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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Litoměřice
18. a 19. 4. 2002

Jarní seminář

Transformace nevyužívaných území
Asociace pro urbanismus a územní plánování pořádá ve
svém pravidelném jarním cyklu seminář s mezinárodní
účastí, tentokrát na téma transformace bývalých vojenských výrobních a dalších ploch.
V řadě měst ČR i na venkovských územích se nalézají
často velmi rozsáhlá území, která jsou na jedné straně
značným potenciálem (velmi dobrá poloha, soustředěné
vlastnictví pozemků – mnohdy v rukou státu či obce), na
straně druhé velkým problémem, někdy až nebezpečím
(kontaminace, nevybuchlé střelivo aj.). Rozsah problémů
je mimořádný a téměř vždy vyžaduje obrovské kapitálové
vklady.
Je zřejmé, že nabídka některých areálů (např. vojenských
letišť) vysoce převažuje reálně možnou poptávku.

Velkým nebezpečím se často ukázala nedomyšlená privatizace, kde nejčastěji čitelným produktem jsou dlouhodobě opuštěné chátrající areály, navíc s komplikovanými
vazbami k pozemkům. Existují však i úspěšné realizace,
i když jejich urbanistické či architektonické řešení je
mnohdy vnímáno velmi rozdílně.
V současné době dochází k nové vlně nabídek areálů,
zejména vojenských včetně areálů uvnitř měst. V nejbližší
době zřejmě dojde i k zániku dalších polostátních výrobních areálů, neboť jejich další dotace již nebude možná.
Seminář by chtěl upozornit na zajímavé projekty včetně
těch, které nedošly svého naplnění, a upozornit na problémy, které s transformací velkých areálů souvisejí
a které bývají často nedostatečně vnímány.
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hotel Roosevelt, Rooseveltova 18
hotel Salva Guarda, Mírové nám. 12
hotel Lovochemie, Vrchlického 10
vhodné parkování
Okresní úřad, Na Valech
penzion Koliba, Českolipská
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Litoměřice 18. a 19. dubna 2002
Program
čtvrtek 18. 4. 2002
9.00–10.00 prezence účastníků
10.00–10.30 zahájení, vystoupení hostitelského města
10.30 – 11.30 Litoměřice (J. Mužík) – nevyužívané objekty v památkové rezervaci,
Terezín (P. Vávra) – transformace pevnostního města
11.30–13.30 polední přestávka (oběd, ubytování)
13.30–14.15 Manchester (D. Williams) – revitalizace průmyslové zóny
14.15–15.00 Mnichov (R. Andres) – bývalý průmyslový areál
15.00–15.45 Porúří (P. Zlonicky) – IBA Emseckerpark
15.45–16.10 přestávka
16.10–17.00 Praha (P. Durdík, V. Klokočková, A. Hořejší) – transformační území – např.
Vysočany, Smíchov, Holešovice apod.
17.00–17.45 Olomouc (J. Zimová)
17.45–18.30 Paříž – významné regenerované plochy, areály a stavby
od 20.00 společenský večer v Kolibě
pátek 19. 4. 2002
8.30–9.15 Ostrava (V. Kuta, J. Sedlecký) – rozšíření a regenerace městského centra
ve vazbě na bývalé průmyslové areály (Karolína)
9.15–10.00 Kladno (D. Pokojová) – transformace průmyslové zóny Koněv
10.00–10.45 Vysoké Mýto (M. Košař) – plochy po armádě
10.45–11.00 přestávka
11.00–11.30 Český Krumlov (P. Koubek, V. Poláčková) – transformace bývalých
výrobních ploch u řeky
11.30–12.00 Mladá (M. Körner) – využití bývalého vojenského újezdu
12.00–12.45 diskuse
12.45–13.00 závěry
Poznámka: program je orientační a během příprav semináře může ještě doznat změn.
Organizační informace
1. Závaznou přihlášku spolu s kopií
dokladu o platbě účastnického poplatku
zašlete nejpozději do 20. 3. 2002 na
adresu:
Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR
Perucká 44
120 00 Praha 2
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu
osobu (přihlášku lze kopírovat).
2. Účastnický poplatek činí:
1300 Kč
1000 Kč pro členy AUÚP ČR
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře.
3. Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací.
Je možné za sebe vyslat náhradníka.
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4. Platbu poukažte na účet AUÚP ČR:
Česká spořitelna Praha 1,
č. ú. 1922930399/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Pokud neuvedete rodné číslo, je nezbytné
zaslat pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního dokladu!
IČO Asociace je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
5. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
6. Některé ubytovací možnosti:
hotely
Roosevelt ***, Rooseveltova 18
tel.: 0416/733590, 733595
1lůžkový pokoj: 580 Kč
2lůžkový pokoj: 910 Kč

Salva Guarda ***, Mírové nám. 12
tel.: 0416/732506
1lůžkový pkoj: 450 Kč
2lůžkový pokoj: 850 Kč
Lovochemie **, Vrchlického 10
tel.: 0416/735436
1lůžkový pokoj: 410 Kč
2lůžkový pokoj: 670 Kč
Penziony
Koliba, Českolipská
tel.: 0416/742221, 732861
Mostná hora, Mostná Hora 94
tel.: 0416/741332
U pavouka, Pekařská 7
tel.: 0416/731637
Esperanto, Jiřího z Poděbrad
tel.: 0416/731979
Prislin, Na Kocandě
tel.: 0416/735833
U svatého Václava, Svatováclavská 12
tel.: 0416/737500
Ceny za nocleh se v penzionech pohybují
v rozmezí 250-500 Kč na osobu.
Dále je v Litoměřicích možnost ubytování
v ubytovnách (kolem 100 Kč na osobu) či
v soukromí (250–350 Kč na osobu).
Informace může podat městské informační
centrum, tel. 0416/732440, nebo hledejte
na internetu: www.litomerice.cz.
7. Případné další informace o semináři
podá:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel. a fax 02/57318095 (sekretariát AUÚP)
Účastníci semináře obdrží sborník, jeho
cena je zahrnuta ve vložném.
Pro ostatní zájemce bude sborník k dispozici za 200 Kč. Objednat jej lze samostatným objednacím lístkem rozesílaným
s Aktualitami, a to do 23. 3. 2002. Podle
počtu došlých objednávek bude upraven
náklad sborníku.
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Zpráva o činnosti Asociace pro
urbanismus a územní plánování ČR
Za období od listopadu 2000 do října 2001
Předposlední shromáždění členů Asociace
se uskutečnilo 15. listopadu 2000 v Praze
s doprovodným odborným programem na
téma „GIS v územním plánování“. Mimo
téma velmi úspěšného semináře se též
sluší připomenout hlavní směry činnosti
Asociace pro rok 2001 zakotvené v usnesení z tohoto semináře:
- uspořádat seminář na téma určené radou
Asociace,
- spolupracovat s evropskou radou urbanistů ETCP,
- nabídnout spolupráci Ministerstvu vnitra
při stanovování územních obvodů městských úřadů 3. kategorie,
- vydávat Aktuality,
- aktivně se podílet na přípravě standardů
pro ÚPD,
- připravit pro členy Asociace studijní
cestu,
- aktivně se účastnit projednávání jednotlivých etap přípravy nového Stavebního
zákona.
Jsem rád, že většina z uvedených bodů
byla naplněna. Pouze nedošlo k navázání
kontaktu předsednictva Asociace s Ministerstvem vnitra a nebyl tak naplněn bod
týkající se vymezení obvodů městských
úřadů 3. kategorie. Ostatní body usnesení
byly naplněny a podle mého názoru
úspěšně. Znamená to, že orgány Asociace
a řada členů, kteří se podíleli na naplňování stanoveného programu, pracovali iniciativně a spolehlivě.
Pokládám za správné připomenout při této
příležitosti složení volených orgánů Asociace:
Předsednictvo Asociace:
J. Mužík – předseda, M. Košař, T. Sklenář
a V. Řezáč – místopředsedové, V. Klajmon,
M. Körner, V. Poláčková – členové, Z. Hrochová – tajemnice.
Ostatní členové rady Asociace:
H. Drdová, B. Falta, P. Gajdušek,
J. Haluza, K. Havliš, J. Slanina, V. Soukeník, P. Valtr.
V revizní komisi pracovali: K. Beránek,
Z. Černý, L. Pšenčík.
Všem patří poděkování nejen za práci
odvedenou v těchto orgánech, ale také za
účast a podíl na přípravě dvou hlavních
akcí pořádaných Asociací v tomto období.

První z nich bylo jarní prostějovské mezinárodní sympozium na téma „Řízení územního rozvoje města“. Součástí programu
byla aktuální informace zástupců MMR
k návrhu věcného záměru nového Stavebního zákona. Celkově bylo sympozium
hodnoceno kladně, mimo jiné také díky přístupu zástupců města, zejména ing. Kuklové. Ukázalo se však, že dvě přitažlivá
a aktuální témata v tak širokém pojetí nelze
stlačit do dvoudenního programu. Chyběl
čas na diskusi, což oslabilo odborný
význam akce.
S tímto opakujícím se faktem přistoupilo
předsednictvo a rada Asociace k přípravě
výročního shromáždění členů, tedy druhé
z hlavních akcí v roce 2001. Na doporučení rady bylo přijato téma „Obsahový
standard územních plánů měst a obcí“.
Místo konání – Kroměříž a termín, druhá
polovina září 2001. Sympozium a výroční
shromáždění členů se povedlo obsahově
i organizačně připravit ve velmi krátkém
období s kvalitním obsahem a v příjemném
prostředí. Na přípravě se nejvíce podíleli
J. Slanina, dále J. Mužík, P. Koubek
a ostatní z přípravné skupiny.
Na počátku roku 2001 se předsednictvo
Asociace zabývalo přípravou dvou studijních cest. Organizace se ujal T. Sklenář,
který ve spolupráci s cestovní kanceláří
„Lenka“ zajistil obě cesty. V květnu 2001
to byla cesta po USA a na říjen byla připravena návštěva Vídně – především přestavbových území v centru města.
V tomto období byla vydána další čísla
Aktualit, konkrétně čísla 52-55. Lze konstatovat, že díky Z. Černému a Z. Hrochové se daří držet základní obsah
i graﬁckou úroveň. Rozvíjení obsahu i rozsahu jednotlivých čísel brání nedostatek
a obtížnější získávání příspěvků.
Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce. Účast našich zástupců na jednáních
ECTP v Londýně a ve Varšavě, stejně jako
účast zahraničních hostů na našich sympoziích zajišťoval především místopředseda
V. Řezáč, který také zastupuje Asociaci ve
sdružení „Europan CZ“.

