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ABSTRAKT

Bakalářská práce zpracovává téma vývoje urbanismu se zaměřením na město Benešov,

rozdílnosti města v minulosti a dnes a zobrazování urbanismu v současném výtvarném

umění. Dále řeší způsoby, jak urbanismus představit a přiblížit dětem v předškolní,

mimoškolní či školní pedagogice – následné vyzkoušení v praxi. Praktickou částí je řešení

a popis zpracované sady kreseb urbanistického vývoje města.

KLÍČOVÁ SLOVA
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ABSTRACT

In the theoretical part, process and describe the development of urbanism with a focus on

the city of Benešov, the differences between the city in the past and today and the depiction

of urbanism in traditional and contemporary art.

In the didactic part conceptually prepare ways to introduce urbanism and bring it closer to

children in preschool, out-of-school or school pedagogy - to try it out in practice.

In the practical part perform a drawing series on the topic of urban development of the city.

KEYWORDS

urbanism, Benešov, development, area, history, present, maps, pedagogy, art
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Úvod

Benešov je město, ve kterém jsem se narodila a vyrůstala. Navštěvovala jsem zde

mateřskou i základní školu a stále zde žiji. Touto prací bych ráda zpracovala nejrůznější

data o městě Benešov. A to právě formou map, na kterých je znázorněn urbanistický vývoj.

Dále bych mé rodné město chtěla skrze tuto práci sama lépe poznat. V teoretické části

uvádím stručný přehled počátků vývoje stavby měst a urbanismu, a vliv na město Benešov

a jeho vývoj. Také zde zpracovávám zobrazování urbanismu v současném výtvarném

umění. V didaktické části představuji, jak jsem v praxi vyzkoušela způsoby, jak

urbanismus představit a přiblížit dětem v předškolní pedagogice. V praktické části je

uvedeno řešení a popis zpracované sady kreseb urbanistického vývoje města. Dále jsem

také provedla dotazníkové šetření s ohledem na historii a život ve městě Benešov, abych

přiblížila město také lidem, kteří v něm žijí a nejen jim.
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1. Teoretická část

1.1 Vývoj urbanismu

1.1.1 Definice urbanismu
Uvedený stručný přehled představuje počátky vývoje stavby měst a urbanismu a vliv na

město Benešov.

Pojem urbanismus vznikl poměrně nedávno. Ovšem činnost sama o sobě, jako je plánování

a výstavba měst, má naopak velmi staré dějiny. Lidé se rozhodli vytvářet stálá sídla, a tak

nejprve začali stavět sídla zemědělská a poté městská. Urbanistická činnost tedy doprovází

celé kulturní dějiny civilizací a národů na všech kontinentech. Vývoj urbanismu můžeme

chápat buď jako celkové dějiny plánování a stavby měst, nebo se můžeme soustředit na

jednotlivá období a civilizace, a na jejich znaky plánování a stavby měst. Každé období má

své odlišné urbanistické projevy, znaky a těžiště (Hrůza 1995, str.1–7).

Město netvoří domy, ale především lidé, jelikož ti kdo město založily byly lidé, ti kteří v

něm žijí jsou lidé a město je místem setkávání lidí. Město se buduje na základě vzájemné

domluvy obyvatel, avšak málokdo zohledňuje veřejný zájem, chybí jim odstup a vnímání

věcí v kontextu, a chce ze svého pozemku vytěžit maximum. To pak může způsobit řadu

problémů, jako třeba kolabování dopravy či nedostatek financí na následné řešení oněch

problémů. V městském plánování tedy působí podněty od občanů směrem k městu a k

samotnému výsledku si město musí projít několika zdlouhavými procesy (Okamura 2020,

str. 22–27).

K čemu jsou architekti a urbanisté? Jejich práce je velmi různorodá. Nenavrhují pouze

nové domy, ale také již vzniklé opravují, představují či dostavují. Jsou určeni ke vkládání

nových staveb do měst, zabývají se prostředím v okolí staveb, a to např. náměstím,

chodníky, parky, silnicemi atd. Je potřeba, aby městskému prostředí rozuměli, chápali jeho

strukturu i důvody jeho vzniku, aby dokázali rozpoznat a navázat na identitu jednotlivých

měst. Snaží se brát v potaz architekturu, která už stojí kolem, aby vše harmonicky

navazovalo a splývalo. Do chaotického prostředí vkládají řád a celkově přihlíží k okolnímu

prostředí. Vytvářejí prostředí, ve kterém se pohybujeme, bydlíme, odpočíváme, pracujeme,
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zkrátka ve kterém žijeme. Uvažují také nad tím, zda jsou prostory příjemné, aby stavba

dobře působila na venek a vymýšlejí nejrůznější způsoby využití. Každá konstrukce musí

být dobře promyšlena tak, aby odolala všem různým tlakům, silám a dalším vlivům. Musí

také počítat s různým terénem, na kterém stavba bude stát, a zvolit správné základy.

Důležité jsou také všelijaké materiály, ze kterých se bude stavět a celkově vše musí být

navrženo tak, aby se vše nezřítilo (Dušek, Jirkalová 2018).

Teprve po delší době praxe se osvědčily postupy stavby měst. Nejobvyklejším a

nejčastějším způsobem prostorového utváření města je organický růst, který reaguje na

přírodní podmínky, trasy cest, technické možnosti i nové potřeby. Taková města se

nazývají živelně rostlá. Opačnou skupinu tvoří města založená podle určitého projektu.

Výraznou vlastností založených měst je jejich statičnost (Hrůza 1995, str. 8–11).

Současnost je součástí historie

Je současná architektura opravdu tak složitá a těžce uchopitelná pro lidi, kteří milují

historii a pracují s ní jako s nepřekonatelným vrcholem, nebo tito lidé pouze nechtějí

změny? Je to možná proto, že posledních sto let bylo natolik rychlých, že jsme všechny

změny a novinky v architektuře nestihli vstřebat a nenaučili se v ní nalézat krásu. Musíme

si uvědomit, že historii můžeme pouze definovat, dokumentovat a studovat, můžeme se z

ní poučit, ale není možné ji žít. Musíme se dívat dopředu na to, co je a co bude, a

podporovat současnou architekturu, abychom se měli v budoucnu o co starat. Lidé se

rozhodují na základě jediné definice: ,,líbí – nelíbí‘‘, a tím také vítězí mnohdy i špatná

architektura, což podle památkářů ale nevadí, jelikož zapadá. Měli bychom se přizpůsobit

době, a ne neopodstatněně napodobovat ,,sousedy“. Základem pro to, abychom vytvořili

obraz města, je ,,prázdno“. Prázdno je řád, díky kterému je ve městě místo pro

infrastrukturu a ta dělá město městem. Toto prázdno je obklopeno ,,plnem‘‘– shlukem

domů. Tyto domy jsou ,,plno plné‘‘ a naopak proluky či nezastavěné parcely jsou logicky

,,plno prázdné‘‘ (Koucký 2008).

Vraťme se však zpět do minulosti a sledujme tisíciletý vývoj, kterým člověk dospěl ke

svým současným městům.
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1.1.2 Starověk

1.1.2.1 Nejstarší sídla

Lidé si svá první stálá sídla začali budovat před deseti tisíciletími, když přecházeli od

kočovného života k pěstování zemědělských plodin a chovu zvířat. Žili v dočasných

úkrytech vytvořených z přírodního prostředí, ve kterém se pohybovali. Získávali poznatky

a naučili se tak různé vlastnosti, podmínky a výhody či nevýhody, které prostředí přináší.

Vytvářeli si určité představy o nejvhodnějším uspořádání dočasných tábořišť. Mezi

archeologické nálezy nejstarších sídel patří převážně pohřebiště nebo jednotlivé objekty,

což nám ovšem neumožňuje poznat pravidla, kterými se v této dávné době uspořádání sídel

řídilo. Na rozmezí 4. a 3. tis. př. n. l se objevili Sumerové, kteří vytvářeli sídla městského

typu. Vytvářeli mocná opevnění a dali základ celému dalšímu vývoji civilizace a kultury

(Hrůza 1995, str. 13–20).

1.1.3 Antika
Antická města se přibližují k naší současnosti, a to nejen časem a prostorem, ale i

urbanistickými koncepcemi a principy. Pokud starověké civilizace vytvořily základní

komponenty městských sídel, pak to byla Antika, která tyto komponenty uspořádala do

jednoznačných archetypálních vztahů a soustav, tvořící dodnes základ i nejmodernějšího

urbanismu (Hrůza 1995, str. 53).

1.1.3.1 Řekové

Řekové nejprve žili v malých sídlištích a pravděpodobně začali nejdříve budovat posvátná

území a chrámy pro svá božstva. Až na výjimky to byla města organicky rostlá, jejichž

dispozice především vycházely z přírodních podmínek a účelových potřeb (Šamšula,

Adamec 2000, str. 88–106).

V Athénách se projevilo to nejvýznamnější, čím antické Řecko přispělo do vývoje

urbanismu, čímž je například jejich Akropole, což je základní urbanistický archetyp, který

se soustřeďuje na nejvýznamnější budovy obce, vytváří stavební dominantu města a

symbolizuje místo, kde se stýkají lidé s božstvím. Druhým archetypem je tzv. „svatá

cesta”, která spojovala kultovní centrum s Akropolí. Zde proudil nejrušnější život města a
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kráčela zde náboženská procesí. Třetím archetypem je „městské centrum”, agóra, která

zahrnuje chrámy, velké sloupové síně, terasy, místa pro jednání a uměleckou výzdobu, jako

jsou např. sochy hrdinů. Plocha městského centra byla vymezena symbolickými kameny.

Opevnění, jakožto čtvrtý archetyp, mělo obrannou funkci a vymezovalo území města

(Hrůza 1995, str. 58–59).

1.1.3.2 Římané

Římská říše měla stovky měst a přesto si městské osídlení vystačilo pouze se třemi

základními typy měst. Jako první to byl Řím, jako hlavní město říše a světová metropole.

Druhou skupinu tvořila města obsazených zemí, která byla ponechána a začleněna do

složité hierarchie městských center Římské říše. Třetí skupinu tvoří nově založená města, u

kterých uplatňovali stále stejný jednoduchý typizovaný půdorys (Hrůza 1995, str. 70–71).

1.1.4 Středověk

1.1.4.1 Středověký ideál města

V první fázi středověké urbanizace převládala města, která postupně organicky rostla, a to

ovlivnilo jejich umístění. Také půdorysy měst utvářely stavbou domů tam, kde byly

nejlepší podmínky, místa s vhodnou půdou, zdrojem vody a orientací. Bible byla základem

všeho poznání a byly v ní mimo jiné i popisy domů a měst, pravidla jejich výstavby a

obrazy ideálních obcí (Hrůza 1995, str. 88–89).

1.1.4.2 Vznik a zakládání měst

Nejstarší středověká města většinou navazovala na již existující sídelní jádra, která už měla

své logické umístění a to velmi často u výhodných brodů přes řeky, na úpatí hor pod

průsmyky či u zdrojů vzácných surovin. Dále hrály důležitou roli obchodní cesty a jejich

větvení a křížení. Všechna tato místa se stávala místy pravidelných trhů, kde se scházeli

kupci z různých zemí (Hrůza 1995, str. 90–91).

