 

městskému plánování a přístupu municipalit k vizuální stránce veřejných prostor. Samotné 

projevy vizuálního smogu, jejichž původcem je v  prvopočátku městská správa, mají 

v zásadě dva důvody. Tím prvním je špatné městské plánování. Druhý nedostatek je 

naopak na konci – nemá co do činění se samotným prvotním plánováním. Jde de facto o 

nedostatečný dohled nad existující vizuální a funkční strukturou veřejného prostoru v jeho 

současné podobě, jenž je způsobený například častou obměnou vedení města či celkovým 

množstvím agendy (Shrivastava a Choudhary, 2016, s. 518). Společným jmenovatelem 

obou prvotních příčin vzniku jevů, které by se daly označit jako vizuální smog, je však 

v této podkapitole město samotné. Neboť městské plánování nesestává pouze ze 

samotného prvotního plánování, ale jde o komplexní dlouhodobé procesy, na něž má vliv 

velké množství faktorů, a je proto nutné rozdělit původce vizuálního smogu do několika 

kategorií, kterým se následně budu podrobněji věnovat.  

2.1.3.1 Nevhodná koncepce plánování rozvoje veřejného prostoru 

Nedostatky stran plánování rozvoje veřejného prostoru, jejichž důsledkem je vznik 

vizuálního smogu, jsou dvojího charakteru. Jednak, jak shodně uvádí Portella a Voronych, 

může jít o nedostatečnou koordinaci veřejných a soukromých zájmů a aktivit, zároveň jde 

však také o samotnou urbanistickou koncepci města a s ní spojenou dopravní 

infrastrukturu. 

Portella uvádí, že město je zodpovědné za vkusné skloubení soukromých a 

komerčních zájmů, které jsou ve výsledku ztělesněny jistým vizuálním komunikátem, 

takovým způsobem, aby byla minimalizována míra jejich zásahu do estetiky veřejného 

prostoru, přičemž klade důraz především na historické centrum města (Portella, 2014, s. 

70). Opět se tedy dostáváme do sfér reklamních komunikátů, nyní však nikoliv s ohledem 

na jejich vznik, ale na nedostatečné či špatně koncipované regule, které jejich vzniku 

nebyly schopny zabránit. Jde tedy o proces, za který je v konečném důsledku zodpovědná 

městská správa, případně příslušná legislativa.  

Thorns (Thorns, 2002 cit. podle Portella, 2014, s. 49) uvádí jako příklad zdařilé 

koncepce urbanistického rozvoje tzv. Main Street Approach. Jde o kodex urbánního 

rozvoje, který bere v úvahu celou řadu faktorů a ve své základní podobě je značně 
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zobecněný, a je tak aplikovatelný v celé řadě prostředí, což ostatně ilustruje jeho užití 

napříč Spojenými státy americkými. Kodex sestává z osmi poměrně konkrétních bodů, 

které jsou však zobecněny prostřednictvím čtyř sfér městského plánování, jež se váží jak 

k revitalizaci prostoru, tak k jeho následnému přebudování (obr. 2).  

První z bodů zdůrazňuje komplexnost v souvislosti s pohledem na design veřejného 

prostoru. Nejde tedy o samostatnou architekturu, ale rovněž o další dimenze městského 

plánování, o to, jak z hlediska designu přistupovat k tvorbě veřejného prostoru. Je nutné 

brát v potaz kontext jednotlivých elementů v prostoru, a byť jsou navrhovány zvlášť, je 

nutné na ně nahlížet právě v rámci příslušného prostoru (Main Street Approach, 2003, s. 

1). V praxi tak jde například o ono vkusné propojení veřejné a soukromé sféry a jejich 

zájmů a o přítomnost reklamních komunikátů v bezprostřední blízkosti historických 

památek.  

Druhým bodem je promotion, tedy v podstatě povýšení veřejného prostoru jeho 

revitalizací do takového stavu, aby o jeho využití měli zájem soukromí investoři (Main 

Street Approach, 2003, s. 1). Je zde patrný průnik jednak s aspektem designu, jednak 

s kritizovaným vyobrazením komerčních komunikátů, ovšem konkrétní výsledný stav je 

dán příslušnou regulací.  

Třetím bodem je ekonomická restrukturalizace veřejných prostor, která v ideálním 

případě vede jak k přilákání investorů, které zmiňuje již druhý bod, tak také přispívá 

k designové stabilitě tím, že vytváří vyvážený komerční mix – rozvíjí tak diverzitu, a tím 

snižuje případný marketingový boj mezi konkurenčními subjekty.  

Čtvrtým bodem je samotná organizace, tedy snaha o nalezení již zmíněného 

kompromisu mezi soukromým a veřejným zájmem, jednání se zájmovými skupinami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Čtyři pilíře Main Street Approach a procesy, které implikují (Michigan Main 

Street, ©2017–2018, s. 3) 
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Jak uvádí Thorns (2002 cit. podle Portella 2014, s. 61), nedostatečné naplnění 

jednotlivých bodů zmíněného přístupu vede v konečném důsledku k zamoření veřejných 

prostor vizuálním smogem.  

Poměrně ojedinělý přístup stran původců vizuálního smogu, za něž by bylo ve 

svých prvopočátcích zodpovědné město, zastává Yevhen Voronych. Autor tvrdí, že 

vizuálním smogem jsou rovněž lidé samotní, resp. davy lidí. Za jejich vysokou koncentraci 

na malém prostoru, která je vnímána jako esteticky nelibá, je dle něj zodpovědné město, 

které svou četnou zástavbou (ať už veřejného, či soukromého charakteru) postupně 

vymycuje volné plochy (Voronych, 2013, s. 310). Společně s davy autor poukazuje také na 

estetické nedostatky dopravní infrastruktury, jako např. na postávající auta či nevhodně 

umístěné stojany na kola. Tyto elementy pak ve zvýšené míře v rámci veřejného prostoru 

rovněž vnímá jako původce vizuálního smogu.  

2.1.3.2 Chátrající městská zástavba 

Chátrající městská zástavba je důsledkem kombinace obou v úvodu nastíněných 

příčin – nedostatečného městského plánování v dlouhodobém horizontu a ztráty kontroly 

nad již vystavenou architektonickou infrastrukturou. Je ovšem nutno dodat, že v určitých 

případech je na vině také spor s třetí stranou, jež je vlastníkem předmětné zchátralé 

nemovitosti. 

Jak uvádí Yevhen Voronych, jde v případě chátrající zástavby především o tzv. 

brownfieldy, tedy staré zchátralé nemovitosti, především primárně komerčního či 

průmyslového charakteru. Voronych také dodává, že původcem vizuálního smogu je 

mnohdy například již samotné oplocení takového objektu, případně areálu, či jednotlivé 

menší budovy ve správě města či v soukromém vlastnictví, takové objekty však v kontextu 

celkového veřejného prostoru zastávají pouze marginální roli (Voronych, 2013, s. 310). 

V souvislosti s brownfieldy architektka Cate Bramble upozorňuje, že nejde pouze o 

samotné objekty, ale také o jejich okolí, které je zdevastované dřívější činností (přičemž 

rovněž jako příklad uvádí především činnost průmyslovou) a mnohdy může být dokonce 

kontaminované (Bramble, 2003, s. 89). Velmi zajímavým poznatkem autorky Cate 

Bramble, jenž je přínosný pro tuto práci, je však poukázání na to, že značné množství 

brownfieldů tvoří komerční retailové prodejny, jejichž přebudování by bylo finančně 

nákladné a které jsou tak nechány napospas chátrání. Opět se tak setkáváme se situací, kdy 

dochází k přerodu objektu ve veřejném prostoru, ovšem jeho nová forma je podobně jako 

jeho počáteční stav původcem vizuálního smogu. Mění se tedy forma využití veřejného 
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prostoru (ze všech výše popsaných hledisek), ta je ovšem i nadále zdrojem vizuálního 

znečištění.  

2.1.3.3 Energetická a komunikační infrastruktura 

Charakter energetické a komunikační infrastruktury vychází z městského 

plánování, energetická a komunikační síť jako celek je však natolik specifická, že jsem se 

rozhodl jí věnovat samostatnou podkapitolu. K jevům, které jsem zmínil v ostatních 

podkapitolách a které jsou původci vizuálního smogu, dochází takřka v každém veřejném 

prostoru, přičemž jejich míra vychází z povahy konkrétního prostoru, stupni jeho vývoje a 

příslušného legislativního ukotvení. Energetická a komunikační infrastruktura (zejména 

zásobování elektrickou energií a rozvody internetového či telefonního připojení) jsou však 

v souvislosti s vizuálním smogem skloňovány spíše v méně rozvinutých lokalitách, kde je 

celá infrastruktura vedena nad úrovní země. Tím se zákonitě stává esteticky nelibým 

prvkem, a je tak mnohými autory označována jako původce vizuálního smogu.  

Problematice energetické a komunikační infrastruktury se věnuje Sivakumaran 

Sivaramanan, který přisuzuje televizním kabelům a rozvodům elektrické energie v podstatě 

shodný význam jako marketingovým komunikátům, které jsou v souvislosti s vizuálním 

smogem skloňovány nejčastěji (Sivaramanan, 2018). Autoři Milan Kumar Jana a Tayana 

De rovněž zmiňují esteticky nedostatečnou energetickou a komunikační infrastrukturu, 

žádný z autorů ovšem nepřichází s konkrétní koncepcí změny (Jana, De, 2015, s. 3). 

Přesněji řečeno, autoři se shodují na tom, že jde o nedostatek stran městského plánování a 

že jeho odstranění by se docílilo přesunem infrastruktury pod úroveň země. Tato teze však 

zavdává důvod k další otázce, neboť nebere v potaz značnou výhodu nadzemních 

energetických a komunikačních rozvodů, totiž jejich snadnou přístupnost. Ačkoliv jsou 

rozvody nad úrovní země původcem vizuálního smogu, jak se autoři shodují, a jsou jím 

stále, neboť jejich estetika je v závislosti na čase v kratších horizontech neměnná, není 

k jejich případné opravě nutné vytvářet další původce vizuálního smogu, kterými jsou 

například výkopy. Záměrem této polemiky je poukázat na to, že řešení není tak 

jednoduché, jak se může na první pohled zdát, neboť v konečném důsledku může být nová 

podoba infrastruktury zodpovědná za další vizuální smog. Krom toho, že samotný průběh 

opravy rozhodně není přínosem pro estetiku veřejného prostoru, má vliv na usměrňování 

pohybu obyvatel veřejného prostoru a na dopravní infrastrukturu, a je tedy možné, že jeden 

původce vizuálního smogu v podobě oprav a výkopů bude v důsledku zodpovědný za delší 

řetězec esteticky nelibých jevů.  
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Nejsou to však pouze samotné dráty v urbanizovaném veřejném prostoru, čemu se 

odborníci v souvislosti s vizuálním smogem věnují. Jak upozorňuje John Copeland Nagle 

(2012), k problémům estetického rázu dochází rovněž v případě bezdrátové komunikace, 

což ostatně koresponduje s tvrzením, že řešení vizuálního smogu (byť ten nebyl primárním 

impulsem ke změně) nemusí být ve výsledku skutečným řešením. Nagle v souvislosti 

s vysílači telefonního signálu zmiňuje, že se stávají terčem kritiky v závislosti na poměru 

lidí, kteří je nepřímo užívají, a lidí, jež obývají oblast, kde vysílače leží. Mnohdy tak 

nejsou součástí diskursu v souvislosti s vizuálním smogem, neboť v urbanizovaném 

prostoru jsou vnímány jako přirozený jev. O jejich odstranění z estetického důvodu se 

nevedou debaty, neboť není rozporována nutnost jejich existence v příslušné podobě. 

Naproti tomu na venkově, tedy v oblasti, kde se do fyzického kontaktu s vysílačem dostane 

poměrově značně menší množství lidí, než kteří z jeho existence určitým způsobem 

profitují (využívají signál), jsou vysílače terčem kritiky v souvislosti s hyzděním 

krajinného rázu a jsou častěji označovány jako původci vizuálního smogu. Nagle tak 

zdůrazňuje vliv prostředí, kontextu, na to (nikoliv pouze v souvislosti s vysílači), co je 

následně popisováno jako vizuální smog. Ve veřejném prostoru, který je vizuálním 

smogem zamořen, se jím tak v našich očích některé jevy nemusejí stávat, nebo jsou 

případně popisovány jako „menší zlo“, ačkoliv ve vizuálně „čistějším“ prostředí by se 

mohly stát ústředním motivem debaty (Nagle, 2012). 

Z podobné perspektivy, avšak v souvislosti s energetickou infrastrukturou, nahlíží 

na vizuální smog trojice autorů Lensen, Panduro a Lundhede (2014), kteří tvrdí, že 

původcem vizuálního smogu jsou již samy zdroje elektrické energie, přičemž se věnují 

především větrným elektrárnám. Autoři tvrdí, že větrné turbíny narušují krajinný ráz a 

vytvářejí dojem průmyslově využitého prostoru na úkor jeho původního zemědělského 

vzezření. Zmiňují rovněž vrhání odlesků a stínů, které společně snižují estetickou úroveň 

krajiny. Ačkoliv stojí turbíny na soukromých pozemcích, kvůli svým rozměrům mají 

estetický vliv na přilehlé veřejné prostory. Nejsou však akcentované v takové míře jako 

ostatní původci vizuálního smogu, neboť veřejné prostory, které jsou konfrontovány 

s negativními externalitami jejich existence, nejsou obývány takovým množstvím lidí jako 

urbanizované oblasti, a zejména pak historická centra. Je nezbytné si uvědomit, že zdroje 

elektrické energie, a větrné turbíny především, se zpravidla nenacházejí v takových 

lokalitách (a tedy takových veřejných prostorách), jež jsou předmětem této práce. Mým 

záměrem však bylo ilustrovat, že problém vizuálního smogu není veřejností vnímán pouze 
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na spotřebitelském konci energetické infrastruktury, nýbrž takřka po celé délce jejího 

řetězce (v závislosti na kulturním prostředí a technologické vyspělosti sítě). 

2.1.3.4 Odpad 

Přestože někteří autoři zmiňují jako původce vizuálního smogu také odpadkové 

koše (Pariona, 2018), předmětem všeobecného diskursu jsou především odpadky a skládky 

v ulicích, které hyzdí veřejný prostor. Opět jde přitom o fenomén, který se vyskytuje 

v odlišné míře v závislosti na několika faktorech, především pak na těch 

socioekonomických. Odlišnou orientaci diskuse v souvislosti s vizuálním smogem ilustruje 

například to, že Portella se ve své publikaci (Portella, 2014) odpadu jakožto původci 

vizuálního smogu vůbec nevěnuje, a to ani v případových studiích, které analyzují stav 

vizuálního znečištění v Anglii a Brazílii. Naproti tomu Sivaramanan (2018), jehož 

publikace je o poznání méně komplexní a který se nezabývá důsledky vizuálního smogu 

nad rámec narušení estetického rázu veřejného prostoru, zdůrazňuje v případě role 

jednotlivých původců vizuálního smogu mimo jiné právě odpad.  

Důvody toho, proč se v ulicích setkáváme s nelibě vyhlížejícími odpadky, mohou 

být mnohé. Ty bezprostřední jsou v zásadě dva – jednak může jít o vinu spotřebitelů a 

jejich nezodpovědné odhazování odpadu, jednak o nedostatečnou koncepci municipalit, jak 

s odpadem nakládat, případně její (ne)dodržování (Sivaramanan, 2018). Jak jsem však již 

předeslal, jedná se o bezprostřední příčiny. Širší optikou nahlíží na problém s odpadem 

publicista Noam Sachs, který tvrdí, že jsou odpadky v ulicích důsledkem „rychlého 

ekonomického růstu, přelidnění, nedostatečného městského plánování, korupce a 

politických dysfunkcí“ (Sachs, 2014). Mezi faktory, které Sachs definoval, pak spatříme 

některé z těch, které jsem již v předchozích kapitolách vymezil jako jiné původce 

vizuálního znečištění. Tím bych rád ilustroval, že posuzování vizuálního smogu ve 

veřejném prostoru a hledání jednotlivých původců je komplexním procesem, přestože 

identifikace bezprostředního faktoru, jenž předcházel vzniku jevu, který označujeme jako 

vizuální smog, se mnohdy zdá být velice jednoduchá.  Tato kategorizace tak sice reflektuje 

debatu o vizuálním smogu ve veřejném prostoru, v případě skutečné koncepce odstranění 

vizuálního smogu, či alespoň zmírnění jeho projevů, je však nezbytné brát v potaz řetězec 

kauzality v širším měřítku, neboť jednotlivé jevy se vzájemně ovlivňují či ze sebe přímo 

vycházejí.  
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3 Psychologické aspekty vizuálního smogu 

Ústředním motivem společenské debaty o vizuálním smogu je zpravidla skutečnost, 

že jde o nevzhledný element veřejného prostoru. Zřídkakdy se však diskurs ubírá za 

hranice pouhé identifikace estetické nedokonalosti. Mohli bychom tak nabýt dojmu, že 

celá debata je ve své podstatě debatou o vkusu. O tom, které reklamy se komu líbí, 

případně nelíbí, o tom, zda někoho nedostatečná estetika energetické infrastruktury 

frustruje a na základě čeho ji kdo jako nedostatečnou identifikoval. Jestli si obyvatelé 

odpadky znečištěného prostředí na své okolí v takové podobě již zvykli a nevadí jim, nebo 

se zasazují o změnu. V takovém případě bychom dokonce mohli namítnout, že zmíněné 

projevy vizuálního smogu představují jistou funkční a estetickou diverzitu veřejného 

prostoru. Především v souvislosti s reklamními komunikáty bychom jistě našli mnoho 

esteticky zdařilých, které mohou jejich recipienti hodnotit kladně. Vyvstává tak otázka, zda 

je vizuální smog v takové podobě, jak jsem jej v předchozí kapitole definoval, skutečně 

negativním projevem, a především pak, zda můžeme jednotlivé jevy z hlediska estetiky 

zobecnit do takové míry, abychom negativně hodnotili estetiku veřejného prostoru jako 

celku.  

V minulé kapitole jsem vizuální smog definoval za pomoci jeho denotátu a 

prostřednictvím poznatků množství autorů. Nyní se jej však pokusím definovat znovu, a to 

prostřednictvím psychologických procesů, které z něj vychází, ale i těch, které jej tvoří a 

následně formují. Mým cílem je popsat psychologickou interakci obyvatel veřejného 

prostoru s příslušným prostředím a identifikovat procesy či stavy, které ona interakce 

implikuje. 

Z hlediska struktury budu vycházet z publikace Adriany Portella (2014), jejíž 

poznatky doplním stanovisky několika dalších teoretiků. 

3.1 Proces percepce a kognice 

3.1.1 Tvorba kognitivních map 

Celkové zhodnocení vizuálních kvalit veřejného prostoru jejich recipientem se 

skládá z procesů percepce a kognice. Percepce, tedy vnímání, je příjmem informací mimo 

jiné o vizuální stránce jednotlivých stimulů (v tomto případě kupříkladu takových, které 

jsem identifikoval v předchozí kapitole). Naproti tomu kognice vychází spíše ze 

symbolických atributů, které daným vjemům připisujeme, z našich asociací, z kontextu 

našeho vnímání veřejného prostoru jako celku, z našeho kulturního zázemí a zkušenostního 
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kontextu (Portella, 2014, s. 14). Jde tedy de facto o množinu informací, se kterou při 

procesu kognice konfrontujeme daný vjem, o optiku hodnocení. Alexander (Alexander et 

al. 1977) však upozorňuje, že náš kulturní kontext, který se uplatňuje při kognitivním 

hodnocení daných vjemů, rovněž provádí selekci toho, které vjemy jsou poté podrobeny 

dalšímu zpracování – ne všechny vjemy jsou tak prostřednictvím kognice skutečně 

zformovány. Výsledkem kognice, potažmo tedy také prvotní percepce, je pak námi 

vytvořený obraz prostoru, tzv. kognitivní mapa. Kognitivní mapa nám umožňuje 

transformovat a interpretovat data o prostoru, která jsme přijali během percepce a následně 

vyhodnotili prostřednictvím popsaných faktorů ve fázi kognice, získáváme tak schopnost 

orientace v daném prostoru. 

Percepci městského veřejného prostoru se již v šedesátých letech dvacátého století 

věnoval teoretik environmentální urbanistické tvorby Kevin Lynch. Lynch představil 

koncept „legibility and imageability“. Koncept prostřednictvím svých dvou částí popisuje 

proces převodu skutečných prostor a jejich estetiky do podoby psychologické vizualizace. 

Lidé si tak vytvářejí mentální mapu města, tedy myšlenkové schéma, které je v podstatě již 

zmíněnou kognitivní mapou. Lynch přitom identifikuje pět klíčových prvků, z jejichž 

percepce tvorba naší mentální vizualizace vychází – jde o cesty, hrany, čtvrti, křižovatky či 

rozcestí a konkrétní orientační body (místa význačná svými specifiky a výrazně odlišná) 

(Lynch, 1960 cit. podle Portella, 2014, s. 11). Portella (2014, s. 11.) a Januchta-Szostak 

(2010) pak Lynchovy poznatky v souvislosti s mentální mapou pojí s pojmem 

„wayfinding“ (hledání cest). Wayfinding (tedy v podstatě orientace v prostoru, v tomto 

kontextu pak především v prostoru městském) je předmětem zkoumání množství autorů – 

detailně se tomuto fenoménu věnovali například Romedi Passini a Paul Arthur (1992 cit. 

podle Portella, 2014, s. 11). Ačkoliv autoři ve své publikaci Wayfinding: People, Sings and 

Architecture akcentují především architekturu, potažmo městské plánování, a vizuálnímu 

znečištění jako takovému se příliš nevěnují, zdůrazňují klíčovou roli diverzity prostředí 

v souvislosti s orientací v prostoru (tedy jimi popsaným wayfindingem) a schopností 

tvorby kognitivní mapy obyvateli daného prostoru. A právě ona diverzita je styčným 

prvkem tvorby kognitivních map, potažmo orientace v prostoru jako celku, a vizuálního 

smogu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že vizuální smog onu diverzitu tvoří, neboť jeho 

původcem je jednak množství reklamních komunikátů, ale také spousta dalších jevů, které 

jsem popsal výše, publikace Urban Design for Retail Enviroments uvádí, že je tomu právě 

naopak. Vizuální znečištění a estetická překombinovanost prvků ve veřejném prostoru 

netvoří diverzitu, nýbrž uniformitu onoho prostoru (Urban Design for Retail Environments, 
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2002 cit. podle Portella, 2014, s. 11). Prostřednictvím oné uniformity se opět dostáváme 

k Lynchovu konceptu legibility and imageability. Právě uniformita, tedy jakási stejnost 

napříč daným prostředím, je hlavním problémem při tvorbě kognitivní mapy. Ve vztahu 

k Lynchovu konceptu tak nekoresponduje s vhodně naplněnými podmínkami legibility a 

imageability, neboť zabraňuje tomu, aby byly jednotlivé vjemy (tedy jednotlivé části 

veřejného prostoru) unikátní, což je zapotřebí pro tvorbu kognitivní mapy v adekvátní 

formě.  

Z pohledu percepce a kognice tak vizuální znečištění stírá rozdíly mezi 

jednotlivými částmi prostoru, stojí za zánikem jejich diverzity, tudíž například historické 

čtvrti, ve kterých se vyskytuje vizuální smog kupříkladu v podobě komerčních 

komunikátů, se tak stále více podobají nákupním distriktům a komerčním bulvárům. 

Následkem tohoto procesu je tvorba kognitivních map komplikovanější a orientace 

v daném prostoru se tak stává složitější, což může vést k frustraci návštěvníků či obyvatel 

daných veřejných městských prostor. Je však nutné si uvědomit, že tím, že je určitá 

množina prvků označena jako vizuální smog, nedochází k rozporu se skutečností, že členy 

oné množiny jsou samostatně vnímány jako esteticky uspokojivé. Michel De Certeau 

upozorňuje, že v případě, kdy v jednom prostoru koexistují dva subjekty, tak přestože jsou 

oddělené, vnímáme je jako součást onoho prostoru v rámci jedné množiny (De Certeau, 

1985 cit. podle Auge, 1995, s. 173). 