Asociace dále úzce spolupracuje
s ústavem urbanismu Fakulty architektury
v Praze při pořádání odborných akcí, seminářů a konferencí. Asociace i v tomto roce
ﬁnančně podpořila studentskou soutěž
o nejlepší urbanistickou práci. Fakulta
architektury v Praze poskytne Asociaci
prostory pro jednání rady a hlavně předsednictva.
Velmi těsné odborné kontakty jsou udržovány s MMR odborem územního plánování.
Jedná se o aktivní účast zástupců obou
stran na pořádaných konferencích a seminářích, na přípravě a vydávání publikací
a v posledním období na přípravě nového
Stavebního zákona. Společným úsilím je
připravováno vydání publikace „Charty
moderního urbanismu“, jejímž autorem je
J. Hrůza. V této oblasti spolupráce se pozitivně projevuje činnost místopředsedy Asociace T. Sklenáře, který se stal v tomto
období zaměstnancem MMR.
Dále bych se zmínil o další úloze Asociace.
Jde o činnost expertní a posuzovatelskou.
V období, které se týká tato zpráva
byla Asociace požádána o vypracování
pouze tří nezávislých odborných posudků
a v jednom případě o vyslání odborníků
do výběrové komise na zpracovatele
územního plánu. Ve všech případech obdrželo předsednictvo pozitivní ohlasy na
činnost i odevzdanou práci pověřených
odborníků – členů Asociace.
Na závěr něco čísel.
Předsednictvo se v období listopad 2000
až září 2001 sešlo na řádných jednáních
7krát, na mimořádných jednáních (příprava
sympozií) 4krát, rada se sešla zatím 2krát
(25. 1. 2001 a 6. 4. 2001).
Další rok v činnosti Asociace je posledním
funkčním obdobím stávající rady a tím
i předsednictva. Chtěl bych proto popřát
všem, kteří v těchto orgánech již tři roky
ochotně a zodpovědně pracují, stejně
jako všem členům Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR pevné
zdraví a odpovídající množství sil pro
další práci ve prospěch kvality prostředí
a života našeho neziskového a dobrovolného spolku.
Jan Mužík
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USNESENÍ

Zpráva o hospodaření za rok 2000

shromáždění členů Asociace pro
urbanismus a územní plánování
ČR, konaného 21. 9. 2001
v Kroměříži

Příjmy celkem: .................................................................................................. 516 365 Kč
z toho zdanitelné .................................................................................. 419 907 Kč
nezdanitelné ......................................................................................... 96 458 Kč

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
I. konstatuje,
že na základě opětovného svolání je shromáždění v souladu s čl. VI odst. 2 stanov
usnášení schopné
II. bere na vědomí
zprávu o zahraniční činnosti a spolupráci
s Evropskou radou urbanistů (ECTP)
III. schvaluje
1) zprávu o činnosti předsednictva a rady
AUÚP přednesenou předsedou AUÚP doc.
Ing. arch. Janem Mužíkem,
2) zprávu o výsledku hospodaření za rok
2000, přednesenou tajemnicí Asociace
Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,
3) návrh rozpočtu na rok 2002, přednesený tajemnicí Asociace Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,
4) zprávu revizní komise přednesenou Ing.
arch Leopoldem Pšenčíkem
IV. stanovuje
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok
2002:
1) uspořádat v r. 2002 seminář na téma
určené radou Asociace,
2) spolupracovat s Evropskou radou urbanistů ECTP a vyslat zástupce AUÚP na její
valnou hromadu,
3) pro informování členů nadále vydávat
Aktuality,
4) pokračovat v přípravě standardů pro
ÚPD,
5) připravit pro členy Asociace studijní
cestu,
6) aktivně se zúčastnit projednávání přípravy nového stavebního zákona,
7) připravit volby do rady Asociace,
8) podpořit soutěž o nejlepší studentskou
urbanistickou práci.

Výdaje celkem: .................................................................................................600 102 Kč
z toho zdanitelné ................................................................................. 538 979 Kč
nezdanitelné ......................................................................................... 61 123 Kč
Rozdíl celkem: ................................................................................................... -83 737 Kč
z toho zdanitelný základ ........................................................................ -119 072 Kč
Přehled hlavních příjmů:
- členské příspěvky ................................................................................ 96 458 Kč
- celkové příjmy - seminář GIS ............................................................... 107 180 Kč
- celkové příjmy - sympozium Město a region ........................................... 270 050 Kč
- příspěvek MMR na sborník Územní plány a GIS ........................................ 40 000 Kč
- úrok z B.Ú. ........................................................................................... 1 147 Kč
- ostatní příjmy (prodej sborníků) ................................................................ 1 500 Kč
Přehled hlavních výdajů:
- administrativní práce související s chodem kanceláře Asociace .................. 21 100 Kč
- celkové výdaje – sympozium Město a region ......................................... 379 559 Kč
- celkové výdaje – seminář GIS ................................................................ 91 873 Kč
- Aktuality (redakční příprava, výroba, poštovné) ........................................ 12 337 Kč
- internetová stránka Asociace ................................................................... 3 675 Kč
- poštovné ................................................................................................. 951 Kč
- bankovní poplatky .................................................................................. 5 125 Kč
- režie, drobná vydání ............................................................................... 7 604 Kč
- nájemné ............................................................................................... 3 150 Kč
- příspěvek na studentskou soutěž ........................................................... 10 000 Kč
- členský příspěvek ECTP ....................................................................... 12 960 Kč
- cesty na zasedání ECTP ....................................................................... 43 394 Kč
- ostatní výdaje (občerstvení) ..................................................................... 8 374 Kč
Poznámky a vysvětlivky k rozpočtu:
- Jednotlivé položky neobsahují příjmy a výdaje za sympozium „Město a region Hradec Králové“ a seminář „Územní plány
a GIS“, jejichž rozpočet byl veden odděleně. V tomto rozpočtu jsou zahrnuty celkové příjmové a výdajové částky za obě
uvedené akce.
- V příjmech a výdajích sympozia „Město a region Hradec Králové“ jsou zahrnuty pouze položky účetně se vztahující k roku
2000. Část příjmů i výdajů se však vztahovala účetně k roku 1999. Celkový rozpočet sympozia skončil přebytkem 36 146 Kč.
- Finanční příspěvek na sborník Územní plány a GIS obdržela Asociace od MMR v r. 2000, sborník byl ale vydán až na počátku
r. 2001, proto se výdaje účetně vztahují k r. 2001.
- Položka Aktuality zahrnuje jen čísla zasílaná pouze členům Asociace, čísla s informacemi a přihláškami na semináře, která
jsou zasílána na dalších zhruba 200–250 úřadů a institucí, jsou zahrnuta do rozpočtu těchto akcí.

Návrh rozpočtu na rok 2002
PŘÍJMY:
členské příspěvky ................ 96 000 Kč
výtěžek z jarního sympozia ..... 40 000 Kč
výtěžek ze semináře v rámci Shromáždění
členů.................................... 20 000 Kč
příjmy celkem ....................... 156 000 Kč
VÝDAJE:
administrativní práce............... 25 000 Kč
Aktuality................................ 30 000 Kč
internetová stránka ................... 7 000 Kč
poštovné (mimo rozesílání Aktualit) ..........
.............................................. 1 000 Kč
bankovní poplatky .................... 6 000 Kč
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režie, drobná vydání ................. 6 000 Kč
pronájem prostoru v U-24 (sídlo Asociace)
.............................................. 3 150 Kč
příspěvek na studentskou soutěž.............
............................................ 10 000 Kč
ostatní vydání (občerstvení atd.) . 9 000 Kč
členský příspěvek ECTP ......... 13 000 Kč
cesty na zasedání ECTP.......... 40 000 Kč
EUROPAN - členský příspěvek... 5 000 Kč
výdaje celkem....................... 155 150 Kč
Návrh rozpočtu schválilo shromáždění
členů Asociace 21. 9. 2001 v Kroměříži.
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Členské příspěvky Volby 2002
za rok 2001
V letošním roce skončí volební období
Milí kolegové,
již pravidelně na přelomu roku se na Vás
obracím s nepříjemným tématem – placení
(resp. neplacení) členských příspěvků.
Více jak čtvrtina členů dosud příspěvek
nezaplatila (mezi nimi opět mnozí, kteří
uplatnili snížené vložné pro platící členy na
seminář v Kroměříži či za studijní cestu do
Vídně).
Prosím Vás proto, zkontrolujte si znovu
účetní doklady, zda jste skutečně členský
příspěvek za rok 2001 zaplatili. Pokud
ne, zašlete jej co nejdříve na účet
Asociace: 1922930399/0800, variabilní
symbol: vaše rodné číslo (pro snadnější
identiﬁkaci). K platbě můžete použít i složenku, kterou jste obdrželi s Aktualitami
č. 54.
Příspěvek na r. 2001 činil 700 Kč (resp.
200 Kč pro důchodce) a zůstává nezměněn i pro rok 2002.
V souvislosti s členskými příspěvky bych
ráda připomněla článek III., odstavec 6b)
Stanov AUÚP ČR, podle kterého může
Rada Asociace zrušit členství tomu, kdo
nezaplatí do konce kalendářního roku.
Rada na svém jednání 12. 10. 2001 ve
Znojmě na základě tohoto ustanovení zrušila členství sedmi „neplatičů“, kteří přes
opakovanou výzvu neuhradili členský příspěvek za r. 2000.
Zuzana Hrochová

dosavadní Rady Asociace. Proto na
podzimním výročním shromáždění
členů, které se bude konat v Praze
a které bude opět doprovázeno odborným seminářem, dojde k volbě nové
Článek V.
Organizační struktura
1) Orgány Asociace jsou:
a) Shromáždění členů Asociace,
b) Rada Asociace,
c) Kontrolní komise Asociace,
d) sekretariát Asociace.
2) Činnost orgánů asociace se řídí organizačním
řádem.
3) V jednotlivých regionech mohou být se souhlasem Rady Asociace ustaveny regionální skupiny,
utvářené dle odborných a společenských tradic
v území a s přihlédnutím k územně správnímu členění státu.
4) V rámci Asociace mohou být se souhlasem Rady
Asociace ustaveny odborné pracovní skupiny.
5) Orgány regionálních a odborných pracovních
skupin jsou členská schůze a předseda, dle potřeby
též rada skupiny.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1) Právem každého člena je:
a) účastnit se veškerých akcí Asociace,
b) přednostně užívat jejích zařízení a služeb,
c) předkládat návrhy a podněty k činnosti Asociace
a jejích orgánů,
d) účastnit se odborných činností dle své kvaliﬁkace,
2) Právem řádného člena je též volit orgány Asociace a být do nich volen.
3) Členové jsou povinni:
a) dodržovat stanovy,
b) svědomitě vykonávat přijaté úkoly,
c) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném Asociací.

Článek VI.
Shromáždění členů Asociace
1) Vrcholným orgánem Asociace je Shromáždění
členů Asociace (dále jen „Shromáždění členů“),
které se koná nejméně jedenkrát za rok.
2) Shromáždění členů může jednat a usnášet se,
je-li přítomna aspoň jedna třetina celkového počtu
řádných členů. Není-li řádně svolané Shromáždění
členů usnášeníschopné, koná se nové jednání Shromáždění členů opětovně o jednu hodinu později na
témže místě. Opětovné jednání Shromáždění členů
je usnášeníschopné, je-li přítomno více než jedna
pětina celkového počtu členů.
3) Do výlučné pravomoci Shromáždění členů patří
zejména:
a) stanovit hlavní směry činnosti Asociace,
b) schvalovat a měnit stanovy Asociace,
c) volit členy Rady Asociace a členy kontrolní
komise,
d) projednávat a schvalovat výroční zprávu, zprávu
o výsledcích hospodaření, rozpočet a revizní
zprávu,
e) schvalovat výši a termín splatnosti členských
příspěvků,
f) rozhodovat o přijetí mimořádných členů,
g) usnášet se o zrušení Asociace a vypořádání
majetkových věcí,
h) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí Rady
Asociace ve věcech členství v Asociaci,
i) rozhodovat o provedení korespondenční volby
či korespondenčního hlasování mimo jednání
Shromáždění členů k jakékoliv otázce,
j) rozhodovat o dalších záležitostech Asociace,
které jsou svěřeny do působnosti Rady Asociace
a jejichž rozhodování si Shromáždění členů
vyhradilo.
4) Mimořádné Shromáždění členů se koná tehdy,
požádá-li o jeho svolání alespoň polovina členů
Rady Asociace nebo třetina členů Asociace.