Středověká města se nejvíce vyznačují účelností a racionálností svého uspořádání.

Výchozím prvkem jejich dispozice byla uliční síť s hlavním tržištěm, které dělilo město na

jednotlivé stavební bloky. Tržiště byla velmi důležitá a byla umístěná na nejdůležitějších

cestách, které se sbíhaly. U rostlých měst mají obvykle nepravidelné tvary, způsobené

10



rozšířením cesty či křižovatky, naopak města založená mají pravidelně vyměřené

čtyřúhelníky. Důležitá byla i městská opevnění, městské branky se budovaly jen na

nejdůležitějších vstupech do města. Kostely byly umisťovány na návrších, a to na základě

estetiky či prestiže, kvůli základové půdě a hlavně proto, aby byly dobře viditelné a

rozléhal se zvuk jejich zvonů po městě. I když bylo město přestavěno, kostel si uchovává

své umístění a je označován za nejstarší jádro města (Hrůza 1995, str. 91–93).

1.1.4.3 Česká města

Protože byla středověká města Čech, Moravy i Slezska budována v době, kdy České

království patřilo mezi ty nejvýznamnější a nejbohatší, patří mezi nejvýznamnější příklady

evropských sídel této doby. K uspořádání našich měst přispěla také rozmanitost přírodních

podmínek. Nikde jinde než v českých městech pravděpodobně nenalezneme tak širokou

škálu středověkých městských dispozic. Česká města leží v té části Evropy, která nebyla

součástí antické Římské říše, a proto nemohla navázat na žádná již existující sídelní jádra.

Pravděpodobně tím nejstarším prvkem počátků osídlení jsou cesty protínající celé země

(Hrůza 1995, str. 101–102).

1.1.5 Gotický sloh

1.1.5.1 Počátky gotiky u nás

V období vlády Přemysla Otakara I. (1192–1230) se na našem území poprvé objevují

zprávy o městech. Naše nejstarší města jsou organicky rostlá a mají nepravidelné půdorysy.

Nepravidelná jsou i tržiště, což je zapříčiněno křížením cest. Tato tržiště jsou často

trojúhelníková. Během vlády Václava I. (1230–1253) došlo k nástupu gotického slohu,

budování kamenných hradů a klášterů a osídlování neosídlených území. Přemysl Otakar II.

byl nejvýznamnějším zakladatelem 33 českých středověkých měst. Zakládal a rozmísťoval

je s velkým pochopením pro širší souvislosti. Vláda Karla IV. (1346–1378) představuje v

naší zemi skvělé vyvrcholení středověké stavby měst a impozantní dostavbu Prahy. Ve 14.

století došlo k největšímu rozmachu gotické kultury u nás, a to právě za vlády Karla IV

(Hrůza 1995, str. 103–108).
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1.1.5.2 Praha

Žádné obdobné středověké město v Evropě neexistovalo a neexistuje. Utváření půdorysu

středověké Prahy zřejmě započalo navázáním na prastaré cesty směřující k brodům.

Hradiště byla prvními výraznými záchytnými body. Praha byla na počátku 14. století

tvořena organicky rostlými i nově založenými částmi a stala se prvním záměrně

budovaným sídelním městem v Evropě. Na rozdíl od jiných středověkých měst překvapí

Praha neobvyklou šířkou ulic, nebývalou délkou Václavského náměstí a velikostí tržiště

Karlova náměstí. Středověká Praha se vyvinula z rozptýlené románské skupiny na

středověké gotické velkoměsto. Je nejúplnějším obrazem všech základních koncepcí a

urbanistických principů středověku, které neexistují nikde jinde v Evropě. Urbanistická

koncepce Prahy patří mezi nejvýznamnější kulturní hodnoty naší země (Hrůza 1995, str.

110–119).

1.1.6 Renesance
Antika byla tak působivá, že nebylo třeba vytvářet něco úplně nového. Antiku bylo třeba

pouze dobře poznat a vrátit ji znovu do života. Tak se objevila renesance, což znamená

znovuzrození. Vývoj renesančního urbanismu je především vývojem teorií vyjádřených ve

spisech a nazývaných „traktáty”. Autory byli architekti, vojenští inženýři, učenci, malíři a

filosofové. Renesance se z Itálie do ostatních zemí začala prosazovat až kolem roku 1500.

Nejprve to byly jen dekorace na gotických stavbách, pak celé budovy a nakonec

urbanistická řešení městských prostorů a zahrad. Poté se města rozšiřovala a pravidelně se

vyměřovaly nové čtvrtě, budovaly se pevnosti a hvězdicové opevnění. Největším přínosem

renesance je to, že se poprvé v tomto období začala záměrně utvářet celá města, což bylo

nadřazené nad jednotlivými objekty, z nichž bylo město utvořeno (Hrůza 1995, str.

123–148).

1.1.7 Baroko a klasicismus
Nejdůležitější počátky urbanizace jsou ovlivněny populačním přírůstkem a podstatným

růstem obyvatelstva ve městech. Kvůli tomu, že se těžiště světového obchodu přesunulo,

vystupují do popředí velké rezidenční metropole. Zde se rozvíjela barokní architektura a

urbanismus, a rozšiřovala se tak ostatní města. Základním a specifickým přínosem
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barokního urbanismu jsou nové velkorysé urbanistické koncepce (Hrůza 1995, str.

151–152).

1.1.7.1 Přestavby měst u nás

Barokní a klasicistní urbanistické koncepce se uplatnily v několika největších metropolích

a jiných městech, která musela být obnovena kvůli přírodní nebo jiné katastrofě. Vývoj

evropských měst ovlivnila třicetiletá válka, a proto se výrazněji rozvinula až od 2. pol. 17.

stol. Města byla těžce zasažena nejen třicetiletou válkou, ale i stavovským povstáním a

protireformacemi. Mnoho domů bylo zničeno nebo opuštěno a tím se výrazně snížil počet

obyvatel. Od 2. pol. 17. stol. se začala země zotavovat. Výjimečně docházelo k

prosazování širších urbanistických barokních koncepcí uvnitř měst či předměstí. Mezi 17.

a 18. stol. se barokně a klasicistně upravovaly paláce, měšťanské domy, kostely a další

budovy. Měnilo se průčelí budov a vkládaly se na náměstí morové a mariánské sloupy a

kašny. Pojem „české baroko” vyjadřuje dynamičnost a lyričnost barokní architektury u nás.

Tím, že barokizace našich měst byla tak důkladná, tak na nás celkově působí jako barokní,

ačkoli si zachovala středověký základ – také proto, je naše baroko tak malebné (Hrůza

1995, str. 181–183).

1.1.8 Romantismus
V druhé pol. 19. stol. byl velký hospodářský rozmach v celé Evropě. Romantismus vzniká

na přelomu 18. a 19. století. Jako samostatný styl neexistuje, pouze napodobuje středověké

slohy a nepřichází s žádnými novými prvky. Nejčastějším napodobovaným slohem, byla

gotika, takovéto stavby označujeme jako novogotické. Díky vzniku novorenesance, se

začaly stavět monumentální a reprezentativní stavby. Stavby měly působit dojmem starých

a významných historických budov. Začali se stavět umělé zříceniny a jeskyně. Koncepce

přírodního parku byla stavěna na důrazu, přirozenosti a souladu krajiny se sochami,

rozhlednami, altány, minarety či čínskými pavilony (Artmuseum © 1999).

1.1.9 Průmyslová revoluce
Přelom 18. a 19. století byla doba rozvoje techniky, což způsobilo průmyslovou revoluci,

kdy stroj a nové technologie nahradily lidskou a zvířecí práci. Do architektury se ale

výrazně promítají novinky, jako zkvalitnění výroby litiny, konstrukčního železa, oceli a
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železobetonu. To umožnilo prefabrikaci – např. vyrobit kus plotu 20× dle jedné šablony a

pak ho umístit na místo. Do té doby se vše muselo dělat na místě, maximálně se třeba

kámen opracovával jinde a vozil už hotový. Další materiál bylo sklo, díky kterému se

stavěli prosklené střechy, velké skleníky a další skleněné budovy či paláce. Města i krajina

prošla velkou změnou a to díky parnímu stroji. Velkým přelomem byla také železnice, pro

kterou vznikaly koleje, mosty, koridory a nádraží. Dále dochází i k výstavbě továrních a

obytných čtvrtí (Med 2010, str. 138–145) (Okamura 2020, str. 34–37).

1.1.10 Světové války
Období první republiky, která přinesla český kubismus, rozsáhlé přestavby Pražského

hradu nebo nové urbanistické typologie velkých škol nebo areálů nemocnic brzy skončilo.

Během obou světových válek rozvoj měst stagnoval. Investice byly prováděny především

do obrany a armády. Mnoho evropských i českých měst bylo po válce poznamenáno

bombardováním, což výrazně ovlivnilo jejich následný vývoj. Nejvíce zasaženým městem

u nás bylo Ústí nad Labem, což vedlo spolu s následným odklonem od průmyslu a

vysídlením sudetských němců ke krizi identity města. Několik bomb dopadlo i na Prahu,

díky čemuž vznikl na nábřeží postmoderní tančící dům, jako omluva od Američanů.

Změny hranic republiky a odsun sudetských obyvatel vedly k zániku desítek obcí a stovek

domů. Dodnes jsou Sudety tímto faktem poznamenané a projevuje se to nízkou vzdělaností

i bohatstvím v daných regionech (Český Rozhlas © 2016 ) (Žambochová, Klabík 2018).

1.1.11 Athénská charta
Rok 1933 byl pro architekturu i urbanismus průlomový. Architekt Le Corbusier se rozhodl

opustit tradiční způsob stavění i plánování a v Athénské chartě přišel s domy na sloupech,

plochými střechami nebo konceptem domů v parku, které byli reakcí na špatné hygienické

podmínky středověkých sídel. Tato typologie dala vzniknout po válce panelovým sídlištím,

které díky prefabrikaci uspokojili velkou poptávku po bydlení ve městech a zvedli životní

úroveň. Z hlediska urbanismu došlo k vytvoření funkčního zónování na bydlení (nová

sídliště), práci (průmyslové zóny), rekreaci (chatové oblasti, přehrady). Všechny tři složky

pak propojovala doprava (dominance osobní automobilové dopravy). Došlo tak k odklonu

od tradičního města krátkých vzdáleností, kde se všechny tři složky dějí smíchané v

jednom území. Tato koncepce byla průlomová, ale upozadila lidské měřítko a s jejími
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negativními důsledky se musí urbanisté vypořádávat dodnes (Wikipedie: Otevřená

encyklopedie 2020).