3.1.2 Estetické zhodnocení prostoru a jeho vztah k percepci 

Ve své publikaci Život mezi budovami uznávaný dánský architekt Jan Gehl tvrdí, že 

mezi městským plánováním a venkovními aktivitami obyvatel veřejného prostoru existuje 

kauzální vztah, tedy že estetika a struktura veřejného prostoru má klíčový dopad na jeho 

užívání jeho obyvateli (Gehl, 2000). Gehl stejně jako Portella tvrdí, že diverzita a unikátní 

duch jednotlivých míst jsou impulsem k jejich využívání, naopak jednotnost ve smyslu 

uniformity napříč městským prostorem způsobuje pravý opak. S Gehlovými tezemi 

koresponduje tvrzení Jona Langa, jenž uvádí, že pro využití městských prostor jejich 

obyvateli, případně návštěvníky, je jejich estetická kvalita klíčová. Lang dále uvádí, že 

estetiku tvoří řád, tedy že jako estetické prostředí je vnímáno takové, kde jeho jednotlivé 

elementy podléhají určitému ústřednímu principu (Lang, 2005 cit. podle Portella, 2014, s. 

21). Opakem takového stavu je chaos.  

Estetika je pojmem, který je hlavním motivem diskursu o vizuálním smogu napříč 

jednotlivými kulturami. Estetika je rovněž faktorem, který formuje využití veřejného 
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prostoru, jak jsem uvedl výše. Zároveň vidíme, že množina prvků, jež jsou identifikovány 

jako původci vizuálního smogu, je v závislosti na odlišných kulturách stále podobná. 

V této podkapitole bych se proto chtěl dále věnovat vztahu percepce a estetiky, tomu, proč 

jsou zmíněné prvky veřejného prostoru identifikovány jako vizuální smog bez ohledu na 

to, jaké kulturní, případně socioekonomické pozadí náleží jejich příjemci, a tomu, proč 

nejsou hodnoceny jednotlivě, nýbrž ve formě celku. Až doposud jsem v této práci na 

základě zjištění mnoha teoretiků přistupoval k vizuálnímu smogu jako k něčemu, co je 

apriori dáno, jako k něčemu, co existuje. Nyní se však zaměřím na to, co dává tomuto jevu 

vzniknout nikoliv z hlediska jeho původců, ale z hlediska lidské percepce. 

Mehdi Alyari ve své případové studii (2018) uvádí, že vnímaná estetika vychází 

z řádu, čímž jeho tvrzení koresponduje s tvrzeními Gehla a v souvislosti s percepcí a 

kognicí také s tezemi Lynche. Alyari pojí percepci estetiky stejně jako Portella (2014) 

s principy, jimž se věnuje gestaltismus. Tento psychologický směr, jenž je rovněž součástí 

architektonického diskursu, poskytuje odpověď na otázku, proč jsou jako původci 

vizuálního smogu identifikovány v zásadě podobné prvky bez ohledu na konkrétní městský 

kontext. Jednotící klíč v souvislosti s lidskou percepcí a gestaltismem zmiňuje také David 

Canter, který tvrdí, že estetické vjemy mají podobný charakter bez ohledu na kulturní 

kontext příjemce. Dle Cantera jde o tzv. perceptuální konstanci (Canter, 1974 cit. podle 

Portella, 2014, s. 15).  

Za teorií gestaltismu stojí psychologové Wolfgang Köhler, Kurt Koffka a Max 

Wertheimer, kteří v rámci svých tezí představili několik principů tohoto psychologického 

učení. Z jejich práce pak vychází Rudolf Arnheim (1974), který ponechává základní 

principiální strukturu gestaltismu, ale blíže ji spojuje s estetikou a uměním, tedy místy také 

s architekturou. Nejdříve představím jednotlivé principy gestaltismu a následně přiblížím 

jejich souvislost s architekturou a dalšími vizuálními vjemy v rámci městského veřejného 

prostoru. Zároveň musím dodat, že počet principů gestaltismu se v různých zdrojích liší, 

neboť mnohdy ze sebe vzájemně vycházejí či se jinak doplňují. Toto rozdělení tak vychází 

z poznatků Arnheima. 

 Zákon figury a pozadí – při percepci vnímáme primárně pevné, pravidelné a 

smysluplné tvary, zejména pak ty, které jsou v popředí. 

 Zákon blízkosti – v rámci percepce dochází k mísení vjemů objektů, které jsou 

blízko a k jejich sjednocení do společné množiny s primárním objektem. Naše 

vnímání se tak přesune od konkrétního prvku směrem k jeho nadmnožině. 
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 Zákon podobnosti – objekty, jež se vyznačují podobnými znaky, nevnímáme 

jednotlivě, nýbrž v rámci dané skupiny. 

 Zákon kontinuity – v rámci percepce hledáme nepřerušované linie, jistý řád, naše 

percepce se zaměřuje spíše na konvexní tvary nežli na konkávy, pravidelnost a 

kontinuitu hodnotíme jako esteticky zdařilejší, dodává prvku jistý řád. 

 Zákon doplnění tvaru – při pohledu na komplexní kombinaci vizuálních prvků 

máme v rámci percepce tendenci k nastavení jistého řádu, k doplnění či pozměnění 

obrazce takovým způsobem, aby mělo jeho uspořádání určitý klíč.  

 Zákon symetrie a řádu – vnímaná množina by měla vykazovat určitý společný klíč, 

jinak se naše percepce zaměří primárně na prvek dané množiny, který onen vzorec 

nenaplňuje, estetiku dané množiny tak hodnotíme skrze její esteticky nejslabší 

článek.  

(Arnheim, 1974) 

Stran estetiky veřejného prostoru jsou z hlediska gestaltismu důležité především 

dvě skutečnosti. Jednak skutečnost, že lidé vnímají veřejný prostor, případně jeho lokální 

podmnožiny jako celek (tedy idea, kterou jsem zmiňoval již v souvislosti s tezí Micheala 

De Certeau a která je také součástí uvedených principů), dále pak faktory, kterými 

prostřednictvím jednotlivých principů hodnotíme skrze percepci estetiku daných objektů. 

Z hlediska fúze architektonického plánování a principů gestaltismu tak hovoříme 

především o podobnosti, kontinuitě, pravidelnosti či o souladu jednotlivých 

architektonických prvků.  

Vztahu mezi procesem percepce a vnímanou estetikou se na pozadí gestaltismu 

věnuje James Russel. Autor na základě své studie (Russel 1981 cit. podle Nasar, 1988, s. 

120-130) tvrdí, že hodnocení estetiky se skládá ze dvou částí – nonafektivní a afektivní. 

Nonafektivní část našeho hodnocení bezprostředně vychází z naší percepce, a tedy také 

z principů gestaltismu. Afektivní část se naopak skládá z procesu kognice, vnímané jevy 

jsou tak transformovány do jiné podoby prostřednictvím následné interpretace a 

konfrontace s vjemy minulými. V souvislosti s vizuálním smogem jde tak v podstatě o 

určitý cyklus. Za předpokladu, že v průběhu percepce přijmeme určitý vjem (tedy na 

základě gestaltismu určitou množinu, jejíž podmnožinou daný jev je), který vyhodnotíme 

jako esteticky kvalitní (opět dle pravidel gestaltismu), poté je ve fázi kognice nejen 

konfrontován s informacemi, které přinesla naše dlouhodobá předchozí percepce a její 

evaluace, ovšem zároveň soubor oněch informací určitým způsobem formuje. Stran 
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vizuálního smogu jde však spíše o případ opačný, tedy o situaci, kdy přestože není daný 

vjem apriori hodnocen z hlediska estetiky zcela negativně, je mu jeho negativní význam 

připsán ve fázi kognice (tedy v afektivní fázi) na základě předchozích zkušeností a sítě 

asociací. 

V minulé podkapitole jsem popsal, jakým způsobem komplikuje vizuální smog 

tvorbu kognitivních map, potažmo orientaci v prostoru. V této podkapitole jsem poté 

rozebral princip percepce na základě teorie gestaltismu a vztah percepce a vnímané 

estetiky. Ve vztahu k předchozím kapitolám je důležité si uvědomit, do jaké míry 

korespondují poznatky gestaltismu s jednotlivými jevy, které jsou společností 

identifikovány jako vizuální smog. Pokud se k nim vrátíme, zjistíme, že ze své podstaty 

jejich kombinace (a ani jevy samy) nepodléhají žádnému řádu. A právě onen chaos 

způsobuje, že jsou jednotlivé části městského prostoru popisovány jako esteticky 

nedostatečné. Tyto poznatky rovněž poskytují odpověď na otázku, jak mohou prvky, které 

jsou v případě separace hodnoceny kladně, společně tvořit vizuální smog, tedy kupříkladu 

proč je v některých případech esteticky zdařilý reklamní komunikát na základě svého 

prostorového kontextu označen za původce vizuálního smogu.  

Jak jsem zmínil již v úvodu této podkapitoly, většina prací i společenský diskurs 

pracují s pojmem vizuálního smogu jako s něčím, co zkrátka existuje. Reklamní 

komunikáty, nevhodná kabeláž, chátrající zástavba… To, co v konečném důsledku 

vizuální smog vytváří, je však naše percepce, a jen v případě, že se tento aspekt vzniku 

vizuální smogu vezme v potaz, lze vytvořit koncept, jenž by vedl ke změně. Klíčovým 

poznatkem je totiž to, že samotný fragment celku, jenž je označován jako vizuální smog, 

jím nemusí být vždy, neboť vizuálním smogem jej do značné míry činí jeho prostředí. 

Nebo může jít o případ naprosto opačný, ono prostředí, které je rovněž označeno za 

vizuální smog, je jím jen proto, že je v případě percepce vnímáno jako součást množiny 

onoho problematického jevu.  

Na závěr této kapitoly bych se ještě rád vrátil ke konceptu perceptuální konstance, 

jenž jsem zmínil v souvislosti s Davidem Canterem. Canter (1974, cit. podle Portella, 

2014, s. 14) tvrdí, že percepce není nikterak ovlivněna kulturním kontextem, a je tak de 

facto stejná v případě celé světové populace. Jde ostatně o tvrzení, které obsahově 

koresponduje s myšlenkou gestaltismu a jím popisovaného vztahu percepce a estetiky. 

Zároveň však tato teze nikterak nekoliduje s tvrzením Alexandera a dalších teoretiků, tedy 

že kulturní kontext je ve významné míře zodpovědný za interpretaci vjemu ve fázi kognice. 

Velice důležitá je však míra, do jaké je daný vjem ve fázi kognice formován, a způsob, 
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jakým je interpretován. Diskurs stran vizuálního smogu, jak jsem zmínil výše, je však 

v závislosti na jednotlivých kulturách obdobný. To potvrzuje i detailní případová studie 

Adriany Portella (2014), která dochází v souvislosti se srovnáním vizuálního hodnocení 

estetiky městských prostor jejich obyvateli v případě anglických a brazilských měst ke 

stejnému závěru. Ačkoliv tak nikterak nerozporuji roli kognice v případě hodnocení 

estetických vjemů, ilustrují uvedené příklady, že vliv kulturního kontextu je v tomto směru 

poměrně malý. 
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4 Důsledky vizuálního smogu 

Stejně jako je samotný vizuální smog v celé své šíři velice obtížně definovatelný, je 

rovněž velmi komplikované vymezit, či dokonce měřit jeho důsledky. K nalezení 

příslušných metrik, potažmo tedy kvantifikovatelných důsledků na lidskou společnost, by 

totiž bylo potřeba v rámci daného panelu dosáhnout změny stavu ze smogem zamořeného 

městského veřejného prostoru na prostor takový, jenž by byl veškerého vizuálního 

znečištění zbaven. Zároveň by se zákonitě muselo jednat o studii longitudinálního 

charakteru, a to jak formou kvalitativní, tak kvantitativní. Za současné situace je výzkum 

tohoto charakteru takřka neproveditelný, a proto se budu v této kapitole věnovat především 

vlivu vizuálního smogu na lidskou psychiku (přičemž budu vycházet z procesů percepce a 

kognice a jejich vztahu k estetice, který jsem popsal výše), závěrem bych pak rád nastínil 

možnou souvislost mezi oním psychologickým vlivem a dalšími aspekty života 

společnosti.  

Attention Restoration Theory (tedy teorie doplnění či regenerace schopnosti udržet 

pozornost), za níž stojí Stephen a Rachel Kaplanovi (1989), tvrdí, že lidská pozornost má 

pouze omezenou kapacitu. V případě, že daným množstvím pozornosti „plýtváme“ na 

jevy, jejichž percepce je složitá (např. množiny jevů bez řádu či takové, které v rámci 

percepce vyžadují např. modifikaci obrazu, viz principy gestaltismu), nebo pokud je jevů, 

jež poutají naši pozornost, v rámci příslušného prostoru mnoho, vede to k takzvanému 

pozornostnímu vyčerpání (Kaplan a Kaplan, 1989). Pozornostní vyčerpání pak může dále 

vyústit v několik dalších konsekvencí – sníženou schopnost koncentrace, podrážděnost, a 

jak uvádí Kuo a Sullivan (2001), může pozornostní vyčerpání vyústit až v násilné chování. 

Snížená schopnost koncentrace pak může být zodpovědná například za dopravní nehody či 

jiné kolize v prostoru.  

Stephen Kaplan pak dále uvádí, že samotná pozornost má dvě formy. Jednak jde o 

dobrovolnou (či také usměrněnou) pozornost, jež je řízena kognitivními procesy, ale také o 

pozornost nedobrovolnou, která je zachycována výraznými či rušivými (např. graficky) 

podněty. Stephen Kaplan se spíše než vizuálnímu znečištění věnuje opačnému konci 

spektra, totiž tomu, jakou formou lze kapacitu pozornosti opět doplnit. V této souvislosti se 

soustředí především na přírodní elementy a jejich začlenění do městského veřejného 

prostoru, a to například na úkor prvků, z nichž část koresponduje s výše vymezenými 

původci vizuálního smogu. Kaplan tvrdí, že právě přírodní prvky (např. zeleň, parky, aleje) 
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dokáží naplnit kapacitu naší pozornosti a odvracet tak mimo jiné psychologické efekty 

vizuálního znečištění (Kaplan, 2001).  

Problematika měření důsledků vizuálního smogu ovšem spočívá především 

v dalekosáhlosti konsekvencí jednotlivých obtíží. Ačkoliv je tak například ztráta 

pozornosti jedním z důsledků, může mít ona sama za následek další společensky 

kontraproduktivní jevy. Zde bych rád poukázal na paradox komerčních komunikátů, které 

jsou všeobecně označovány za nejrozšířenějšího původce vizuálního smogu. Ze své 

podstaty slouží k podpoře prodeje, ovšem jejich množství může způsobit ztrátu schopnosti 

udržet pozornost, a jak jsem již uvedl, může vést k podrážděnosti či agresi. Tedy 

k emocím, které se neslučují s charakterem zkušenosti, kterou by chtěl prodávající svému 

zákazníkovi poskytnout. V souvislosti se zmíněným paradoxem se vrátím k pojmu 

wayfinding a k celému konceptu tvorby kognitivních map. Rachel Kaplan (Kaplan, 1976 

cit. podle Portella, 2014, s. 26) uvádí, že prostředí, které je vnímáno jako chaotické, 

s mnoha vjemy, které nepojí vyšší princip, má přímý dopad na lidské chování. Zejména 

pak samotný proces wayfindingu se stává komplikovanější, a to na základě uniformity a 

komplexnosti, kterou jsem popsal již v podkapitole o kognitivních mapách. Kognitivní 

mapa v nedostatečné podobě, jež je způsobena uniformitou prostoru, má za následek to, že 

se lidé v daných prostorech neorientují a necítí se v nich komfortně. To zákonitě vede 

k tomu, že se v nich nezdržují víc, než je nutné, jak uvádí Kaplan (Kaplan, 1976 cit. podle 

Portella, 2014, s. 26). Tím se opět vracím zpět ke zmíněnému paradoxu komerčních 

komunikátů – ty jsou svou podobou a frekventovaností svého umístění společně 

v konečném důsledku zodpovědné za snížení koncentrace lidí v daném prostoru, byť jeden 

samostatný komunikát by měl dle teorie tvorby kognitivních map následek přesně opačný, 

neboť by představoval unikátní stimul, tedy jistý orientační bod. Rád bych tímto příkladem 

ilustroval onu zmíněnou dalekosáhlost následků vizuálního znečištění. Skrze percepční a 

kognitivní procesy tak může vizuální smog v konečném důsledku ovlivnit mnoho dalších 

sfér, například lokální ekonomiku.  
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5 Regulace vizuálního smogu v České republice 

 Pojem vizuální smog není součástí české legislativy. Ačkoliv by se mohlo 

vzhledem k jeho výše popsané závažnosti zdát, že jde o nedostatek příslušné legislativy, je 

nutné brát v úvahu komplexitu fenoménu. Druhů jeho původců je totiž velice mnoho (a na 

základě lidského vnímání jimi může být takřka cokoliv), a proto je jejich legislativní 

sjednocení pod pojmem vizuální smog velice problematické. Původci vizuálního smogu (a 

tentokrát mám na mysli především ty, které jsou součástí všeobecného diskursu a jež jsem 

popsal výše) jsou totiž velice odlišného charakteru, počínaje komerčními reklamními 

komunikáty a konče nevhodným městským plánováním.  

V této kapitole se budu věnovat především regulaci komerčních komunikátů ve 

veřejném prostoru. Byť zdaleka nejde o jediného původce vizuálního znečištění, jsou tím 

nejčastěji skloňovaným. Zároveň se nebudu věnovat etickému aspektu reklamních sdělení 

a jejich konkrétní podobě, jako spíše obecné regulaci procesu, jehož prostřednictvím 

pronikají do městského veřejného prostoru, a konkrétním případům regulace jednotlivých 

municipalit. 

Nejprve bych se však pozastavil u etického aspektu samotné regulace. Jak jsem 

poznamenal již v kapitole o veřejném prostoru, přívlastek veřejný v souvislosti s prostorem 

nikterak nevylučuje skutečnost, že se onen prostor skládá rovněž z majetku soukromého. 

Jsou to pak především ony komerční reklamní komunikáty, co je předmětem rozporu mezi 

soukromými právy a jakýmsi „veřejným dobrem“. Pálešová se k této problematice ve své 

publikaci Reklama, právo a používání cizích statků v reklamě staví takto:  

„Právní regulace reklamy je zákonným omezením svobody projevu a práva šířit 

informace, k čemuž zmocňuje Listina základních práv a svobod v článku 17 odst. 4. V 

tomto článku je stanoveno, že svobodu projevu a právo vyhledávat informace lze omezit 

zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod 

druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“ 

(Pálešová, 2006 cit. podle Potočková, 2018, s. 19) 

Je zřejmé, že bariéra dichotomie veřejné/soukromé může být v případě potřeby 

překonána, problémem je ovšem absence komplexní úpravy venkovní reklamy v České 

republice, na kterou v dobách své existence upozorňovala již Asociace venkovní reklamy, 

jež se však následně rozpadla (Vacková, 2014). Z důvodu odlišných dispozic jednotlivých 

měst a obcí a různorodosti míry, v jaké se v nich vizuální smog vyskytuje, zde nedochází 

k jeho řešení v městském veřejném prostoru na úrovni celostátní, nýbrž právě na úrovni 
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jednotlivých municipalit. Jak však uvádí Stanislav Lazar, někdejší ředitel Asociace 

venkovní reklamy, pro periodikum Marketing&Media, je řešení vizuálního smogu napříč 

Českou republikou velice zmatečné. „Zákon sice něco definuje, ale každá obec, město a 

samospráva si to vykládá po svém,“ tvrdí Lazar (Lazar, 2012 cit. podle Lafantová, 2012). 

Výjimkou je vizuální smog v podobě komerčních komunikátů v okolí dálnic a silnic 

prvních tříd. V tomto případě se vytvořil celonárodní diskurs a příslušné reklamní poutače 

jsou tak předmětem legislativních úprav na celostátní úrovni. Má práce se však zaměřuje 

především na městský veřejný prostor, kde jednotná koncepce chybí.  

Regulace reklamy v České republice je trojího charakteru. Jde o úpravu 

veřejnoprávní, soukromoprávní a o úpravu mimoprávní, tedy o jakousi autoregulaci. 

Z hlediska veřejnoprávní regulace je nejdůležitějším zákonem zákon č. 40/1995 Sb. o 

regulaci reklamy a zákon č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání. 

Soukromoprávní hledisko pak zohledňuje obchodní zákoník, a to prostřednictvím zákona 

č. 513/1991 Sb., §41–54, který upravuje nekalou soutěž, a také občanský zákoník, jehož 

zákon č. 40/1964 Sb., §9–11, se zabývá ochranou osobnosti. Autoregulace je pak 

prováděna především prostřednictvím etických mantinelů, jež jsou součástí kodexu Rady 

pro reklamu.  

Nejblíže k problematice vizuálního smogu má zmíněný zákon o regulaci reklamy. 

Ten se v souvislosti s veřejným umístěním reklamního komunikátu mimo provozovnu 

odkazuje na stavební zákon č. 183/2006 Sb. (Zákon č. 40/1995 Sb., poznámka 5b). 

Stavební zákon rozlišuje v souvislosti s reklamou pojmy „reklamní stavba“ a „reklamní 

zařízení“. Reklamní zařízení s plochou do 0,6 m2 nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby 

ani územní souhlas, dokonce ani ohlášení. Reklamní zařízení do 8 m2 taktéž nevyžaduje 

ohlášení. Reklamní zařízení s plochou nad 8 m2 se však již klasifikuje jako reklamní 

stavba, a podléhá tedy nutnosti dohledu stavebního úřadu (Zákon č. 183/2006, §2, §3, §79, 

§103, §104, §152). Sporné případy jsou pak stejně jako reklamní stavby posuzovány 

stavebním úřadem. Z popsané regulace plynou dvě podstatné skutečnosti. Jednak ta, že 

malé reklamní komunikáty nepodléhají takřka žádným restrikcím (tedy v případě, že jejich 

umístění nekoliduje s prvky soukromého vlastnictví někoho jiného nebo v případě území 

s nařízeními nad rámec těchto obecných), dále pak zejména skutečnost, že konečné 

posouzení je v moci lokálního stavebního úřadu a na úrovni státní samosprávy není vydán 

stran rozmístění reklamních komunikátů jasný pokyn. Výhodou takového stavu je možnost 

reflektovat lokální specifika, stinnou stránkou je ovšem chaos a nejednotný přístup 

jednotlivých municipalit. Ty jsou pak odkázány na domluvu a své vlastní vyhlášky. 
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Bohužel však nejsou pravomoci jednotlivých samospráv nedostatečné pouze v případě 

legálního procesu udělení povolení k využití reklamních komunikátů, nýbrž rovněž 

v případě jejich nelegálního využití. Vedoucí památkové péče v Olomouci Vlasta 

Kauerová uvádí, že městská správa nemůže nařídit odstranění nepovolené reklamy, a to ani 

v případě, kdy se taková reklama nachází v památkově chráněném území (Kauerová, 2017 

cit. podle Jetmar, 2017). Jediným represivním nástrojem městské správy tak zůstává 

finanční postih.  

Je však nutno podotknout, že jsou v České republice města a obce, které problém 

vizuálního smogu způsobeného reklamními komunikáty řeší, a to poměrně úspěšně. 

Příkladem ostatním municipalitám je například město Znojmo, které přijalo vyhlášku, jež 

reguluje velikost a barevnost reklamních komunikátů takovým způsobem, aby jejich 

podoba nenarušovala architektonický ráz okolí. Zároveň radnice nabídla obchodníkům 

příspěvek na modifikaci jejich stávajících reklamních nosičů a případným zájemcům 

poskytla rovněž grafický návrh nové podoby komerčních komunikátů (Bakošová, 2016). 

Ačkoliv tak hraje samotný legislativní proces (i na úrovni městských samospráv) značnou 

roli, příklad Znojma ilustruje, že vstřícný přístup města v podobě dialogu s obchodníky a 

finančních zvýhodnění může vést k plošné změně. Úspěch Znojma komentuje Veronika 

Rút Nováková, autorka brněnského manuálu, jenž je prevencí vizuálního smogu: „Znojmo 

si historizující design může dovolit, jiným městům, které staví na rozmanitosti architektury 

(Brno, moderní vs. historická architektura) by to mohlo spíš uškodit, proto takové řešení v 

Brně nikdo prosazovat nebude,“ (Nováková, 2017 cit. podle Jetmar, 2017). Tato citace 

ilustruje pravou podstatu této problematiky – univerzální řešení zkrátka není. Vždy je 

nutno přihlédnout k lokálním specifikům.  