Článek III
Členství v Asociaci
6) Rada Asociace může členu po projednání zrušit
členství, jestliže:
a) hrubě porušuje stanovy nebo přijatá rozhodnutí
Asociace,
b) nezaplatí-li do konce běžného roku členský příspěvek,
c) svým jednáním hrubě znevažuje dobré jméno
Asociace.

Článek VII.
Rada Asociace
1) Činnost Asociace mezi Shromážděními členů řídí
Rada Asociace (dále jen „Rada“), do jejíž pravomoci
náleží:
a) svolávat Shromáždění členů Asociace,
b) schvalovat ustanovení regionálních a profesních
skupin,
c)schvalovat organizační řád jako vnitřní normu
vedení Asociace,

rady. Předsednictvo Asociace Vás
vyzývá k podávání návrhů na kandidáty
členství v nové radě. Pro osvěžení
přetiskujeme příslušné pasáže stanov,
které se týkají organizační struktury
Asociace a způsobu hlasování a voleb.

d) posuzovat návrhy a doporučení regionálních
skupin a členů Asociace a činit potřebná opatření,
e) řídit hospodářskou a ostatní činnost Asociace
dle usnesení Shromáždění členů Asociace
f) jmenovat tajemníka sekretariátu Asociace a určit
výši jeho odměny,
g) jmenovat smírčí komisi pro jednotlivé případy
sporů mezi členy,
h) rozhodovat o přijetí za člena a o ukončení členství.
2) Rada má 15 členů. Je složena tak, aby reprezentovala regiony a profese zastoupené v Asociaci.
Funkční období je čtyři roky.
3) K zasedání Rady jsou s hlasem poradním zváni
zástupci regionálních skupin.
4) Rada volí ze svých členů předsedu, dva místopředsedy a čtyři další členy předsednictva. V nepřítomnosti předsedy vykonává jeho funkci pověřený
místopředseda.
5) Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
6) Rada se schází na zasedáních nejméně 3× ročně.
Předsednictvo v období mezi zasedáními rady rozhoduje podle pravomocí, vymezených mu radou.
Rozhodnutí předsednictva musí být projednáno
a potvrzeno nejbližším zasedáním rady Asociace.
VIII.
Kontrolní komise
1) Shromáždění členů Asociace volí tříčlennou Kontrolní komisi.
2) Kontrolní komise se řídí právními předpisy a stanovami Asociace, dohlíží na uskutečňování rozhodnutí Shromáždění členů, na dodržování stanov
a na hospodaření s majetkem a majetkovými právy
Asociace. Kontrolní komise podává o své činnosti
zprávu Shromáždění členů Asociace.
3) Kontrolní komise přešetřuje písemné stížnosti
a oznámení na porušování stanov a rozhodnutí Asociace.
4) Členové kontrolní komise mohou nahlížet do
všech dokladů a zkoumat, zda jsou řádně vedeny
účetní záznamy Asociace.
Článek X.
Hlasování a volby
1) Shromáždění členů Asociace a Rada hlasují aklamací. Rozhodnutí je platné, hlasovala-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných řádných členů při
účasti členů stanovené těmito stanovami. Změna
stanov a rozhodnutí o zániku Asociace však vyžaduje třípětinovou většinou hlasů přítomných řádných členů při účasti členů stanovené těmito stanovami.
2) Způsob hlasování k jednotlivým otázkám může
být změněn, pokud se pro tuto změnu vysloví
většina přítomných členů Rady Asociace, jde-li
o její rozhodování, nebo většina přítomných řádných členů při jednání Shromáždění členů Asociace.
3) Volby Rady a kontrolní komise Asociace se řídí
stálým volebním řádem, schváleným Shromážděním členů Asociace.
4) Bylo-li rozhodnuto o provedení korespondenční
volby či korespondenčního hlasování mimo jednání
Shromáždění členů, je rozhodnutí platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina při nadpoloviční
účasti všech řádných členů Asociace.
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Prostějov a Kroměříž 2001
V loňském roce se konaly dva odborné semináře pořádané Asociací. Nejprve, 5. a 6. dubna 2001, se v Prostějově konal
seminář s názvem Řízení územního rozvoje a podtitulem Postavení a úloha architekta města s důrazem na současnou
i chystanou legislativu. Na samém sklonku léta, 20. a 21 9. 2001, se uskutečnil seminář Obsahový standard územních
plánů měst a obcí.
K žádnému z obou seminářů se nepodařilo vydat v době příprav zamýšlený sborník. A tak se několika příspěvky k oběma
seminářům vracíme. Z prostějovské akce přetiskujeme vstupní úvahu Jiřího Hrůzy a zkušenosti s postem městského
architekta ve Znojmě. Několik dalších úvah a komentářů k semináři bylo už otištěno v minulých Aktualitách. Tématu
kroměřížského se týkají čtyři příspěvky, včetně shrnujícího od J. Mužíka.

Urbanistická koncepce města
a možnosti jejího ovlivňování

v projektech R. Boﬁlla, ve většinou nerealizovaných návrzích a ve spisech bratří
Krierů, stejně jako nejnověji v USA ve hnutí
New Urbanism.

Jiří Hrůza

Laciné a výnosné město
Úvodem k tomuto symposiu, věnovanému konkrétním a aktuálním problémům urbanistické koncepce města a v souvislosti s tím postavení a úloze
hlavního architekta města, pohlédněme alespoň krátce na několik témat,
která s posláním symposia souvisejí. Připomeňme si, jak se v nové době
vyvíjely a proměňovaly dominantní koncepce a témata utváření měst.

Nebudeme se vracet do období klasického
Řecka, kdy se utvářely základní archetypální urbanistické komponenty. Stejně
tak opomeneme období středověkého
urbanismu, který měl rozhodující význam
pro vytvoření základní sítě osídlení a historických měst ve středoevropském prostoru a také v naší zemi.

Krásné město
V barokním a klasicistním urbanismu,
jehož hlavním tématem bylo „embelissement“ – zkrášlování měst, připadala rozhodující úloha architektům. Ti, většinou ve
službách světských i církevních vladařů,
nejen projektovali reprezentační přestavby
měst a případně nová města i zámecké
rezidence, ale zároveň pečovali o žádoucí
utváření jednotlivých městských prostorů
a dozírali na architekturu a dokonce
i barevnost budov. Mezi jejich úkoly patřilo
honosné zdobení měst pro korunovace
a jiné slavnostní příležitosti, stejně jako
navrhování parků a zahrad a dokonce
i pořádání ohňostrojů.
Příkladem „zkrášlování“ mohou být přestavby Paříže a vybudování Versailles za
posledních Ludvíků v období před Francouzskou revolucí. To byl v 18. století
i později vzor pro desítky dalších rezidencí,
včetně již opožděného uplatnění v projektu
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nového hlavního města USA – Washingtonu. V polovině 19. století měla zkrášlování, kromě méně ušlechtilých záměrů,
za úkol přestavba Paříže jako rezidenčního
města Napoleona III. Řídil ji prefekt
departamentu Seine E. Haussmann, který
nebyl architekt ani inženýr, ale zato vynikající manažer, jaké bychom v našich
městech tolik potřebovali. Také budování
honosné Ringstrasse mělo ozdobit Vídeň
jako sídelní město Františka Josefa II. Především reprezentaci – tentokrát již občanské společnosti – měl za cíl honosně
koncipovaný i prezentovaný novobarokní
Burnhamův plán Chicaga z roku 1909,
objednaný místní obchodní komorou. Již
krátce předtím přinesla Burnhamem koncipovaná Světová výstava v Chicagu v roce
1893 pod hesly „Krásné město“ nebo také
„Bílé město“ do USA vlnu historizujícího
urbanismu v duchu pařížské École des
Beaux Arts, která trvala až do třicátých let.
Historizující linie urbanismu byla považována za velmi vhodnou pro města v bývalých koloniálních zemích, jak to ukazuje
z počátku 20. století řešení správního
a rezidenčního okrsku New Delhi. Zvrhlým
„zkrášlováním“ měla být i A. Speerem připravovaná hitlerovská přestavba Berlína.
V současné době se novobarokní urbanistické kompozice zřetelně projevují

Již od počátku 19. století ovšem nebylo
možno zvládat „zkrášlováním“ nastupující
urbanizaci průmyslového věku. Tím nejdůležitějším se stala snaha o maximální
ekonomickou efektivnost a technickou
zvládnutelnost růstu průmyslových měst.
Hlavním tématem se stalo rozšiřování
měst – „Stadterweiterungen“. Při něm se
sice též uplatňovali architekti, avšak rozhodující úlohu začali hrát městští inženýři
a zeměměřiči. Bylo totiž třeba především
vyměřit co nejjednodušší sítě ulic, které
by byly použitelné pro začínající dopravní
nároky, a v těchto ulicích vyřešit vodovodní
a zvláště kanalizační sítě. Právě o tom se
konaly první konference o stavbě měst a ne
náhodou se říkalo, že se města stavějí
podle kanalizace.
Jako příklady lze uvést již z roku 1811
vyměření schematické šachovnice na Manhattanu, zprvu dokonce bez Centrálního
parku, nebo z poloviny 19. století Hobrechtův plán rozšíření Berlína a Cerdův plán
pro Barcelonu. Ostatně též šachovnicové
založení Karlína v roce 1817 patří do této
skupiny.
Brzy se však poznalo, že nestačí pouze
projektovat nové čtvrtě kolem historických
jader, ale že novým potřebám nevyhovují
ani vnitřní města. Spolu s rozšiřováním
měst se tak dostávají do popředí úkoly
„assainissement“ – ozdravění měst,
neboli asanací, jak jsme si podle německého „Stadtsanierung“ zvykli říkat.
To již byly velmi složité urbanistické
operace, vyžadující nezbytnou podporu
zákony, řešícími vznikající složité pozemkové, majetkové a vyvlastňovací problémy.

A K T U A L I T Y
Asanace zahrnovaly bourání hradeb, rozšiřování existujících ulic a prorážení ulic
nových, stejně jako budování vodovodních
a kanalizačních systémů v městských
jádrech. Města byla v té době stále ještě
postihována epidemiemi, a tak se v mnoha
případech považovalo za nejjednodušší
bourání celých městských částí a jejich
nahrazování buď reprezentativními veřejnými budovami, nebo spíše výnosnými činžovními domy.
Tady se sice znovu začali výrazněji
uplatňovat architekti, ale hlavní iniciativa
připadala „městským fyzikům“, dnešním
hygienikům, a při vlastní realizaci opět hráli
rozhodující úlohu městští inženýři.
Příkladem může být ze třicátých let 19. století přestavba pozůstatků antických Athén
pro funkci řeckého hlavního města nebo
o něco později rozsáhlé asanační zásahy
v Neapoli po velké epidemii cholery. Za připomenutí stojí, že jako protest proti shora
prosazované přestavbě centra Bruselu se
vzdal svého úřadu starosta města, což se
jistě tak často nestává. V Praze je z období
kolem roku 1900 známá asanace bývalého
Židovského Města a části Starého Města,
která byla svými protivníky označena
Bestia Triumphans, avšak v zahraničí bývá
naopak kladně hodnocena.
Na přelomu 19. a 20. století si některá
neustále rostoucí města a již také prvé
regiony, jako například Porúří, uvědomily,
že se nemohou obejít bez celkové koncepce urbanistického rozvoje. O stavbě
měst se pořádaly mezinárodní kongresy
a výstavy, začaly se vypisovat první soutěže na celkové plány měst a objevovaly
se prvé spisy o speciﬁce velkoměst.
Právě v té době se také začalo ve Velké
Británii a o málo později v některých dalších zemích formovat moderní urbanistické
zákonodárství. Pokud do té doby byla
zastavovací pravidla jen vedlejším dodatkem ke stavebním zákonům, vznikajícím
o sto let dříve, pak nyní se začalo uvažovat
o druzích a kategoriích územních plánů,
o jejich zpracovávání, projednávání, schvalování a míře závaznosti.
Do popředí se dostávali architekti, z nichž
se někteří začali specializovat na urbanistické plánování a vstupovali do služeb
měst. Ta si začala uvědomovat, že se zvládání stavebního vývoje neobejde bez soustavné činnosti odborně kvaliﬁkovaných
institucí – ať se nazývají jakkoliv. Vznikaly
tak funkce hlavních architektů nebo hlavních urbanistů, stavebních ředitelů nebo
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městských stavebních radů, kteří stáli
v čele stále rozsáhlejších kanceláří.
Není jistě náhoda, že tito lidé zaujímali
významné společenské postavení a zároveň patřili mezi čelné představitele naší
profese. Bylo by možno jmenovat mnoho
největších příslušníků architektonické
avantgardy 1. poloviny 20. století, kteří
působili v těchto funkcích. Byl to například
Tony Garnier, dlouholetý hlavní architekt
Lyonu, Martin Wagner, hlavní architekt Berlína v předhitlerovském období, nebo Patrick Abercrombie, který se tolik zasloužil
o moderní plánování Londýna a celou poválečnou koncepci britských „nových měst“.