1.1.12 Suburbanizace
Zhruba v 60. letech se začala uplatňovat v Americe kobercová zástavba rodinných domů s

extrémně nízkou hustotou osídlení, která vznikla jako reakce na studenou válku a jako

důsledek až fanatického automobilismu. V centru každé čtvrti byl zřízen protiatomový kryt

obehnaný velkým parkovištěm, ve kterém byl zřízen shopping mall – železobetonová

budova bez oken, kde se konaly i kulturní akce. Tato typologie se dostala k nám až po

revoluci a suburbanizace, která se vyznačuje neřízeným řídkým rozrůstáním měst do

krajiny, zabíráním orné půdy, výstavbou obchodních domů na periferii měst, kam se dá

dostat jen autem vede k vysídlování center měst a pokračuje dodnes. Postihuje především

větší a střední města a vyznačuje se také absencí veřejné vybavenosti, která se tu městu ani

soukromníkům nevyplatí provozovat, čímž se roztáčí kolo potřeb a více automobilů,

dovážení dětí do škol apod (Hnilička 2005, str. 51–59) (Okamura 2020, str. 50–53).
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1.2 Vývoj města Benešov

1.2.1 Počátky a středověké město
Dříve pobývali lidé v okolí Benešova spíše jen náhodně. V 8. století je doloženo

soustavnější osídlení kolem řeky Sázavy, která protéká okresem Benešov. Neurčité

písemné zprávy z počátku 17. století prohlašují, že Benešov vznikl v 11. století. Již v druhé

polovině 11. století byl vystavěn opevněný panský dvorec s farním kostelem, který mohl

poskytovat útočiště místním obyvatelům v době nebezpečí. Osada, která se postupně

rozrůstala, je dodnes stále patrná. Je znát její původní dispozice rozšiřující se a stoupající

směrem k farnímu kostelu. Od počátku rovněž plnila funkci tržiště. V první polovině 13.

století zřejmě stísněné prostory ostrožny přestaly vyhovovat obyvatelům, proto bylo

založeno tržiště obdélníkového půdorysu, kam se postupně soustředila řemeslná výroba a

obchod.

Obr. 1 - ulice Na Karlově, pohled z minoritské zříceniny na farní kostel sv. Mikuláše, 1934
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Rod Benešoviců měl za cíl vybudovat úspěšné obchodní středisko, který vyvrcholil v

letech 1246–47, kdy Tobiáš z Benešova založil Na Karlově minoritský klášter. Podobu

klášterního gotického chrámu můžeme odvodit z částečného archeologického průzkumu z

roku 1941. Byla to jednolodní stavba, dlouhá 25 m a široká 10 m, která byla dominantou

města a zároveň nejpevnějším bodem jeho obranného systému. Ve 13. století byl přestavěn

farní kostel na trojlodní baziliku (Plavcová 2018, str. 5).

Obr. 2 - ulice Na Karlově, zřícenina minoritského kláštera

Benešovské tržiště se svažovalo do bažinatého a močálovitého terénu, kterým protékalo

několik potůčků, které se někde rozlévaly do hlubších louží. Vlhké a obtížně překročitelné

bylo bezprostřední okolí města. V prvních fázích se domy nacházely nejspíš jen v okolí
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tržiště, kde bylo okolo sta parcel, z nichž bylo využito pouhých padesát. Převažovaly

dřevěné přízemní domy, ke kterým se vjíždělo postranním průjezdem. Průčelí domů

směřovala do tržiště. Dům s gotickou dispozicí byl zachován pouze jeden jediný (čp. 160),

který se nachází na Masarykově náměstí. Branky při vjezdu do tržiště byly nízké a prostor

mezi domy byl zúžen tak, aby byl průjezd obtížnější. Dodnes je to patrné v Pražské ulici v

místě Pod Brankou (Procházková 2005, str. 7–8).

Kostelík sv. Alžběty, který stál v ulici Pod brankou, zajišťoval nejen charitativní službu, ale

byl také důležitým obranným bodem. Benešovské panské sídlo však obranným potřebám

již zdaleka nevyhovovalo, proto Tobiáš přenesl rodové sídlo z Benešova a začal stavět

moderní hrad Konopiště. Na sklonku života biskupa Tobiáše Benešov v roce 1294 vyhořel.

Město obnovil jeho bratr Milota. Stavebně se rozvíjel také opevněný minoritský komplex s

novým rozsáhlým chrámem ve vyspělém gotickém stylu. Jižní loď, narozdíl od severní,

však nebyla nikdy postavena. Benešov patřil pravděpodobně k vyspělejším městům, a to

proto, že zde existovala řada řemesel, velká zemědělská produkce a bylo zde také centrem

obchodu. Žilo zde asi 240 lidí a kolem roku 1380 zde byla i farní škola (Procházková 2005,

str. 8–9).

Obr. 3 - ulice Pod Brankou, 1950–1960
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1.2.2 Po Husitských válkách
V roce 1420 husité zapálili kostel a faru, kvůli čemuž vyhořelo téměř celé město včetně

minoritského klášteru. Konec 15. století a celé následující století bylo pro město Benešov

ve znamení prosperity a bylo nejvýznamnějším městem podblanické oblasti. Blížil se

menším královským městům a nacházelo se zde přibližně 230 domů a zhruba 2000–2500

obyvatel. Nadále si udržoval řemeslnicko-zemědělský charakter. Významný byl však i

cestovní ruch, neboť Benešov ležel na frekventované cestě vedoucí z Prahy do jižních

Čech a Rakouska. Stravování a ubytování přinášelo obyvatelům nemalý zisk (Oficiální

stránky města Benešov 2016 ®).

O architektuře domů ani o vnitřním uspořádání a způsobu bydlení není nic známo, ale lze

usoudit, že byl prosazován náročnější renesanční životní styl a úroveň bydlení stoupla.

Jediným dokladem jeho rozkvětu v této době jsou rozsáhlé dvoupodlažní sklepy pod

jednotlivými domy, kdy některé vybíhají mimo až pod náměstí či ulici. Na přelomu 15. a

16. století začal postupně vznikat blok domů uprostřed tržiště, kde byla první vybudována

radnice. Na náměstí byly obchody se vchody směřujícími do náměstí a o kus výše byla

úzká ulička, spojující obě části tržiště. Radnice byla přestěhována v roce 1571 do

sousedního domu a v roce 1601 do nejvýstavnějšího měšťanského domu (Pelíšek 2013, str.

10–11).
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Obr. 4 - Nahoře původní radnice na Velkém náměstí, 1898, dole dnešní budova okresního soudu,

2013

Po velkém požáru v r. 1420 byl raně gotický farní kostel sv. Mikuláše roku 1583

renesančně přestavěn a další velká přestavba v barokním stylu se konala na konci 17.

století. Dnes je nejstarší dochovanou stavbou v Benešově (Oficiální stránky města Benešov

2016 ®).

Náměstí, které bylo rozděleno domy na dvě části – Velké a Malé, bylo zčásti porostlé

trávou a vedly jím tři cesty. Z Miličínské (Táborské) do Konopišťské ulice, z Domašínské

(Vlašimské) do Pražské ulice a napříč náměstím nejdůležitější z nich, z Miličínské do

Pražské ulice. Obě náměstí obklopovaly přízemní domy (Procházková 2005, str. 13).
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Obr. 5 - Velké náměstí od severu s pohledem na kostel sv. Anny
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Obr. 6 - Malé náměstí z jihu, pohled na Secesní dům– muzeum umění a designu

Usedlosti a hospodářské stavby v ulicích Pražské, Hradní (Tyršově), Domašínské

(Vlašimské) a Miličínské (Táborské) stály již mimo městské centrum a byly označovány

jako předměstí. Konopišťskou a Pražskou ulici spojovala pouze blátivá cestička, kde stály

dvě stodoly a později, počátkem 17.století, zde byly postaveny tři domky. U farního

kostela Na Karlově vedle hřbitova stála škola. Hlavní mokřiny byly již v této době

přetvořeny v rybníky nebo odvodňovány (Procházková 2005, str. 13–15).
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Obr. 7 - Část Tyršovy ulice směřující k piaristické koleji

1.2.3 Zkáza kláštera a barokní období
Během třicetileté války Benešov utrpěl mnoho zásahů. Městem od roku 1618 táhla vojska

a město několikrát vyhořelo. Těsně před uzavřením vestfálského míru Švédové dobyli

Konopiště, dovršili zkázu minoritského kláštera a město vypálili. Došlo k velkým

hospodářským změnám. V roce 1645 ve městě bylo obydleno pouze 113 domů. Obyvatel

ubylo také během neúrody a vlny moru v roce 1649 a zvláště v letech 1679–1681, kdy v

Benešově zemřelo okolo 330 lidí. Obyvatelé byli závislí na zemědělské výrobě a řemeslná

výroba stagnovala (Pelíšek 2013, str. 26).
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S příchodem piaristického řádu se Benešov na počátku 18. století stal centrem kultury a

vzdělanosti kraje. Paristům, členům katolického řeholního řádu, jejichž hlavním úkolem

byla výchova mládeže, bylo v letech 1676–1680 nabídnuto několik míst, kde by se daly

zřídit koleje. Jednání však uvízla na mrtvém bodě (Pelíšek 2013, str. 29).

Dokladem zůstal jen situační plánek centra Benešova z roku 1680, který byl v této

souvislosti nakreslen. Je to první, mimořádně cenný doklad o tom, jak vypadala podoba

centra města. Z náčrtu je patrné rozdělení náměstí na dvě plochy. Uprostřed náměstí se

nacházela kašna a kus od ní studna. Na opačné straně pak pravděpodobně stál již od 16.

století sloup se sochou. Také v pravém dolním rohu je vyobrazeno Konopiště (Oficiální

stránky města Benešov 2016 ®).

Obr. 8 - Situační plánek Benešova při hledání místa pro piaristickou kolej, 1680
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Na Karlově v areálu minoritského kláštera stála od roku 1627 dřevěná zvonice, která byla

v roce 1834 nahrazena zděnou tzv. dolní zvonicí, v níž visí jeden z nejstarších zvonů v

Čechách, který v roce 1322 ulil zvonař Rutger. Benešovským obyvatelům sloužila

zřícenina kláštera jako levný zdroj stavebního materiálu. Podstatná část zdiva kostela byla

rozebrána na stavbu piaristické koleje na rohu Velkého náměstí a Konopišťské cesty, která

byla započata v roce 1705, a to podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho. Kostel sv.

Anny, který je dominantou nynějšího Masarykova náměstí, byl vysvěcen v roce 1710,

kolej byla dokončena v roce 1706. Půdorys měl zpočátku tvar čtverce, ale v roce 1720 bylo

přistavěno ještě křídlo (Oficiální stránky města Benešov 2016 ®).

Obr. 9 - Letecký pohled na kostel sv. Anny s  piaristickou kolejí, asi 2013

V roce 1715 bylo v Benešově asi o šedesát domů méně než v 16. století. Hospodářská

situace se v 18. století urovnala, rostl počet domů, postupně byla zastavována všechna

spáleniště. Všechny domy okolo Velkého i Malého náměstí byly znovu vystavěny. V jižní

části Velkého náměstí stála socha sv. Ignáce obklopená čtyřmi stromy. Pozitivní vývoj

města v 18. století zbrzdily selské války provázené epidemiemi a hladomorem. V roce

1834 byl Benešov povýšen císařem na municipální město, díky čemuž se jeho vnější tvář

pomalu proměňovala. Byla zbořena kaple sv. Jana Nepomuckého, která stála před

kostelíkem sv. Alžběty, a nepotřebné obchody. Branka vedoucí do Pražské ulice byla

nahrazena vyšší. Kašnu zdobila socha sv. Floriána. Kašna se dále nacházela i na Malém

náměstí naproti hostinci U Zeleného stromu. Socha sv. Ignáce na Velkém náměstí byla
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odstraněna. Náměstí porostlé trávou si ještě zachovávalo starobylý ráz, pouze u kostela sv.