Zmíněný brněnský Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven je 

v podstatě průvodcem pro obchodníky. Město totiž naznalo, že velká část smogu je 

způsobená nikoliv bezohledným jednáním obchodníků, nýbrž složitostí a administrativním 

chaosem v souvislosti se schvalovacím procesem jednotlivých komunikátů. Ve spojení 

s nedostatečným sankčním systémem a složitě realizovatelnými plošnými represemi tak 

ona složitost schvalovacího procesu vedla k zahlcení centra Brna různorodými 

komunikáty, které nereflektují architektonický ráz svého okolí. Manuál instruuje 

obchodníky, jak vybrat designéra či jaký typ reklamy zvolit v závislosti na 

architektonickém rázu objektu, zároveň poskytuje doporučení, jejichž přijetím se může stát 

podnik veřejnosti sympatičtější. Jde tak o vstřícný krok směrem k obchodníkům, který je 

však přínosem i pro samotné město.  
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5.1 Regulace reklamních komunikátů v Praze 

Významným milníkem v souvislosti s regulací reklamních sdělení, potažmo 

vizuálního smogu, je nařízení č 26/2005 Sb. Praha se totiž stejně jako mnoho jiných měst 

potýkala s problémem reklamních sdělení, která nepodléhají definici reklamní stavby či 

reklamního zařízení, tedy prvků, které definuje stavební zákon a jež jsem popsal výše. 

Například převěsy2
 či výlepy tak nepodléhaly žádné specifické regulaci, a staly se tak de 

facto nepostižitelnými (v případě, že jejich umístění nekolidovalo s vlastnictvím někoho 

jiného). Praha tak vydala nařízení č. 26/2005 Sb., kterým zakazuje reklamu veřejně šířenou 

mimo provozovnu. Toto nařízení se vztahuje na území Pražské památkové rezervace a k ní 

přiléhající část městské části Praha 2. Prostor Pražské památkové rezervace tvoří historické 

centrum a přilehlé oblasti, jak ilustruje mapa (obr. 3). Nařízení pak bylo doplněno dalšími 

nařízeními (např. 9/2007 Sb., 10/2010 Sb., 19/2014 Sb., 1/2017 Sb.), která upravují detaily 

a jednotlivé formulace, kostrou je ovšem stále původní regule z roku 2005. 

 

 

Obr. 3: Územní vymezení Pražské památkové rezervace (Rottary Prague, ©2019) 

 

 

                                                

 

2 V rámci terminologie nařízení č. 26/2005 Sb. jde o plachty či potahy s reklamním sdělením. 
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Přestože je výčet jednotlivých komerčních komunikátů, které restrikce zahrnuje, 

poměrně obsáhlý, dovolím si jej citovat celý. Součástí nařízení je tedy zákaz šíření reklamy 

ve veřejném prostoru prostřednictvím následujících prvků: 

 „rozdáváním letáků, navštívenek, vizitek, brožur, katalogů a podobných tištěných 

propagačních materiálů   - jedná se o jakékoli šíření těchto tiskovin, tedy i jejich 

rozdávání kolemjdoucím, zasunování pod stěrače aut, umístění svazků letáků na 

veřejně přístupných místech k dobrovolnému odběru apod., nejde o případy 

soukromého předávání vizitek např. při setkání osob na veřejném prostranství,  

 realizované na plakátech z jakéhokoli materiálu a na fóliích s potiskem (kromě fólií 

na dopravních prostředcích), zařazeny zde jsou i další možné předměty či části 

budov, na nichž by bylo možno reklamu umístit – např. odpadkové koše, portály, 

výkladce, štíty, výstrče3, tj. zařízení (desky, cedule, plastická vyobrazení) umístěné 

kolmo k fasádě domů směrem do ulice, 

 na tabulích, tyčích, pultech či jiných konstrukcích a zařízeních a na upoutaných 

balónech a plovoucích předmětech - zákaz se vztahuje na reklamu realizovanou na 

těchto nosičích např. pochůzkovým způsobem, kdy jsou nesena různá reklamní 

sdělení, popřípadě jsou tato reklamní sdělení na nositele zavěšena, dále na reklamu 

pomocí opřených nosičů a nepostihuje samozřejmě plakátovací zařízení umístěná 

na základě povolení podle stavebního zákona,  

 umístěné na dodatečných konstrukcích na dopravních prostředcích – tento zákaz se 

nevztahuje na reklamy umístěné na dopravních prostředcích přímo, bez přídavné 

konstrukce – nalepené reklamní fólie a reklamy na prostředcích městské hromadné 

dopravy a uvnitř nich,  

 realizované dopravními prostředky tak, že automobily, přívěsy apod. jsou umístěné 

na veřejně přístupném místě právě za účelem šíření reklamy nebo jejichž hlavním 

účelem jízdy je šíření reklamy,  

 zvukem či obrazem – zakázanými reklamními medii jsou např. tlampače, 

reproduktory, obrazovky, displeje, monitory apod., pokud se nejedná o šíření 

rozhlasového a televizního vysílání, 

                                                

 

3 V rámci terminologie nařízení jde o reklamní komunikáty, které jsou umístěny zvenčí, kolmo na fasádu 
provozovny. 



39 

 

 

 reklamním periodickým tiskem - za který se pro účely tohoto nařízení 

považují především letáky zvoucí převážně na kulturní představení, které jsou 

ministerstvem kultury zaregistrovány jako periodika (nejedná se o rozdávané 

noviny jako např. Metro a další), 

 na převěsech a plachtách z jakéhokoliv materiálu, kromě těch, které jsou umístěny 

pouze na stavebním lešení stojícím na přiléhající komunikaci po dobu provádění 

stavebních prací na objektu, který kryjí, pokud tyto převěsy a plachty zároveň 

zobrazují tento objekt a plocha vlastní reklamy nečiní více než 20 % celkové 

plochy převěsu nebo plachty,  

 reklamními převleky, do nichž jsou oblečeny osoby, které se pohybují nebo 

postávají.“  

(Nařízení č. 26/2005 Sb.) 

Jak jsem již předeslal, nařízení se vztahuje na přítomnost reklamních komunikátů ve 

veřejně přístupných prostorech, a to mimo provozovnu. Z toho důvodu přikládám také 

citaci, která umožňuje zcela jasnou interpretaci uvedené terminologie: 

 „Veřejně přístupným místem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru.“ 

 „Termín mimo provozovnu je dovozen na základě stavebních předpisů: „Pokud 

neslouží celá stavba podnikání, vztahuje se vymezení účelu užívání jen k určitému 

ohraničenému prostoru. Ten je vymezen stropem, podlahou, stěnami a okenními a 

dveřními prvky.“ Místem, kde je reklama šířena, je tedy třeba chápat místo, kde je 

umístěn resp. distribuován komunikační prostředek, kterým je reklama šířena, je-li 

tedy tento prostředek umístěn v provozovně, není tato reklama šířena mimo 

provozovnu (např. vnitřní strana okna, výlohy). Je tedy omezen rozsah a některé 

formy reklamy prováděné mimo provozovnu, nikoliv reklama, která je mimo 

provozovnu pouze smyslově vnímatelná a je umístěna uvnitř provozovny.“ 

(Nařízení 26/2005 Sb., informace o aplikaci, 2016) 

Je zřejmé, že nařízení je poměrně striktní. Zároveň má však několik výjimek. 

Jednak jde o ty poměrně samozřejmé – o propagaci charitativních akcí, o prezentaci 

politických subjektů a o manifestace či průvody, které jsou svolány dle příslušného 

předpisu. Jde však také o výjimku v případě použití velkoformátového převěsu či plachty. 
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Ačkoliv je její reklamní podoba zakázána, je převěs povolen ve chvíli, kdy je budova 

lemována lešením, avšak pouze v podobě, která koresponduje s plánovaným vzezřením 

budovy po dokončení oprav, přičemž reklamní sdělení může činit maximálně 20 % 

převěsu. 

V souvislosti se striktním charakterem nařízení je nutné připomenout, že jde o 

regulaci „šedé zóny“ komerčních komunikátů, tedy takových, které nebyly jasně 

definovány prostřednictvím stavebního zákona a které tak do té doby nepodléhaly jasným 

regulím. Primárním terčem regulace tak nejsou prvky, které splňují normy reklamní stavby 

či reklamního zařízení a z nichž některé podléhají kontrole stavebního úřadu. V souvislosti 

se stavebním zákonem a jeho uplatňováním na území Prahy je nezbytné zmínit dokument 

Pražské stavební předpisy 2018, konkrétně §80, který se věnuje reklamním a informačním 

zařízením. Uvedený paragraf neobsahuje zmínku o jejich zákazu, pouze reguluje jejich 

maximální rozměry. Dokument se však vztahuje na celou Prahu, nikoliv pouze na 

Pražskou památkovou rezervaci, což vysvětluje rozpor například v případě výstrčí, které 

jsou za jistých okolností v původní regulaci č. 26/2005 Sb. (viz výše citované nařízení) 

zcela zakázány. §83 následně stanovuje, že zmíněná pravidla mohou být modifikována na 

základě územního plánu a s ním spojených předpisů, což onen rozpor v případě památkové 

rezervace ozřejmuje. Pro další části hlavního města je však dokument závazný, a do jisté 

míry tak reguluje vizuální smog (byť ne zcela důsledně) na celém území Prahy (Pražské 

stavební předpisy 2018).  

Původní nařízení č. 26/2005 Sb. bylo následně v červenci 2017 zpřísněno 

usnesením hlavního města Prahy, jež vstoupilo v platnost k prvnímu lednu 2018. Usnesení 

je zaměřené na reklamní komunikáty na sloupech ve veřejném prostoru, přičemž reguluje 

jejich rozměry, stanovuje konkrétní způsob umístění a částečně se dotýká rovněž jejich 

barevnosti (zakazuje např. použití reflexních prvků) a obsahu (zejména stran jejich 

etického aspektu). Klíčový je pak především úplný zákaz reklamy na sloupech, který je dle 

usnesení platný na území, které je vymezeno již původním nařízením č. 26/2005 Sb., dále 

pak na celkem šestnácti pražských mostech, na náplavkách, na ostrovech Štvanice, 

Střelecký ostrov, Císařský ostrov, Císařská louka, Dětský ostrov, Slovanský ostrov a 

Veslařský ostrov, v parcích, lesoparcích, v přírodních oblastech a na přírodních nábřežích, 

na historických stožárech a jejich replikách či na sloupech energetického či 

telekomunikačního vedení (Pravidla umisťování reklamních ploch na sloupech a stožárech 

na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy, 2017).  
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V současné době je vizuální smog v Praze opět (či snad ještě stále) předmětem 

diskuse. V programovém prohlášení nové koalice na pražském magistrátu nalezneme bod 

„Zasadíme se o omezení vizuálního smogu.“ (Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí 

Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL, 2018, s. 

10). Přestože jde o poměrně vágní frázi, je tento resort zastřešen Hanou Třeštíkovou, 

pražskou radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, a 

Pavlem Čižinským, starostou Prahy 1. Třeštíková se chystá jmenovat komisi pro veřejný 

prostor, jež by se zabývala přímo vizuálním smogem (Musilová, 2019).  

Nad rámec legislativy a lokálních nařízení je jistou prevencí před šířením 

vizuálního smogu v Praze také Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města 

Prahy, který jsem zmínil již v kapitole o veřejném prostoru. Manuál však není zaměřen 

primárně na vizuální smog, a nejde tak o obdobu zmiňovaného brněnského manuálu. Od 

něj se pražský dokument odlišuje jak svým obsahem, tak cílovou skupinou. V případě toho 

pražského je totiž cílovou skupinou správa hlavního města – manuál se totiž soustředí 

především na rozvoj veřejného prostoru jako celku, a to v kontextu dlouhodobé koncepce 

městského plánování. Ačkoliv tak dokument explicitně zmiňuje vizuální smog pouze 

v souvislosti s reklamou ve veřejném prostoru (Manuál tvorby veřejných prostranství 

hlavního města Prahy, 2014, s. 264), je propracovaná koncepce rozvoje samotných prostor 

v konečném důsledku rovněž prevencí před vizuálním smogem. Jinými slovy, pokud se 

změní využití veřejných prostranství (kupříkladu z komerčního bulváru v prostor zaplněný 

zelení), jde o proces snižování vizuální zátěže. Za tímto manuálem stojí Institut plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je sama 

Praha a která se věnuje rozvoji města především z hlediska architektury a jejího skloubení 

se životem městského obyvatelstva.  

5.2 Iniciativy věnující se vizuálnímu smogu v České republice 

Nad rámec legislativních regulí a iniciativ jednotlivých municipalit se vizuálnímu 

smogu v České republice věnuje také několik nestátních neziskových organizací, 

zájmových skupin či lokálních iniciativ. Většinou jde o pouhé kritické poukázání na 

současný stav, který nevyhovuje estetickým nárokům obyvatel, najdou se však také 

sdružení, která se snaží aktivně participovat v debatě s vedeními měst a obcí, a zasadit se 

tak o změnu.  

Zároveň se v obecné rovině dá říci, že iniciativy zasazující se o snížení estetické 

zátěže prvky vizuálního smogu mají velmi mizivý dosah. Důvodů se nabízí hned několik. 
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Jedním z nich je, že lidé nejsou se samotným pojmem či jeho obsahem obeznámeni. 

Příčinou může být také to, že jsou na prostředí zamořené vizuálním smogem zvyklí do 

takové míry, že si nejsou vědomi možnosti jeho odstranění. Nebo pokud jsou s tímto 

problémem obeznámeni, nemusí jej vnímat jako problém jiného než estetického rázu, tudíž 

jej v kontextu společenského diskurzu bagatelizují. Nejsou si vědomi konečných důsledků 

vizuálního znečištění, a proto jeho škodlivost nestaví na roveň jiným druhům znečištění. 

Důvodem může být také to, že vnímají problém jako natolik komplexní a rozšířený, že 

nevěří v realizaci jeho vymýcení.  

5.2.1 Portál vizuálného smogu 

Přestože jde o slovenský server, věnuje se rovněž vizuálnímu smogu v českých 

městech. Stránka má spíše edukativní charakter, pojednává o tom, čím vizuální smog 

vlastně je a jakými způsoby jej lze řešit. Na Facebooku má tato iniciativa necelých 600 

fanoušků a je zřejmé, že od roku 2016 již není aktivní, neboť nepublikuje další příspěvky 

(Portál vizuálného smogu, Facebook, ©2019). Zajímavostí je analýza procentuálního 

zastoupení vizuálního smogu na ploše deseti pražských, architektonicky ceněných 

historických památkách. Portál tak upozorňuje například na to, že 31 % fasády obchodního 

domu Kotva je pokryto reklamními komunikáty. V případě kongresového centra je tato 

hodnota nižší jen o 2 %, budova Federálního shromáždění se pak „honosí“ pouhými 4 % 

(Portál vizuálného smogu, ©2012).  

5.2.2 Chci Václavák bez reklam 

Facebooková stránka iniciativy čítá přibližně 400 fanoušků a její poslední příspěvek 

je z července roku 2014 (Chci Václavák bez reklam, Facebook, ©2019), je tedy zřejmé, že 

je stránka rovněž neaktivní. Přestože neměla tato iniciativa valného trvání, je zajímavá 

především specifičnost jejího zaměření, totiž Václavské náměstí. Nabízí se tak otázka, zda 

vizuální smog v jiných částech historického centra Prahy není, či se v daných lokalitách 

vyskytuje pouze v malé míře, anebo zda je zkrátka jinde tolerovatelný.  

5.2.3 Vizuální smog v Plzni 

Opět se jedná o facebookovou stránku, tentokrát však stále činnou. Ačkoliv je 

diskurs vztažen primárně k Plzni, cílem je rovněž upozornit na problém vizuálního smogu 

jakožto fenoménu, který se vyskytuje napříč českými městy.  
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5.2.4 Visual Smog Project 

Projekt, jehož cílem je opět ono poukázání na nedostatečnou estetiku reklamních 

komunikátů. Ačkoliv je stále aktivní, byť sporadicky, jeho fanouškovská základna opět čítá 

jen několik málo set příznivců (Visual Smog Project, Facebook, ©2019). Poměrně 

zajímavou ideou, se kterou stránka přišla, je však využití kaligrafie v reklamě, ke kterému 

skupina v souvislosti s jeho estetickou hodnotou nabádá.  

5.2.5 Grafický odpad 

Facebooková stránka se suverénně nejvyšším počtem sledujících, jenž čítá téměř 

90 000 uživatelů (Grafický odpad, Facebook, ©2019). Ačkoliv je stránka cílena především 

na graficky a esteticky nezdařilé reklamní komunikáty a nesoustředí se na fenomén 

vizuálního smogu, v jistém směru spolu oba jevy souvisí. Jednak kvůli tomu, že mnohdy je 

terčem kritika nikoliv reklamní komunikát samotný, ale kupříkladu vizuální prezentace 

prodejny či podniku jako celek, dále pak proto, že kritika jednotlivých komunikátů, 

potažmo celého vizuálního smogu, vychází z jejich mizivé estetické kvality. Stále se však 

jedná spíše o zábavní platformu nežli o iniciativu, jejíž činnost by spěla k plošné změně.  
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6 Regulace vizuálního smogu v Indické republice 

 Indická republika (dále jen Indie) je federací, a tím pádem jsou její jednotlivé státy 

stran příslušných regulací mnohem samostatnější, nežli je tomu v případě nižších 

samosprávních jednotek republiky české. Mohli bychom tak dojít k závěru, že předpisy a 

nařízení jsou díky vyšší regionální autonomii samosprávných celků propracovanější a lépe 

reflektují lokální problematiku, tak tomu ovšem až na výjimky není. Je nutné vnímat 

vizuální znečištění v kontextu znečištění jako celku. Indie má totiž problém především se 

vzdušným smogem. Podle zprávy WHO z roku 2016 se 11 ze 12 vzdušným znečištěním 

nejvíce postižených měst nachází v Indii (WHO, 2016 cit. podle Irfan, 2018). Snažím se 

tak ilustrovat, že pořadí problémů a priorita jejich řešení se v případě Indie, rozvojového 

státu, od výše popsaného stavu v České republice diametrálně liší. Přitom vzdušným 

znečištěním to pouze začíná, mezi problémy v souvislosti s životním prostředím a jeho 

urbánní částí patří dále například problém kontaminace půdy a vody a v neposlední řadě 

také problém s odpadem, případně jeho recyklací. Odpad jsem zmínil již v kategorizaci 

vizuálního smogu výše, kde jsem rovněž popsal, že je tento problém akcentován především 

v rozvojových oblastech, nicméně přestože jej autoři jako Sivaramanan (2018) či Jana 

(2015) definují jako původce vizuálního smogu, je tak definován právě na základě optiky, 

jakou na něj autoři nahlíží. Nikterak nezpochybňuji, že jde o vizuální smog, zvláště 

v měřítku, v jakém se v Indii vyskytuje, nicméně primárním impulsem k řešení tohoto 

problému jistě není jeho estetická nedokonalost. Je tak poměrně pochopitelné, že Indie 

problém vizuálního smogu upozaďuje a není součástí všeobecného diskursu. Jednotlivým 

jevům, které jsem výše popsal jako původce vizuálního znečištění, se tak dostává 

pozornosti a jsou vypracovávány koncepce jejich řešení, ovšem prostřednictvím jejich 

skutečné podstaty, nikoliv na základě jejich nízké estetické kvality. Výjimkou jsou právě 

reklamní komunikáty, v jejichž případě je vizuální podstata problému skloňována 

nejčastěji, a proto se budu stejně jako v případě Prahy věnovat především jim a zákonným 

normám, které je regulují. 

Klíčovým dokumentem stran marketingových komunikátu je tzv. Code for Self-

Regulation, který byl vydán v roce 1985 nestátní organizací The Advertising Standards 

Council of India (ASCO, ©2016). Mezi zakládajícími členy sdružení byly především 

marketingové agentury, jejichž cílem bylo, aby byly reklamní komunikáty vnímány jako 

věrohodné, aby svou povahou nekolidovaly s morálními hodnotami, aby byly etické. 

Kodex Code for Self-Regulations byl následně přejat některými vládními složkami, 
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kterými je kupříkladu The Department of Consumer Affairs (Odbor spotřebitelských 

záležitostí), tedy oddělení, které se zabývá především vztahem konzumenta k reklamnímu 

sdělení, ale také Ministry of Information and Broadcasting (volně přeložitelné jako 

Ministerstvo pro dohled na sděleními a vysíláním). Došlo tak k jakési fúzi veřejného a 

soukromého sektoru a vznikla legislativa zohledňující soukromý zájem, ale rovněž zájem 

státu, potažmo veřejnosti.  

Code for Self-Regulations a z něj vycházející regulace jsou jistou obdobou zákona 

o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., neboť se primárně soustředí na definování etických 

mantinelů, spíše vymezují produkty a služby, které nesmí být prostřednictvím reklamních 

nosičů komunikovány (ASCO, ©2016). Důležitá v souvislosti s vizuálním smogem je však 

pátá kapitola tohoto kodexu, jejíž první článek stanovuje, že pravidla pro umisťování 

venkovních marketingových komunikátů plně podléhají jurisdikci příslušných municipalit 

(Mondaq, ©2012). Samozřejmě za předpokladu, že z hlediska obsahu reklamní komunikát 

koresponduje s pravidly, jež jsou vymezena etickou částí kodexu. Jak jsem již poznamenal 

v úvodu, má taková regulace v zásadě dva důsledky – příslušným municipalitám dává 

možnost zohlednit lokální specifika, ovšem zároveň dochází k tříštění regulací napříč 

republikou, neboť někde jsou pravidla poměrně podrobná, kdežto v jiných částech nejsou 

takřka žádná. Několik příkladů lokálních regulací uvedu v následujícím odstavci. Na závěr 

tohoto odstavce poznamenám, že kodex byl od dob svého vzniku průběžně upravován a 

doplňován, nicméně jednotlivé úpravy se zpravidla týkaly etické stránky reklamních 

sdělení, avšak z roku 1996 pochází nařízení, které rovněž reguluje jejich zveřejnění, a to 

v případě politické komunikace. Representation of The People Act zakazuje propagaci 

politických stran či jednotlivců 48 hodin před ukončením voleb. Příslušné nařízení je 

zaměřeno především na digitální komunikační kanály, má ovšem také přesah do 

outdoorových komunikátů (Global Jurix, ©2018).  

Legislativní regulace v souvislosti s reklamními komunikáty na lokální úrovni jsou 

tvořeny zpravidla až po přelomu tisíciletí, výjimkou je však stát Karnataka, kde došlo 

k vydání směrnice již v roce 1981, tedy ještě tři roky před vznikem ASCO. Act 35 z roku 

1981 s titulem Karnataka Open Places Act stanovuje zákaz lepení reklamních billboardů, 

plakátů či samolepek, přičemž tuto restrikci explicitně pojí s veřejným prostorem 

(Karnataka Open Places Act, 1981). Zároveň jasně vymezuje proces získání povolení pro 

všechny ostatní reklamní komunikáty a definuje tresty pro jejich ilegální zveřejnění, mezi 

které patří například odnětí svobody až na šest měsíců. Krom poměrně striktních pravidel 

je předpis zajímavý především tím, jak pracuje s pojmem veřejný prostor a jakým 
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způsobem jej vztahuje k publikaci reklamních komunikátů. Ty totiž nesmí být zveřejněny 

ani na soukromém majetku, pokud je takový majetek součástí veřejného prostoru, což 

znamená, že je z daného prostoru viditelný (Karnataka Open Places Act, 1981).  

Ze stejného období jako regulace ve státě Karnataka pochází rovněž legislativa ve 

státě Tamil Nadu. Velice obsáhlý dokument krom jednotlivých pravidel umístění plakátů a 

billboardů rovněž definuje byrokratický postup pro získání povolení, a především 

stanovuje jednotnou cenu v závislosti na využité ploše. Stejně jako předpis ve státě 

Karnataka se explicitně pojí s pojmem veřejný prostor (The Tamil Nadu Acquisition of 

Hoarding Act, 1985).  