Fungující město
V souvislosti se stále složitějšími městskými strukturami se již od počátku 20.
století a zvláště v meziválečném období
vytvářela koncepce funkcionalistických
měst. Podstatnou zásluhu na tom mělo
v roce 1928 založené sdružení CIAM.
To na svém kongresu v roce 1933 formulovalo dodnes podnětnou Athénskou chartu,
kterou se dodnes nepodařilo desítkám od
té doby vznikajících chart a deklarací překonat. Při přípravě kongresu i při vlastní
formulaci charty měl kromě Le Corbusiera
důležitou úlohu Cornelius van Eesteren,
tehdejší předseda CIAM. Byl to hlavní
architekt Amsterodamu, v jehož plánu
z roku 1935 poprvé konkrétně uplatnil
v členění města zřetelně deﬁnované
funkční zóny. Mezi nejmodernější urbanistické koncepce té doby patří v naší zemi
stále ještě nedoceněná výstavba Zlína,
Gočárův plán Hradce Králové, stejně jako
uplatnění moderní architektury v Praze,
Brně a také v Prostějově.
Širší uplatnění našly principy programu
CIAM až po 2. světové válce. Bylo
to úsporné řešení bytových dispozic,
typizace a prefabrikace, volné řádkové
zastavovací soustavy a dělení města na
monofunkční zóny. Dělo se to však ve
značně zvulgarizované a zároveň doktrinářské podobě. Ta dnes bývá označována
jako „sociální inženýrství“, které jako by
chtělo lidem předurčovat nejen moderní
budovy, v nichž mají žít, ale dokonce i způsoby, jak mají moderně žít.

Postmoderní město
Obdivuhodná představa o vytvoření moderního architektonického slohu a tomu
odpovídajícího životního způsobu nesplnila
očekávání. Proto již od 60. let v souvislosti

se všeobecným postmoderním cítěním
došlo ke kritice principů funkcionalistického města a ke svým způsobem eklektickému návratu k tradičnímu městu s jeho
uzavřenými bloky, koridorovými ulicemi
a funkčně smíšeným zastavěním.
Daleko podstatnějším se stalo poznání, že
město jako složitý systém a tím spíše
celé sídelní soustavy již nemohou být zvládány tradičními urbanistickými nástroji, byť
byly sebevíce zdokonalovány. Řešení se
hledalo v uplatnění matematického modelování, v sociologii nebo společenských
vědách. Stále více rostlo povědomí o tom,
že město není pouze souborem fyzických
komponent, ale především složitým a dynamickým antropogenním a zároveň ekologickým systémem. Bylo zřejmé, že ve
stále rozrůzněnější pluralitní společnosti
s mnoha dílčími a často vzájemně protichůdnými zájmy si nelze město, a tudíž ani
jeho koncepci představit jen jako dvourozměrnou plochu, vyplněnou nejrůznějšími
barvami.
Stalo se zřejmým, že na nové úkoly nestačí
městští inženýři, architekti a dokonce
ani pro tuto činnost vzdělaní urbanisté.
V našem oboru se začali uplatňovat geografové, demografové, matematici a statistici, stejně jako sociologové a ﬁlozofové.
Urbanistická činnost vyžadovala účast
celých kolektivů, stejně jako není možnou
bez aktivního podílu veřejnosti a nevládních
organizací.
V podmínkách tržního hospodářství se za
ideál začala považovat volná hra hospodářských a politických sil, od nichž se očekávalo a dodnes někde očekává, že nejspíše
mohou vést k optimálním a zejména ekonomicky nejvýhodnějším řešením lidských
sídel. Tržní síly se začaly uplatňovat nejen
při určování funkcí ploch a při lokalizaci
budov. Bylo a je možno si za směšné
pokuty nebo i jinak „koupit“ porušení stavebních předpisů i památkové ochrany,
stejně jako poškozování a znečišťování
prostředí.
Spíše než veřejné úřady a samosprávné
orgány se střídáním krátkodobě volených
představitelů si začali dlouhodoběji myslící
podnikatelé a obchodníci s realitami
uvědomovat, že se neobejdou bez celkových urbanistických koncepcí a závazných
zastavovacích pravidel. Poznali, že stabilizace těchto řešení a dokonce i architektonická a urbanistická kvalita prostředí
mají rozhodující vliv na výnosnost nemovitostí. Toto poznání se zřetelně projevuje
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v „zoning ordinances“ měst USA, kde platí
nejpřísnější pravidla a funkční omezení
právě v těch nejbohatších obytných čtvrtích.
Ukazuje se, že lidé musí i pro postmoderní
město, srovnávané s koláží nebo s dětskou
skládankou, najít demokratické způsoby,
které by umožnily, abychom se nestali
zcela bezbrannými proti urbanizačním,
desurbanizačním, suburbanizačním
a dalším procesům, které nás – jak se to
stále zřetelněji jeví – vláčejí do katastroﬁckých situací. Stěží ovšem můžeme hovořit
o „řízení“ územního rozvoje města, jak je to
uvedeno v názvu tohoto sympozia.
Architekt a urbanista nemůže v dnešních
podmínkách vystupovat jako autoritativní
„ředitel rozvoje města“, ale především jako
pro svůj úkol vzdělaný a vyškolený odborník, kterého si společnost vybírá a „najímá“
pro usměrňování vývoje svých sídel. Může
plnit funkci hlavního architekta města, vést
týmy specialistů nebo být členem odborného grémia, jakým byla například v meziválečné Praze Státní regulační komise, do
jejíž kompetence patřilo i pražské zázemí.
Ta by v Praze právě nyní byla ještě mnohokrát potřebnější než tehdy.
Ať již může být toto poslání plněno
jakýmkoliv způsobem, nemělo by docházet
k tomu, že samospráva není pro plnění
svých úkolů při rozvoji města dostatečně
vybavena. Bohužel bývalo i bývá tomu tak
dosti často, protože neexistence nebo jen
formální existence urbanistické koncepce
a její neustálé změny jsou obzvláště výhodnými pro špatně chápané a ke špatným
koncům vedoucí „politické“ rozhodování,
a to nejen na komunální úrovni.

Urbanistické zákonodárství
Svůj nesporný význam mají a budou mít
v našem oboru dobré zákony a předpisy,
zejména pokud reagují na aktuální procesy,
které probíhají ve městech a v celém osídlení. Neměly by se však stát jen jakýmsi
„l’art pour l’artismem“, vyžívajícím se ve
ﬁnesách úředních postupů na úkor pocitu
základní odpovědnosti za reálné prostředí
lidských sídel.
Pohled do minulosti urbanistických zákonů
ukazuje, že ty dobré z nich se vždycky
orientovaly na dobové priority. Bylo tomu
tak při zkrášlování měst, při jejich rozšiřování, při asanacích jejich center i při extenzivním rozvoji měst po druhé světové válce.
Minulost však zároveň ukazuje, že zákony
nejsou všechno. Nepopiratelné výsledky
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meziválečné výstavby v Praze a v mnoha
dalších městech ČSR byly docíleny v podmínkách, kdy se nepodařilo vytvořit nový
stavební zákon a bylo nutno se spokojit
se zřejmě zastaralými předpisy rakouské
monarchie z poloviny 19. století.
V současné době by tedy urbanistické
zákonodárství mělo reagovat na počínající
procesy rozsídlování a suburbanizace, na
vylidňování a segregační tendence v městských jádrech a na současné trendy
v automobilové dopravě. Nejde o to, aby se
přijímaly zákony, které by zakazovaly suburbanizaci, opouštění městských center
nebo automobily. Měly by to však být
zákony, které podporují žádoucí tendence
vývoje lidských sídel a naopak činí obtížnějšími nežádoucí jevy.
K tomu by ovšem bylo třeba, aby se lidé
dohodli, co vlastně chtějí a nechtějí. Buď
nám současný vývoj sídel vyhovuje – a pak
vlastně nejsou třeba žádné odborné instituce a ani dokonalejší zákony, nebo si uvědomíme, že nejen chceme něco změnit,
ale také pro tuto změnu vytvořit předpoklady.

Bylo by nedůstojnou přetvářkou, kdyby se
naše urbanistická činnost, nebo jak jsme si
ji zvykli nazývat územní plánování, stala jen
ušlechtile namalovanou oponou, která je
před diváky spuštěna, aby zakrývala vlastní
scénu, na níž se na základě zištných zájmů
a bez etických zábran skutečně rozhoduje.
***
Základním předpokladem, abychom nemalovali jen ty opony, je to, co se v současné
době nazývá politická vůle. Vyjádřit při
plánování a stavbě lidských sídel tuto politickou vůli bylo snadnější v monarchiích
a autoritativních režimech. V dnešní době
je to jistě mnohem obtížnější a mnohdy
se to nezdá být ve svárech ekonomických
a politických sil možné. Bude to však
i dnes možné tehdy, když naše společnost
začne chápat a rozvíjet stavbu měst,
obdobně jako v antickém Řecku, jako
vyjádření hodnot demokratické společnosti a v dobrém smyslu její reprezentaci.
5. 4. 2001

Postavení a úloha městského
architekta ve Znojmě
Alena Šrubařová

Základní informace o městě
Znojmo má 36 130 obyvatel, rozlohu
4 218 hektarů a zaujímá celkem deset
katastrálních území. Kromě vlastního městského jádrového útvaru k městu patří
šest funkčně i prostorově samostatných,
poměrně odlehlých místních částí.
Vzdálenost Znojma od Brna je 68 km, od
Prahy 210 km, od Vídně 90 km.
Město Znojmo je okresním městem nejrozlehlejšího okresu Brněnského kraje (1 637
km², 114 000 obyvatel), je jediným větším
městem okresu – ostatní města nepřesahují 10 000 obyvatel. Díky poloze při hranicích s Rakouskem a díky tomu, že leží na
nejkratší dopravní spojnici Vídeň – Praha,
získalo Znojmo nový strategický význam.
Znojmo lze charakterizovat jako centrum
politického, hospodářského a kulturního
života. Bohužel po stránce ekonomické na
tom není příliš dobře. Velké výrobní podniky se rozpadly nebo výrazně snížily pro-

dukci, zemědělství stagnuje úplně. Rozvíjí
se snad jen vinařství. Nezaměstnanost na
okrese Znojmo i ve městě samém byla vždy
vysoká, nyní se pohybuje okolo 12 %.
Město Znojmo patří k nejstarším městským
osídlením českého státu. Dodnes se může
pochlubit rozsáhlým, poměrně zachovalým
historickým jádrem. Rozloha městské
památkové rezervace je víc než 70 ha, na
jejím území je 163 zapsaných kulturních
památek. Historickému jádru dominuje
štíhlá gotická radniční věž a věže tří kostelů. Nejvíce ceněnou stavbou je románská
rotunda sv. Kateřiny, která je národní kulturní památkou.
Přímo z města lze vstoupit do národního
parku Podyjí.
Znojmo má předpoklady být atraktivním
centrem domácího a zahraničního cestovního ruchu, toho dosud plně nevyužívá.
Je pravda, že je denně navštíví množství
návštěvníků z Rakouska, jejich cílem
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ovšem nejsou znojemské pamětihodnosti,
ale levné nakupování a služby.