Anny byla jeho část v roce 1836 vydlážděna. Kolem roku 1812 byla také provedena první

zásadnější regulace cest ve městě a okolí. V dezolátním stavu byla radnice, která byla

zbořena a byl zakoupen sousední dům (Procházková 2005, str. 20–24).

1.2.4 Po průmyslové revoluci a zavedení železnice
Po roce 1850 se Benešov stal okresním městem. Městská obec se vzdala radnice, místo

které byl okresní soud a úřadovny. Městský úřad od roku 1868 úřadoval v čp. 100, které

bylo nově upraveno na radnici. Pozitivně ovlivnila rozmach města také železnice z Prahy

přes Benešov do Českých Budějovic, která byla dokončena koncem 19. století (Plavcová

2018, str. 6).

Obr. 10 - Nahoře nádraží v období 1950–1960
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Počet obyvatel v 19. století vzrostl téměř o polovinu, z 4407 (1869) na 7421 (1900).

Důsledkem byl nebývalý stavební rozvoj, kdy počet domů stoupl z 297 na 422. Domy

okolo náměstí i v přilehlých ulicích se modernizovaly a rozšiřovaly. V první polovině 19.

století byla většina domů jednoposchoďových, druhé patro získaly až na přelomu 19. a 20.

století. Bylo vystavěno několik činžovních domů v pseudobarokním stylu, ve kterém byl

rovněž bytový dům a hotel s divadelním sálem na nároží Velkého náměstí. V letech

1902–1910 sem byla přestěhována pošta. Domy postavené po roce 1900 měly secesní

fasádu, jež byla navržena oblíbeným benešovským stavitelem Marcelem Dusilem

(Procházková 2005, str. 25–26).

Obr. 11 - Pseudobarokní dům u nádraží

Pouze ulice na Karlově si zachovávala svou atmosféru. Výraznou novou dominantou se

stala v roce 1888 jednopatrová budova školy těsně vedle minoritské zříceniny, která byla o

deset let později zvýšena o druhé patro. Postupně se po roce 1850 měnily i hlavní ulice, ve

kterých se zastavovaly poslední volné plochy a stávaly se z nich řádné ulice. Fasády

vykazovaly ještě barokní či empírové vlivy. Podstatná část Pražské ulice (21 domů po obou

stranách) vyhořela v roce 1854 a byla postupně obnovena. V roce 1898 vznikly čtyři

novorenesanční pavilony všeobecné veřejné nemocnice, které byly později ještě rozšířené.

V roce 1887 František Ferdinand d’Este přeměnil budovy sladovny a tržnice na pivovar,

lihovar a bednárnu (Procházková 2005, str. 27–30).
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Obr. 12 - Pražská ulice nahoře z roku 1912 a dole z roku 2013

V Konopišťské ulici vznikla v roce 1849 vila Katuška. Honosnější vily s prvky renesance

či jiných stylů byly stavěny v dnešní ulici Ke Stadionu, kde byl již koncem 19. století

uplatněn typ velkého rodinného domu. Také na východě města začala vznikat jednotná

čtvrť rodinných domů a vilek. Další oblíbený benešovský zednický mistr Jaroslav Škoula

začal stavět domy se zdobnými secesními fasádami. Hlavní prostory Velkého náměstí byly

v roce 1872 vydlážděny. Ještě na počátku 20. století však měly část náměstí a ulic cesty

nedlážděné a blátivé, pouze okolo domů vedly mozaikové chodníky. Rybníky byly

zasypány převážně v roce 1871, některé až v roce 1906, kdy se začala budovat moderní

městská kanalizace (Procházková 2005, str. 34–35).
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Benešov za období první republiky rovněž těžil z faktu, že byl sídlem okresních institucí,

vojenské posádky, střediskem školství a dopravních stanicí. Stavebně se výrazně rozrůstal,

celkem bylo postaveno na 400 nových domů. Moderní soukromé domy s prvky

rondokubismu byly postaveny na Husově náměstí. Funkcionalistický moderní dům byl v

této době postaven také na Velkém náměstí, kde přestavbou zanikl jeden z posledních

typických měšťanských domů 18–19. století (Pelíšek 2013, str. 34–35).

Začaly vznikat domky na Červených vrškách a také byla vytvářena ulice Na Spořilově.

Počátkem 20. let vyprojektoval novou budovu městské spořitelny na Velkém náměstí ve

stylu funkcionalismu vynikající architekt Otakar Novotný, benešovský rodák. Počátkem

30. let byla vybudována chlapecká škola v Jiráskově ulici. Nemocnice se v roce 1935

rozrostla o chirurgický pavilon. Lázeňské družstvo postavilo v roce 1933 místo bývalých

rybníků koupadla Na Sladovce (Procházková 2005, str. 37).

Veřejná prostranství a domy byly vyzdobeny sochami, pamětními deskami či pomníky.

Dne 28. 10. 1933 byl na Velkém náměstí odhalen pomník Mistra Jana Husa, jehož autorem

byl Miloš Suchánek, benešovský rodák, který vytvořil také pamětní desku spisovatele

Františka Tůmy. V červnu 1935 byl zřízen u sokolovny pomník Františku Kudrnovi

(Procházková 2005, str. 38).

Obr. 13 - Vlevo pomník Mistra Jana Husa na Velkém náměstí, 1933–1960

29



Výrazně negativní vliv měla na město německá okupace. Veškerá stavební činnost se

zastavila, nucené přesídlení vyvolalo bytovou krizi a obyvatelstvo bylo vystěhováno. V

Konopišti byl v roce 1939 zřízen pracovní tábor, kdy pracovníci stavěli přeložku, silnici

Praha–Tábor, která obcházela Benešov (Pelíšek 2013, str. 35–39).

1.2.5 Demolice minulého režimu
V roce 1950 bylo v Benešově 92 hospodařících zemědělských usedlostí, které byly

zestátňovány drastickými donucovacími metodami, takže počátkem 60. let zde nebyl žádný

soukromý hospodář. Zanikly též drobné obchody, úroveň prodejen byla velmi nízká.

Znárodněno bylo v letech 1952–1962 celkem 162 činžovních domů. V poválečném období

se do města nepodařilo přivést žádný větší průmysl. Teprve v 70. letech se do okresního

města začaly stahovat některé průmyslové podniky (Procházková 2005, str. 39).

Počet obyvatel v 50. a 60. letech výrazně stagnoval, vzrostl z 9620 (1950) na 10171

(1968). Pracovní příležitosti chyběly, bytová situace byla katastrofální a přirozený

populační přírůstek nestačil vyrovnat ztráty způsobené odchodem lidí za výhodnějšími

podmínkami. Benešov patřil k nejzaostalejším městům v kraji. Udržoval si ráz

zemědělského maloměsta se špatnými komunikacemi, nízkou úrovní služeb a zásobování,

školství a kultury. Ani stavebně se po několik poválečných desetiletí nerozvíjel, až na

několik bytových domů v lokalitě Starý Spořilov. V letech 1964–1972 vyrostlo v Benešově

také první malé panelové sídliště v Bezručově ulici. V 70. a 80. letech vznikaly stavby na

místech zbouraných domů, zahradách či volných prostranstvích, jako je třeba budova

základní školy v Dukelské ulici, budova střední zdravotnické školy apod (Procházková

2005, str. 40).
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Obr. 14 - První panelové sídliště v Bezručově ulici, pohled na kostel na Karlově, 1988

Pomalu postupovala rekonstrukce obchodů a pohostineckých zařízení. V roce 1968 byl

rekonstruován hotel Pošta s divadelním sálem a některé malé restaurace a hostince. V

konopišťském areálu byl vystavěn Motel v roce 1965 a v letech 1969–1971 restaurace

Nová Myslivna (Mihola 2007).

Od poloviny 50. let se pomalu rozbíhala individuální výstavba rodinných domů a vilek.

Poslední podobu obou náměstí a ulic utvářela především přestavba v druhé polovině 19.

století a v prvních desetiletích 20. století. Nedbalá údržba a úpravy v druhé polovině 20.

století postupně setřely členitá, barevná a půvabná průčelí, zmizely balkonky. Vše, co

vyžadovalo precizní práci a častou údržbu, bylo nahrazeno cementovými omítkami. V

původním stavu s členitou fasádou zůstal hotel Pošta, secesní dům a novorenesanční dům

na Malém náměstí (Procházková 2005, str. 41–42).
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Městský areál zasáhly v 60. letech první demolice, které postihly především původní

dispozici města. Demolice byly zdůvodňovány především dezolátním stavem domů a z

důvodu úpravy vedení komunikací. Zásahy do dispoziční struktury v období let 1960–1970

však byly jen prvním krokem k dalekosáhlé přeměně městského jádra. Radikální přestavba

města začala počátkem 70. let. Záměrem bylo rozšířit bytový fond výstavbou

vícepodlažních panelových domů v centru, se smyslem šetřit zemědělskou půdu. V

následujících 20 letech byly zbořeny domy, jejichž údržba byla zanedbávána a které držely

již stěží pohromadě. Zbourána byla i část domů Na Karlově kvůli budoucí stavbě

kulturního domu. Poslední demolice se uskutečnily v roce 1992, kdy došlo k asanaci jižní

strany Tyršovy ulice. Zachováno bylo alespoň Velké náměstí, kterému dominuje piaristická

kolej a kostel sv. Anny (Procházková 2005, str. 42–43).

Město se vždy vyvíjelo a proměňovalo. V minulosti jeho ráz ovlivňovaly požáry, války a

jiné katastrofy, které tvář města radikálně proměňovali. Až na farní kostel a minoritskou

zříceninu se v původní podobě nedochovaly ani stavby v ulici Na Karlově, nejstarší části

města. Po prosperujícím městě 16. století zůstaly jen převážně nepřístupné gotické sklepy.

Město se vyvíjelo postupně, nové pomalu srůstalo se starým. Vytvářela se nová atmosféra

míst a ulic. Radikální přestavba města, která započala v 70. letech, však přinesla zásadní

zlom a podstatně změnila tvář historického jádra města (Procházková 2005, str. 43–44).

V roce 1978 byl otevřen obchodní dům Hvězda na místě zdemolované židovské synagogy.

Byla potlačena původní historická dispozice města a vyrostly bytové panelové domy. Byly

posunuty fronty domů a porušen směr ulic. Když se vrátíme na začátek, kdy vedly

náměstím tři hlavní cesty, Vlašimská (dříve Domašinská) dnes pokračuje ulicí Na

Bezděkově, a vstup na Malé náměstí je vyhrazen pouze pro pěší. Táborská (Miličínská),

která po staletí vycházela z náměstí, vlastně v části při náměstí zanikla. Nová výstavba zde

vytvořila slepou ulici, která je pouze pro pěší. Posunuta o několik metrů je také osa ulice

Na Bezděkově, Pražské ulice, atd (Procházková 2005, str. 45–45).