Všeobecně lze říci, že cílem jednotlivých regulací jsou především billboardy, 

plakáty či velkoformátové samolepky, komplexní legislativní úprava pro širší spektrum 

marketingových komunikátů však chybí. Zároveň je nutné dodat, že byť není regulace 

dostatečná, neboť se vztahuje pouze na jistou část spektra reklamních nosičů, je značným 

problémem rovněž nedodržování předepsaných regulací. Kupříkladu v Chennai, hlavním 

městě státu Tamil Nadu, je dle článku z roku 2018 93 schválených reklamních ploch pro 

výlep plakátů (včetně velkoformátových billboardů), (Kumar, 2018). Při rozloze 426 

kilometrů čtverečních jde o jeden legální reklamní výlep na zhruba 4,5 kilometru 

čtverečních, což je při pohledu na městské panorama vskutku absurdní hodnota (obr. 4).  

 

          

Obr. 4: Výskyt reklamních komunikátů v Chennai (The Times of India, ©2019) 
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Podobně jako v Tamil Nadu je tomu také v prvním popsaném případě, tedy ve státě 

Karnataka. Dle článku tří indických akademiků z roku 2011 bylo ve městě Bengalúr, 

metropoli státu Karnataka, celkem 434 schválených reklamních ploch. Autoři přitom tvrdí,  

že skutečný počet reklamních ploch, které bezprostředně nesousedí s prodejnou či 

podnikem, je ve městě minimálně desetkrát více (Gokhale et al. 2011).  

Regulace napříč indickými státy jsou tak poměrně různorodé. I přes jejich 

potenciální přítomnost však dochází k jejich porušování, které ve výsledku vede 

k neměnnému stavu nízké estetické hodnoty veřejných prostor. Důvodů může být hned 

několik, od složitosti byrokratického procesu přes neznalost příslušné legislativy až po 

korupci či nedostatečnou kontrolu. 

6.1 Regulace reklamních komunikátů v Dillí, resp. Novém Dillí 
Ve vztahu k regulaci vizuálního smogu v Dillí, a zejména pak Novém Dillí, je 

nejprve nutné uvést, jakou pozici hlavní město zastává z hlediska místní samosprávy a 

administrativního členění. Nové Dillí, hlavní město Indické republiky, leží 

v samosprávném celku Dillí, které je dle dokumentu s názvem Constitution Act z roku 

1991 tzv. Národním metropolitním teritoriem Dillí (Constitution Act, 1991). Pokud 

odhlédneme od drobných specifik tohoto titulu, jde správně o obdobu ostatních státních 

celků, z nichž se Indická republika skládá. Součástí Dillí je Nové Dillí a několik dalších 

distriktů, které se připojily prostřednictvím dlouhodobého procesu aglomerace. Dnes však 

všechny zmíněné distrikty tvoří jeden celek. To je taky důvodem, proč jsou mnohá lokální 

nařízení vydávána na úrovni státu, resp. zmíněného metropolitního teritoria, nežli na 

úrovni samotného Nového Dillí (případně čtvrtí jako je Shahjahanabad či Rohini). 

Vzhledem k tomu, jakou část rozlohy metropolitního teritoria Nové Dillí a přilehlé 

aglomerace (které dohromady tvoří de facto jedno město) zabírají, reflektují nařízení na 

úrovni metropolitního teritoria dostatečně lokální specifika, neboť urbánní veřejný prostor 

jednotlivých částí Dillí není nikterak oddělen. 

Normy, regulace a nařízení vydané metropolitním teritoriem Dillí leží na podkladu 

celonárodních regulí. Ty, přestože nejsou v souvislosti s umístěním hmotných reklamních 

komunikátů dostačující, přesto jistý základ k dalším regulacím poskytují a zároveň 

nastavují mantinely obsahu reklamních komunikátů z hlediska etiky. Pravidla regulující 

hmotné reklamní komunikáty, potažmo vizuální smog, jsou nejlépe definována 

prostřednictvím 3 dokumentů z let 2008–2010. Ještě než je blíže představím, rád bych 

poukázal na jedno lokální specifikum. Zatímco kupříkladu ve většině evropských 
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metropolí je vizuální smog stále diskutovanějším tématem, které se v posledních letech těší 

rovněž diskusí na půdě správních orgánů, je tomu v Indii spíše naopak. Zastiňuje jej totiž 

znečištění ovzduší, jak jsem již poznamenal výše. Pro ilustraci uvedu, že z oněch 11 

nejznečištěnějších měst je Nové Dillí se svými aglomeracemi na 6. místě (WHO, 2016 cit. 

podle Irfan, 2018). Proto se například Environmental Pollution Authority for the National 

Capital Region, státní organizace s působností v Dillí, která se dlouhodobě věnuje 

monitorování znečištění životního prostředí a navrhuje postupy jeho řešení, stále více 

orientuje na znečištění vzduchu, přestože jedním z ní akcentovaných environmentálních 

problémů byl v roce 2008 rovněž vizuální smog (Delhi Outdoor Advertisement Policy 

2008). Dnes bychom koncepce vztahující se k tomu problému v agendě této instituce 

hledali marně, stejně jako v plánu Ústřední rady pro kontrolu znečištění (Central Pollution 

Control Board), která je nadřazeným orgánem zmíněné instituce. Nadřízený orgán se sice 

věnuje kupříkladu problému s odpadem (Central Pollution Control Board, ©2016), který 

s vizuálním smogem bezesporu také souvisí, avšak nenahlíží na něj touto optikou.  

Konkrétními dokumenty, které určují ráz regulace vizuálního smogu v Novém 

Dillí, jsou Delhi Outdoor Advertisement Policy z roku 2008, The Delhi Prevention of 

Defacement of Property Act z roku 2007, který doznal v roce 2009 důležitých úprav, Delhi 

Master Plan, dokument zastřešující obě předchozí nařízení, vydaný v roce 2007 a 

pozměněný v roce 2010, a Delhi Outdoor Advertising Policy z roku 2017, který částečně 

upravuje chaos nastolený předchozími dokumenty. Popíšu nejprve Delhi Master Plan, 

dokument, na jehož základě vyšly následující dva dokumenty. Chronologickým postupem 

se následně dostanu k poslednímu zmíněnému dokumentu.  

Delhi Master Plan je dokument, který se věnuje takřka veškerým stránkám městské 

(resp. regionální ve smyslu metropolitního teritoria) samosprávy. Dokument byl připraven 

roku 2007 a obsahuje koncepci rozvoje s platností do roku 2021. Nejde o legislativní 

dokument, jako spíše o jistou dlouhodobou vizi, o koncepci, která je jistou bází pro 

následné legislativní úpravy. Dokument byl vydán úřadem Delhi Development Authority a 

schválen indickou vládou. Ačkoliv Delhi Master Plan zmiňuje vizuální smog pouze 

jednou, věnuje se mu v podstatě celá jedenáctá kapitola, jež náleží městskému designu. Ta 

na jednu stranu zdůrazňuje vizuální a historickou hodnotu památek, ovšem zároveň 

připouští, že je ona hodnota snižována esteticky nedokonalým okolím. V souvislosti 

s tímto problémem zmiňuje dokument diverzitu, kterou však ne vždy vnímá kladně. 

„Dillí se honosí obrovskou diverzitou architektonických forem, barev či tvarů, které 

společně z pohledu estetiky tvoří vysoce heterogenní skupiny. Bylo by vhodné dosáhnout 
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jisté vizuální integrity, a to prostřednictvím identifikace vizuálních prvků, jako jsou 

například historické stavby a jiné kulturní dědictví, které disponují silnou vizuální 

identitou.“ (Delhi Master Plan, 2007, s. 106) 

Na tuto citaci je nutné nahlížet optikou, kterou jsem představil dříve v této práci. 

Pojem diverzita totiž může v tomto kontextu nabýt hned dvou významů, a to dokonce zcela 

opačných. Jak jsem popsal výše, je diverzita velmi důležitým elementem při tvorbě 

kognitivních map, ovšem diverzita, o které hovoří Delhi Master Plan, je v konečném 

důsledku na základě lidské percepce de facto uniformitou, tedy přesným opakem. 

Netvrdím, že si citovaná pasáž protiřečí, neboť její smysl je jasně patrný a zprvu jde jistě o 

diverzitu v pravém slova smyslu, pouze jsem chtěl na základě svých předešlých zjištění 

poukázat na mnohoznačnost použité formulace.  

Koncepce se věnuje širokému spektru vizuálních prvků, od budov přes parkoviště 

či odpadkové koše až po dopravní značení a reklamní komunikáty. Právě v souvislosti 

s reklamními komunikáty používá více než třísetstránkový dokument poprvé a naposledy 

sousloví vizuální smog (Delhi Master Plan, 2007, s. 108), zároveň však dodává, že pokud 

by byla vytvořena vhodná regulace, mohou tyto komunikáty vizuální stránku města naopak 

pozvednout.  

V návaznosti na Delhi Master Plan vyšlo v roce 2007 legislativní nařízení s názvem 

The Delhi Prevention of Defacement of Property Act. Cílem dokumentu je ochrana 

estetické hodnoty veřejného prostoru, přičemž v podobě z roku 2007 zakazuje použití 

barvy, křídy či inkoustu na nemovitostech ve veřejném prostoru (s výjimkou adresy a jmen 

rezidentů), (The Delhi Prevention of Defacement of Property Act, 2007). V souvislosti 

s takovouto formulací je nutno podotknout, že značná část reklamních komunikátů je 

v Indii ručně malována, nikoliv tištěna. Nařízení však bylo ve své původní podobě velice 

obecné, a proto doznalo v roce 2009 jistých změn. Nová podoba dokumentu již explicitně 

zmiňuje reklamní bannery, plakáty a další komerční výlepy a striktně je zakazuje na všech 

místech krom municipalitou k tomu určených ploch (The Delhi Prevention of Defacement 

of Property Act, 2009).  

Posledním z původní trojice dokumentů je Delhi Outdoor Advertisement Policy 

z roku 2008. Velice obsáhlý dokument definuje 4 kategorie reklamních nosičů 

(velkoformátové nosiče, reklamy na veřejném vybavení, reklamy na vozidlech, reklamy 

v komerčních centrech), kterým se dále věnuje. Zároveň stanovuje dvě hlavní restrikce – 

žádný reklamní komunikát nesmí překážet v provozu, a to jak silničním, tak pěším, a na 

hlavních městských silničních tazích musí být rozestup dvou reklamních komunikátů 



50 

 

 

minimálně 100 metrů. Ještě než uvedu zmíněné kategorie, rád bych se krátce pozastavil u 

pátého článku druhé kapitoly, která sumarizuje klíčové principy regulace. Pátý článek říká, 

že město bude „aktivně podporovat rozšíření velkoplošných billboardů v komerčních 

oblastech, jako je například metropolitní centrum“ (Delhi Outdoor Advertisement Policy, 

2008), přičemž názvoslovím čtvrtí se dokument odkazuje na již diskutovaný Delhi Master 

Plan. Cílem takového postupu je zisk, který by vedl k dalšímu rozvoji města. Pokud však 

výčet čtvrtí, ve kterých je reklamní smog de facto podporován, porovnáme s původním 

dokumentem, na který se nařízení odkazuje, zjistíme, že jde o distrikty, které až na 

výjimky tvoří centrum Dillí. Například čtvrť Karol Bagh je takřka v těsné blízkosti 

historické části. Absurdní ovšem je, že i čtvrť Shahjahanabad, tedy samotné historické 

centrum, ve kterém se nachází např. Červená pevnost, je součástí celku označovaného jako 

Metropolitan City Centre, a tedy oblastí, kterou zmiňuje Delhi Outdoor Advertisement 

Policy v souvislosti s podporou velkoplošných reklamních nosičů. Ve vztahu k estetické 

podstatě problému tak celé nařízení kvůli této malé výjimce nedává takřka žádný smysl. 

Nejenže jsou komerční komunikáty až na jisté výjimky povoleny, ale pátý článek dokonce 

vyzývá k součinnosti města s agenturami za účelem zvýšení jejich počtu.  

Dokument se dále věnuje zmíněným čtyřem kategoriím, přičemž ve většině lokalit, 

které jsou podmnožinami oněch kategorií, jsou reklamní nosiče povoleny, což znamená, že 

mohou projít administrativním schvalovacím procesem. Výjimek je pouze několik a 

zpravidla se jedná o prostory, které jsou za hranicí měst. Nejvíce jich je v případě první 

kategorie. Mimo jiné jde o zákaz umístění velkoformátových nosičů v blízkosti památek 

(ona blízkost však není blíže specifikována), což do jisté míry koliduje s předešlou tezí o 

podpoře oněch nosičů mimo jiné i v historickém centru Nového Dillí. Zároveň však tato 

restrikce koresponduje s přístupem Komise pro městskou estetiku (DUAC), tedy instituce, 

která, byť nemá legislativní moc, je poradním orgánem stran městského plánování. Stejná 

instituce zároveň doporučuje neumisťovat reklamní komunikáty v blízkosti parků, 

kruhových objezdů, na mostech či v obytných zónách (Delhi Urban Art Commission, 

©2014). Zatím však nebyl její hlas z hlediska legislativních postupů vyslyšen.  

Byť byl původní dokument v roce 2017 pozměněn a není již aktuální, je jeho nová 

verze v naprosté většině shodná s tou původní, většina textu zůstala nepozměněna. K jedné 

radikální změně však došlo – krom velkoformátových ploch nyní městská rada rozhodla o 

podpoře reklamních komunikátů také v případě stacionárního i mobilního městského 

majetku, tedy v případě druhé kategorie, jak ji definoval předchozí dokument. Regulace 

z roku 2017 tyto objekty souhrnně označuje jako „zařízení veřejných služeb“ (Delhi 
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Outdoor Advertising Policy, 2017). Dokument zároveň zmiňuje, že úkolem městské správy 

je tyto komunikáty umisťovat v součinnosti s reklamními agenturami v co nejvyšší možné 

míře, aby tak došlo k nárůstu příjmů městské pokladny. Druhým, poměrně podstatným 

rozdílem oproti původnímu dokumentu z roku 2008, je změna přístupu k umístění reklamy 

v rezidenčních čtvrtích a v okolí památek. V těchto lokalitách byly reklamní nosiče dříve 

zakázány (byť v případě památek nebyl jasně definován význam „okolí“ či „blízkosti“ a 

nařízení si částečně protiřečilo, jak jsem již zmínil výše), dokument z roku 2017 však stav 

zákazu doplňuje poznámkou o možných výjimkách, které uděluje jeden z orgánů 

Metropolitního teritoria Dillí (obr. 5). Takový proces vnáší do regulace reklamních 

komunikátů další otázky a vzbuzuje kontroverzi svou pochybnou transparencí, a to 

například kvůli nabízející se korupci. Pro představu doplním, že ve výzkumu Transparency 

International z roku 2011, jenž se zaměřoval na nejvýznamnější světové ekonomiky, 

obsadila Indie 19. místo z celkových 28 (Transparency International, ©2011), což ilustruje 

závažnost zmiňovaného problému.  

V případě regulace reklamních komunikátů, potažmo vizuálního smogu, je celková 

legislativa v Dillí, tedy i v Novém Dillí, velice chaotická. Jednak proto, že zde chybí 

celistvý legislativní rámec na úrovni Indické republiky, ale také proto, že problém 

vizuálního smogu je v kontextu dalších environmentálních problémů dnes spíše 

upozaďován. Zároveň je v případě Dillí zřetelný střet dvou tendencí – snahy o zvýšení 

urbánní estetiky a snahy o komerční využití urbánních prostor. Tato kontradikce je zcela 

zřejmá i v oficiálních dokumentech, které, ačkoliv se zprvu jeví jako poměrně striktní, toho 

ve skutečnosti mnoho nezakazují.  
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Obr. 5: Tabulka z dokumentu Delhi Outdoor Advertising Policy (2017, s. 13–14) 
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6.2 Iniciativy věnující se vizuálnímu smogu v Indické republice 

Specifikum indického prostředí tkví v souvislosti s vizuálním smogem především 

ve dvou hlavních faktorech, které jsem již v textu zmínil, ale zde bych je rád sumarizoval, 

neboť z nich vychází náplň činnosti organizací, kterým se budu blíže věnovat. Jednak jde o 

to, že v kontextu ostatních typů znečištění, jakými jsou kupříkladu znečištění vody či 

vzduchu, je vizuální znečištění z pohledu obyvatel stále ještě poměrně marginálním 

problémem, pokud jej jako problém vůbec vnímají. S tím úzce souvisí druhý faktor, tedy 

finanční přínos takového znečištění. Dle Světové banky byla Indie z pohledu HDP na 

obyvatele v roce 2017 47. nejchudším státem (World Bank, ©2017). Je však nutné 

přihlédnout k tomu, že většina států, které jsou dle zprávy Světové banky v rámci 

příslušných metrik chudší, jsou státy ležící v nejchudších částech Afriky či na konflikty 

zmítaném Blízkém východě. Je tak poměrně pochopitelné, že zdroj finančních prostředků 

(jejichž prvotním investorem jsou v mnohých případech zahraniční společnosti) vítají 

nejen příslušné samosprávy, ale jejich prostřednictvím také obyvatelé.  

Pro iniciativy, které se věnují vizuálnímu smogu na území Indie, je typické, že je 

tento směr pouze částí spektra jejich aktivistické činnosti (vzhledem k výše popsaným 

prioritám), nikoliv však primárním zaměřením. Zároveň je vzhledem k velikosti Indie 

zřejmé, že iniciativ, které se problematice prostředí městského veřejného prostoru věnují, 

je na úrovni státní, a především pak na úrovni lokální, celá řada. Vybral jsem proto pouze 

několik z nich, jejichž činnost mě vzhledem k diskutované problematice zaujala.  

6.2.1 The Ugly Indian 

Iniciativa The Ugly Indian, jež formálně sestává z facebookové skupiny a webové 

stránky, se zaměřuje především na estetickou stránku veřejných prostor. Podobně jako 

nespočet dalších skupin se The Ugly Indian věnuje mimo jiné také odpadu, důležitá je však 

perspektiva, neboť tato iniciativa nahlíží na problémy právě optikou estetiky, nikoliv např. 

z hlediska recyklace, podobně jako mnoho jiných iniciativ. Facebooková skupina čítá více 

než 400 000 příznivců (They Ugly Indian, Facebook, ©2019), což je vzhledem k tématice 

značné číslo i na indické poměry. Iniciativa organizuje akce, které mají za cíl zvelebit 

veřejný prostor – dochází tak například k využití pouličního umění, ale také k úklidu již 

zmíněných odpadků (obr. 6). Zároveň má do jisté míry edukativní charakter, neboť za 

důvod a původce esteticky nelibého prostoru neoznačuje ani tak vládnoucí složky, jako 

spíše lid samotný, a tudíž se snaží o jistou osvětu a prostřednictvím svých modifikací 



54 

 

 

veřejného prostoru ukazuje, jakým směrem se dá městské prostředí ve smyslu estetiky 

pozměnit.  

 

       Obr. 6: Činnost uskupení The Ugly Indian (The Ugly Indian, ©2019) 
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6.2.2 Kaagaz Foundation 

Kaagaz Foundation je iniciativa lokálního charakteru, jež působí v Bengalúru. 

Přestože estetická stránka problematiky není jejím primárním zaměřením, jako jedna 

z mála skupin se věnuje mimo jiné také termínu vizuální smog. V souvislosti s vizuálním 

smogem, jenž je způsobem reklamními komunikáty, se iniciativa zapojila do akce 

#KillBills, v jejímž rámci došlo k odstranění ilegálně umístěných billboardů, plakátů, 

velkoformátových samolepek a dalších reklamních nosičů (The Hindu, ©2016). Zásah 

iniciativy je však vzhledem k poměrně specifické problematice a lokálnímu charakteru 

vcelku mizivý, její facebooková stránka čítá jen něco málo přes 1 000 sledujících (Kaagaz 

Foundation, Facebook, ©2019).  

6.2.3 iChange Indira Nagar 

Iniciativa, jež je shodou okolností také z Bengalúru, dlouhodobě upozorňuje na 

komercionalizaci rezidenčních oblastí. Soustředí se tak jednak na vizuální smog, byť jev 

takto explicitně neoznačuje, zejména ale na jeho kontext, kterým je proměna charakteru 

veřejného prostoru (iChange Indira Nagar, ©2018). Ta vychází z nedostatečného 

městského plánování, případně z obcházení či porušování legislativních nařízení. Zajímavé 

je však především to, jaký důraz iniciativa klade na souvislost územního rozvoje a 

komercionalizace, potažmo estetickou degradaci veřejných prostor. Komunikačním 

kanálem iniciativy jsou webové stránky, a především pak pravidelná setkání, která 

vycházejí z lokálního charakteru sdružení. 

6.2.4 Urban Update 

Od ostatních uvedených příkladů se Urban Update liší jak svou agendou, tak 

především svou strukturou a pozadím. Jde o zpravodajský server, který má rovněž svou 

tištěnou podobu, jež vychází na měsíční bázi. Za projektem stojí občanské sdružení All 

India Institute of Local Self-Government, téměř sto let stará nevládní organizace 

s působností napříč celou Indií. Projekt Urban Update se věnuje urbánnímu plánování 

v poměrně komplexní rovině, a přestože konkrétně vizuální smog akcentuje jen 

sporadicky, tématu estetiky městských veřejných prostor se věnuje do hloubky. Server také 

přichází s poměrně zajímavou myšlenkou, že snižování estetiky určitým způsobem 

koreluje s britskou dekolonizací, neboť v jejím důsledku došlo k jisté decentralizaci, mimo 

jiné i v legislativním slova smyslu (Abilash, 2016). Tím článek naráží na fenomén, který 

jsem zmínil výše, totiž na nejednotný (a de facto neexistující) ucelený přístup na úrovni 
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celé Indie. Facebooková stránka organizace čítá přes 20 000 sledujících (Urban Update, 

Facebook, 2019), zásah však nelze srovnávat s přechozími iniciativami, neboť jde 

primárně o zpravodajský server, byť užšího zaměření.  
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7 Výskyt vizuálního smogu v Praze 

Území hlavního města Prahy zaujímá takřka 500 čtverečních kilometrů, zmapovat 

jej celé je proto v rozsahu této práce nemožné. Z toho důvodu se zaměřím především na 

Pražskou památkovou rezervaci, tedy na oblast s nejpřísnějšími pravidly, co se reklamních 

komunikátů týče. Zároveň však potřebuji jistý referenční prvek, tedy množinu, která oněm 

zpřísněným restrikcím nepodléhá, avšak zároveň se místně neliší natolik, aby se pro 

porovnání stala nevhodnou. Z toho důvodu se zaměřím rovněž na část pražské čtvrti 

Karlín, která se nachází bezprostředně za hranicí Pražské památkové rezervace. Tato 

konfrontace by mohla poskytnout náhled na to, zda se skutečný stav vizuálního smogu na 

území, na kterém je nařízení 26/2005 Sb. účinné, a na tom, které je za hranicí památkové 

rezervace, liší, a pokud ano, jakým způsobem.  

I samotná množina Pražské památkové rezervace je však poměrně heterogenní, a 

proto je třeba se zaměřit na několik konkrétních lokací, které jsou tvořeny oblastmi 

podobného rázu. Tento ráz je založen na způsobu využití daných lokací, resp. na jejich roli 

ve formování veřejného prostoru. Jednotlivé části Pražské památkové rezervace se tak 

odlišují například hustotou pěšího i silničního provozu, jeho složením, charakterem budov 

a jejich využitím, jakožto i zcela odlišným výstupem městského plánování a jeho důsledků.  

Zaměřím se proto na lokality, které své územní nadmnožiny jistým způsobem 

reprezentují, a to z hlediska výše popsaných faktorů. Inspirací mi přitom bude množina 

lokalit, jež užila k obdobnému účelu Anna Strejcová ve své bakalářské práci Vizuální 

média v městském veřejném prostoru (Strejcová, 2012). Konkrétními oblastmi jsou Ječná a 

Žitná ulice, Severojižní magistrála, Revoluční třída a náměstí Republiky, Masarykovo 

nádraží a Senovážné náměstí, ulice Na Příkopě a Václavské náměstí. Zároveň se však 

zaměřím také na Pražský hrad, Staroměstské náměstí a k němu vedoucí ulici Celetnou a na 

závěr také na již zmíněnou čtvrť Karlín, jež není součástí Pražské památkové rezervace. 