Struktura Městského úřadu
Znojmo
Městský úřad ve Znojmě sídlí ve dvou
historických budovách v centru města,
zaměstnává 117 lidí.
Má obdobnou strukturu jako městské
úřady jiných okresních měst. Je rozčleněn
na osm odborů: odbor rozvoje, majetkový,
školství a kultury, výstavby, ﬁnanční, organizační, živnostenský, sociální. Pod jednotlivé odbory patří i několik příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je město
Znojmo: Městské lesy a Městská zeleň
(odbor rozvoje), Správa domovního fondu,
Víceúčelová sportovní zařízení, Čištění
města (odbor majetkový), Znojemská
beseda, Městská knihovna a základní školy
(odbor školství a kultury).
Městský úřad hospodaří v letošním roce
s rozpočtem 494 miliónů Kč, z toho je 120
miliónů vyčleněno na přímé investice. Nejvíce se investuje do rekonstrukcí infrastruktury, do bydlení, do rekonstrukcí
školních zařízení. Zahájena by měla být
výstavba městské plovárny. Každoročně
město přispívá částkou okolo 20 miliónů
Kč na rekonstrukci a údržbu památkových
objektů.
Domnívám se, že městský úřad dobře
zvládá úkoly v přenesené působnosti –
dobře úřaduje, chybí mu však podnikatelský duch. Město se neřídí žádným
dlouhodobějším programem rozvoje,
nepočítáme-li volební programy pro jednotlivá volební období.

Městský architekt a oddělení
územního plánu a architektury
Historie vzniku
Funkce městského architekta nemá ve
Znojmě dlouhou tradici. Jak se bude ve
Znojmě stavět, řešil vždy odbor výstavy.
V roce 1984 byl na pokyn jihomoravského
KNV zřízen při ONV Znojmo Útvar hlavního
architekta. S projekcí, která zpracovávala
dokumentaci pro akce „Z“, měl 16 pracovníků. Pořizoval územní plány a územněplánovací podklady pro celý okres, vyjadřoval
se k projektům staveb před územním a stavebním řízením. Po roce 1989 byl se zánikem ONV útvar zrušen.
Jako náhrada za ÚHA bylo na městském
úřadě zřízeno pracoviště městského architekta. Městský architekt, respektive architektka, byla podřízena přímo starostovi,
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pracovala bez jakéhokoli technického
zázemí, bez jasně speciﬁkovaných kompetencí a více méně bez podpory vedení
města. Na úřadě vydržela necelé dva roky.
Hlavním důvodem jejího odchodu z místa
byly neujasněné kompetence a neshody
s tehdejším starostou.
Přesto se jí podařilo zorganizovat jednu
architektonickou soutěž a zahájit přípravu
rekonstrukce historických náměstí.
Místo městského architekta zůstalo nějaký
čas neobsazené, při odboru výstavby pracovali na úseku územního plánování dva
pracovníci s odbornou způsobilostí.
Funkce městského architekta je trvale
obsazena od mého nástupu v září 1994.
Začátek mého působení na úřadě byl boj
o místo na slunci – o postavení v rámci
úřadu, o slušnou kancelář, počítač, o nějakého spolupracovníka. Městský architekt
byl zařazen pod odbor výstavby, což se
časem ukázalo jako nepříliš šťastné řešení.
Po velkém úsilí se podařilo spojit funkci
městského architekta s pracovištěm územního plánu a vytvořit oddělení územního
plánování a architektury a vydobýt si alespoň nejnutnější vybavení. Snaha vytvořit
samostatný odbor se u vedení města nesetkala s pochopením. Jako hlavní důvod byl
uváděn neúměrný nárůst administrativy.
Od poloviny roku 1998, v souvislosti
s novelou stavebního zákona, je oddělení
součástí odboru rozvoje a stabilizovalo
se jeho personální obsazení i působnost
v rámci úřadu.
Odbor rozvoje má v rámci úřadu velmi široký
rozsah působnosti, od výkonu státní správy
na úseku životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu, dopravy, po hospodaření s městskými pozemky a investiční
činnost. Jen zajišťování územního rozvoje
města se někam vytrácí.
Přesto hodnotím zařazení oddělení územního plánu a architektury pod odbor
rozvoje pozitivně. Výrazně se zlepšil především kontakt s vedením města, radními
i zastupiteli, podařilo se zasvětit je do procesu územního plánování, pochopili, že
územní plán je dokumentem, bez kterého
se město neobejde.
Činnost oddělení
Činnost oddělení je v organizačním řádu
Městského úřadu Znojmo uvedena takto:
„Základním posláním oddělení územního
plánu a architektury je v souladu s cíly
územního plánování napomáhat soustavnou koncepční činností orgánům místní

samosprávy při komplexním řešení územního rozvoje města.“
Jednodušeji se dá říct, že činnost oddělení
lze rozčlenit na několik vzájemně se překrývajících oblastí.
Oblast územního plánování
– Je pořizovatelem územněplánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů
pro město Znojmo.
– Vykonává ostatní činnosti spojené
s územním plánem, tj. poskytuje informace
a konzultace občanům a organizacím
k možnostem využití jednotlivých pozemků,
připravuje podklady pro jednání vedení
města, rady a zastupitelstva, spolupracuje
s Pozemkovým úřadem atd.
– Organizuje výběrová řízení na zpracovatele ÚPD a ÚPP.
– Spolupracuje s orgány územního plánování Okresního úřadu Znojmo a sousedních obcí.
– Dbá na dodržování urbanistických
a architektonických koncepcí v souladu se
schválenými ÚPD a ÚPP.
Spolupráce se stavebním úřadem
– V souladu s § 34, odst. 3 stavebního
zákona zastupuje město Znojmo při územním řízení. Ke složitějším stavbám vydává
předem stanovisko. Pokud si to při územním řízení vymíní, vyjadřuje se k projektům
ve stavebním řízení. V opačném případě
záleží pouze na stavebním úřadě či investorovi, zda si stanovisko oddělení vyžádá.
– Stavebnímu úřadu podává podněty k přestupkovým řízením.
Příprava a realizace staveb
– Stanovuje zastavovací podmínky pro
jednotlivá staveniště, konzultuje s projektanty – ovšem pokud se na oddělení v této
věci obrátí. Snaží se ovlivnit architektonický výraz a funkční náplň objektů.
– V souvislosti s přípravou výstavby
obchvatu města podává informace vlastníkům dotčených pozemků, připravuje
podklady pro jednání vedení města, spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic.
– Připravuje podklady pro výběrová řízení
projektantů pro vybrané akce.
– U pozemních staveb připravovaných
odborem rozvoje odpovídá za technickou
správnost dokumentace pro územní řízení.
Práce pro místní samosprávu
– Připravuje odborná stanoviska pro jednání vedení města, rady a zastupitelstva.
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– Připravuje podklady a svolává jednání
komise výstavy a komise architektury, podněty těchto komisí předává radě města.
– Vyjadřuje se k záměrům prodejů obecních pozemků a objektů.
– Dbá o naplňování a aktualizaci Programu
regenerace MPR Znojmo, je koordinátorem pracovní skupiny pro regeneraci MPR
Znojmo. Připravuje podklady pro získání
státních dotací, dohlíží na předepsané využití těchto prostředků.
– Spolupracuje s orgány památkové péče.
– Seznamuje veřejnost se záměry výstavby
a přestavby města.
Ostatní činnost
– Spolupracuje s Fakultou architektury
VUT Brno a s Mendelovou univerzitou
v Brně, připravuje podklady pro studentské
práce, zajišťuje prezentaci studentských
prací.
– Připravuje podklady pro architektonické
a urbanistické soutěže, organizuje jejich
průběh.
– Zajišťuje tvorbu a aktualizaci GIS.
Na činnost oddělení územního plánu
a architektury je v letošním roce (pozn.:
tedy 2001) vyčleněno z rozpočtu města
1 700 000 Kč.
Personální obsazení
Rozsáhlou činnost oddělení zajišťují pouze
čtyři pracovníci, a to:
– vedoucí oddělení – městský architekt,
VŠ vzdělání architektonického směru, 20
let praxe,
– odborný pracovník, VŠ stavebního
směru, 5 let praxe,
– technický a administrativní pracovník, SŠ
vzdělání stavebního směru, 1 rok praxe,
– správce GIS – počítačový expert, 15 let
praxe.

Zhodnocení postavení městského
architekta a oddělení územního
plánu a architektury
Na městském úřadě ve Znojmě je městský
architekt vedoucím oddělení, které pracuje
v rámci odboru rozvoje. Nevýhodou tohoto
zařazení je, že architekt nemá rovnoprávné
postavení s vedoucími odborů, hůř se
mu s nimi komunikuje, už vůbec po nich
nemůže něco chtít.
Informace z vedení města získává zprostředkovaně a tedy i zkresleně. Stejně
zprostředkovaně jdou informace od něj
k vedení města.
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Toto postavení má i své výhody: architekt
není ze své funkce tak snadno odvolatelný
jako vedoucí odborů. Důležité při tomto
zařazení ovšem je, aby vedoucí odboru,
kterému je architekt podřízen, jeho názor
respektoval a dovedl ho, v případě střetu,
obhájit. To naštěstí v případě Znojma funguje.
Oddělení působí bez větších problémů
v oblastech, kde se může opřít o zákon,
což je na úseku územního plánování. Tam
je jasné, že město je pořizovatelem ÚPD
a že na to člověka s odpovídající kvaliﬁkací
potřebuje. Je ale třeba zdůvodnit, že práce
pořizovatele nekončí schválením územního
plánu a že je dobré mít ho na úřadě trvale.
Problematičtější už je snaha prosadit
dobrou architekturu v rámci územního
řízení, kde má naše oddělení pověření
k zastupování města. Tam, kde není zpracován regulační plán a investor se nedá
v rámci konzultací přesvědčit a chce
prosadit své řešení za každou cenu,
moc šancí nemáme. Úplně bez šance
jsme v konfrontaci s památkovou péčí.
Proti závaznému stanovisku referátu kultury Okresního úřadu vydanému v souladu
se zákonem o státní památkové péči je
vyjádření městského architekta bezcen-

ným kusem papíru. Posuzování dokumentace ve společné komisi se neosvědčilo,
na území, kde operuje památková péče,
jsme více méně rezignovali.
Ve složitých případech, kdy potřebujeme
svůj názor prosadit proti silnému protivníkovi, svoláváme komisi složenou ze znojemských architektů. Občas stanovisko
komise pomůže, občas je komise považována za brzdu rozvoje.
Požadavky architekta sice bývají často
komplikací jak pro investora, tak pro stavební úřad, přesto si vedení města uvědomilo, že je dobré architekta na úřadě
zaměstnávat, že práce jeho i práce celého
oddělení městu něco přináší. Když nic
jiného, tak je oddělení územního plánu
a architektury alespoň schopno podat
komukoli komplexní informace o území
města.
Jsem přesvědčena, že by mělo být povinností každého většího města pracoviště
městského architekta či územního rozvoje,
nebo jinak vhodně pojmenované, zřídit a že
by takové pracoviště mělo mít zákonem
vymezené kompetence. Samozřejmě by
pak bylo nezbytné, aby bylo obsazeno kvaliﬁkovanými, přiměřeně nadšenými a čestnými lidmi.