Město bylo postiženo rozsáhlou demolicí celých ulic, přesouvaly se a mizely sochy i

pomníky a spolu s domy byla odstraněna řada pamětních desek. Ohrožen byl i starý

židovský hřbitov, ten byl ale v roce 1978 alespoň z části zachráněn. Drastickým způsobem
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ubyla ve městě zeleň. Výrazně příznivější je stav Tyršovy ulice, která dodržuje blokovou

strukturu (Procházková 2005, str. 45).

1.2.6 Porevoluční rozvoj
Město se začalo rozvíjet do krajiny výstavbou bytových domů na Spořilově, v

Mariánovicích a v lokalitě U Koupadel, ačkoliv došlo k uvolnění obou ploch kasáren v

centru města (Pražské a Táborské). Územím Pražských kasáren byla vedena nová ulici

Karla Nového s přilehlou zástavbou. Do města bylo vestavěno několik supermarketů v

lokalitě Červené vršky, Čechově ulici i v průmyslové zóně za nádražím. Změn doznala i

nejstarší část města Karlov, kde vznikl nový domov pro seniory a park a také došlo k

výstavbě hotelu u základní školy Karlov. Přestavěna byla také budova radnice, za kterou

město i architekt obdrželi národní cenu za architekturu. V lokalitě Sladovka došlo k

výstavbě atletického areálu s přilehlými sportovišti a rozvíjí se i lokalita u Pivovaru

formou velkých bytových domů.

1.2.7 Konopiště a zámecký park
Gotický hrad Konopiště je v bezprostřední blízkosti města Benešov. Založil ho, nad

Konopišťským rybníkem, pražský biskup Tobiáš z Benešova v poslední třetině 13. století.

Byl nejspíš nejdokonalejší ukázkou francouzského kastela u nás (Mihola 2007).

Větší úpravy hradu, který se postupně přeměňoval na zámek, se chystaly až počátkem 18.

století. Na jižní straně byl zasypán příkop a byla zde zřízena terasovitá barokní zahrada.

Pět ze sedmi věží bylo sníženo a v původní výši byly ponechány pouze východní a nárožní.

Po několika přestavbách byla počátkem 50. let 18. století vybudována oranžérie, skleníky a

okrasná zahrada. Zámek si zachoval dvoudílnou dispozici původního hradu (Mihola 2007).

Když se stal v roce 1887 vlastníkem konopišťského panství František Ferdinand d’Este,

byly zámek a jeho okolí postupně upravovány tak, aby sloužily reprezentaci následníka

trůnu a jeho rodiny. Věže, které byly původně snížené, se opět zvýšily, poloválcová věž se

schodištěm byla zbořena, naopak byla přistavěna polygonní věž, střecha dostala vikýřové

výklenky, zaniklo i podhradí. Průmyslové podniky (cukrovar, parní pila, atd.) byly zrušeny

a některé (pivovar, lihovar) byly přestěhovány do Benešova. Demolic bylo opravdu

mnoho. Z pivovaru se stal dům pro hosty a byl zvýšen o jedno patro. Přeloženy byly také
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všechny veřejné cesty v bezprostředním okolí zámku. Obec Konopiště tak zcela zanikla.

Zámek obklopoval anglický park a obora o ploše až 340 ha. Zámecký sad byl také

rekonstruován a vznikla tam Růžová zahrada. Následník trůnu plánoval ještě další úpravy

areálu, kterým však zabránila jeho smrt (Mihola 2007).

Během 20. století byl zámecký park využíván částečně hospodářsky. V blízkosti zámku

došlo k výstavbě hotelu a parkoviště, na kterém byly v 90. letech dostavěny soukromé

objekty prodejen. Mezi Růžovou zahradou a Konopišťským rybníkem vzniklo také

přírodní divadlo (Mihola 2007).

Obr. 15 - Konopiště s pivovarem, který byl přesunut do Benešova

Obr. 16 - Pivovar v Benešově
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1.3 Urbanismus ve výtvarném umění
Umění se nachází v městském veřejném prostoru stejně tak, jako se nachází urbanismus ve

výtvarném umění. Mnoho umělců použilo město jako zdroj inspirace pro svou práci.

Nicméně bych jako první nejprve uvedla historické plány a veduty, které jsou na pomezí

umění a plánování. Tyto nádherné malířské či grafické záznamy jsou pro mě

neuvěřitelným dílem, už jen tím, že je lidé ve své době vytvářeli takto přesně, a to jen

podle pohledu nebo paměti. Stejně tak i historické plány či mapy jsou pro mě obrazy, ale to

už rozebírám v jiné části.

Obr. 17 - F.B.Werner – nejstarší pohled na Benešov, 1752

Obr. 18 - veduta Benešova – Johann Venuto, 1810
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Obr. 19 - Vojenské mapování, 1783

Obr. 20 - Stabilní katastr, 1840
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Při své práci jsem narazila na dílo Leonida Afremova, ruského umělce, který zobrazuje

scény z měst pomocí neuvěřitelně živé barevné palety. Přitahuje mne částečný realismus

díla a to, jak dokázal vykreslit přesnou scénu z města bez použití realistických barev. Jeho

práce je velmi pozoruhodná a dokáže přimět k zamyšlení nad okouzlující stránkou

městského života a rychlým tempem pohybu města. Můžeme si všimnout, že na obraze je

pouze jedna postava, která ve mě evokuje samotu, jež můžeme ve městech cítit. Lidé na

okraji společnosti by si možná přáli, aby pro ně bylo město tak barevné a příjemné, ale pro

mnohé to tak není. Přestože je toto dílo namalováno v jasných a radostných barvách, stále

jsem myslela na osamělou postavu, která kráčí městem v dešti.

Obr. 21 - Leonid Afremov – Time Square

Ve chvíli, kdy jsem poprvé spatřila práci Fabia Giampietra, mne jeho dílo velmi zaujalo.

Produkuje zkreslené letecké pohledy na města, které divákovi umožňují nahlédnout do

části města, kterou my jako lidé na zemi ve skutečnosti nevidíme. To mě přimělo přemýšlet

o tom, jak jsou vrcholy budov před námi skryty, a to obzvláště nyní, kdy lidé chodí po

městě a svou pozornost věnují např. mobilním telefonům místo toho, aby si všimli detailů
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budovy. Toto dílo mi také poskytuje cenný vhled do toho, jak se lidé v letadle nebo ptáci na

obloze mohou dívat na město. Dále ve mně vzbuzuje zvědavost, co se skrývá tam dole v

jeho městě, a na druhou stranu mě nutí přemýšlet o tom, zda mi chybí vědět to, co se děje

na střechách budov či co se tam nachází.

Obr. 22 - Fabio Giampietro – Scraping The Surface, 2020

Dalším pro mne dosud neznámým a zajímavým umělcem je Joseph Klibansky, jehož

východiskem je architektura a město, zejména hustě osídlené městské prostředí 21. století.

Digitální malba Klibanského obvykle sestává z několika stovek různých obrazů, které

společně vytvářejí nový, zajímavý a dynamický svět.
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Obr. 23 - Joseph Klibansky – Dreams of Eden, 2013

Piet Mondrian mě velmi překvapil tím, že i on se inspiroval ve svých dílech městem, a to

konkrétně New Yorkem. Dílo je abstraktní a můžeme na něm vidět protkané pruhy

základních barev připomínající ulice tvořící mřížku města. Barvy, živost i jistá

symetričnost připomínají energii města.

Obr. 24 - Piet Mondrian – New York City I, 1942
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Mimojiné i mapy či plány měst jsou také jistou formou umění. Nejsou to jen

dvourozměrné kousky papíru, které zobrazují umístění a geografické rysy světa. Jsou to

obrazy, které jsou základem pro další obrazy, portréty, sochy nebo i oděvy.

Matthew Cusick vytváří ohromující koláže, sochy a portréty. Sbírá mapy a rozřezává je

podle barev a odstínů a vkládá je do kompozic. Ale konkrétní vybrané mapy mají také

význam ve vztahu k tématu, časové ose a historii dané osoby. Používá mapy jako náhradu

za malování a každý jejich fragment je použit jako tah štětce.

Obr. 25 - Matthew Cusick – Red and Blue, 2010

Dalším velmi zajímavým způsobem využívá mapy umělkyně Nikki Rosato, která k

vytvoření neuvěřitelných soch užívá pouze části mapy, jako jsou silnice, dálnice a řeky,

které podle potřeby vyztužuje drátem. Vytváří tak sochy protkané jako žíly, které jsou

zelené, modré a červené, a vytváří tak trojrozměrný tvar sochy.
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Obr. 26 - Nikki Rosato – (Portrét), 2016
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2. Didaktická část

Téma své bakalářské práce jsem zpracovala do výtvarného úkolu, který jsem realizovala v

Mateřské škole v Poříčí nad Sázavou, jež se nachází nedaleko Benešova. Pracovala jsem

ve skupině dětí ve věku 4–5 let.

Abych nejprve děti uvedla do tématu a namotivovala je, nejprve jsem s nimi komunikovala

v kruhu a zjišťovala, jak se v tomto oboru orientují a co od nich mohu očekávat. Povídali

jsme si společně o tom, kdy, jak a proč vznikla architektura a co to znamená. Dále jsem jim

také přiblížila, jaký je rozdíl mezi urbanismem a architekturou. Dále také z čeho se obydlí

stavělo dříve a z čeho dnes a v jakých typech domů můžeme žít. Pak jsme si připomněli, co

jsou to mapy, k čemu jsou a jak vypadají.

Jak zní architektura?

Dále jsem chtěla představit architekturu z jiných úhlů pohledu a jinými smysly než těmi,

kterými je vnímána většinu času – tedy očima. Zaměřila jsem se především na vnímání

prostoru sluchem. V každém prostoru se zvuk nese jinak, budova samotná velmi ovlivňuje

to, co člověk uslyší nebo neuslyší, zda se při práci bude moci soustředit, či bude-li se

vůbec v místnosti cítit příjemně. Chtěla jsem docílit toho, aby si děti uvědomily, jaké

zvuky nás denně obklopují. Dětem jsem proto pustila nahrávky z různých prostředí (kostel,

bazén, hřiště, silnice, obchody atd.), jejich úkolem bylo popsat, co slyší, a v jakém

prostředí se daný zvuk odehrává.

2.1 Výtvarný úkol: Mapa města
Cílem je rozšířit povědomí o architektuře či urbanismu dětem předškolního věku. Jelikož

se i děti nepřetržitě setkávají s architekturou, ve které bydlí, učí se v ní či kolem ní chodí.

Přitom si jí nemusí vůbec všímat nebo rozumět. Cílem je také najít s dětmi, co vše je

součástí města, a pomoci jim uvědomit si, že to není pouze školka a domov, ale také jiné

funkce, zeleň, cesty, značky a lidé.