Celkové spektrum vzorků zahrnuje jak oblasti ryze historické, které profitují z turistického 

ruchu, tak také dopravní uzly či oblasti rezidentního, případně administrativního 

charakteru. 

Při svém pozorování se zaměřím na jakékoliv projevy vizuálního smogu, a to 

v rozmezí, jaké jsem pro identifikaci původců vizuálního smogu vytyčil výše v této práci.  
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7.1 Masarykovo nádraží a Senovážné náměstí 
Masarykovo nádraží je významným dopravním uzlem, který pojí hlavní město 

s přilehlými oblastmi, a to zejména na severní a východní straně. Z toho důvodu je lokace 

zejména v pracovní dny značně exponovaná – je však nutné vzhledem k ostatním 

popisovaným lokalitám dodat, že jde zejména o rezidenty či o lidi dojíždějící za prací, 

turisté tvoří pouze marginální skupinu návštěvníků samotného nádraží (byť součástí 

budovy je rovněž hotel, ten má však vstup z ulice, nikoliv z areálu nádraží). Tomu také 

odpovídá konkrétní využití komerčních prostor a s nimi spojených komerčních 

komunikátů.  

Krom poměrně velkého množství reklamních komunikátů je problémem 

Masarykova nádraží a jeho okolí také jejich neaktuálnost, a v neposlední řadě také 

vandalismus. Posprejovaná je jak samotná fasáda (příloha 1), tak i okolí a interiér nádraží, 

tam však projevy vandalství nejsou tak markantní. Problémem je však také strana objektu, 

jež přiléhá k tramvajové trase, neboť rozlehlá okna jsou zaplněna komunikáty 

propagujícími komerční aktivity, které se však v prostorách již nenacházejí (přílohy 2 a 3). 

Polepy a cedule jsou tak nejen degradují estetickou hodnotu historického objektu, ale navíc 

je jejich přítomnost zcela zbytečná.  

V ulicích Hybernská a Havlíčkova dále nalezneme velké množství komerčních 

objektů, které využívají výstrče (přílohy 4 a 5). Na rohu domu, jenž se nachází naproti 

hlavnímu východu z Masarykova nádraží a jehož příslušná část se již nachází v ulici 

V Celnici, pak nalezneme hned tři reklamní komunikáty, které se zcela evidentně nacházejí 

mimo provozovnu (příloha 6). Na severní straně Masarykova nádraží, v ulici Na Florenci, 

pak nalezneme několik volně stojících stánků, jejichž design není nikterak sladěn s okolím 

a z nichž některé jsou takřka celé lemované reklamními sděleními.  

Zmíněný vandalismus se objevuje v celém okolí Masarykova nádraží, ve většině 

případů jde o graffiti. Přestože se však graffiti objevuje také na výlohách či jiných částech 

provozoven a střetává se tak s reklamními komunikáty, nenazval bych jej brandalismem, 

neboť jejich obsah a forma nikterak nenaznačuje, že by byly vytvořeny za účelem kritiky 

reklamních nosičů či komerčního využití příslušných prostor.  

Vandalismus je nejvýraznějším projevem vizuálního smogu také v případě 

Senovážného náměstí a přilehlých ulic. Je to jednak jeho vysokou koncentrací, ale zároveň 

poměrně nízkým stupněm komerčního využití přilehlých nemovitostí, které je do jisté míry 

dáno relativně nízkou koncentrací místního pěšího i silničního provozu. Graffiti se 
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vyskytuje především v ulici Senovážná (příloha 7), tak na náměstí samotném (příloha 8). 

Vzhledem k nízkému počtu komerčních objektů a s nimi spojené nízké frekvence 

reklamních komunikátů, například z estetického hlediska poměrně agresivních výstrčí, je 

původní architektonická estetika lokality do značné míry zachována (příloha 9), a to 

zejména v případě srovnání s výše popisovanou ulicí Hybernská.  

7.2 Revoluční třída a náměstí Republiky s přilehlým okolím 

Revoluční třída je frekventovanou ulicí jak z hlediska pěšího provozu, tak 

především z pohledu silničního. Je rovná a krom velkého množství automobilů ji využívají 

také prostředky městské hromadné dopravy. To vše zvyšuje její komerční potenciál, a 

proto je ulice zasažena vizuálním smogem ve značném rozsahu. Krom vysoké hustoty 

komerčních komunikátů je na vině také jejich agresivní barevné provedení (přílohy 10 a 

11). Některé reklamní komunikáty mají navíc podobu nalepené fólie, což koliduje 

s platným nařízením. 

Směrem k náměstí Republiky se pak reklamní komunikáty především na západní 

stran třídy stávají decentnějšími – jejich barevné provedení využívá výlučně bílou a černou 

barvu (příloha 12). Ačkoliv jde o náhodu, neboť barevné provedení je dáno povahou 

jednotlivých značek, je estetická úroveň celku na zcela jiné úrovni, než jak tomu bylo 

v případě popsaných pestrobarevných komerčních objektů o několik set metrů dále.   

Objekty, kde mají markantní vliv na estetický ráz náměstí Republiky, jsou 

především obchodní domy Kotva a Palladium, přičemž obě stavby jsou vizuálním smogem 

zasaženy do značné míry. Jak jsem poznamenal výše, Portál vizuálného smogu uvedl že, 

reklamní komunikáty zaujímají 31 % plochy obchodního domu Kotva. Na základě 

pozorování mohu konstatovat, že se hodnota zcela jistě významně nezměnila, neboť 

kombinace plakátů za výlohou a převěsu v čele budovy společně opravdu z velké části 

zastiňují architektonickou hodnotu stavby (příloha 13). Podobné je to v případě budovy 

obchodního domu Palladium.  Ta, přestože svým návrhem vychází z podoby historické 

stavby Josefských kasáren, nese v místě hlavního vstupu velkoformátovou skleněnou 

konstrukci, která je podkladem pro loga společností operujících v tomto obchodním domě 

(příloha 14). Skleněná plocha velmi výrazně kontrastuje s designem zbytku fasády a 

rovněž z hlediska principů gestaltismu jde o nelibý element, který zasahuje do 

architektonického řádu objektu. 

Budova naproti Palladiu na náměstí Republiky je vizuálním smogem zasažena 

pouze lehce. V době pozorování však byla její část překryta převěsem upozorňujícím na 
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Prague Design Week (příloha 15). Tato poměrně absurdní situace je však pouze dočasná, 

kdežto problém s vysokou koncentrací výstrčí, které nalezneme v ulici Na Poříčí, je 

dlouhodobý (přílohy 16 a 17). 

7.3 Ulice U Prašné brány a Celetná a Staroměstské náměstí 
Prašná brána tvoří začátek tzv. Královské cesty, historické trasy, která vede až 

k Pražskému hradu a která je lemována historickými památkami, a to jak těmi notoricky 

známými v podobě Staroměstské radnice či například právě Prašné brány, tak i těmi méně 

zvučnými, jako je například Pachtovský palác, jejichž historická hodnota je však rovněž 

nevyčíslitelná. Jde o samotné historické centrum, tedy o oblast, ve které je případný 

kontrast mezi historickou architektonickou estetikou a reklamními komunikáty či jinými 

formy vizuálního smogu nejvýraznější, pokud ony komunikáty nejsou svou podobou 

lokalitě náležitě přizpůsobeny.  

Již u Prašné brány je naprosto patrná postupně se zvyšující hustota pěšího provozu, 

který tvoří především turisté. Davy turistů jsou také důvodem přítomnosti množství 

prodejců, kteří v nepřehlédnutelných oblečcích inzerují průvodcovské služby rozličného 

rázu (příloha 18). Přímo pod Prašnou branou pak takřka v jakoukoliv denní dobu 

nalezneme limuzínu s reklamním polepem (příloha 19), protože mimo jiné právě pod 

branou jsou vyznačeny modré parkovací zóny.  Auto nedisponuje přídavnou konstrukcí a 

nemá charakter stacionárního reklamního zařízení, a proto je takovéto jeho využití 

v naprostém souladu s výše popsanou legislativou.  

Poměrně úzký charakter ulice Celetná sice vede k poměrně vysoké hustotě pěšího 

provozu, ovšem zároveň je jedním z faktorů, díky nimž se reklamní komunikáty neobjevují 

na vyšších úrovních fasád. Navzdory širokému komerčnímu využití prostorů v ulici není 

vizuální smog díky užitým barvám a typům reklamních nosičů příliš rušivý, byť jeho 

existence v ulici je zcela nezpochybnitelná (příloha 20). Jednou z výjimek je jedna 

z poboček známého masážního salonu, jenž je svou agresivní reklamou na území Pražské 

památkové rezervace pověstný (příloha 21). V minulosti používal tento podnik také živé 

maskoty, například v kostýmu plyšového žraloka, ty zde však dnes již naštěstí nenajdeme. 

Bohužel však o zhruba 50 metrů dále směrem ke Staroměstskému náměstí nalezneme ještě 

jednu pobočku zmíněného salonu, která své okolí nehyzdí o nic méně (příloha 22).  

Samotné Staroměstské náměstí se potýká jak s davy lidí, tak s nevkusnými štíty 

restaurací a s dopravními prostředky, které cílí primárně na turisty. Yevhen Voronych, 

kterého jsem citoval v kapitole kategorizace vizuálního smogu, poukazuje na to, že 
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nevhodné městské plánování je do určité míry zodpovědné za vysokou hustotu lidí na 

daném prostoru, a tyto davy pak rovněž označuje za vizuální smog. Je však nutné mít na 

paměti právě zmínku o nevhodném plánování, neboť přestože zejména za hezkého počasí 

narazíme na Staroměstském náměstí na velké množství lidí, není to vinou městského 

plánování, neboť ve své době nebyla oblast koncipována pro pojmutí davů těchto rozměrů.  

Adresovatelným problémem je tak například parkování autobusů a silničních 

„vláčků“ pro turisty v severní části náměstí, kam ústí ulice Pařížská (příloha 23). 

Pestrobarevné či jinak nápadné vehikly stejně jako všudypřítomní prodejci narušují 

historický ráz lokality. Dalším nešvarem jsou pak reklamní komunikáty jednotlivých 

restaurací, které jsou umístěny buď na nich samotných, či na předsunutých zahrádkách, a 

které rovněž mnohdy nekorespondují s historickým charakterem svého okolí (příloha 24).  

Na samotném Staroměstském náměstí i v jeho okolí se pak pohybují lidé 

rozdávající reklamní tiskoviny, což přímo koliduje s platným nařízením (příloha 25).  

7.4 Ulice Na Příkopě a Václavské náměstí 
Ulice Na Příkopě i oblast Václavského náměstí se vyznačují velmi vysokým 

stupněm diverzity, která, jak jsem již v této práci vysvětlil, není v souvislosti s vizuálním 

smogem pozitivním jevem. Obě oblasti jsou typické značnou obchodní prestiží, což souvisí 

s jejich polohou a se s ní spojenými cenami pronájmů obchodních prostor. Aby se investice 

vyplatila, je nutné prodávat. A aby obchodníci prodej podpořili, využívají široké spektrum 

reklamních komunikátů. V ulici Na Příkopě nalezneme velké množství citylightů, výstrčí, 

reklamních kiosků, několik poměrně výrazných zahrádek a samozřejmě nespočet 

pestrobarevných výloh (příloha 26). V některých případech jsou navíc výlohy zvenčí 

polepeny folií, což nařízení v Pražské památkové rezervaci explicitně zakazuje (příloha 

27). Kvůli tomu, že jde o poměrně široký bulvár a že budovy, které ho lemují, jsou z valné 

většiny komerčně využívány, nachází se reklamní komunikáty i ve vyšších úrovních.  

Na první pohled světlou stránkou jak ulice Na Příkopě, tak Václavského náměstí, je 

však poměrně hojné využití zeleně. Se stromy se setkáme takřka po celé délce ulice Na 

Příkopě od náměstí Republiky až po Václavské náměstí a následně i na obou stranách 

tohoto náměstí. Přesto je však zeleň, a zejména historická architektura, na Václavském 

náměstí zastíněna vizuálním smogem. Zeleň však v případě Václavského náměstí 

paradoxně zároveň působí jako určitá stěna, jež tvoří společně s budovami dva úzké 

koridory, z celkové šíře Václavského náměstí je tak naprostá většina pěšího provozu 

usměrněna do uliček o celkové šíři zhruba 10 metrů. V tuto chvíli již na rozdíl od 
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Staroměstského náměstí jde o jistý nedostatek městského plánování, neboť zbylá plocha je 

v současné době takřka nevyužita.  

Reklamní komunikáty jsou na Václavském náměstí takřka všude a v širokém 

množství podob, a to jak v úrovni očí, tak ve vyšších patrech. Jde o reklamní poutače 

umístěné svisle na provozovně, o výstrče, o volně umístěné citylighty, ale také o citylighty 

na telefonních budkách, jejichž koncentrace na Václavském náměstí se za uplynulých 7 let 

nijak nezměnila a dnes slouží místo svému původního účelu mimo jiné právě jako 

konstrukce pro umístění reklamy (příloha 28). Telefonní budky jsou vždy umístěny ve 

dvojici a celkem se jejich počet blíží 20.  

Největší koncentrace reklamy na Václavském náměstí je v jeho půli, kde jej protíná 

ulice Jindřišská. Právě tam se setkáme například také s reklamními obrazovkami (příloha 

29). Ty jsou však umístěny ve výloze, a předmětné nařízení se na ně tak nevztahuje, neboť 

jsou součástí provozovny. Vizuální efekt je však stejný, jako kdyby byla obrazovka 

umístěna venku.  

Také na Václavském náměstí se nachází pobočka již zmiňovaného masážního 

salonu, a to opět se stejným barevným provedením reklamních komunikátů, v tomto 

případě je však bohužel v rámci daného kontextu jen o něco málo výraznější než její okolí 

(příloha 30).  

Na Václavském náměstí a jeho okolí se dále nachází automobily s reklamním 

polepem (přílohy 31 a 32), stejně jako již zmiňovaný automobil pod Prašnou branou však 

neporušují žádné nařízení.  

Nad rámec obrovského množství reklam náležících na Václavském náměstí ležícím 

podnikům se n náměstí však vyskytují také reklamní nosiče zadavatelů, kteří sídlí 

v prostorách metra. Příkladem jsou například reklamní poutače na prodejnu značky Albert, 

které nalezneme na více místech Václavského náměstí a ze kterých přitom mnohdy není 

zcela jasné, kam vlastně odkazují (příloha 33).  

Celkově je Václavské náměstí vizuálním smogem, a to zejména v podobě reklamy, 

zcela zahlceno. Množství reklamních komunikátů a jejich druhů je tak vysoké, že zcela 

zastiňují estetický ráz architektonicky ceněné lokality. Zcela jistě nejde o náměstí, kde by 

lidé chtěli trávit čas, jako spíše o dvě úzké uličky s komerční či tranzitní funkcí. 

7.5 Ulice Ječná a Žitná a jejich okolí 
Ulice Ječná a Žitná plní především tranzitní funkci, a to směrem na západ v případě 

ulice Žitné, opačným směrem pak v případě ulice Ječné. Jejich tranzitní charakter se 
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zřetelně odráží na množství vizuálního smogu, zejména pak reklamních ploch. Ty však 

nejsou jediným původcem vizuálního znečištění, v ulici najdeme také prvky nedbalé 

údržby nemovitostí, vandalismu, či sporného designu městského mobiliáře.  

Již na samotném východním konci ulice Ječná, resp. na jejím začátku z pohledu ze 

směru náměstí Míru, se reklamní komunikáty vyskytují v hojném množství. Komerční 

využití objektů je rozličného charakteru, jedním z faktorů, které tuto ulici k danému účelu 

předurčují, je zmíněná dopravní frekventovanost. Třída je zároveň poměrně široká, a 

reklamní komunikáty se tak mnohdy objevují i na vyšších úrovních, a to jak na fasádě, tak 

v prostorách oken. Ty jsou navíc často překryty folií (příloha 34), byť je tato forma 

reklamních komunikátů na území Pražské památkové rezervace zakázána. Dalším 

formátem komerčních komunikátů jsou pak výstrče, kterých je v obou ulicích velké 

množství (Příloha 35).  

Dalším nepříliš esteticky hodnotným elementem jsou chátrající nemovitosti, kterým 

postupně odpadává omítka. Takový stav budovy pak společně s reklamními komunikáty, 

jejichž barevné provedení je často velmi výrazné, své okolí značným způsobem esteticky 

degraduje (příloha 36). Výslednému stavu pak rozhodně nepřidá vandalismus, jehož 

projevy jsou na ulici patrné na více místech, a přestože se většinou jedná o zásahy menšího 

rozsahu, najdou se bohužel také výjimky (příloha 37).  

V celé oblasti se vyskytují odpadkové koše, kombinující červenou a žlutou barvu. 

Ty se již v minulosti kvůli svému designovému provedení staly předmětem diskuse, dle 

mého názoru právem. Krom toho, že svou barevností připomínají nádoby na použité 

injekční stříkačky, jsou velmi výrazné a doplňují již tak barevně a tvarově překombinované 

panorama veřejného prostoru (příloha 38).  

Zajímavá z hlediska vizuální smogu je pak také část Karlova náměstí, která obě 

ulice spojuje. Najdeme na ní totiž nejen velké množství druhů původců vizuálního smogu, 

z nichž některé nejsou v souladu s předmětným nařízením, ale také příklad esteticky dobře 

zpracovaného komerčního sdělení, které respektuje estetický ráz svého okolí.  

Na zmiňované ulici nalezneme jak telefonní budku, která je ze tří stran využita jako 

nosná konstrukce citylightů (příloha 39), tak například dřevěnou konstrukci 

v polorozpadlém stavu, jež láká na pobyt v nedalekém ubytovacím zařízení (příloha 40). 

Ta je stejně jako plošný polep výlohy opodál (příloha 41) v naprostém rozporu s platnou 

legislativou. Oním zmiňovaným dobrým příkladem je řeznictví, které nevyužívá plastický 

nosič umístěný na fasádě, nýbrž pouze malbu. Ta je navíc jednoduchá a barevně decentní 
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(příloha 42). Kontrast reklamního komunikátu v takovém provedení a rozměrné konstrukce 

na konci ulice, která je v příloze taktéž vyobrazena, je naprosto patrný. 

7.6 Komplex Pražského hradu a jeho bezprostřední okolí 
Pražský hrad jsem do výběru lokalit zařadil proto, že jde o turisty hojně 

navštěvovanou lokalitu, a tudíž jde zároveň o místo s vysokým komerčním potenciálem či 

případným reklamním zásahem, zároveň se však jedná o symbol české státnosti, který by 

se měl těšit jisté vážnosti.  

V samotném areálu Pražského hradu se mnoho reklamních komunikátů 

nevyskytuje, což je dáno především nízkým výskytem samotných komerčních prostor. 

Nějaké se přesto najdou, jsou však zpravidla decentní a respektují historický a kulturní ráz 

lokality (příloha 43). Podobně je tomu také na Hradčanském náměstí (příloha 44).  

Přestože v bezprostřední blízkosti komplexu se nachází provozovna společnosti 

Starbucks, jsou její reklamní poutače nenápadné a nekolidují s estetickým rázem historické 

lokality (Příloha 45).  

Místem výskytu vizuálního smogu jsou sloupy veřejného osvětlení na Zámeckých 

schodech, které jsou příležitostně využívány jako místo k umístění reklamních tiskovin, 

přestože to nařízení 26/2005 Sb. výslovně zakazuje. Krom letáků jsou sloupy rovněž 

terčem vandalů.  

Stav nízkého výskytu vizuálního smogu je zachován i na ulici Thunovská a 

v přilehlém okolí. Reklamních komunikátů není velké množství, a především respektují 

historický ráz ulic (Příloha 46). Ty jsou navíc poměrně úzké, což v kombinaci s umístěním 

provozoven pouze v nižších patrech vylučuje přítomnost reklamních poutačů na vyšších 

úrovních fasády. Budovy samotné jsou v dobrém stavu, což je bezesporu dáno historickým 

a v neposlední řadě také turistickým charakterem lokality.  

7.7 Severojižní magistrála 

Severojižní magistrála je hlavní silniční tepnou, protínající centrum Prahy, a je 

mnohdy označována jako nejfrekventovanější silnice v České republice. Nutno 

podotknout, že tomu odpovídá také množství reklamních komunikátů, a zejména pak jejich 

velikost. Zároveň je však rovněž potřeba dodat, že stran vizuálního smogu není severojižní 

magistrála homogenní množinou, neboť silnice prochází jak nad úrovní okolního terénu 

(například v oblasti Florence či hlavního nádraží), tak na úrovni zástavby (od Národního 

muzea k Nuselskému mostu).  
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Část magistrály v úseku od Vltavy ke hlavnímu nádraží je lemována velkoplošnými 

reklamními nosiči. Ty, ačkoliv své sdělení míří směrem k silnici, jsou však viditelné 

rovněž z veřejného prostoru mimo komunikaci. Zpravidla jde o velkoformátové billboardy, 

jejichž velikost je uzpůsobena rychlosti vozidel tak, aby k jejich percepci došlo co nejdříve 

a co nejsnadněji. Ve chvíli dopravní zácpy, které jsou v případě této komunikace velmi 

časté, pak velikost reklamního nosiče zvyšuje vzhledem ke vzdálenosti počet recipientů.   

Problémů je v souvislosti s reklamními nosiči v pospaném úseku hned několik. 

Prvním je rozptýlení řidičů, prezence reklamních komunikátů tak může být příčinou kolizí. 

Druhým nešvarem je přítomnost reklamních nosičů v těsné blízkosti historické budovy 

hlavního nádraží (příloha 47 a 48). Z mého pohledu je však největším problémem právě 

jejich vliv na zbylý veřejný prostor. Magistrála má totiž pouze tranzitní charakter, kdežto 

její okolí je užíváno jak k rezidentním, tak k pracovním účelům. Jde o plnohodnotný 

veřejný prostor, který je hyzděn prvkem, kterému by v případě umístění v prostoru 

samotném jistě nebylo uděleno stavební povolení, ale jehož přítomnost má na estetiku 

onoho prostoru velmi podobný dopad, jako kdyby se na jeho území skutečně nacházel. 

Příkladem je panorama, které se naskytne při pohledu z ulice Na Florenci ze směru od 

Masarykova nádraží – viditelných je hned šest velkoformátových reklamních komunikátů 

(příloha 49).  

V části magistrály, která prochází zástavbou, je vizuální smog v podobě reklamních 

sdělení obdobou popsaných ulic Ječná a Žitná. Komerční komunikáty se zde vyskytují 

v poměrně velkém množství, ať už ve formě výstrčí, bannerů či přelepů a folií, které 

nejsou v souladu s platným nařízením. Dalšími nelegálními reklamními nosiči jsou 

například také reklamní plakáty přilepené na sloupech (příloha 50) či v jednom případě 

převěsy na konstrukci lešení, které nesplňují podmínky dané nařízením (příloha 51). 

Celkově je magistrála zasažena vizuálním smogem, a to především reklamní 

charakteru, ve značném rozsahu. Zatímco však v úseku nad úrovní okolní zástavby je 

koncentrace menší, ale reklamní nosiče větší, v části komunikace, která prochází 

zástavbou, je tomu přesně naopak. Problém nadúrovňových reklamních nosičů však 

spočívá v jejich vlivu na okolní veřejný prostor. V úseku od hlavního nádraží 

k Nuselskému mostu je sice koncentrace reklamy vyšší, nicméně vzhledem k povaze 

prostoru a reklamních komunikátů nemá tento druh vizuálního smogu tak daleký dosah.  



66 

 

 

7.8 Oblast čtvrti Karlín za hranicí Pražské památkové 
rezervace 

Karlín je čtvrtí, která v posledních letech doznává značných změn a dynamicky se 

rozvíjí. V oblasti se nachází velké množství kancelářských budov, a provoz je zde 

především v ranních a podvečerních hodinách značný. Množství potenciálních recipientů, 

jejichž koncentrace je nejvyšší v okolí stanice metra Florenc, je jedním z důvodů vysokého 

počtu reklamních sdělení, které se v lokalitě nacházejí.  