Obsahový standard
územních plánů měst a obcí
Jan Mužík

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR připravila v souladu se
svým programem další z významných odborných akcí, jejímž hlavním cílem
je informovat své členy a ostatní odborníky o momentálním stavu oboru,
o výsledcích rozvoje a přestavby našich měst, obcí a krajiny a o podílu
urbanismu a územního plánování na jejich proměnách.
Předpokládáme, že prezentované poznatky
a názory všech účastníků pomohou k upřesňování názorů na jednotný obsah územních
a regulačních plánů a pomohou v hledání
odpovědí na řadu dílčích otázek s obsahovým standardem ÚPD souvisejících.
Připomínám, že toto téma nás provází již
delší dobu. Obsahu a metodám zpracovávání regulačních plánů jsme se věnovali
v říjnu 1999 v rámci shromáždění členů
Asociace v Plzni. Ještě před tímto datem
zpracoval Ústav územního rozvoje v Brně
1. znění jednotného standardu legend hlav-

ního výkresu územního plánu obce a regulačního plánu. Tento podklad byl následně
mnohými z nás oponován.
Ve shodě s radou i předsednictvem Asociace si myslím, že dvouletý odstup je optimální a že právě nyní je to nejvhodnější
období prodiskutovat všechny zásadní
otázky týkající se jednotného obsahu ÚPD
a dospět alespoň v těch nejdůležitějších
bodech k a dílčím závěrům.
Mezi zásadní otázky, na které by bylo
dobré znát momentální názor širší odborné
veřejnosti lze zařadit:
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• Lze nalézt obecně platný základ ÚPD?
• Pokládáme za účelné usilovat o standardizaci ÚPD, pokud ano do jaké míry
standardizovat?
• Snažit se pouze o ustálení nejčastěji užívaných pojmů?
• Je přijatelné sjednocení graﬁcké dokumentace, graﬁckého vyjádření alespoň nejčastěji zobrazovaných jevů?
• Je možné dosáhnout za současné situace alespoň shody u zpracovatelů, a jak?
Tyto a další otázky vyřčené v úvodu
semináře pomohly nasměrovat jednotlivý
vystoupení včetně diskusních k určitému
okruhu témat a vytvořily příznivější základ
pro formulování závěrů.
Odborný program semináře byl zahájen
informací o územním plánu města Kroměříže. Prof. Gřegorčík ve svém vystoupení
apeloval na potřebu dlouhodobé urbanistické koncepce uspořádání organismu
města založené na široké analýze jeho
vývoje a na identiﬁkaci jeho hodnot i nedostatků. Na těchto základech vytvořená koncepce musí být zakotvena v územním plánu
stejně jako regulativy (pravidla) pro její
postupné uskutečňování.
Dopolední program naplnil blok vystoupení
J. Mužíka, V. Řezáče a J. Mejsnarové
z Ústavu urbanismu Fakulty architektury
ČVUT v Praze. Referáty se týkaly výsledků
výzkumných prací vztahujících se k obsahu
územních a regulačních plánů. Informace
o zásadách plánování rozvoje území a
obsahu k tomu sloužících dokumentů
v zemích Evropské unie v podání V. Řezáče
a přehled o počtu a obsahu regulačních
plánů v ČR J. Mejsnarové pomohly
k potřebné orientaci účastníků semináře
při hledání odpovědí na v úvodu formulované otázky. Na další vážný nedostatek v obsahu územních plánů upozornil
J. Mužík. Týká se nevyváženosti v řešení
urbanizovaného území a území volné krajiny, které je v ÚPD spíše zakreslováno, než
řešeno, což vede k úvahám o samostatném
systému (procesu) plánování krajiny.
V odpoledním programu pak vzbudil oprávněnou pozornost příspěvek I. Lánské.
Týkal se porovnání procesu pořizování
územních plánů dvou blízkých měst
Hradec Králové a Pardubice.
Dále vystoupil se svou obsáhlou informací
V. Klajmon. Upozornil na vážné nedostatky
při pořizování a zpracovávání územních
plánů malých obcí, při jejich projednávání
s dotčenými orgány státní správy. Složitost
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procesu je dále komplikována množstvím
procesních chyb a formální, leč povinou
účastí orgánů, které územnímu plánování
nerozumí. Z obsahu územních plánů nesmí
mizet urbanistická a krajinářská koncepce.
Ostatní je možné omezit a zjednodušit.
Rozhodně je pro co nejširší standardizaci
obsahu regulačních a územních plánů.
Na vystoupení V. Klajmona krátce reagoval
T. Sklenář vysvětlením úlohy DOSS a ostatních vztahů k legislativě.
Obsahu digitálně zpracovávaných územních plánů se věnoval P. Koubek. Upozornil
na to, že množství podrobných a snadněji
přístupných informací o území by nemělo
svádět k jinému obsahu ÚPD. Je pro ustálení pojmů užívaných v územním plánování
a rozumnou míru standardizace textové
i graﬁcké části.
Návaznostem mezi územními plány obcí
a ÚP velkých územních celků se ve svém
vystoupení věnovala V. Poláčková. Konstatovala, že přenos informací z ÚP obcí
do ÚP VÚC je užitečný, i když má
v této úrovni pouze informativní funkci. Také
z tohoto pohledu je žádoucí jednotné zobrazování alespoň základních jevů obsažených v územních plánech obcí. Navrhuje
univerzální strukturu jevů zobrazovaných
v ÚPD. Může být pyramidově uspořádaná,
což umožní snadnou orientaci a podpoří
žádoucí vertikální vazby.
V podvečerní diskusi vystoupili:
• M. Tunka, který v dalším postupu příprav
nového stavebního zákona podpořil požadavky na sjednocování pojmů a vyslovil
uznání Asociaci za to, že otevírá diskusi
k uváděným tématům na celostátní úrovni.

• M. Košař zdůraznil roli architekta urbanisty v procesu pořizování ÚPD, zejména
regulačních plánů.
• M. Körner otevřel další významné téma –
„Ekonomika v územním plánování“.
• Zástupce Útvaru rozvoje města Prahy
podpořil standardizaci obsahu ÚPD a současně zdůraznil otázku: Kdo ji připraví a jak
se prosadí?
Závěry
• Z obsahu ÚPD nesmí zmizet urbanistická
koncepce založená na analýze vývoje
organismu města na jeho tendencích a
obsahující hmotné i nehmotné kulturní hodnoty prostředí stejně jako prvky výtvarně
prostorové a kompoziční.
V obsahu ÚPD je nezbytné posílit komplexní řešení krajiny na základě rezortně
zpracovaných podkladů (krajinného plánu),
např. samostatnou kapitolou v textové části
a přílohou v graﬁcké dokumentaci.
• Vytvořit jednotný obsahový standard je
účelné.
• Je třeba zpracovat a vydat slovník
základních pojmů.
• Obsahový standard graﬁcké části připravovat bez rozlišení na jednotlivé druhy a
fáze. Vytvořit „banku“ zobrazovaných jevů
s jejich graﬁckým i textovým doprovodem.
Obsah ÚPD pak může být členěn na:
• Povinný – pro všechny druhy a fáze ÚPD.
• Doporučený – soubor jevů sloužící
výběru při formulování zadání.
• Volný – poskytující prostor pro zachycení
individuálních jevů, potřeb či názorů pořizovatele a zpracovatele.

Sdělujeme, že
v minulých
Aktualitách avizovaná kniha, kterou
jste měli možnost
si objednat za sníženou cenu, podle
zpráv od nakladatele dosud nevyšla. Předpokládaný
říjen 2001 se mění
na letošní březen.
Všem, kteří poslali
objednávku, se
ozveme.
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Obsahové standardy
územních plánů v zemích EU
Vít Řezáč, FA ČVUT

Zobecnit přístup členských zemí EU k územnímu plánování, natož k obsahu
územně plánovací dokumentace, je obtížné. Je to dáno především rozdílnou
tradicí plánování, odlišným státoprávním uspořádáním a systémem plánování v každé jednotlivé zemi. Není proto divu, že územní plánování není
předmětem společné legislativy Evropské unie.

V této oblasti se tudíž ponechává značný
prostor pro národní systémy pořizování a
schvalování územně plánovací dokumentace. Evropská unie koordinuje činnost na
poli územního plánování na ministerské
konferenci DG 16, dále prací stálé komise
EU a nejnověji vydáním dokumentu ESDP
(European Spatial Development Policy),
který byl mj. přeložen v roce 2000 do českého jazyka a je k dispozici prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Přístup k otázkám územního plánování
odvisí v zemích EU zejména od pojetí
vztahu centrum – obec. Existují stabilní
decentralizované systémy plánování, např.
v Rakousku, Dánsku, Finsku či Německu,
kde obce mají značné pravomoci. I v ostatních zemích EU se prosazuje jednoznačně
trend posouvat rozhodovací kompetence
co nejníže, tj. na municipální úroveň.
Je tomu tak např. v Belgii, Finsku,
Itálii, Lucembursku, Španělsku a Švédsku.
V těchto zemích se současně zdůrazňuje
potřeba propojení vyšších a nižších stupňů
Obce v zemích EU
Stát
Francie
Lucembursko
Rakousko
Španělsko
Německo
Itálie
Finsko
Belgie
Dánsko
Holandsko
Švédsko
Portugalsko
Irsko
V. Británie
Řecko
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Název jednotky
Communes
Communes
Gemeinde
Municipalities
Gemeinde
Comuni
Kunnat
Communes
Municipalities
Gemeentes
Kommuner
Camaras
Districts
Districts
Prefecture

územně plánovací dokumentace. V praxi to
znamená, že rozhodnutí na nejnižší úrovni
jsou platná bez přezkumu nadřazených
orgánů, jestliže jsou činěna v rámci daném
vyšším stupněm územně plánovací dokumentace. V řadě zemí je toto propojení
úrovní plánování vázáno na uvolňování
strukturálních fondů do obcí z centra.
V jiných zemích, jako je Rakousko či
Holandsko, se obce často sdružují a
vytvářejí územně plánovací dokumentaci
se širším záběrem než jen jedna obec.
Ve Velké Británii a Irsku je v oblasti formálního řízení plánování silná úloha centra.
Existuje systém doporučení z centrálních
orgánů, který vymezuje obcím prostor
pro rozhodování. Na druhou stranu zde
vznikají nevládní sdružení (urban development corporations), řešící konkrétní problémy v určitých územích.
Na opačném pólu leží například plánování
v Řecku, kde plány pořizuje stát, neboť

Počet jednotek Průměrný počet obyvatel
36 558
1 550
118
3 300
2 300
3 000
8 077
4 800
16 040
5 000
8102
7 000
454
11 000
589
17 000
275
20 000
647
23 000
288
30 000
305
34 000
88
40 000
483
119 000
54
190 000

obec nemá příslušné pravomoci v oblasti
územního plánování.
Pro dokreslení odlišností mezi jednotlivými
zeměmi může posloužit tabulka udávající
průměrnou velikost územně plánovací jednotky na úrovni obce. Dramatický rozdíl je
jak v počtu těchto jednotek v každé zemi,
tak v jejich průměrné velikosti.