Na tvorbu města jsme použili velkou roli papíru, která byla umístěna na polystyrenové

desce, do které mohly zapichovat předpřipravené značky, větvičky a rostliny, které jsme

našli venku při procházce, abychom zvýraznili zelené části města. Na kreslení používaly
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fixy. Děti kreslily mentální mapu svého města podle paměti nebo fantazie. Dále jsme mapu

doplnili o další prvky, které tvoří město, jako jsou například papírové domečky, které z

šablony vystříhaly, slepily, nabarvily a následně nalepily na jimi vybrané místo.

2.1.1 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Dílčí cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti
jemné motoriky (koordinace ruky a oka)

Podoblast: Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Očekávané
výstupy:

Zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály

Konkretizované
výstupy:

Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i
umělých materiálů

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Dílčí cíle: Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti,
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

Podoblast: Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Očekávané
výstupy:

Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
(konstruktivních či výtvarných)

Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a
funkci

Konkretizované
výstupy:

Tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat
výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary)
Sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, tvořit dle
vlastní představy

Pochopit význam piktogramu (např. znát význam elementárních
dopravních značek)

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
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Dílčí cíle: Rozvoj kooperativní dovedností

Podoblast: Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Očekávané
výstupy:

Spolupráce s ostatními

Konkretizované
výstupy:

Spolupracovat při aktivitách nejrůznějšího zaměření, respektovat názory
jiného dítěte, domlouvat se

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní)

Dílčí cíle: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat,
spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním
dětem)
Rozvoj společenského i estetického vkusu

Podoblast: Kultura, umění

Očekávané
výstupy:

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik

Konkretizované
výstupy:

Zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými
prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením
s využíváním různých materiálů)

Dítě a svět (oblast environmentální)

Dílčí cíle: Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

Podoblast: Poznatky, sociální informovanost

Očekávané
výstupy:

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti
blízké, pro ně smysluplné a přínosné)

Konkretizované
výstupy:

Mít poznatky s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, slyší, a co
prožívá
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2.1.2 Tvorba dětí
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2.1.3 Reflexe
Děti mne velmi překvapily tím, kolik toho o architektuře věděly.. Jeden chlapeček

si myslel, že architektura znamená to, když se něco staví. Jiný zase říkal, že když se

něco rozbije, tak se to opraví a staví, přirovnal to k aktuálně se opravujícímu mostu

nedaleko školky. V tom najednou holčička řekla: ’’A co třeba paneláky?’’ Dále se

náhle ze všech stran začaly ozývat další děti: ’’A všechny tunely! A mosty! I kostel?

A Konopiště! Hrad! A ještě i ohrada!’’

Poté, co jsem se zeptala, co je to architektura, jsem přešla k tomu, aby mi řekly, kde

si doma hrají. Odpověď samozřejmě zněla, že v jejich pokojíčku. Tím jsem přešla k

tématu, že aby si i děti v pravěku mohly někde hrát, jíst, spát apod., musely si také

najít nebo postavit nějaké své obydlí, a tím vznikla první architektura. Ptala jsem se

tedy, kde žili ti pravěcí lidé, na což mi děti odpověděly, že v jeskyních a domečcích.

Zaslechla jsem také slova jako slova panelák a kostel, díky čemuž jsem se následně

ujistila, zda si opravdu mohli pravěcí lidé postavit tyto budovy. Chlapeček

odpověděl: ’’Ne, protože neměli moc materiálu.’’ Touto odpovědí mě také velmi

překvapil, dala jsem mu za pravdu a dodala, že ani neměli tolik zkušeností a
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nedokázali si takové budovy postavit. Názorně jsem jim tedy ukázala, co za

přístřešky si stavěli dříve a jak se domy stavěly a rozvíjely až do současnosti.

Další má otázka byla, jestli by věděli, z čeho se staví domy dnes. Odpovídaly, že z

cihel, betonu a že mají střechu, a jeden chlapeček dodal: ’’A komín, ten se staví také

z cihel, ale z půlky se to dělá z kovu.’’ Najednou další začal mluvit o kamenech a o

tom, že se míchají v míchačce a že se z nich staví, protože jsou silné. Opět jsem mu

dala za pravdu a dodala, že jsou odolné, nejdou rozbít a ani déšť jim neublíží,

jelikož dříve se stavělo ze dřeva, které se rozmočilo a následně rozpadlo.

V jakém domě můžeme bydlet? ’’Třeba v paneláku! Z domečku, který je postavený

z cihel!’’

’’Urbazizmus? Co to je?“. I když jsem věděla, že urbanismem jim spíše zamotám

hlavu, přesto jsem jim pojem zkusila přiblížit. Očividně je to ale moc nezajímalo,

tak jsem přešla už na poslední otázku, zda by věděli, co je to mapa.

’’Mapa za pokladem! Mapa domů! Ukazuje cestu! Nebo abychom se neztratili!

Abychom našli dům.’’ Opět jsem názorně ukázala, co to mapa je a jak vypadá, což

už věděly, ale namotivovala jsem je právě na ten výtvarný úkol, mapu města, který

následně společně vytvářeli.

Po komunikačním kroužku jsem jim také pouštěla zvuky, které mohou slyšet ve

městě, jež téměř všechny bez problémů uhádly.

Povídání i poslech zvuků je velmi bavil a cítila jsem v nich zapálení, hojně a s

nadšením odpovídaly a opravdu mě u některých dětí potěšilo, jaké vědomosti již o

architektuře mají. Domnívám se, že jsem svou přípravu zvládla velmi dobře a

dokázala jsem děti namotivovat.

Co se týče samotné práce dětí, nejprve jsem jim vysvětlila, co po nich požaduji, a

ještě jsme si společně připomněli, co všechno ve městě můžeme vidět. Nechala

jsem jim volnou ruku v tom, jaké barvy budou používat, kde, kam a co nakreslí či

nalepí, jen jsem zdůrazňovala, aby se to týkalo města. Některé značky, které jsem

předpřipravila již znaly, tudíž jsem pouze nahlížela, kam je umístí a zda to bude
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odpovídat místu jím určené. Co se týče přírodnin, ty jsem lepila tavnou pistolí, na

jimi určené místo.

Co se týče cílů, domnívám se, že byly téměř všechny splněny. Možná jen ta

spolupráce neprobíhala tak, jak jsem si představovala. Děti tvořily spíše

samostatně, moc se nedomlouvaly mezi sebou, až na výjimky, což může být

zapříčiněno jejich nízkým věkem. Děti spolu ovšem neměly žádné problémy,

například s tím, že jim zasahují jiné děti do jejich tvorby apod. Až na nějaké

nedostatky jsem s výběrem práce a způsobem podání informací dětem velmi

spokojena.
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3. Praktická část

3.1 Realizace sady obrazů
Zrealizovala jsem sadu obrazů urbanistického vývoje města. Ztvárnit mapu, kde je vidět

vývoj města, byl takový první impuls k dalšímu rozvíjení mé bakalářské práce. Chtěla jsem

se zaměřit právě na mé rodné město Benešov a i proto, abych se o tomto městě dozvěděla

víc a více poznala jeho historii.

Hledala jsem jakoukoli inspiraci, která by mi napomohla výtvarně vyjádřit mou vizi. Sice

jsem nikde nenašla přesně to, co jsem si představovala, ale největším impulsem byla tato

fotografie:

Obr. 27 - Urbanistický vývoj, Vídeň

I přesto, že jsem přesně nevěděla, co přesně chci vytvořit, začala jsem pracovat. Nejprve

jsem se rozhodla, jaké období budu ztvárňovat. Vybrala jsem ta nejvýznamnější pro vývoj

tohoto města, a to rok 1840, 1953 a 2020. Začala jsem shánět kvalitní mapy z těchto tří

období a z různých archivů, geoportálů či na Benešovských stránkách, kde se mi povedlo

najít kvalitní mapy ze zvoleného prvního a třetího období.
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Problém nastal u mapy z roku 1953, která byla sice dostupná, ovšem nebyl to soubor, ale

čistě jen mapa, tudíž jsem nepřišla na jiný způsob, než celé město postupně z mapy složit z

kousků. Dělala jsem snímky obrazovky, posouvala mapu dál, opět jsem udělala snímek

obrazovky, posunula mapu a tak dále. Po nasnímání celého města a jeho okolí jsem poté ve

Photoshopu kousky dávala dohromady. Potýkala jsem se s tolika různými problémy, jako

například s tím, že se mi mapa neustále oddalovala na celou Českou republiku, tudíž jsem

musela podle posledního snímku najít, kde přesně jsem skončila a navázat na to. Při

samotném skládání kousků mapy dohromady přišly další problémy, mapa často

nenavazovala, některé snímky byly přiblíženější, takže jsem musela znovu najít přesné

místo a znovu dát vše dohromady.

Po těchto nesnázích jsem si všechny tři mapy vložila opět do Photoshopu a snižováním

průhlednosti jsem je na sebe navrstvila tak, aby se správně překrývaly a vše sedělo. Poté

jsem je uložila ve správných rozměrech a dala je vytisknout na velký formát.

Protože mapy budu zaznamenávat na pauzovací papír, musela jsem nejprve vybrat, jakým

výtvarným nástrojem budu tvořit. Zvolila jsem tedy temperové barvy a zkoušela, jak

intenzivní vrstvu musím dát, aby bylo po překrytí všech tří vrstev vše zřetelně vidět.

Zkoušela jsem několik kombinací barev z palety a zvolila jsem barvu modrou, zelenou a

růžovou, a to také proto, že se mi k sobě tato kombinace hodila a tyto barvy byly nejvíce

vidět přes vrstevní.

Začala jsem tedy první mapou z roku 1840. Vytisknutou mapu jsem si rozložila na zem a

přes ní jsem rozložila pauzovací papír. Vše jsem zatížila, aby se mi papír neposouval, a

modrou barvou jsem začala jednotlivé domy vybarvovat. Vytvořila se mi tak abstraktní

mapa, založená na realitě.

U druhé vrstvy, u té již z počátku problémové mapy, nastal další problém. Po složitém

sestavování mapy jsem až těsně před prací zjistila, že jsou to letecké snímky, ze kterých jde

velmi těžko rozpoznat dům, strom či jiný objekt. Tento problém jsem odložila a začala se

věnovat poslední vrstvě.

Poslední, tudíž současná mapa, byla bezproblémová až na to, že na ní bylo nejvíce domů.

až do konce jsem se domnívala, že bude tato mapa nejsložitější. Na tuto vrstvu jsem zvolila
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barvu růžovou. Po dokončení vrstvy jsem se opět vrátila k té problémové a zkoušela jsem

domy barevnou fixou zvýraznit, ale opět jsem nedokázala zřetelně rozeznat, co je dům.

Nastala chvíle, kdy mě nenapadlo nic jiného, než z té současné mapy mazat domy, které v

50. letech nebyly. Pustila jsem se tedy do toho, stříbrnou fixou jsem domy „mazala” a při

tom jsem se koukala na mapu z 50. let na tabletu a podle označení čísel jsem věděla, že se

jedná o dům. Různě jsem přecházela z vrstvy na vrstvu v geoportálu, z topografických na

katastrální až přes ortofotomapy a luštila jsem. Některé domy jsem musela zvětšit,

posunout nebo naopak zmenšit či úplně odebrat nebo přikreslit. Přes velké trápení jsem

nějak dospěla k samotnému závěru a mohla tak začít i tuto mapu zaznamenat na pauzovací

papír, a to zelenou barvou.