Hlavním důvodem je však poloha Karlína. Čtvrť totiž leží bezprostředně za hranicí 

Pražské památkové rezervace, a tudíž se na ni nevztahuje nařízení 26/2005 Sb., a reklamní 

komunikáty tak nejsou nad rámec celonárodní legislativy (jejíž nedostatečnost jsem popsal 

v páté kapitole) nikterak regulovány. Panorama ulice Ke Štvanici je tak velmi dobrým 

vzorkem ke komparaci s předchozími daty.  

Ve zmíněné ulici Ke Štvanici a k ní kolmé třídě s názvem Sokolovská se nachází 

široké spektrum druhů reklamních nosičů. Jde jak o cedule či výstrče, tak například také o 

polepy, které, byť se nacházely již ve výše popisovaných oblastech, jsou v tomto případě 

v souladu s platnou legislativou (příloha 52). Na první pohled jsou však patrné také 

reklamní nosiče, které v Pražské památkové rezervaci kvůli jejich kolizi s platným 

nařízením nenalezneme. Jsou jimi například reklamy na sloupech či velkoformátové 

převěsy. Takřka každý sloup na ulici Ke Štvanici plní roli držáku reklamního sdělení, 

zpravidla jich je na jednom sloupu více. Nekontrastují tak pouze s okolím, ale mnohdy i se 

sebou navzájem. Reklamní převěsy zpravidla překrývají většinu plochy budovy v daném 

směru, jsou velice nápadné a jejich koncentrace je vysoká. Od křižovatky ulic Sokolovská 

a Ke Štvanici obsahuje panorama takové převěsy hned tři (příloha 53). 

Rozdíl je patrný především v souvislosti s množstvím typů reklamních nosičů, 

celková koncentrace reklamy je však také vyšší, a to především v popsané části čtvrti 

Karlín. Je tak zřejmé, že byť je možné najít v Pražské památkové rezervaci případy 

reklamních sdělení, které kolidují s platným nařízením, celkově je regulace respektována a 

pro veřejný prostor má nesporný přínos.  
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8 Výskyt vizuálního smogu v Dillí 
Přestože je Nové Dillí hlavním městem Indické republiky, jde plošně o velmi malé 

území, které je součástí metropolitního teritoria Dillí, jak jsem popsal výše. Oblast 

samotného Nového Dillí je vizuálně, s přihlédnutím k fenoménu vizuálního smogu, 

poměrně homogenní, neboť v jeho centrální části sídlí převážně vládní aparát, a proto je 

nutné výzkum doplnit o další oblasti metropolitního teritoria Dillí. Byť je administrativně 

Nové Dillí samostatným městským celkem, z hlediska metropolitního teritoria Dillí jde de 

facto o jednu ze čtvrtí většího celku. Tento větší celek se pak kromě aglomerací 

přidružených měst skládá také z distriktů, které Nové Dillí obklopují. Ty mají zcela 

odlišný charakter od Nového Dillí a jejich zahrnutí do výzkumu vytváří reálný obraz 

městského celku, který je podmnožinou metropolitního teritoria Dillí.  

V rámci metropolitního teritoria se tak zaměřím na oblasti Shahjahanabad, resp. 

Manohar Market, na Oblast Nového Dillí, resp. na jeho centrální a severní část, a na oblast 

aglomerací přidruženého celku Rohini. Počet území je tak sice nižší než v případě Prahy, 

avšak jednotlivé oblasti jsou mnohem rozlehlejší a dále se dělí na nižší celky na základě 

funkce veřejného prostoru, který formují. 

Výběr jednotlivých území je založen na jejich odlišném charakteru a jejich roli 

v rámci formování veřejného prostoru. Množina tak obsahuje jak území ryze historického 

charakteru, tak čtvrť s primárně obchodním zaměřením, dynamicky se rozvíjející oblasti 

kancelářských budov a obchodních prostor či čtvrti administrativního charakteru, případně 

průnik výše zmíněných.  

Funkční rozložení Dillí, a zejména pak Nového Dillí, stran využití veřejného 

prostoru a jeho formy nekoresponduje s českou metropolí, výběr jednotlivých lokalit tak 

svým charakterem do určité míry také odráží urbánní celky popisované v rámci pozorování 

v Praze. Cílem výběru je umožnit srovnání dvou forem veřejného prostoru, jejichž 

sociokulturní rámec je diametrálně odlišný, ale jejichž podstata je z funkcionálního a 

materiálně-symbolického náhledu na veřejný prostor velmi podobná.  

 

8.1 Čtvrť Shahjahanabad 

Dnešní podoba a rozložení čtvrti Shahjahanabad se začaly formovat již v polovině 

sedmnáctého století, a proto je čtvrť také označována jako tzv. Staré Dillí. Území obsahuje 

řadu historických památek, přičemž mezi ty turisty nejnavštěvovanější patří především 
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Červená pevnost, mešita Jama Masjid a Brána Dillí. Všechny zmíněné památky se 

nacházejí na východní části území, přičemž jeho zbytek je využíván především pro 

komerční účely – nachází se zde mnoho tržišť a komerčních prostor. Využití čtvrti je tak 

značně heterogenní. Tržiště však lemují také některé ze zmíněných památek, a snižují tak 

společně s vizuálními prvky, které s sebou nesou, jejich estetickou hodnotu.  

8.1.1 Manohar Market 

Středem Starého Dillí je rozlehlé tržiště s názvem Manohar Market. Jde o spletitou 

síť uliček, které jsou propojeny několika hlavními třídami. V souvislosti se strukturou 

výstavby je nutné poznamenat, že nejde o plánovanou výstavbu – uličky jsou tak 

nepravidelné a chybí zde jednotící prvek. To způsobuje, že výsledek napojení jednotlivých 

architektonických prvků je esteticky nelibý a vytváří kontrast, zároveň však taková 

struktura městského prostoru, jež je dána absencí městského plánování, komplikuje tvorbu 

kognitivních map.  

Tvorbu kognitivních map komplikuje nad rámec složité městské struktury také 

množství dalších původců vizuálního smogu. Je složité stanovit, který z původců se 

vyskytuje v největší míře, neboť výsledkem je krom již zmíněné absence městského 

plánování především kombinace chátrající zástavby, odpadu, městského mobiliáře, 

nespočtu komerčních komunikátů a velice chaotické energetické a komunikační 

infrastruktury. V neposlední řadě je v této lokalitě také vysoká koncentrace provozu, a to 

jak pěšího, tak v podobě rikš, a to i těch motorizovaných. Ty jsou navíc zpravidla oblepeny 

reklamními sděleními, k čemuž vybízí příslušná legislativa.  

Typický obraz oblasti tržiště Manohar obsahuje takřka veškeré výše popsané 

původce vizuálního smogu. Reklamní komunikáty jsou umístěny jak na budovách, tak na 

sloupech energetické a komunikační infrastruktury, přičemž mnohdy se vzájemně 

překrývají. Chybí zde jakýkoliv jednotící princip, rozložení komunikátů postrádá řád. 

Jejich forma či velikost je rovněž naprosto libovolná (příloha 54). Budovy, jak jsem již 

zmínil, na sebe vzájemně nenavazují, jejich prvky spolu vizuálně kolidují, části budov jsou 

navíc velmi často překryty velkoformátovými reklamními sděleními (příloha 55). Přestože 

jsou uličky úzké, reklamní komunikáty se nacházejí i na nejvyšší úrovni fasád. 

Sloupy telekomunikační a energetické infrastruktury mnohdy stojí uprostřed 

volného prostoru a nemají pouze svislý charakter, nýbrž v častých případech jsou spojeny 

také vodorovnou konstrukcí (příloha 56). Kabelů, které sdružují, jsou desítky, přičemž 

mnohdy jsou další reklamní převěsy zavěšeny právě na nich (příloha 57).  
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Uličky tvořící koridory veřejného prostoru, které jsou samy o sobě velice úzké, jsou 

dále zužovány parkujícími rikšami a prvky městského mobiliáře, jejichž úkolem je provoz 

rikš usměrňovat (příloha 58). Rikši parkují jak po stranách ulic, tak v jejich středu, není 

zde nikterak rozlišován prostor pro pěší a motorovou dopravu (příloha 59).  

Množství vizuálních stimulů je v oblasti velmi vysoké. Navzdory jejich počtu však 

netvoří diverzitu, nýbrž uniformitu, a vzniká tak paradox, kterému jsem se věnoval výše. 

Velký počet prvků, které mohou být samy o sobě unikátního charakteru, společně tvoří 

množinu, která je relativně homogenní. Ulice zasažené vizuálním smogem v takovém 

rozsahu jsou tak na pohled takřka totožné. Absence unikátních stimulů jednotlivých 

koridorů pak velmi komplikuje tvorbu kognitivních map, tedy orientaci v daném prostoru.  

8.1.2 Oblast mešity Jama Masjid a okolní oblasti až k Červené pevnosti 
Tržiště Manohar ústí až k mešitě Jama Masjid, resp. k oplocení, které ji lemuje. 

Historická památka, jež je častým turistickým cílem, se tak nachází v bezprostřední 

blízkosti všech původců vizuálního smogu, kteří se v oblasti tržiště Manohar vyskytují 

(příloha 60). Areál mešity lemují ulice tvořené na druhé straně poměrně vysokou 

zástavbou, i na vyšších úrovních fasády se však objevují reklamní komunikáty. 

Velkoformátové převěsy se však nacházejí také na samotném oplocení mešity (příloha 61). 

V ulicích, které lemují mešitu z jihu, severu a západu, nalezneme velké množství 

motorových vozidel, rikš, ale také městského mobiliáře, který má provoz usměrňovat . 

Navzdory jeho přítomnosti k tomu však nedochází a parkující vozidla nepodléhají 

žádnému řádu. Nejenže se tak stávají původcem vizuálního smogu, ale zároveň jej činí ze 

zmíněného městského mobiliáře (přílohy 62).  

Na východní straně sousedí areál mešity s dvěma tržišti a menší chudinskou čtvrtí, 

jež sestává z nízkých domků rozličného materiálu i vzezření. Jedno z tržišť je předmětem 

směny domácích zvířat, na druhém se obchoduje celá řada produktů, od oděvů až po 

elektroniku. Jde o tržiště pod širým nebem, která se nenacházejí na pevném podkladu, 

nýbrž na udusané zemině. Její profil není všude stejný, terén se svažuje či naopak zvyšuje, 

na zemi se nachází krom množství odpadu také exkrementy obchodovaných zvířat. 

Celková estetika tohoto veřejného prostoru velmi silně kontrastuje s estetickou hodnotou 

opodál stojící historické památky (přílohy 63 a 64). Tržiště s domácími zvířaty postupně 

směrem na sever přechází v chudinskou čtvrť menšího rozsahu. V ní nepanuje žádný řád 

stran výstavby ani provozu. Vzhledem k povaze oblasti se v ní však nenacházejí prvky 
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energetické či komunikační infrastruktury a vzhledem ke špatné sociální situaci 

obyvatelstva zde nenajdeme ani komerční komunikáty (přílohy 65).  

Na východní straně tržišť a chudinské čtvrti leží frekventovaná komunikace, která 

lemuje západní stranu památky s názvem Červená pevnost. Jde o rozlehlou pamětihodnost, 

která je častým cílem turistů. Komunikace má čtyři pruhy, přičemž v polovině je oddělena 

zhruba dvoumetrovým pásem. Budovy na její západní straně jsou však vzhledem 

k prostředí (tržiště a chudinská čtvrť) velice nízké, často z plechu či plachet (příloha 66). 

Samotné budovy, ačkoliv nejsou esteticky zdařilé a jako celek nedisponují žádným 

jednotícím prvkem, jsou tak poměrně malou částí celkového panorama, vzhledem k ploše 

komunikace a velikosti hradeb pevnosti. Energetická a komunikační infrastruktura je 

v těchto místech z velké části vedena pod úrovní země. Vzhledem k nízkému množství 

stacionárních prvků, na které by se daly umístit reklamní komunikáty, jich v blízkosti 

Červené pevnosti mnoho není. Výjimkou je velkoformátový billboard, který je umístěn 

pouze několik desítek metrů od vstupu do památky (příloha 67).  

Vizuální smog je přítomný především v okolí mešity Jama Masjid, přičemž výčet 

jeho původců je shodný s množinou zmiňovanou v případě tržiště Manohar Market, neboť 

oblasti na sebe plynule navazují. V případě Červené pevnosti je původců vizuálního 

znečištění méně, a to především na základě charakteru okolí památky, neboť to neobsahuje 

vysokou zástavbu ani jiné významné stacionární plochy, které by mohly reklamní sdělení 

nést, a to včetně prvků komunikační a energetické infrastruktury, neboť ta je v okolí 

Červené pevnosti vedena pod úrovní země.  

8.1.3 Jižní část čtvrti Shahjahanabad a Brána Dillí 
Komunikace, která lemuje Červenou pevnost, pokračuje dále na jih až 

k monumentu s názvem Delhi Gate, tedy Brána Dillí. Většina území Starého Dillí se 

rozkládá směrem na západ od komunikace, včetně výše popisovaného tržiště Manohar 

Market, avšak na západ od komunikace nalezneme zhruba půlkilometrový pás, který je 

součástí čtvrti, přestože jde o novější výstavbu. Tento pás se vyznačuje pravidelnými 

ulicemi, které jsou výsledkem městského plánování. Kontrast z pohledu hlavní třídy není 

tak patrný, neboť v jejím sousedství je výstavba zákonitě pravidelná na obou stranách, při 

průzkumu a srovnání jednotlivých ulic uvnitř bloků je však rozdíl oproti výstavbě, jež trpí 

absencí městského plánování, markantní.  

Styčným bodem obou bloků po stranách rušné komunikace je Brána Dillí, 

historická památka z poloviny sedmnáctého století. Přestože jde o zachovalý monument, 
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v jeho těsné blízkosti se nachází několik velkoformátových reklamních ploch a také 

stanoviště rikš (příloha 68). Estetika historické stavby je tak značně degradována svým 

okolím. Byť však reklamní komunikáty tvoří jistou uniformitu daného místa, nejde dle 

mého názoru o velký problém v souvislosti s tvorbou kognitivních map. Důvodem je nízká 

výška okolní výstavby, která i přes vizuální smog dává památce vyniknout a nepřímo tak 

zachovává přítomnost unikátního percepčního stimulu.  

Elektrická a komunikační infrastruktura je v těchto místech vedená pod úrovní 

země, v okolí památky je však množství sloupů veřejného osvětlení, a přímo před ní pak 

navíc také dva velkoplošné billboardy (příloha 69).   

Významným problémem lokality, jakožto v rozdílné míře i většiny veřejných 

prostor v celém Dillí, je v tomto případně odpad. Na třídě Asaf Ali Road, která na jihu 

ohraničuje území Starého Dillí a která vede až k Bráně Dillí, je několik rozměrných 

skládek, a to i v bezprostřední blízkosti dalších historických monumentů. Skládky jsou 

vizuálním smogem jednak samy o sobě, zároveň však způsobují vznik dalších jevů, které 

degradují estetiku veřejného prostoru. Tím, že blokují poměrně značnou část vozovky, 

svádějí dopravu pouze do jednoho pruhu, což s sebou ve chvílích dopravní špičky nese 

dopravní zácpy (příloha 70).  

Celkově je však jižní část Starého Dillí vizuálním smogem zasažena o něco méně 

než oblasti, které jsou blíže jejímu středu. Velké bulváry po stranách území Starého Dillí 

jsou lemovány zelení a nemovitosti jsou od veřejného prostoru často odděleny zdí, přičemž 

jen zlomek z nich má komerční charakter. Zároveň se po stranách území objevují náznaky 

městského plánování, jehož absence je jedním z původců vizuálního smogu ve středu 

popisované čtvrti a které je dále zodpovědné za zvýšený výskyt dalších původců.  

8.2 Nové Dillí a bezprostřední okolí 
Nové Dillí je jedním z distriktů metropolitního teritoria Dillí, zároveň má však také 

status hlavního města, byť jde de facto pouze o čtvrť, ve které sídlí vládnoucí aparát, a o 

přilehlé oblasti. Vizuální stránka centrální a severní části je však velice odlišná, a proto se 

jim budu věnovat zvlášť. 

8.2.1 Centrální část Nového Dillí 
Vizuální charakter jižní části čtvrti je dán především jejím využitím – na jižním 

konci Nového Dillí se totiž rozkládá komplex mnoha úřadů státního aparátu. Díky tomu, že 

hlavní silniční tahy spojující jednotlivé distrikty Dillí administrativní část čtvrti neprotínají, 
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nýbrž lemují, a tomu, že čtvrť není primárně rezidentního charakteru, je stran provozu 

naprostým kontrastem přilehlých lokalit. V jejích širokých ulicích, které jsou zpravidla 

ohraničeny zdmi či ploty přilehlých objektů, se nevyskytují dopravní zácpy, provoz je 

opravdu velmi nízký. Nevyskytují se zde ani rikši, neboť čtvrť není vzhledem 

k omezenému vstupu do interiérů úřadů populární turistickou destinací, a zaměstnanci 

oněch úřadů se většinou do práce dopravují vlastními dopravními prostředky.  

Velice důležitým vizuálním elementem je zeleň. Její několikametrový pás lemuje 

vozovku z každé strany (příloha 71). Jde jak o vzrostlé stromy, tak o nedávnou výsadbu. 

Veřejný prostor v podobě silničních koridorů působí vzdušně, ulice mají řád, jsou dlouhé a 

široké. Oplocení či zdivo, které je lemuje, na sebe plynule navazuje. Energetická a 

telekomunikační infrastruktura je ve většině případů vedena nad úrovní země, ale najdou 

se také výjimky. V jejich případě je však vedení o poznání méně chaotické než v případě 

výše popsané čtvrti Shahjahanabad, a navíc nejsou stožáry užívány také jako držáky 

reklamních sdělení.  

Jako vizuální smog by se dala označit vozidla, která parkují mimo oplocený prostor 

objektu a jsou tak rušivým elementem jinak pravidelného veřejného prostoru, jehož 

stěžejním vizuálním prvkem je zeleň. K jejich usměrnění jsou pak využity rozličné prvky 

městského mobiliáře, které mají v případě metropolitního teritoria Dillí podobu zábrany se 

žlutým podkladem a červeným písmem. Společně jak automobily, tak prvky městského 

mobiliáře kontrastují s okolním veřejným prostorem (příloha 72). 

Na rozdíl od většiny distriktů v Dillí se v oblasti jižní části Nového Dillí 

nevyskytují skládky či nedbale odhozené odpadky. Území se vyznačuje značnou čistotou, 

a to jak v případě zmíněných odpadků, tak v souvislosti s vandalismem. Nezaznamenal 

jsem žádný případ, kdy by se zdi lemující jednotlivé ulice staly cílem vandalů.  

Poměrně paradoxní je však skutečnost, že i přes značný stupeň absence vizuálního 

smogu ve všech podobách a esteticky zdařilou kombinaci urbánního veřejného prostoru a 

přírodních elementů v podobě zeleně je celek poměrně homogenní množinou. Jednotlivé 

ulice jsou vizuálně takřka totožné, uniformní. Tím bych rád ilustroval, že vizuální smog 

není zdaleka jediný jev, který komplikuje tvorbu kognitivních map. Je však zobecněn 

prostřednictvím pojmu uniformita, kterou množství původců vizuálního smogu ve 

veřejném prostoru vytváří, ale které může být dosaženo také naprosto nezávisle na 

přítomnosti esteticky nelibých prvků. Tak je tomu v tomto případě. Ulice, které jsou od 

sebe takřka k nerozeznání, velmi komplikují percepci prostoru a tvorbu kognitivních map, 
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přestože přítomnost prvků, které bychom mohli označit jako původce vizuálního smogu, je 

zde minimální.  

8.2.2 Severní část Nového Dillí 
Vizuální identita čtvrti se směrem na sever postupně mění, přičemž její 

nejsevernější cíp tvoří oblast Connaught Place, rozlehlý nákupní distrikt, který je 

z hlediska přítomnosti vizuálního smogu naprostým opakem jižní části čtvrti. Změna 

vizuálního charakteru je však velice pozvolná. Původcem změny je zprvu především 

zvýšená koncentrace provozu, se kterou souvisí rovněž vyšší počet prvků městského 

mobiliáře. Provoz je koncentrován především na třídě Ashoka Road a na ni kolmou 

komunikaci Sansad Marg, která vede ke Connaught Place.  

Charakter ulic se postupně mění – mizí část zeleně a ploty či zdi, místo nich lemují 

komunikaci přímo budovy, a to především administrativního charakteru. V oblasti se 

vyskytují reklamní komunikáty, a to včetně velkoformátových nosičů, ovšem míra jejich 

výskytu je spíše nízká, což je dáno funkčním rozložením budov, které, pokud v případě 

komerční či kancelářského využití náleží jedné společnosti, obsahují pouze jednu formu 

brandingu (příloha 73), a tudíž nedochází k narušení estetického řádu veřejného prostoru.  

Veřejný prostor je na pomezí centrální části Nového Dillí a Connaught Place stále poměrně 

čistý, skládky ani odpadky se v lokalitě ve zvýšené míře takřka nevyskytují. Rozvody 

energetické a komunikační infrastruktury jsou i nadále vedeny pod úrovní země. Výstavba 

se postupně stává vyšší, ovšem horizontálně na sebe budovy zpravidla navazují a 

nevykazují nadprůměrné znaky opotřebení či chátrání (příloha 74).  

Směrem na ke Connaught Place reklamních nosičů postupně přibývá, stejně jako 

odpadu. Výstavba je navíc stále vcelku vysoká, a tudíž se reklamní komunikáty nacházejí 

také na vyšších úrovních fasády. Je však nutno dodat, že Connaught Place je zcela 

okrajovou částí Nového Dillí, přičemž zasahuje do geografického centra metropolitního 

teritoria Dillí, čímž je do jisté míry dán jeho komerční charakter, se kterým se vizuální 

smog pojí.  

Jižní část Nového Dillí má z velké části takřka venkovský charakter a některé její 

oblasti jsou především v porovnání s částí severní velmi řídce osídleny. Z jižní strany pak 

oblast Nového Dillí ohraničuje letiště Indiry Gándhíové.  
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8.3 Oblast Rohini 

Rohini je původně městský celek, který byl prostřednictvím procesu aglomerace 

připojen k Dillí a je součástí jeho severozápadní oblasti. Jde o poměrně heterogenní 

množinu veřejných prostor, Rohini je dnes čtvrtí, jež zahrnuje jak rezidentní, tak komerční 

oblasti. Některé části Rohini se v souvislosti s obchodním využitím těší velké prestiži, 

neboť jsou vysoce moderní. Mnoho nadnárodních korporací zde má svá sídla či prodejny.  

Ve čtvrtích s komerčním zaměřením dominují vysoké budovy. Reklamní 

komunikáty se tak vyskytují také na vyšších úrovních fasády, přičemž jejich množství je 

značné. Reklamní komunikáty nejsou nikterak sjednocené, jejich rozmístění postrádá 

jakýkoliv řád, přičemž mnohdy jsou duplicitní – dva (v některých případech dokonce více) 

reklamní komunikáty v těsné blízkosti zobrazují totéž. Jde o plánovanou zástavbu, ve které 

se energetická a komunikační infrastruktura nachází zpravidla pod zemí a ulice a třídy a 

jejich rozložení odpovídá jistému systému, počet původců vizuálního smogu, který by 

přímo pramenil z nedostatků městského plánování, tak není vysoký.  

Zdaleka největším původcem vizuálního smogu v komerční oblasti čtvrti Rohini 

jsou zmíněné reklamní komunikáty a dále také provoz, resp. nedostatek parkovacích míst 

či k parkování vyhrazených ploch. Motocykly a automobily se tak koncentrují přímo 

v okolí provozoven, přičemž mnohdy znemožňují či znesnadňují pěší provoz (příloha 75). 

Reklamní komunikáty se vyskytují v tak vysoké míře, že zcela deformují estetickou 

stránku veřejného prostoru. Přestože z architektonického hlediska jsou předmětné budovy 

poměrně generickými stavbami, které z estetického hlediska nevybočují z řad průměru, 

reklamní nosiče pokrývají mnohdy i více než polovinu jejich plochy. V některých 

případech pak dochází také k rozšíření stávajícího využití a na budovy jsou dále 

instalovány další nosné konstrukce, které v budoucnu poslouží jako nosiče reklamních 

panelů (příloha 76).  