Obsah územních plánů na úrovni
obcí
Územní plány obcí obecně řeší všeobecné
zásady využití území, resp. změny využívání
území a zásady pro přípravu plánů nižšího
stupně (regulačních plánů). Mohou obsahovat prvky funkčního zónování, ale celkově neřeší (nepředurčují) detailní využití
pozemků na úkor regulačních plánů nebo
jiných nástrojů. V některých zemích mohou
však deﬁnovat práva na užívání pozemků ve
stejném rozsahu jako plány regulační.
Funkce územních plánů obcí:
a) zakotvení dlouhodobých rozvojových
cílů, principů
b) určení rozvoje sídla s důrazem na rozvojová území a území vyžadující ochranu
c) vytvoření rámce pro detailnější regulaci
d) určení polohy hlavních tras a zařízení
infrastruktury
d) nástroj propojující národní nebo regionální plány s detailními (regulačními) plány
Rozdílného pojetí obsahu územních plánů
obcí lze demonstrovat na následujících příkladech.

Dánsko
Dánský příklad územního plánu Odensee
ukazuje velice všeobecné až schematické
pojetí územního plánu se zdůrazněním nejdůležitějších zásad využití území, které
jsou představeny jen malým počtem typů
jednotlivých funkčních ploch, vyznačením
strategických míst ve městě a zdůrazněním
hlavních komunikačních tahů.

A K T U A L I T Y
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Dánsko – Územní plán města Odensee

Hlavní centra
Obvodová centra
Centrum
Průmyslové plochy
Lehký průmysl
Administrativa a služby
Přístav
Bydlení a služby
Otevřené plochy
Vnější oblasti města
Zeměd. plochy s kvalitním ZPF
Zemědělské plochy
Obce 1. kategorie
Obce 2. kategorie
Chráněné zdroje pitné vody
Rozvojové plochy pro obchod
a služby

Francie
Obdobný je příklad územního plánu malé
obce ve Francii, tzv. POS (Plan d’occupation del soles). Území obce je rozčleněno do několika zón, ve kterých se
deﬁnuje především rozdělení na zastavitelné a nezastavitelné části obce a pak
následně přípustné funkční využití jednotlivých zón.
Legenda
NC zóna zemědělské výroby
NA zastavitelná zóna pro nové bydlení
NAx zastavitelná zóna pro rekr. využití
U
zastavitelná zóna intravilánu
ND nezastavitelná chráněná zóna (země
dělství)

Německo
Německý územní plán (Flaechennutzungsplan) postihuje rovněž především hlavní
zásady rozvoje obce. Funkční plochy zobrazují převládající funkční využití, neznázorňují se však s přesností na jednotlivé
parcely. Jednotlivá zařízení občanské
vybavenosti, resp. veřejně prospěšné

Francie – Plán POS obce Coucy-les-Francs
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stavby, jsou ve funkčních plochách znázorněny značkou bez přesné speciﬁkace
umístění v rámci funkční plochy.
Obsahové standardy územních plánů
i vlastně regulačních plánů jsou v Německu
vyřešeny v zákoně (Baugesetzbuch
BauGB) a následně v prováděcích vyhláškách (Baununtzungsverordnung BauNVO
a Planzeichenverordnung PlanzV). Přestože vyhláška ponechává prostor k volnějšímu výkladu a pojetí legendy („značky lze
rozšířit a doplnit, jestliže je to pro potřeby
znázornění jevu účelné“ anebo „za porušení vyhlášky o užívání značek se nepovažuje, jestliže jsou značky dostatečně
a názorně vysvětleny a uplatněny“), její
praktičnost a srozumitelnost vede k jejímu
širokému akceptování v plánovací praxi.
Obsah územního plánu je deﬁnován
v zákoně. Plán se pořizuje na celé území
obce, ale zákon připouští, že v odůvodněných případech lze některé plochy či
jevy ze schvalování vyjmout s tím, že budou
řešeny později.
V územním plánu mohou být znázorněny
zejména:
a) plochy určené k zastavění dle všeobecného způsobu stavebního využití (stavební
pozemky), dle zvláštního způsobu zastavění (stavební oblasti) stejně jak míry jejich
využití. Zvláště se znázorňují plochy bez
centrální kanalizace
b) vybavenost obce zařízeními veřejného
i soukromého sektoru, zejména pak školy,
kostely, kulturními zařízeními a zařízeními
sociální péče, zařízeními pro sport a volný
čas,
c) plochy pro nadmístní dopravu a hlavní
místní komunikační síť,
d) plochy pro infrastrukturu, zneškodňování odpadů a čištění odpadních vod,
e) plochy zeleně jako parky, zahrádky,
sportovní plochy aj.,
f) vodní plochy a přístavy, plochy se zvláštním režimem kvůli ochraně před povodněmi,
g) plochy pro dobývání nerostů,
h) zemědělské plochy a lesy,
i) plochy pro ochranu a uchování půdy, přírody a krajiny.
Navíc musí územní plán zahrnovat plochy,
které kompenzují dopady staveb na prostředí (Ausgleichﬂaechen).
V německém územním plánu mohou být
funkční plochy určené k zastavění rozdě-
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leny dle funkčního využití na čtyři základní
skupiny:
a) plochy pro bydlení
b) smíšené plochy
c) plochy pro výrobu
d) zvláštní plochy
Navíc lze tyto hlavní skupiny ještě podrobněji rozčlenit na tyto funkční typy:
a) malé obce
b) plochy čistě obytné
c) plochy všeobecně obytné
d) zvláštní obytné plochy
e) vesnice
f) smíšené území
g) jádra obce
h) plochy pro výrobu
i) průmyslové plochy
j) zvláštní plochy

Itálie
Odlišná situace oproti výše zmíněným
zemím je v Itálii. Zde územní plán (Piano
Regolatore Generalle nebo Piano urbanistico cummunle) je mnohem podrobnější.
Funkční plochy jsou deﬁnovány poměrně
bohatým výčtem jednotlivých funkčních
zón, které se navíc deﬁnují pro každou par-

celu, resp. blok domů. V plánu nezřídka
bývají odkazy na stavební předpisy určující
zastavěné plochy, výšku zástavby apod.
V tomto smyslu slouží územní plán také
jako regulační, neboť v Itálii jsou regulační
plány pořizovány pouze pro území vymezená v územním plánu jako jsou přestavby
a území nových bytových, průmyslových
a komerčních zón.
Územní plán se vztahuje na celé území
obce a má především řešit:
a) komunikační síť včetně parkovišť a dalších dopravních ploch s ohledem na
budoucí potřeby dopravy s přihlédnutím
k místním hospodářským a hygienickým
podmínkám, požadavkům na vzhled sídla
a začlenění krajiny do jeho obrazu
b) ohraničení a určení jednotlivých funkčních ploch (např. plochy pro bydlení, nové
plochy pro bydlení, soukromá zeleň, zóna
pro turistický ruch, restaurace, diskotéky,
veřejná zeleň, plochy pro rozšíření výroby
atd.) s podmínkami vztahujícími se ke stavebnímu řádu (objem stavby, zastavěná
plocha, výška, odstupy, typy zástavby aj.)
c) plochy veřejně prospěšných staveb
d) ochranná pásma veřejných staveb

Německo – ukázka hamburského Bebauungsplan
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Itálie– ukázka z územního plánu Turína
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e) hlavní městská infrastruktura (kanalizace, vodovod, vedení vysokého napětí aj.)
Stavby, které budou podléhat studii vlivu
na životní prostředí, musí být označeny
a v textové části musí být zabezpečena
koordinace na další stupně plánovací
dokumentace.
Na turínském plánu jsou vedle přesně
ohraničených funkčních ploch jasně vidět
regulační opatření (např. označení uličních
čar).
***
Celkově lze říci, že obsahové standardy
nejsou ve většině zemí v zákonech
zakotveny. Je to dáno především tradicí
územního plánování, systémem veřejné
administrativy a organizačním členěním
státu. Obsahové standardy se přesto uplatňují. Například ve Francii nebo Holandsku
používají projektanti léty prověřenou tradiční legendu, která sice není formálně
vyžadována, ale je spontánně uplatňována.
Objevily se několikeré pokusy standardy
pevněji zakotvit, např. ve formě vyhlášky,
ale nikdy nebyly dotaženy do konce.
V Řecku veškeré územní plány pořizuje
stát, takže dbá na srozumitelnost obsahových standardů z centra, přestože
žádný formální předpis také neexistuje. Příslušné ministerstvo vydává jako objednatel
pokyny, čímž zajistí, že obsah plánů je
většinou shodný. V Portugalsku je tradice
používání zaběhnutých obsahových standardů, nicméně vlivem uvolnění politické
situace po pádu diktatury a díky následnému posílení pravomocí komunální sféry
se stále více objevují různá pojetí vyjádření
obsahových standardů.
Porovnání jednotlivých územních plánů
obcí je zde proto obtížnější. V Portugalsku
je situace o to složitější, že územní plánování se řídí zákonnými normami, které jsou
„roztroušeny“ v řadě oborových zákonů
a zákon o územním plánování jako takový
neexistuje.
V Itálii, kde byla také nepřehledná situace
se proto některé provincie v rámci svých
delegovaných pravomocí dohodly
s obcemi na zakotvení standardů ve
vyhlášce. Důvodem byla potřeba sjednocení výkladu základních pojmů v územních
plánech obcí dané provincie, ve které platí
společná územně plánovací dokumentace
(piano provinciale). Tento složitý proces
započal v severní Itálii a pořizovatelé jsou
s výsledky vcelku spokojeni.
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Podle německého vzoru zavedli obsahové
standardy v novém zákoně o územním plánování také v Maďarsku.
V Polsku je označení jevů v územním
plánu povinně předepsáno a částečně
se ponechává prostor zpracovatelům pro
další, přesnější nebo podrobnější vystižení
záměru plánu. Na tabulce č. 2 je v prvním
sloupci deﬁnice funkční plochy (např. skladové areály s intenzivním zastavěním), ve
druhém sloupci je předepsaná značka a ve
třetím sloupci je prostor pro doplnění další
speciﬁkace fakultativní značkou, která se
ovšem v konkrétním schváleném plánu
stane značkou závaznou (např. umístění
administrativních objektů v rámci skladových ploch atp.)