Po zhotovení všech tří vrstev jsem všechny přiložila na sebe a sledovala, jak spolu fungují.

Všechny vrstvy na sobě poměrně dobře seděly, takže jsem mohla ořezat jejich kraje.

Protože pauzovací papír byl možná příliš tlustý, spodní vrstva nebyla znát natolik, jak jsem

si představovala. Rozmýšlela jsem tedy, jak hotové dílo dát do finální podoby. Původní

vize byla taková, že se mělo dát jednotlivými vrstvami listovat, ale protože byl důležitější

spíše celek než jednotlivé vrstvy, rozhodla jsem se je všechny zasklít. Zasklení pomohlo i

tomu, že se vrstvy na sebe dostatečně přitiskly a byly tak více vidět. Abych ovšem ještě

zvýšila zřetelnost, rozhodla jsem se zasklené dílo ještě zarámovat a vložit do něj LED

pásky, a tím ho podsvítit. Výsledné dílo je vysoké 122 cm a široké 93 cm.

Na závěr bych jen dodala, že jsem se svým dílem nadmíru spokojena. Nyní už budu pro

příště vědět, na co si dát pozor a jak lépe postupovat. Moje vize a očekávání byli splněny,

cíl zaznamenat a vidět, jak se město Benešov rozvíjelo, byl též splněn.
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Obr. 28 a 29 - Pavla Klabíková – Vývoj města Benešov, 2021
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3.2 Dotazníkové šetření
Dne 9. dubna 2021 jsem zrealizovala dva výzkumy prostřednictvím dotazníků na téma

Benešov.

3.2.1 Vyhodnocení dotazníku – Co víte o historii Benešova?
Do tohoto dotazníkové šetření se zapojilo celkem 163 respondentů, avšak je vyhodnocen

pouze ze 100 odpovědí (63 žen a 37 mužů). Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit, jak

obyvatelé Benešova a okolí znají historii Benešova. Dotazník obsahoval celkem 15 otázek

uzavřeného typu.

Nejčastěji odpovídali lidé do 25 let (25), o něco méně lidé mezi lety 26–35 (23), mezi lety

46–55 (19), dále mezi lety 36–45 (16) a zbylých 17 lidí bylo starších 56 let.

V Benešově a okolí žije 90% respondentů.

To, že minoritský klášter na Karlově založil Tobiáš z Benešova, vědělo 64 lidí. Zbylých 36

odpovědělo nesprávně, avšak ti, kteří zvolili odpověď rod Benešoviců, nebyli daleko,

jelikož Tobiáš z Benešova byl členem rodu Benešoviců.
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Jelikož se benešovské tržiště svažovalo do bažinatého a močálovitého terénu, tak jím

protékalo několik potůčků. Vědělo to 70 lidí, což bylo možná tím, že se jedné části města v

centru říká Na blátě. Zbylých 30 respondentů odpověď neznalo.

Dům s gotickou dispozicí byl zachován pouze jeden jediný, a to cukrárna, která se nachází

na Masarykově náměstí. Odpověď na tuto otázku vědělo 30 lidí. Ostatní si mysleli, že

domů s gotickou dispozicí je v Benešově 5–10 či 10 a více.
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V roce 1978 byl otevřen obchodní dům Hvězda, který se nachází pod Masarykovým

náměstím u kruhového objezdu. Co bylo do té doby na tomto místě? 7 lidí si myslelo, že

tam nebylo nic a 40 lidí, že tam býval rybníček. Což mohli respondenti odvodit z

předchozí otázky ohledně bažin a potůčků. To, že tam byla židovská synagoga vědělo 52

lidí.

To, že na Velkém náměstí byla jako první postavena radnice (dnes budova u soudu), vědělo

téměř 75 % lidí, zbylých 25 % si myslelo, že to byl městský úřad či pošta.

Další otázka byla spíše zaměřena na to, jak se obyvatelé orientují v jednotlivých obdobích

a válkách. To, že ve třicetileté válce bylo město několikrát vypáleno a zřítil se minoritský

klášter, nevědělo pouhých 23 lidí, kteří zvolili odpověď stoletá či 2. světová válka. Tudíž

77 respondentů tento fakt vědělo.

Piaristy byla v roce 1705 započata stavba piaristické koleje na rohu Velkého náměstí a

Konopišťské cesty. Kdo je to piarista? Člen katolického řádu, který vychovává mládež.

Tuto odpověď znalo 81 respondentů a 19 ne.

Fakt, že se v dolní zvonici na Karlově nachází jeden z nejstarších zvonů v Čechách, který v

roce 1322 ulil zvonař Rutger, 59 lidí nevědělo a 41 vědělo.
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V letech 1964–1972 vyrostlo v Benešově první malé panelové sídliště v Bezručově ulici.

50 lidí odpovědělo správně a 51 lidí zvolilo jinou lokaci.

Ve 13. století zámek Konopiště nezaložil ani Albrecht z Valdštejna a kupodivu ani

František Ferdinand d´Este, ten se stal vlastníkem konopišťského panství až v roce 1887.

Tyto dvě odpovědi zvolilo dohromady celkem 35 lidí a správná odpověď byla Tobiáš z

Benešova, kterou zvolilo 65 lidí.

Poté co se stal František Ferdinand vlastníkem, tak se gotický hrad Konopiště potýkal s

velkými úpravami a postupně se tak přeměňoval na zámek. Toto vědělo více než 75 %

respondentů.

A poslední otázka z tohoto dotazníku zněla takto: Věděli jste, že bylo v Konopišti mnoho

průmyslových podniků (např. pivovar, lihovar) a že všechny veřejné cesty v okolí zámku

byly přeloženy, čímž zanikla obec Konopiště? 67 lidí odpovědělo, že ano a 33 že ne.
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3.2.2 Vyhodnocení dotazníku č. 2 – Život v Benešově
Tento dotazník se týká života ve městě a byl sestaven tak, aby umožňoval určit míru

spokojenosti obyvatel s úrovní kvality života ve městě a získat cenné připomínky,

poznámky a podněty k odstranění nedostatků při budoucím rozvoji města.

Do tohoto dotazníkové šetření se zapojilo celkem 106 respondentů avšak je vyhodnocen

pouze ze 100 odpovědí (62 žen a 38 mužů). Dotazník obsahoval celkem 9 otázek

uzavřeného typu a 12 otázek otevřeného typu.

Nejčastěji odpovídali lidé mezi lety 26–35 (27), o něco méně lidé mezi lety 46–55 (22),

mezi lety 36–45 (17), dále do 25 let (16) a zbylých 18 lidí bylo starších 56 let.

V Benešově a okolí žije 83 respondentů, 13 lidí zde žije a pracuje či studuje, zbylých 8

sem chodí pouze za prací či studiem aj.

Nejvíce lidí (28) žije na okraji Benešova, 27 na sídlišti a 24 v centru, 21 lidí uvedlo, že zde

nežijí či zvolili možnost jiná. Z těch žijících v Benešově žije téměř polovina lidí (40) v

rodinném domě, a o druhou polovinu se dělí lidé žijící v bytovce (23) a panelovém domě

(27). Z toho polovina lidí žije ve vlastním domě a polovina platí nájem aj.
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Odpovědi ze spokojeností města jsem zvolila ve formě hvězdiček. Pouze 10 lidí dalo 5/5

hvězdiček. Nejvíce volili variantu 4/5 hvězdiček, což mě mile překvapilo, a učinilo tak 46

lidí. 3/5 dává městu 32 obyvatel. 2/5 zvolilo 9 lidí a 1/5 pouhý 3 obyvatelé.

Na otázku: Jaké je vaše nejoblíbenější místo?, odpověděli respondenti poměrně jednotně.

(Někteří zvolili více odpovědí, tudíž počet nebude relevantní). 37 lidí vybralo jako

nejoblíbenější místo Konopišťský areál. Nenašli pravděpodobně přímo ve městě své

oblíbené místo a vyhledávají spíše přírodu, ticho, čisto a klid. Jedna respondentka napsala:

„Všude, kde nejsou lidi, a tudíž ani odpad od lidí. Všude, kde na nás dýchá příroda a ne

betonové monstrum, jako na nádraží. Z města se stává jedna velká reklama na beton a

železo“. Druhé nejoblíbenější místo obyvatel Benešova je sportovní areál Sladovka, ve
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kterém se nachází přírodní koupaliště s udržovanými okolními travnatými plochami,

dřevěná lehátka, sprchy, převlékárny, pískoviště, občerstvení, volejbalové hřiště nebo hřiště

na petanque. Náměstí jako své nejoblíbenější místo zvolilo 9 respondentů. Dalšími

oblíbenými místy je také plno hospod či restaurací, domovů, park Klášterka či park u

Gymnázia, atd.

Naopak na otázku nejméně oblíbeného místa v Benešově už nebylo odpovídáno tak

jednotně. 21 lidí neuvedlo žádné místo. Nejčastější odpovědí bylo vlakové nádraží a jeho

okolí. K tomuto místu bych se i já k 16 respondentům připojila. Jelikož se na tomto místě

vyskytují lidé bez domova a uživatelé omamných látek, od kterých nevíme, co můžeme

očekávat a obtěžují nás. Dalším velmi neoblíbeným místem je objekt Táborských kasáren,

což je dle respondentů nevyužité, chátrající, zabírající místo, je v blízkosti azylový dům a

právě velmi neoblíbené místo nádraží. Dalším, i mně nepříjemným místem, je park ve

vnitrobloku za Tyršovou ulicí, který je přezdívaný “Fet parkem”, což asi vypovídá o tom,

jací lidé se zde vyskytují. Dále jsou to také oblasti kolem obchodů (Billa, Penny, atd.) či

různá sídliště, a to opět kvůli již zmíněným lidem.

Téměř všichni respondenti tráví svůj volný čas procházkami, během či jiným sportem

především v těchto lokalitách: Konopiště, park na Klášterce, koupadla na Sladovce a po

okolí Benešova. Plno lidí také tvrdí, že není kde či jak svůj volný čas trávit ve městě. Když

lidé tráví čas v centru města, tak ho tráví v restauracích, kavárnách, hospodách, obchodech,

s dětmi na hřištích, v kině, apod.

Za nejzajímavější či nejvýjimečnější místo považují téměř polovina respondentů oblast

Karlova a jeho zříceniny minoritského kláštera či park na Klášterce. A téměř druhá

polovina lidí vybrala opět okolí zámku Konopiště. Dále také vybrali náměstí a i konkrétní

budovy jako funkcionalistická budova na náměstí, MUD, piaristická kolej, apod.