V méně rozvinutých komerčních oblastech, které bezprostředně sousedí s oblastmi 

s vysokou zástavbou, se pak komerční komunikáty často objevují na střechách, a jsou tak 

viditelné i z veřejného prostoru, ke kterému bezprostředně nepřiléhají (příloha 77).  

Přestože komerční a kancelářská část oblasti Rohini obsahuje pouze malé množství 

vizuálního smogu, který by byl způsobem odpadem, rozvody energetické či komunikační 

infrastruktury, její rozvoj a komerční využití s sebou nese obrovské množství původců 

vizuálního znečištění v podobě komerčních komunikátů. Ty jsou umístěny na většině fasád 

a v některých případech také na střechách. V oblasti je zároveň vysoká koncentrace 
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provozu, přesto je zde však velmi malé množství parkovacích ploch, a motorová vozidla 

tak překážejí chodcům. Narušují tak funkci veřejného prostoru, neprávem jej okupují a 

zároveň jej vizuálně degradují.  
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9 Srovnání 
Z hlediska diametrálně odlišného kulturního či ekonomického rámce by se srovnání 

mohlo jevit jako nemístné, neboť obě porovnávané množiny se mohou lišit, a nutno 

podotknout, že liší, v mnoha faktorech. V teoretické části práce jsem se však věnoval tomu, 

že vnímání vizuálního smogu je determinováno řadou psychologických procesů, jejichž 

značná část probíhá totožně bez ohledu na kulturní kontext jedince. Toto tvrzení potvrzují 

také publikace velkého množství autorů z obou porovnávaných oblastí, jimiž 

identifikované množiny prvků, označovaných jako vizuální smog, vykazují značný průnik. 

Co se však v důsledku množství odlišností kulturního a ekonomického kontextu liší, je 

náhled na problematiku vizuálního smogu a koncepce či realizace jejího řešení.  

Srovnání poskytuje náhled na dvě perspektivy, jimiž lze na fenomén vizuálního 

znečištění, které degraduje estetickou hodnotu veřejného prostoru a mnohdy deformuje 

jeho funkci, pohlížet. Krom porovnání legislativního rámce a skutečného stavu vizuálního 

znečištění pak tato část poskytuje také nepřímé srovnání toho, do jaké míry koreluje 

skutečný stav se stavem legislativním. Z hlediska legislativy se zaměřím pouze na regulaci 

reklamních komunikátů. Co se týče ostatních původců vizuálního smogu, není jejich 

estetická stránka primárním předmětem zájmu, neboť jejich vizuální kolize s charakterem 

okolního prostoru je zpravidla pouze příčinou prvotního problému. Příkladem může být 

městské plánování, proces, který je v mnohých případech v konečném důsledku 

zodpovědný za poměrně obsáhlou množinu prvků vizuálního smogu. Jejich nízká úroveň 

estetické hodnoty je však pouze symptomem problému, byť z hlediska estetiky jde o 

problém samotný. Zkoumáním a následným srovnáním případných regulací bychom tak 

opomenuli jejich estetický aspekt, neboť bychom se zaměřili primárně na jejich funkci. Ta 

však v případě vizuálního smogu rovněž vychází z naplnění jejich estetické hodnoty.  

 

9.1 Srovnání legislativního rámce  
Administrativní struktury České republiky a Indické republiky jsou zcela odlišné. 

Přesto jsou však jednotlivé samosprávné celky z hlediska legislativy, jež se váže 

k problematice vizuálního smogu, srovnatelné, a to i přes svou odlišnou zákonodárnou 

autonomii. Jak Česká, tak Indická republika nedisponují dostatečnými regulacemi na 

celostátní úrovni. Mantinely, jež jsou na této úrovni vytyčeny pro reklamní sdělení, se 
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věnují především obsahové stránce komunikátů z hlediska etiky, nesoustředí se však na 

roli reklamních sdělení z pohledu jejich role ve veřejném prostoru.  

Absence komplexní regulace na celostátní úrovni má v obou případech podobné 

důsledky. Na jednu stranu dává nižším samosprávním jednotkám možnost tvorbou 

lokálních legislativních prvků reflektovat místní specifika, k tomu, jak případnou regulaci 

vytvořit, však chybí metodické pokyny. Dokumenty na úrovni země nejsou svou povahou 

dostačující bází pro to, aby byla na jejich podkladu vytvořena komplexní lokální 

legislativa.  

Pokud k vytvoření lokálního legislativního rámce dojde, je tomu v České republice 

nejčastěji na úrovni městských a obecních municipalit, v případě Indické republiky pak 

především na úrovni jednotlivých států, resp. metropolitního teritoria, nařízení na úrovni 

městských a obecních samospráv se objevují zřídkakdy. Přestože z hlediska plošného 

poměru jednotlivých samosprávných celků koresponduje rozdělení Indické republiky a 

jejích států s českými kraji, z hlediska absolutních hodnot je Indie samozřejmě 

mnohonásobně větší, což ještě více akcentuje potřebu stanovení lokálních mantinelů. 

Česká republika je z kulturního a ekonomického hlediska mnohem homogennějším 

celkem, nežli je tomu v případě republiky indické, a proto by případné celostátní regule 

mohly mnohem zdařileji reflektovat v rámci celku specifika jeho částí.  

V případě obou celků, jak Prahy (přesněji řečeno Pražské památkové rezervace), 

tak Dillí, resp. Nového Dillí, existují regulace, které mají striktnější charakter, než 

stanovuje daná země, byť to vzhledem k takřka celkové absenci národních regulí není 

nikterak komplikované. Příslušné dokumenty vznikly v obou případech jak na podkladě 

zmíněných celonárodních regulací, tak na bázi celkové koncepce městského rozvoje. 

Dokumenty obou kulturních celků zároveň explicitně zmiňují veřejný prostor a pojem 

vztahují také k plochám, které jsou v soukromém vlastnictví, ale do prostoru, jež je určen 

veřejnosti, určitým způsobem plošně či vizuálně zasahují. Jednotným rysem je také značný 

důraz na estetiku a na nežádoucí degradaci vizuální stránky městských veřejných prostor.  

Jak Dillí, případně Nové Dillí, tak Praha využívají v souvislosti s komerčními 

komunikáty poměrně rozsáhlou kategorizaci typů reklamních sdělení na základě jejich 

nositele. V případě Prahy, resp. Pražské památkové rezervace, je původní kategorizace 

obsažena v nařízení 26/2005 Sb., v případě metropolitního teritoria Dillí v dokumentu 

Delhi Outdoor Advertisement Policy 2017 (který se však od roku 2008 z pohledu restrikcí 

takřka nezměnil). Dokumenty české a indické metropole se však liší polaritou povolených 

a zakázaných nosičů, případně restrikcemi stran charakteru jednotlivých oblastí veřejného 



78 

 

 

prostoru. Zatímco pražské nařízení má povahu zákazu a definuje a zakazuje prvky, které 

byly do té doby součástí tzv. šedé zóny, a byly tedy neregulovatelné, dokument z Dillí se 

problematice věnuje komplexněji a krom samotného zákazu definuje také prvky, které jsou 

za určitých okolností (zpravidla v souvislosti s územním plánem a lokálními specifiky) 

povoleny. Rozdíl je tedy v tom, do jaké míry se dokumenty odkazují na další instituce, 

které mají s umístěním prvků do veřejného prostoru co do činění. Zatímco pražské nařízení 

je „pouhým“ zákazem, indický dokument je komplexní a obsahuje množství vysvětlení 

jednotlivých nařízení a například také ceník jednotlivých ploch a popis procesu legalizace 

reklamní konstrukce. Především z pohledu zadavatelů a zřizovatelů reklamních nosičů tak 

jde o velmi dobře zpracovaný dokument, který mapuje jak byrokratický proces umístění 

komerčního komunikátu, tak jeho konkrétní druhy, a to jak optikou restrikce, tak 

prostřednictvím výčtu povolených komunikátů (byť některé z nich dále podléhají 

schvalovacímu procesu).  

Zmíněná komplexnost indického dokumentu a jeho silná kooperativní orientace na 

zadavatele souvisí s nejmarkantnějším rozdílem obou přístupů. Totiž směr, jakým se od 

sebe přístupy obou samosprávných celků postupně odchylují. Prvotní dokumenty pocházejí 

jak v Praze, tak v Dillí z velmi podobného období, pražské nařízení bylo vydáno v roce 

2005, Delhi Outdoor Advertisement Policy ve své původní podobě z roku 2008. Zatímco 

česká metropole od té doby přikročila ke zpřísnění regulace (např. prostřednictvím zákazu 

reklamy na sloupech v Pražské památkové rezervaci), metropolitní teritorium Dillí se 

vydává směrem přesně opačným. Z původně striktně zakázaných reklamních komunikátů 

se za 9 let (do vydání Delhi Outdoor Advertisement Policy 2017) postupně staly reklamní 

komunikáty, které sice musí projít schvalovacím procesem, ovšem za jistých okolností 

mohou být povoleny. Aktuální dokument navíc aktivně vybízí k umisťování reklamy na 

vozidla či na městský mobiliář, a to i v případě veřejných prostor v lokalitách s přítomností 

historického bohatství.  

Příčina stále markantnějších odlišností přístupu, který se stále více blíží vzájemné 

polaritě, je poměrně zjevná. Finanční potenciál je v případě reklamních nosičů pro 

poskytovatele plochy, případně pro kolaudující instituci, značný. Příjmy musí být zejména 

v prostředí metropolitního teritoria Dillí horentní, pokud vezmeme v potaz jeho rozlohu, 

hustotu zalidnění a množství komerčních objektů.  
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9.2 Srovnání skutečného stavu 

Skutečný stav je na rozdíl od procesu hodnocení estetické úrovně veřejného 

prostoru sociokulturními a ekonomickými faktory ovlivněn do značné míry. Zároveň je 

třeba dodat, že rozdíl skutečného stavu není přímo úměrný rozdílu legislativních regulí.  

Rozdíl v počtu původců vizuálního smogu je napříč metropolemi značný jak v těsné 

blízkosti historických památek, tak v lokalitách komerčního rázu. Neliší se však pouze 

počet původců, ale také počet jejich druhů. Zatímco v případě Prahy jsou zdaleka 

nejčastějšími původci reklamní komunikáty, v Dillí, případně Novém Dillí, je spektrum 

esteticky nelibých prvků, které degradují vizuální úroveň svého okolí, mnohem vyšší. 

Prvotní příčinou takového rozdílu jsou již zmíněné kulturní, a především pak ekonomické 

faktory a proces urbánního plánování, který je těmito faktory do značné míry ovlivněn. 

Zatímco ulice v Praze, především pak ve zkoumané oblasti, podléhají jistému řádu a jsou 

produktem městského plánování, ulice v indické metropoli jsou velmi často zformovány 

nahodile, bez ohledu na jakýkoliv jednotící princip. Krom skutečnosti, že takové nahodilé 

uspořádání velmi komplikuje tvorbu kognitivních map, a tedy orientaci ve městě, je živnou 

půdou pro výskyt dalších forem vizuálního smogu. Poměr komerčního a rezidentního 

využití takových oblastí totiž poté nepodléhá žádným komplexním pravidlům. Se 

samotným problémem nekontrolovatelné chaotické výstavby pak souvisí například také 

stejně chaotické rozložení energetické a komunikační infrastruktury. Příkladem 

popisovaného procesu je například čtvrť Shahjahanabad.  V Praze, a to ani v historickém 

centru, se s tímto problémem nesetkáme. Ulice tvoří jasně ohraničené bloky budov a 

energetická i komunikační infrastruktura je vedena pod úrovní země. Malými uličkami sice 

proudí davy lidí, důvodem je však především turistická atraktivita místa. Naproti tomu 

množství ulic v Dillí (a to ani v oblastech s novější zástavbou) není koncipováno pro 

množství lidí, kteří je užívají, stejně jako pro frekvenci a objem silničního provozu.  

S nedostatečným městským plánováním úzce souvisí využití městských veřejných 

prostor, a to včetně prezence rozličných původců vizuálního znečištění. Reklamních 

komunikátů je v Dillí velice vysoké množství, ve většině oblastí jsou takřka 

všudypřítomné, mnohdy se překrývají či jsou vzájemně duplicitní, na malém prostoru se 

často vyskytuje několik různých reklamních formátů, jejichž tvar i barevné provedení 

spolu kolidují. Výskyt reklamních komunikátů odpovídá podpoře města. Byť jsou reklamní 

komunikáty nejpočetnějším původcem vizuálního smogu také v Praze, je jejich 

koncentrace diametrálně nižší, především pak v oblasti Pražské památkové rezervace. Opět 
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lze říci, že jejich množství je do značné míry ovlivněno přístupem města, tedy platným 

nařízením.  

Jedním z aspektů prezence komerčních komunikátů v městském veřejném prostoru 

je její legalita. Zatímco v Praze jde oprávněnost jednotlivých reklamních sdělení až na 

výjimky (např. výstrče) jednoznačně posoudit na základě výčtu ilegálních prvků, který 

poskytuje platné nařízení, v případě Dillí je to bez přístupu ke konkrétnímu dokumentu o 

využití daného prostoru velice obtížné. Proto je značně komplikované stanovit, kolik 

reklamních poutačů či jiných komerčních formátů, které hyzdí veřejný prostor, je v Dillí 

skutečně oficiálně zkolaudovaných, a kolik je jich umístěných bez příslušného povolení.  

Odchylky od průměrného stavu prezence vizuálního smogu jsou v obou městech 

v závislosti na lokalitě velice různorodé. V Praze je vizuálně nejznečištěnější lokalitou 

Václavské náměstí a přilehlá ulice Na Příkopě, kde je koncentrace reklamních nosičů 

mnohem vyšší než v jiných místech Pražské památkové rezervace, jakožto i celé Prahy. 

Naproti tomu v areálu hradního komplexu, ale i v přilehlé oblasti Malé Strany je 

koncentrace reklamy nižší, a reklama samotná respektuje vizuální identitu oblasti. V Dillí 

se však setkáváme se silnější polaritou – v případě centrální části Nového Dillí je prezence 

vizuálního smogu (takřka ve všech jeho podobách) minimální, a to dokonce nižší než 

v případě Pražského hradu a jeho okolí. Naproti tomu v ostatních lokalitách je koncentrace 

mnohdy mnohem vyšší než v případě Václavského náměstí. Je však složité porovnávat 

reklamní komunikáty pouze na základě jejich počtu či velikosti vůči rozloze dané lokality, 

neboť značný vliv mají i další faktory. Reklamní komunikáty v Dillí jsou často zchátralé, 

částečně poškozené, zčásti překryté jiným reklamním sdělením či různě nakloněné vůči 

profilu fasády. Celkově tak narušují estetický ráz veřejného prostoru více než 

velkoformátové reklamní nosiče na Václavském náměstí, které i přes svou nevhodnou 

polohu v historické zástavbě určitému řádu přeci jen podléhají.  

Nejvýraznější kontrast vytváří vizuální smog v blízkosti esteticky zdařilých prvků, 

především pak historických památek. V Praze je umístění reklamních komunikátů 

v takových lokalitách regulováno jak příslušným nařízením, tak případně také 

prostřednictvím stavebního úřadu (případně také Národního památkového ústavu). 

V prostředí Dillí žádný striktní zákaz není (resp. termín „blízkost“, jenž se v oficiálních 

dokumentech objevuje, není blíže definován), přičemž některé oblasti, ve kterých se 

vyskytují historické stavby, jsou na seznamu lokalit s podporou pronájmu reklamních 

ploch. V důsledku toho (a ilegálně umístěných komunikátů) se reklamní sdělení objevují i 
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v bezprostředním okolí historických monumentů, a to mnohdy ve srovnatelné podobě, 

v jaké se vyskytují ve čtvrtích komerčního charakteru.  

Doposud komparované formy vizuálního smogu se vyskytují na obou místech, byť 

ve velice odlišné míře. Vizuálně nelibým prvkem, který se však vyskytuje především 

v prostředí Dillí, je odpad. Ten se v měřítku, které nebere v potaz jednotlivé ledabyle 

odhozené odpadky, vyskytuje z dvojice území pouze v Dillí. Skládky se nalézají i 

v samotném centru a krom estetické degradace svého okolí také deformují roli veřejného 

prostoru. Skládky jsou jednak důsledkem špatného městského plánování, zároveň však 

také nedostatečného vzdělání obyvatel, případně otázkou jejich disciplinovanosti.    
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Závěr 

Vizuální smog je velice komplexní jev, který nelze zobecnit pouze prostřednictvím 

jeho bezprostředních původců a jejich nízké estetické úrovně. Jednotlivé prvky, jež jsou 

tímto souslovím označovány, jsou mnohdy symptomem jiných, nedostatečně 

kontrolovaných či na samotném počátku nešťastně koncipovaných dlouhodobých procesů. 

Nejdůležitějším z takových procesů je městské plánování. V případě nedostatečné úrovně 

městského plánování a absence participace všech dílčích složek městské správy, které jsou 

zástupnými složkami veřejného zájmu, dochází k vytváření urbánního systému, jehož 

jednotlivé složky mnohdy nejsou z pohledu estetiky, resp. jednotícího řádu, vizuálně 

kompatibilní. Vizuální stránka veřejného prostoru, jejíž bází je z velké části právě zmíněné 

městské plánování, je velmi významná v souvislosti s jeho využitím. Ono využití je však 

zároveň do značné míry definováno již samotným městským plánováním a je tak průnikem 

estetické úrovně, která z městské koncepce vychází, a jí samotné.  

Absence komplexní definice vizuálního smogu, která by nebyla zcela obecná, 

netýkala se pouze nízké estetické úrovně jednotlivých prvků a jež by se dala rovněž využít 

v případě kategorizace jeho původců, je dána třemi hlavními faktory. Resp. čtyřmi, avšak 

jedním z nich je složitost legislativního zasazení jevu, přičemž tento faktor je důsledkem 

zbylých tří. Prvním jsou různé náhledy na podstatu a funkci veřejného prostoru a jeho 

urbánní střet s prostorem soukromým, druhým městský kontext vážící se k jednotlivým 

vizuálním prvkům ve veřejném prostoru a třetím je komplexní perspektiva, která by se 

neomezovala na dílčí projevy vizuálního smogu.  

V městském prostoru je v případě politických celků, které umožňují soukromé 

vlastnictví (a to i na úrovni nejnižších statků), nemožné oddělit soukromou sféru od sféry 

veřejné. Střet, který vzniká jejich prolínáním, je dán samotnou existencí prostoru, tím, že 

prvky prostoru soukromého jsou z prostoru veřejného mnohdy viditelné, či jej dokonce 

přímo formují. V kombinaci popisované neoddělitelnosti obou sfér a množství rozličných 

funkcí, jež jsou veřejnému prostoru připisovány, je nemožné jednoznačně stanovit, co 

může být jeho obsahem, neboť prostor veřejný není z hlediska nemožnosti separace od 

soukromé sféry ve skutečnosti v celé své šíři zcela veřejným. Heterogenní náhled na 

veřejný prostor a rovněž na jeho skutečný způsob využití však paradoxně prostřednictvím 

vizuálního znečištění ústí v uniformitu celku – důsledkem je stírání rozdílů lokalit v rámci 

veřejného prostoru. Uniformita veřejného prostoru následně komplikuje orientaci obyvatel 
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v daném prostoru, což může mít vliv na jejich aktivitu, potažmo také na ekonomickou 

prosperitu komerčních veřejných prostor, které jsou vizuálním smogem zasaženy.  

Legislativnímu zasazení vizuálního smogu, resp. jeho původců, brání také to, že 

prvek lze označit za zdroj vizuálního smogu zpravidla pouze v závislosti na jeho 

prostorovém kontextu. S tím souvisí nutnost užití perspektivy, jež by se neomezovala 

pouze na dílčí části veřejného prostoru, ale na celek, byť by takový celek zákonitě tvořil ve 

vztahu k veřejnému prostoru jeho podmnožinu. Užití této perspektivy však nevylučuje 

následnou analýzu daného prostoru, jež by identifikovala konkrétní původce vizuálního 

smogu. Pokud se však zprvu zaměříme na ně, zaměříme se na odstranění pouhého 

symptomu procesu, který je za přítomnost vizuálního smogu v daném prostoru 

zodpovědný.  

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že obsah pojmu vizuální smog je 

velice nestálý, závislý na konkrétním prostoru, a přestože napříč různými kulturními a 

socioekonomickými prostředími dochází k identifikaci velice podobné množiny původců 

vizuálního smogu, jsou tito původci pouze bezprostřední příčinou estetického znečištění. 

Obtížnost, či dokonce nemožnost legislativního zasazení vizuálního smogu 

prostřednictvím použití daného sousloví, tedy zobecněním jednotlivých jevů, je důvodem, 

proč v České ani Indické republice nedochází k jeho regulaci na celonárodní úrovni, 

přičemž na lokální úrovni k regulaci sice dochází, ta je však v obou případech velice úzce 

koncipovaná. Otázkou však je, zda by regulace, explicitně se vážící k vizuálnímu smogu, 

byla vzhledem k obtížnosti jeho univerzální definovatelnosti přínosem. Přestože je vizuální 

smog v médiích či politických komunikátech dnes poměrně akcentovaným fenoménem, 

jde o pojem velice relativní, který nelze jednoznačně zasadit.  

Na lokální úrovni hlavního města Prahy, resp. Pražské památkové rezervace, a 

Dillí, resp. Nového Dillí, je vizuální smog explicitně spojován s komerčními komunikáty, 

které jsou v souvislosti s estetickou degradací veřejného prostoru jistým způsobem 

korigovány. Na ostatní formy vizuálního znečištění, kterými může být například 

energetická infrastruktura či sporné využití a formování veřejného prostoru, je nahlíženo 

nikoliv prostřednictvím jejich estetické nedokonalosti, ale skrze optiku městského 

plánování, tedy procesu, který je jim nadřazen, a který, jak jsem již uvedl, je v mnohých 

případech primárním původcem vizuálního smogu.  

V obou zkoumaných lokalitách, tedy jak v Dillí, tak v Praze, se vizuální smog 

vyskytuje, a to v poměrně širokém spektru svých původců. Plošně i početně 

nejvýraznějším jsou v obou případech reklamní komunikáty. Přístup k reklamním 
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komunikátům jakožto k původcům vizuálního smogu je však diametrálně odlišný. Zatímco 

správa Prahy jde spíše cestou represí, trajektorie přístupu Dillí se v posledních deseti letech 

stáčí k jejich podpoře, a to především z ekonomických důvodů. V Dillí celkově, především 

pak v severní části Nového Dillí, ve čtvrti Shahjahanabad a části Rohini se tedy reklamní 

komunikáty vyskytují v nesrovnatelně vyšší míře, nežli je tomu v případě české metropole. 

Skutečný stav v obou lokalitách do značné míry reflektuje stav legislativní, byť v obou 

případech se vyskytuje také množství komunikátů, které s příslušnou legislativou kolidují. 

V případě obou lokalit se vyskytují reklamní prvky, jejichž legalita je velice sporná, 

v případě Dillí jde například o široké spektrum reklamních komunikátů v blízkosti 

historických památek, u kterých není bez kontaktování příslušného úřadu stran vydání 

povolení jasné, zda okupují veřejný prostor oprávněně. V případě Prahy jde o výstrče, 

reklamní formát, který je na základě nařízení č. 26/2005 Sb. povolen pouze v případě, že 

celá stavba je určena k podnikání.  

Další formy vizuálního smogu se poté vyskytují především v Dillí, přičemž většina 

z nich je dílem nedostatečného městského plánování či poměrně nízké ekonomické 

vyspělosti. Jde o komplexy bloků, které postrádají jakýkoliv řád, neboť k jejich vytvoření 

došlo bez ohledu na městské plánování, o energetickou a komunikační infrastrukturu, jež je 

vedena nad úrovní země a svým rozmístěním kopíruje chaotickou strukturu zástavby, a 

v neposlední řadě také o odpad, který je takřka všudypřítomný. Celé spektrum jevů, které 

bychom mohli označit za původce vizuálního smogu, se přitom vyskytuje také v blízkosti 

historických památek a dalších architektonických prvků s vysokou estetickou hodnotou, a 

dochází tak k degradaci estetické úrovně veřejného prostoru jako celku.  
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Summary 

 Visual pollution is a very complex phenomenon that cannot be generalized only 

through its immediate sources and their low level of aesthetics. The elements that are 

referred to by this phrase are often the symptoms of several long term processes, which are 

not regulated or designed properly. The most important of these processes is urban 

planning. In case of insufficient level of the urban planning and absence of participation of 

all parts of municipal administration, which represent public interest, the process results in 

creating an urban system, whose individual parts are not visually compatible with each 

other. The visual aspect of public space, which is largely based on urban planning, is very 

important in terms of the real use of this space. However, the use of public space is also 

largely defined by urban planning itself and is thus an intersection of the aesthetic level 

that emerges from aforementioned urban concept, and the aesthetic level of real 

streetscapes that is independent of urban planning itself.  

 The non-existence of a comprehensive definition of visual pollution (and by 

that I mean the definition that does not relate only to the low level of aesthetic) is caused 

by three main factors. Four respectively, however, one of them is a complexity of the 

legislation, which is the factor that eventually results from the other three factors. The first 

one represents the different insights into the nature and functions of public space and its 

urban clash with private space. The second one is the urban context, the complex of urban 

streetscapes that all the visual elements are found to be in. The last one is a wide, complex 

perspective which does not focus only on individual sources of visual pollution.  

 In urban public space, in case of political establishments which allow private 

ownership (even at the level of the lowest assets), it is impossible to separate the public 

sphere from the private one in terms of the space itself. The clash that is implied by the 

spatial collision is caused by the visibility of private elements from the public space and by 

the fact that the public space itself is widely formed by the private one. The combination of 

inseparability of two aforementioned spheres of public space and broad spectrum of its 

perceived functions makes it nearly impossible to determine the ideal content of the public 

space as the public space itself is not entirely public, based on the inseparability. However, 

the heterogeneous view of the public space and the real way of its use result in visual 

pollution which eventually causes the visual uniformity of the public space. This 

uniformity subsequently complicates the orientation of the population in such space and 

that can affect the activity of the population, including the economic one.  
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Another factor that makes the legislative implementation of visual pollution very 

difficult is the non-existence of the universal approach. This non-existence is closely 

related to the dependence on the space context when judging the aesthetic level of an 

element. A perspective is needed through which a complex of visual elements can be 

observed, however, which can focus on particular elements of the complex, too. When 

focusing on elimination of the immediate sources of the visual pollution, we focus only on 

removing the symptoms of a longitudinal process, which is responsible for their presence, 

not on the process itself.  

On the basis of previous findings, we are able to state, that the meaning of the term 

visual pollution is difficult to define, because the phenomenon is very dependant on the 

particular space, and although very similar set of visual pollution sources is identified 

across the different cultural and socioeconomic environments, nearly all of them represent 

only the immediate cause of the visual pollution. 

The difficulty or even inability of the creation of the legislation which would be 

related to visual pollution as a whole a not only to its advertising sources, is the reason why 

there is no consistent legislative approach in the Czech and Indian republics on the national 

level. Furthermore, the regulations which occur at the local level still focus mainly on the 

visual pollution in the form of advertising. However, the question is whether the 

regulations explicitly related to the phenomenon of visual pollution would be useful, taking 

into account the difficulty of its universal definability. Even though the visual pollution is 

an often mentioned phenomenon these days, the term itself is very relative and cannot be 

unequivocally legislatively established. 

At the local level of Prague, Prague Historic Centre respectively, and Delhi 

including New Delhi, the phenomenon of visual pollution is explicitly associated with 

advertising. Other forms of visual contamination, such as energy infrastructure or 

questionable use of public space, are observed not from the perspective of their low 

aesthetic level, but through the perspective of urban planning. The urban planning is 

superior to them and in many cases it is also the primary source of visual pollution.  

Visual pollution occurs in both examined areas and it consists of several different 

sources. The most distinctive one is advertising. However, the legislative approach is 

vastly different in both cases, even though ten years ago it was very similar. While the 

legislative regulations of Prague now focus primarily on repression, the municipality of 

Delhi actively support commercial interests in the form of advertising. Thus, in Delhi in 

general, especially in the northern part of New Delhi, in Shahjahanabad and in Rohini, the 
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density of advertising elements is much higher compared to the Czech capital. The real 

situation in both areas reflects the legislative state, although in both cases there are also 

many advertising forms which collide with the current legislation. In both cases there are 

also elements, the legality of which is very controversial. In Delhi, these are found in a 

wide range of advertising elements near historical sites, where there is not clear whether 

the owner of those has obtained a permission from the municipal authority. In the case of 

Prague, there is a similar problem with the advertising structures which are perpendicular 

to the facade and which are permitted only in case that the whole construction (in terms of 

a building) has a commercial purpose, according to the regulation No. 26/2005.  

Other forms of visual pollution occur mainly in Delhi. Mostly, they are a visual 

representation of the insufficient urban planning and relatively low economic development. 

For example, complexes of blocks and unorganized streetscapes that lack any order as they 

were created regardless of urban planning, the energy and communication infrastructure 

that is above ground, and the waste which is almost ubiquitous. The whole spectrum of the 

phenomena that could be described as the sources of visual pollution also occurs in the 

vicinity of the historic monuments and other architectonical elements with high aesthetic 

value, degrading the aesthetic level of the public space. 
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Příloha č. 12: Barevné provedení respektující své okolí, podléhající určitému řádu, 
západní strana ulice Revoluční v blízkosti náměstí Republiky (fotografie) 

Příloha č. 13: Obchodní dům Kotva a jeho z velké části prosklené průčelí, zasažené 
vizuálním smogem ve formě komerčních komunikátů (fotografie) 

Příloha č. 14: Esteticky nevhodná skleněná konstrukce nesoucí loga značek 
nacházejících se v OC Palladium (fotografie) 

Příloha č. 15: Výrazný žlutý převěs na budově na západní straně náměstí Republiky 
upozorňující na akci Design Week (fotografie) 

Příloha č. 16: Velké množství reklamních komunikátů, především pak výstrčí na jižní 
straně ulice Na Poříčí (fotografie) 

Příloha č. 17: Velmi vysoká koncentrace vizuálně vzájemně kolidujících výstrčí v ulici 
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Na Poříčí v blízkosti náměstí Republiky (fotografie) 

Příloha č. 18: Pouliční prodejci v barevně agresivních oděvech s nápadnými deštníky 

(fotografie) 

Příloha č. 19: Automobil s reklamním polepem umístěný pod Prašnou branou 

(fotografie) 

Příloha č. 20: Barevně i plošně střídmé reklamní komunikáty v ulici Celetné 

(fotografie) 

Příloha č. 21: Jedna z poboček thajského masážního salonu v ulici Celetné s barevně i 
plošně velice agresivními reklamními komunikáty (fotografie) 

Příloha č. 22: Druhá pobočka totožného salonu s reklamními sděleními podobného 
charakteru pouze o několik desítek metrů dál (fotografie) 

Příloha č. 23: Severní část Staroměstského náměstí, užívaná především turisticky 
orientovanými společnostmi jako parkoviště (fotografie) 

Příloha č. 24: Historický ráz svého okolí nerespektující reklamní poutač lemující 
zahrádku jedné z restaurací v bezprostřední blízkosti Staroměstské radnice 

(fotografie) 

Příloha č. 25: Žena rozdávající reklamní tiskoviny v ulici Melantrichova (fotografie) 

Příloha č. 26: Široké spektrum reklamních nosičů v ulici Na příkopě (fotografie) 

Příloha č. 27: Příklady vizuálního zpracování exteriérů provozoven včetně 
s legislativou kolidujících folií (fotografie) 

Příloha č. 28: Telefonní budky na Václavském náměstí, sloužící dnes spíše jako 

stacionární konstrukce pro umístění citylightů (fotografie) 

Příloha č. 29: Množství v interiéru provozovny umístěných velkoplošných obrazovek 
v obchodním domě na rohu Václavského náměstí a ulice Jindřišská (fotografie) 

Příloha č. 30: Thajský masážní salon a jeho barevně i formátově nevhodná reklama 
na Václavském náměstí (fotografie) 

Příloha č. 31: Automobil nesoucí velkoplošné reklamní sdělení, parkující 
v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, ulice Krakovská (fotografie) 

Příloha č. 32: Automobil nesoucí velkoplošné reklamní sdělení, parkující 
v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, ulice Jindřišská (fotografie) 

Příloha č. 33: Reklamní poutače prodejny Albert na budově v severní části 
Václavského náměstí (fotografie) 

Příloha č. 34: Použití reklamní fólie (nepovoleného formátu) v ulici Žitná (fotografie) 

Příloha č. 35: Formátem menší výstrče, vyskytují se však ve větším množství (ulice 
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Žitná) (fotografie) 

Příloha č. 36: Neudržovaná fasáda domu v ulici Žitná ve spojení s barevně výraznými 
reklamními prvky (fotografie) 

Příloha č. 37: Projevy vandalismu na historické zástavbě v ulici Žitná (fotografie) 

Příloha č. 38: Odpadkový koš v nápadném barevném provedení (fotografie) 

Příloha č. 39: Telefonní budka sloužící jako nosná konstrukce reklamních poutačů, 
východní strana Karlova náměstí (fotografie) 

Příloha č. 40: Plastická nástěnka na fasádě domu, východní strana Karlova náměstí 
(fotografie) 

Příloha č. 41: Využití reklamní fólie kolidující s platnou legislativou, východní část 
Karlova náměstí (fotografie) 

Příloha č. 42: Kontrast reklamního sdělení v podobě barevně jednoduché malby 
provozovny řeznictví a do prostoru vystupující konstrukce, roh Karlova náměstí a 

Ječné ulice (fotografie) 

Příloha č. 43: Reklamní poutače respektující estetický ráz svého okolí, komplex 
Pražského hradu (fotografie) 

Příloha č. 44: Minimální výskyt vizuálního smogu na Hradčanském náměstí 

(fotografie) 

Příloha č. 45: Kavárna Starbucks, jejíž reklamní značení nekoliduje s estetickým 

rázem svého okolí (fotografie) 

Příloha č. 46: Střídmé a vizuální ráz svého okolí respektující reklamní sdělení v ulici 

Thunovská (fotografie) 

Příloha č. 47: Velkoformátové reklamní nosiče lemující ulici Wilsonova v blízkosti 
historické budovy hlavního nádraží (fotografie) 

Příloha č. 48: Velkoformátové reklamní nosiče lemující ulici Wilsonova v blízkosti 
historické budovy hlavního nádraží (fotografie) 

Příloha č. 49: Billboardy a jejich nosné konstrukce lemující ulici Wilsonova z pohledu 

z ulice Na Florenci (fotografie) 

Příloha č. 50: Sloup oblepený reklamními plakáty, roh ulic Sokolská a Žitná 

(fotografie) 

Příloha č. 51: Reklamní převěs kolidující s platnou legislativou, ulice Sokolská 

(fotografie) 

Příloha č. 52: Široké spektrum reklamních komunikátů (včetně polepů) v ulici 

Sokolovská (fotografie) 
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Příloha č. 53: Reklamní nosiče na sloupech a velkoformátové reklamní převěsy, ulice 

Ke Štvanici (fotografie) 

Příloha č. 54: Vizuální kolize elektrických a komunikačních kabelů a řád 
postrádajícího rozložení množství komerčních komunikátů, Chawri Bazar Road  

(fotografie) 

Příloha č. 55: Budovy z velké části překryté reklamními komunikáty, Chawri Bazar 
Road (fotografie) 

Příloha č. 56: Chaotická struktura rozvodů elektrických a komunikačních kabelů, 
Choori Walan Road (fotografie) 

Příloha č. 57: Zavěšení reklamního sdělení na kabelech energetické infrastruktury, 
nepojmenovaná slepá ulice kolmá na Choori Walan Road (fotografie) 

Příloha č. 58: Umístění nevzhledného městského mobiliáře uprostřed ulice Chawri 
Bazar Road (fotografie) 

Příloha č. 59: Rikši parkující po stranách ulice Chawri Bazar Road a bránící pěšímu 
provozu (fotografie) 

Příloha č. 60: Vizuální smog v bezprostřední blízkosti mešity Jama Masjid, západní 
strana areálu mešity (fotografie) 

Příloha č. 61: Velkoformátové převěsy nacházející se na oplocení areálu mešity Jama 
Masjid (fotografie) 

Příloha č. 62: Velké množství parkujících vozidel, městského mobiliáře a reklamních 
komunikátů, Urdu Bazar Road (fotografie) 

Příloha č. 63: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 
Masjid (fotografie) 

Příloha č. 64: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 
Masjid (fotografie) 

Příloha č. 65: Chudinská oblast na severovýchodním okraji areálu mešity Jama 

Masjid, prosta reklamních komunikátů a energetické infrastruktury (fotografie) 

Příloha č. 66: Frekventovaná komunikace Netaji Subhash Marg lemovaná na západní 
straně nízkou výstavbou, na východní straně areálem Červené pevnosti (fotografie) 

Příloha č. 67: Billboard umístěný v blízkosti hlavního vchodu do Červené pevnosti, 

Netaji Subhash Marg (fotografie) 

Příloha č. 68: Velkoformátové komerční komunikáty a stanoviště rikš 
v bezprostřední blízkosti Brány Dillí (fotografie) 

Příloha č. 69: Dva billboardy nacházející se přímo před Bránou Dillí, významným 
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historickým monumentem (fotografie) 

Příloha č. 70: Skládka v ulici Asaf Ali Road (fotografie) 

Příloha č. 71: Ulice Gurudwara Rakabganj Road v centrální části Nového Dillí 
(fotografie) 

Příloha č. 72: Parkující vozidla a prvky městského mobiliáře, jeden z mála původců 

vizuálního smogu v centrální oblasti Nového Dillí, ulice Pandit Pant Marg (fotografie) 

Příloha č. 73: Ulice Ashoka Road lemovaná zelení, nízký výskyt vizuálního smogu 
v podobě komerčních komunikátů (fotografie) 

Příloha č. 74: Udržovaná zástavbya, minimum reklamních komunikátů na vyšší 

úrovni fasád, ulice KG Marg (fotografie) 

Příloha č. 75: Velká koncentrace zaparkovaných motocyklů komplikující pěší provoz, 
Rohini (fotografie) 

Příloha č. 76: Množství reklamních komunikátů nacházejících se i na vyšší úrovni 

fasády, Rohini (fotografie) 

Příloha č. 77: Reklamní komunikáty v nejvyšších patrech nízké chátrající výstavby, 
Rohini (fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Vandalismem zasažená fasáda budovy Masarykova nádraží v ulici 

Hybernská (autorova fotografie) 

 

 
 

Přílohy č. 2 a 3: Reklamní komunikáty již uzavřených obchodních prostor v oknech 

budovy Masarykova nádraží v ulici Havlíčkova (autorova fotografie) 
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Příloha č. 4: Užití reklamních nosičů ve formě výstrčí na jižní straně ulice Hybernská 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 5: Užití reklamních nosičů ve formě výstrčí na západní straně ulice 
Havlíčkova naproti Masarykovu nádraží (autorova fotografie) 
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Příloha č. 6: Umístění několika reklamních sdělení na fasádě na křižovatce ulic 

Havlíčkova a V Celnici (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 7: Vandalismem zasažená budova v Senovážné ulici (autorova fotografie) 
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Příloha č. 8: Graffiti zasažená okna a fasáda budovy na Senovážném náměstí 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 9: Minimální výskyt vizuálního smogu na fasádách budov v severozápadní 
části Senovážného náměstí (autorova fotografie) 
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Příloha č. 10: Pestrobarevné provedení reklamních sdělení v Revoluční třídě, užití 

nalepovací fólie, jež koliduje s platnou legislativou (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 11: Množství komerčních komunikátů využívajících agresivní kontrastní 
barevné provedení, ulice Revoluční (autorova fotografie) 

 



108 

 

 

Příloha č. 12: Barevné provedení respektující své okolí, podléhající určitému řádu, 

západní strana ulice Revoluční v blízkosti náměstí Republiky (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 13: Obchodní dům Kotva a jeho z velké části prosklené průčelí, zasažené 

vizuálním smogem ve formě komerčních komunikátů (autorova fotografie) 
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Příloha č. 14: Esteticky nevhodná skleněná konstrukce nesoucí loga značek 

nacházejících se v OC Palladium (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 15: Výrazný žlutý převěs na budově na západní straně náměstí Republiky 

upozorňující na akci Design Week (autorova fotografie) 
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Příloha č. 16: Velké množství reklamních komunikátů, především pak výstrčí na jižní 

straně ulice Na Poříčí (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 17: Velmi vysoká koncentrace vizuálně vzájemně kolidujících výstrčí v ulici 

Na Poříčí v blízkosti náměstí Republiky (autorova fotografie) 
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Příloha č. 18: Pouliční prodejci v barevně agresivních oděvech s nápadnými deštníky 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 19: Automobil s reklamním polepem umístěný pod Prašnou branou 
(autorova fotografie) 
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Příloha č. 20: Barevně i plošně střídmé reklamní komunikáty v ulici Celetné 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 21: Jedna z poboček thajského masážního salonu v ulici Celetné s barevně i 

plošně velice agresivními reklamními komunikáty (autorova fotografie) 
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Příloha č. 22: Druhá pobočka totožného salonu s reklamními sděleními podobného 

charakteru pouze o několik desítek metrů dál (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 23: Severní část Staroměstského náměstí, užívaná především turisticky 
orientovanými společnostmi jako parkoviště (autorova fotografie) 
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Příloha č. 24: Historický ráz svého okolí nerespektující reklamní poutač lemující 

zahrádku jedné z restaurací v bezprostřední blízkosti Staroměstské radnice 
(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 25: Žena rozdávající reklamní tiskoviny v ulici Melantrichova (autorova 

fotografie) 
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Příloha č. 26: Široké spektrum reklamních nosičů v ulici Na příkopě (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 27: Příklady vizuálního zpracování exteriérů provozoven včetně 
s legislativou kolidujících fólií (autorova fotografie) 
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Příloha č. 28: Telefonní budky na Václavském náměstí, sloužící dnes spíše jako 

stacionární konstrukce pro umístění citylightů (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 29: Množství v interiéru provozovny umístěných velkoplošných obrazovek 
v obchodním domě na rohu Václavského náměstí a ulice Jindřišská (autorova 

fotografie) 
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Příloha č. 30: Thajský masážní salon a jeho barevně i formátově nevhodná reklama 

na Václavském náměstí (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 31: Automobil nesoucí velkoplošné reklamní sdělení, parkující 
v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí (ulice Krakovská), (autorova 

fotografie) 
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Příloha č. 32: Automobil nesoucí velkoplošné reklamní sdělení, parkující 

v bezprostřední blízkosti Václavského náměstí, ulice Jindřišská (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 33: Reklamní poutače prodejny Albert na budově v severní části 
Václavského náměstí (autorova fotografie) 
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Příloha č. 34: Použití reklamní fólie (nepovoleného formátu) v ulici Žitná (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 35: Formátem menší výstrče, vyskytují se však ve větším množství, ulice 
Žitná (autorova fotografie) 
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Příloha č. 36: Neudržovaná fasáda domu v ulici Žitná ve spojení s barevně výraznými 

reklamními prvky (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 37: Projevy vandalismu na historické zástavbě v ulici Žitná (autorova 

fotografie) 
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Příloha č. 38: Odpadkový koš v nápadném barevném provedení (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 39: Telefonní budka sloužící jako nosná konstrukce reklamních poutačů, 

východní strana Karlova náměstí (autorova fotografie) 
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Příloha č. 40: Plastická nástěnka na fasádě domu, východní strana Karlova náměstí 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 41: Využití reklamní fólie kolidující s platnou legislativou, východní část 
Karlova náměstí (autorova fotografie) 
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Příloha č. 42: Kontrast reklamního sdělení v podobě barevně jednoduché malby 

provozovny řeznictví a do prostoru vystupující konstrukce, roh Karlova náměstí a 
Ječné ulice (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 43: Reklamní poutače respektující estetický ráz svého okolí, komplex 
Pražského hradu (autorova fotografie) 
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Příloha č. 44: Minimální výskyt vizuálního smogu na Hradčanském náměstí 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 45: Kavárna Starbucks, jejíž reklamní značení nekoliduje s estetickým 
rázem svého okolí (autorova fotografie) 
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Příloha č. 46: Střídmé a vizuální ráz svého okolí respektující reklamní sdělení v ulici 

Thunovská (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 47: Velkoformátové reklamní nosiče lemující ulici Wilsonova v blízkosti 
historické budovy hlavního nádraží (autorova fotografie) 
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Příloha č. 48: Velkoformátové reklamní nosiče lemující ulici Wilsonova v blízkosti 

historické budovy hlavního nádraží (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 49: Billboardy a jejich nosné konstrukce lemující ulici Wilsonova z pohledu 

z ulice Na Florenci (autorova fotografie) 
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Příloha č. 50: Sloup oblepený reklamními plakáty, roh ulic Sokolská a Žitná 

(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 51: Reklamní převěs kolidující s platnou legislativou, ulice Sokolská 
(autorova fotografie) 
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Příloha č. 52: Široké spektrum reklamních komunikátů (včetně polepů) v ulici 

Sokolovská (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 53: Reklamní nosiče na sloupech a velkoformátové reklamní převěsy, ulice 
Ke Štvanici (autorova fotografie) 
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Příloha č. 54: Vizuální kolize elektrických a komunikačních kabelů a řád 

postrádajícího rozložení množství komerčních komunikátů, Chawri Bazar Road  
(autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 55: Budovy z velké části překryté reklamními komunikáty, Chawri Bazar 
Road (autorova fotografie) 
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Příloha č. 56: Chaotická struktura rozvodů elektrických a komunikačních kabelů, 

Choori Walan Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 57: Zavěšení reklamního sdělení na kabelech energetické infrastruktury, 
nepojmenovaná slepá ulice kolmá na Choori Walan Road (autorova fotografie) 
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Příloha č. 58: Umístění nevzhledného městského mobiliáře uprostřed ulice Chawri 

Bazar Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 59: Rikši parkující po stranách ulice Chawri Bazar Road a bránící pěšímu 
provozu (autorova fotografie) 
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Příloha č. 60: Vizuální smog v bezprostřední blízkosti mešity Jama Masjid, západní 

strana areálu mešity (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 61: Velkoformátové převěsy nacházející se na oplocení areálu mešity Jama 
Masjid (autorova fotografie) 
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Příloha č. 62: Velké množství parkujících vozidel, městského mobiliáře a reklamních 

komunikátů, Urdu Bazar Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 63: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 
Masjid (autorova fotografie) 
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Příloha č. 64: Tržiště s domácími zvířaty na východní straně areálu mešity Jama 

Masjid (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 65: Chudinská oblast na severovýchodním okraji areálu mešity Jama 
Masjid, prosta reklamních komunikátů a energetické infrastruktury (autorova 

fotografie) 
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Příloha č. 66: Frekventovaná komunikace Netaji Subhash Marg lemovaná na západní 

straně nízkou výstavbou, na východní straně areálem Červené pevnosti (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 67: Billboard umístěný v blízkosti hlavního vchodu do Červené pevnosti, 
Netaji Subhash Marg (autorova fotografie) 
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Příloha č. 68: Velkoformátové komerční komunikáty a stanoviště rikš 

v bezprostřední blízkosti Brány Dillí (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 69: Dva billboardy nacházející se přímo před Bránou Dillí, významným 

historickým monumentem (autorova fotografie) 
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Příloha č. 70: Skládka v ulici Asaf Ali Road (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 71: Ulice Gurudwara Rakabganj Road v centrální části Nového Dillí 
(autorova fotografie) 
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Příloha č. 72: Parkující vozidla a prvky městského mobiliáře, jeden z mála původců 

vizuálního smogu v centrální oblasti Nového Dillí, ulice Pandit Pant Marg (autorova 

fotografie) 

 

 

Příloha č. 73: Ulice Ashoka Road lemovaná zelení, nízký výskyt vizuálního smogu 
v podobě komerčních komunikátů (autorova fotografie) 
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Příloha č. 74: Udržovaná zástavba, minimum reklamních komunikátů na vyšší 

úrovni fasád, ulice KG Marg (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 75: Velká koncentrace zaparkovaných motocyklů komplikující pěší provoz, 
Rohini (autorova fotografie) 

 

 



140 

 

 

Příloha č. 76: Množství reklamních komunikátů nacházejících se i na vyšší úrovni 

fasády, Rohini (autorova fotografie) 

 

 

Příloha č. 77: Reklamní komunikáty v nejvyšších patrech nízké chátrající výstavby, 
Rohini (autorova fotografie) 

 

 