Další otázka, která zní: Na kterém místě se bojíte? je velmi úzce spjata s otázkou, které

místo je nejméně oblíbené. 35 statečných lidí se nikde a ničeho nebojí. Zato místem, kde se

lidé cítí ohroženě, je především opět nádraží a Táborské kasárny, také místa, kde není

veřejné osvětlení, podchody, úzké uličky, v nočních hodinách také okolo klubů, diskoték,

na náměstí a v Tyršově ulici a již zmíněném „Fet parku“.
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86 respondentů odpovědělo, že centrem města je náměstí a jeho okolí. Několikrát zmíněna

byla kašna na Velkém náměstí, dále také obchodní dům Hvězda pod náměstím, ale také

Karlov. Odpověď náměstí a jeho okolí není špatná, avšak kdybychom chtěli být přesní, tak

je to křižovatka u Bati, která spojuje všechny části města.

Jak často se obyvatelé zdržují na náměstí a za jakým účelem? Všichni respondenti se zde

zdržují minimálně, buď pouze prochází nebo kvůli vyřízení úředních záležitostí, nákupu,

srazu s přáteli, parkování, navštívení banky, polikliniky či restaurace. Avšak pokud se na

náměstí odehrává nějaká kulturní akce jako trhy, jarmark, koncert, letní kino, hokej či

rozsvícení vánočního stromečku, tak zde čas tráví rádi a častěji. Někteří zde pracují a

někteří zde posedí a sledují rytmus života, prochází se psy či chodí s dětmi ke kašně. Jeden

respondent odpověděl, že se zde nezdržuje, neboť jsou zde nepohodlné lavičky bez

opěradel.

Co je podle obyvatel nejslabší stránkou města?

Dopravní infrastruktura, silnice, placené parkování a komunikace o této problematice.

Lidem zde chybí dobrý bar, čajovna, veřejné WC, obchody s oblečením, místa pro děti,

zeleň, větší parky, parky pro psy, velký venkovní bazén, stavební pozemky, cyklostezky či

stezky pro in-line brusle nebo kočárky. Absolutní podcenění města investice do okrajových

prostorů města, do vycházkových prostor, komunikací, cest, laviček, odpadkových košů a

údržby. Dále jsou zde úzké a rozbité chodníky. Je zde nedostatek různorodého a

sportovního vyžití a nekvalitní kulturní život. Problémová je také nesnadná cesta do

Konopiště, špatné vedení města, herny, lidé pod vlivem omamných látek, nepořádek. Lidé

by zrušili „ekovláček“. Moc paneláků a nekultivovaná a neregulovaná stavba nových domů

v blízkosti centra i v centru města působí chaoticky. Nevyužitý je také areál Pražských

kasáren. Jeden z respondentů říká: „Všechno v něm krachuje, výstavba nesmyslných

obchodních domů, jejichž cenová relace není v souladu s cenovou skupinou místních ani

okolních obyvatel, nedostatek kulturních akcí, žádné pracovní příležitosti, lidé tu jen

přebývají, ale za prací dojíždějí do Prahy“.
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Kde má město naopak silnou stránku města?

Mnoho lidí na tuto otázku nedokázalo odpovědět, avšak i silná stránka našeho města se

našla. A to především opět Konopiště, zeleň a lesy v okolí, bezpečnost, dopravní

dostupnost a blízkost k Praze, historie, Karlov, architektura historického jádra, osobnosti,

kulturní akce (pivní slavnosti, koncerty, festivaly, letní koncerty na náměstí). Dále také

velké množství restaurací na počet obyvatel, lékáren, dětských hřišť, škol a sportovišť.

Co se týče dopravy, tak 61 respondentů využívá k přepravě za prací či školou auto a 46

chodí pěšky.

Když se řekne slovo památka, tak si téměř většina obyvatel vzpomene na zříceninu

minoritského kláštera na Karlově a Karlov celkově. Toto místo si jako první vybavilo 67

obyvatel. Jako druhá nejčastější památka bylo Konopiště, to zvolilo 30 obyvatel. Dále se

také objevila místa, jako je piaristická kolej, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Anny,

gymnázium nebo také pivovar.

Předposlední otázka je zaměřena právě na Konopiště, kdy mě zajímalo jak často ho tedy

lidé navštěvují. Odpovědi mě trochu zarazily, protože je to pro všechny tak oblíbené místo,

ale 37 lidí odpovědělo, že ho navštěvují jen občas, párkrát za rok. 29 lidí ho navštěvuje

jednou či vícekrát za měsíc a dalších 25 lidí jednou či vícekrát za týden.
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Poslední otázka již není o Benešově, ale zajímalo mě, jak by lidé vysvětlili dětem, co je to

urbanismus či architektura. Pro 38 respondentů to bylo těžká otázka a nedokázali na ni

odpovědět. A když už odpověděli, tak jen pár slovy: styl výstavby, je to věda, domy ve

městě, historie, hezký dům, rozvoj města, tvář města, vzhledové pojetí staveb, styl staveb,

apod. Ale někteří se rozepsali o něco více: „Jsou to plány na stavbu domů, starání se o

krásu a souvislost staveb.’“, „Když někdo postaví budovu, která bude mít významné

prvky.“, „Láska k místu a odraz života v budovách a místech.“, „Nauka o stavbě a rozvoji

měst/obor a způsob přemýšlení o životním prostředí lidí a jeho vytváření.“, „Podívej se

okolo sebe a řekni, jestli to, co vidíš, se ti líbí nebo ne. A zkus si představit, že tam žiješ a

jak by ti tam bylo.“, Je to umělecko-technický obor, který se zabývá kompletním

plánováním obytných sídel s ohledem na místo, historii, kulturu, klimatické podmínky,

přírodu a v neposlední řadě na potřeby lidí.“, „Architektura se zabývá stavbami – nejen

stavbou budov, ale i tím, jak vypadají, historií apod. Urbanismus se zabývá stavbou města

jako takového, aby vše dobře fungovalo.“, „Architektura – způsob, jak je která stavba

postavena, urbanismus – začleňování jednotlivých projektů do stávající zástavby.“,

„Budování domu, přírody, prostoru pro lidi za určitým účelem. Bydlení, odpočinku,

činnosti, ochrany přírody a zvířat.“, „Citlivé zasazení měst do krajiny a jejich přirozený

rozvoj v souladu s přírodou, smysluplný plán rozvoje města a jeho další výstavby.“, „To

první netuším co je, tudíž bych je poslal za maminkou, a to druhý nevím neumím popsat

asi slovy.“
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Závěr

Pro tuto práci jsem nashromáždila mnoho geografických a jiných materiálů, které se týkají

města Benešov. Tyto materiály jsem musela vhodně setřídit k dalšímu zpracování. Některé

části dat však nebyly kompletní a bylo proto nutné provést podrobnou ruční editaci.

Některé vrstvy byly upraveny na základě přímého pozorování v terénu. Dále byly z těchto

dat zpracovány jednotlivé listy map, které byly následně navrstveny na sebe, čímž vznikl

výsledný obraz.

V této práci je také text obsahující přehled počátků vývoje stavby měst a urbanismu, a vliv

na město Benešov a jeho vývoj. Díky této práci jsem poznala město Benešov ještě blíže

než tak bylo doposud a také jsem prověřila jeho obyvatele formou dotazníků. Dozvěděla

jsem se tedy i jak se obyvatelé Benešova v tom městě cítí, jak ho vnímají a znají.

Zpracovávám zde i zobrazování urbanismu v současném výtvarném umění a poznala jsem

tak mnoho nových umělců a zajímavých děl a technik.

Také jsem vděčná za to, že jsem měla možnost se dozvědět, jaké znalosti mají děti v

předškolním věku v oblasti architektury a prodiskutovat s nimi toto téma, a rozšířit jim tak

povědomí o architektuře.

Při shromažďování literatury jsem měla problém především v jejím dohledání a to zvláště

v období nouzových stavů. Celkově tato doba byla velkým problémem, a to nejen v

sehnání literatury, ale i mnoha dalších materiálů použitých v praktické či didaktické části.
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8. Situační plánek Benešova při hledání místa pro piaristickou kolej, 1680.

Převzato z: PROCHÁZKOVÁ, Eva. Benešov. Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 8071857289.

9. Obrázek - Letecký pohled na kostel sv. Anny s  piaristickou kolejí, asi 2013.

Převzato z: PELÍŠEK, Jaroslav, ed. Benešov: "nejen" město v podzámčí. Benešov: Město

Benešov, 2013. ISBN 978-80-260-5254-8.

10. Obrázek - Nahoře nádraží v období 1950–1960

Dostupné z: https://www.benesov-city.cz/historie%2Dmesta%2Dbenesov/ds-1132

11. Obrázek - Pseudobarokní dům u nádraží.

Dostupné z:

https://www.facebook.com/archibn/photos/a.442785672433828/1034446723267717
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12. Obrázek - Pražská ulice nahoře z roku 1912 a dole z roku 2013.

Dostupné z:

https://www.facebook.com/starybenesov/photos/a.818120491605019/726443244106078

13. Obrázek - Vlevo pomník Mistra Jana Husa na Velkém náměstí, 1933–1960.

Dostupné z: http://vencovypindy.blogspot.com/2019/01/zapomenuty-benesov.html

14. Obrázek - První panelové sídliště v Bezručově ulici, pohled na kostel na Karlově, 1988

15. Obrázek - Konopiště s pivovarem, který byl přesunut do Benešova.

Dostupné z: http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000676

16. Obrázek - Pivovar v Benešově.

Dostupné z: http://www.industrialnitopografie.cz/karta.php?zaznam=V000675

17. Obrázek - F.B.Werner – nejstarší pohled na Benešov, 1752.

Dostupné z:

https://www.facebook.com/archibn/photos/a.435797563132639/760822413963484

18. Obrázek - veduta Benešova – Johann Venuto, 1810.

Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/s-venuto_1.htm

19. Obrázek - Vojenské mapování, 1783.

Dostupné z:

https://www.facebook.com/archibn/photos/a.465370190175376/465370340175361

20. Obrázek - Stabilní katastr, 1840.

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beneschau_COSK_1840.jpg

21. Obrázek - Leonid Afremov – Time Square

Dostupné z: https://www.afremovpaintings.cz/

22. Obrázek - Fabio Giampietro – Scraping The Surface, 2020

Dostupné z: http://fabiogiampietro.com/

23. Obrázek - Joseph Klibansky – Dreams of Eden, 2013

Dostupné z: https://josephklibansky.com/

24. Obrázek - Piet Mondrian – New York City I, 1942

Dostupné z: https://www.piet-mondrian.org/new-york-city.jsp

25. Obrázek - Matthew Cusick – Red and Blue, 2010
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Dostupné z: https://www.hollyjohnsongallery.com/artist/Matthew_Cusick/info/

26. Obrázek -  Nikki Rosato – (Portrét), 2016

Dostupné z: https://www.nikkirosato.com/

27. Obrázek -  Urbanistický vývoj, Vídeň

Dostupné z:

https://www.geobusiness.cz/urbanisticky-vyvoj-viden/urban-change-in-time-viden-vizualiz

ace/

28. a 29. Obrázek - autor Pavla Klabíková – Vývoj města Benešov, 2021

Seznam grafů

Pro tvorbu otázek, sběr odpovědí a vytváření grafů jsem použila tento zdroj:

www.survio.com
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