Problematika obsahových standardů
územně plánovací dokumentace je tedy
v zemích Evropské unie pojímána diferencovaně. Obecně lze říci, že země střední
Evropy (Německo, Rakousko, Polsko,
Maďarsko) spíše inklinují k jasnějšímu deﬁ nování obsahu dokumentace než země
románské. Proto i naše úvahy o standardizaci zapadají do tohoto kontextu.
Relevantní internetové odkazy:
http://www.the-stationery-ofﬁce.co.uk
http://www.hamburg.de/fhh/behoerden/
stadtentwicklungsbehoerde/projekte/projekte.htm
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/01/03/11.htm
http://www.munchen.de/plan/fnp/index_fnp.html
http://www.munchen.de/plan/index.html
http://www.paris-france.org/parisweb/FR/vivre/urbanisme/
SRU_Liens.htm
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/index.htm
http://www.archiguide1.fr.st/

Polsko – Výtah ze zákonem předepsané legendy územního plánu obce
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Vazba mezi územními plány obcí a VÚC
Vlasta Poláčková

Možnosti toku informací mezi ÚPO a ÚPVÚC
Informační základna ÚPD VÚC
– při zpracování ÚPD VÚC se pracuje s velkým množstvím podkladových informací (ÚTP), potřeba jejich standardizace je
nepochybná (celá řada prací se tím již zabývala)

• agregace do jedné, max. dvou funkčních ploch
• znázornění pouze ploch nadmístního významu, podobné
výkresu VPS
• další možností by bylo znázornit pouze hranice současně zastavěného a zastavitelného území

Naše závěry
Informace z ÚPO
– mezi tyto informace patří bezesporu i údaje ze schválených
územních plánů obcí v řešeném území (kromě nadmístní technické infrastruktury a dopravy, případně ÚSES nás zajímá také
navržený rozvoj sídel a funkční využití území)
– v současnosti je přebírání informací z ÚPO obtížné pro velmi
individuální přístup ke zpracování ÚPO – je nepochybné, že
standardní zpracování ÚPO by velmi pomohlo

Jaký mechanismus toku informací mezi ÚPO a ÚP
VÚC by byl vhodný
– Zpracovatelé ÚPO by mohli dostat jako podklad pro širší
územní vztahy výřez území z ÚP VÚC nebo z územně technických podkladů. Zde by provedli aktualizaci zobrazených jevů
v předepsané legendě. Zároveň by získali informaci o koridorech
a plochách pro nadsídelní veřejně prospěšné stavby, o regionálním a nadregionálním ÚSES a limitech nadmístního významu,
případně rozvojových plochách nadmístního významu.
– Správce či ÚPD VÚC či ÚTP (kraj) by shromažďoval tyto výstupy
od pořizovatelů ÚPO a použil by je pro aktualizaci směrné části,
případně při změně ÚP VÚC.

Hlavní výkres
– Nesporné jsou záležitosti koridorů a ploch pro dopravní
a technickou infrastrukturu nadmístního významu, ÚSES,
limity využití území nadmístního významu a rozvojové plochy
nadmístního významu
– Dle vyhl. 135/2001 Sb. příl. 2 má být hlavní výkres komplexní,
měl by tedy obsahovat i záležitosti týkající se osídlení.

– Přes problémy, které jsou spojené se znázorněním osídlení
v hlavních výkresech ÚP VÚC se domníváme, že tato informace do
hlavního výkresu ÚP VÚC patří, i když se jedná o informaci
a ne závaznou část ÚP VÚC
– Je třeba najít způsob, jak v hlavním výkresu zvýraznit věci
závazné.
– Způsob zobrazení zástavby záleží také na měřítku výkresů
(naše ukázka byla v měřítku 1 : 25 000), u měřítek větších bude
klesat jistě míra podrobnosti.
– Informace o navrženém rozvoji sídel a o funkčním využití
území ze schválených ÚPO převedené do jednotné zjednodušené
legendy by v každém případě mohly být součástí regionálních
informačních systémů o území
– Hranice současně zastavěného a zastavitelného území
převzatá ze schválených ÚPO by mohla být chápána a zobrazována ve VÚC jako limit.
Významné rozvojové plochy (§ 9 odst.1 zák)
– není uvedeno v § 18 Závazná část územně plánovací dokumentace
– náš přístup – vymezování minimálního počtu ploch
Návrh rozvoje sídelní struktury, požadavek vyhl. č. 135/2001
Sb. příl.2/I
– není závaznou částí ÚPD VÚC, zakreslujeme spíše do schémat,
než do hlavního výkresu (jedná se například o schémata struktury
osídlení, která se rozvíjí určitým způsobem, radiálním, koncentrickým apod.)

Pyramidální legenda
Jak a zda vůbec zobrazovat zastavěná
a zastavitelná území sídel?
Podrobnost znázornění zastavěného a zastavitelného území je věc
do diskuse. Zde se nabízí několik přístupů, které se pokusím
ukázat na příkladu
• relativně podrobná legenda – viz naše územní prognóza zpracovaná v GIS v měřítku 1 : 25 000
Příklad Územní prognóza Mělnicko – převod funkčních ploch
z jednotlivých ÚPO do jednotné generalizované legendy (vznikl
výkres s vysokou informační hodnotou pro státní správu i
investory)
Velký význam má při tomto přístupu aktualizace, která udržuje
celý soubor informací VÚC v aktuálním stavu v souladu se schválenými ÚPO
Výpočetní zpracování umožňuje agregování funkčních ploch
dle zvolené míry podrobnosti.

Vertikální přenos informací mezi ÚPD všech úrovní při výpočetním zpracování
– Často při diskusích o standardizaci zaznívá představa o standardu ÚPD všech úrovní, regulačních plánů, územních plánů obcí
a územních plánů VÚC. Přitom se nabízí představa universální
struktury informací, které jsou pyramidově uspořádané, což
umožňuje jejich logické vazby vertikálním směrem.
– Tato představa je jistě správná a pro většinu jevů (doprava,
technické vybavení, ÚSES, limity využití území) použitelná,
– Při přejímání funkčních ploch však plně automatizované přebírání dat dosud není možné ani při výpočetním zpracování a standardních legendách.
– Naráží to na problém generalizace map i generalizace legend,
kdy nelze použít mechanické slučování vybraných typů funkčních
ploch.
(záznam osnovy příspěvku)
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Organizace dopravních
psychologů, sociologů
a odborníků na dopravní
bezpečnost
ICTCT - International Co-operation
on Theories and Concepts in
Trafﬁc Safety

dalších událostí, organizace a administrace
archivu a knihovny „Clearing House“, která
bude publikovat příručky, brožury, směrnice.
Připravuje se zřízení poradních center pro
identiﬁkaci, analýzu a řešení bezpečnostních problémů na základě nejnovějších
relevantních znalostí. Budou poskytovat
rady při výstavbě bezpečnostních zařízení,
vzdělávání bezpečnostních expertů a identiﬁkaci bezpečnostních rizik v dopravě.
Na základě výsledků práce Centra dopravního výzkumu v Brně se bude konat konference a workshop v roce 2002 v Brně.
Karel Schmeidler

Organizace ICTCT je asociace vytvořená
z mezinárodní pracovní skupiny bezpečnostních expertů s cílem identiﬁkovat a
analyzovat nebezpečné situace v silniční
dopravě na bázi jiné, než je následná
analýza předcházejících nehod. Užitá kriteria jsou jiná, založená na především na
metodách analogických metodám užívaným v letectví a průmyslu. Řídící myšlenkou je tvrzení: Abychom zabránili
nehodám, nepotřebujeme nehody, neboť
dovedeme rozpoznat „indikátory nebezpečí“.Indikátory nebezpečí mohou být např.
konﬂikty v dopravě, hrozby nehod, stejně
jako chování a interakční vzorce. Rozpoznávání vzorců chování, zejména těch,
které vedou k nehodám je zakotveno ve
sféře aktivit ICTCT.
Cílem ICTCT je hlubší pochopení problémů
v bezpečnostní oblasti, harmonizace připravovaných výzkumných aktivit a poskytnutí prostředků pro optimální využití
výsledků výzkumu z jednotlivých zúčastněných zemí. Děje se tak formou mezinárodní
spolupráce při identiﬁkaci a analýzách
potenciálně nebezpečných situací a případových studií v silniční dopravě na
bázi relevantních dat, získaných z pozorování a průzkumů. ICTCT organizuje řadu
výzkumných aktivit – workshopy, případové
studie, formulace mezinárodních směrnic,
výzkumné prezentace atd.
Nově se rozvíjející aktivity ICTCT zahrnují
informační a koordinační služby zejména
při mezinárodní výměně informací. K tomu
účelu bude sloužit pravidelně publikovaná
tiskovina – NEWSLETTER. ICTCT rozvíjí
výzkumnou spolupráci svých členů při plánování, realizaci a implementaci výsledků
výzkumných projektů. Další podpora směřuje do mezinárodní spolupráce při organizaci konferencí, kolokvií workshopů a

dyž ve své pořizovatelské praxi
nemohu se svými partnery dojít ke
shodě v projednávané věci, říkám
podívejme se, jak je to v zákoně. Ovšem
ne všechno tam lze nalézt, protože územní
plán i urbanistický návrh v sobě obsahují
tvůrčí dimenzi. Proto tu část stavebního
zákona, která se dotýká územního plánování, považuji za precedenční, tedy „příkladovou“, na rozdíl od jeho dalších částí,
výkladových.
Proto je tak důležité, abychom se takto
i nadále setkávali a vzájemně posuzovali
svá díla nebo své postupy.
Ve své praxi ponechávám zpracovateli
více volnosti pro tvůrčí inspiraci řešeným
územím a akceptuji jeho individuální přístupy. Samozřejmě si hlídáme, aby legenda
neměla šest sloupců a komunikace nebyly
kresleny v modré barvě. Hledání obsahových standardů, které by našly míru mezi
povinností a tvůrčím přístupem architekta,
je naším vážným společným cílem.
Jsme strážci jedné z nejdůležitějších profesí, která reguluje a mění obydlený
svět kolem nás. Současně jsme chybující
a omylní lidé, proto nás tak těší vzájemné
setkávání, která naše nedostatky postupně
napravují.
Květina rozkvétá do krásy v souladu s celou
přírodou a příroda se současně řídí pevnými a nepřekročitelnými zákony. Tím je
nakonec dosaženo dokonalé harmonie.
Držme se tohoto příkladu.
Jan Slanina
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Exkurze do Vídně
Asociace uspořádala odbornou exkurzi po
dvou letech opět do Vídně. Tentokrát se
zaměřila na nejnovější projekty dokončené
v letošním roce: obytný komplex Gasometer,
polyfunkční centrum Wienerberg a velkorysý
soubor muzeí Museum Quartier.
Administrativní a obchodní komplex Wienerberg byl v letošním roce rozšířen o jeden
z nejvyšších administrativních objektů ve
městě – o dvojče „Twin Towers“, věží vysokých
138 m, resp. 127 m, architekta Massimiliana
Fuksase z Itálie.
Projekt byl záměrně situován v nově koncipovaném centru městské čtvrti Wienerberg na jižním
okraji metropole. Již v roce 1994 zde byl vybudován polyfunkční dům s menším nákupním
centrem, který přitáhl pozornost investora Twin
Towers.
Centrum působí přestože je v podnoží věží
umístěn multiplex s 8 sály a množstvím restaurací a kaváren, přes propracovanost detailů
a domyšlený design spíše chladně a méně
lákavě než Gasometer. Ve stejnou denní dobu
byl také ve srovnání s G-townem jakoby bez
života.
Museum Quartier je vlastně soubor pěti muzeí
a výstavních sálů včetně koncertní síně umístěné v bývalých císařských konírnách (původně
projektovaných také Janem Fischerm z Erlachu) na Maria Theresien Platz.
Jádro souboru tvoří 3 novostavby: Leopold
Museum, Muzea moderního umění a centrálně
umístěné koncertní a taneční síně. V historických budovách se pak nachází Architektur
Zentrum Wien, muzeum hraček, taneční akademie a tzv. Quartier 21, což budou univerzální
muzejní a výstavní prosotory měnící zaměření
dle vývoje a potřeb kulturní scény Vídně.
Dvoukolovou architektonickou soutěž, vyhlášenou v roce 1986 poté, co naštěstí neprošel
záměr zřídit zde nákupní centrum a hotel, a uzavřenou v roce 1990, vyhrál vídeňský architekt
Luridis Ortner. Jeho koncept respektuje uliční
i výškovou formu historické budovy, vkládá však
do vnitrobloku nové izolované muzejní objekty
soudobého architektonického výrazu. Všechny
objekty jsou propojeny nádvořím, schodišti,
rampami a terasami s výhledy a vtipnou okružní
cestou umožňující přístup do arálu ze „zadní“
sousední obytné čtvrti.
Jako protipól přívalu moderní architektury byla
do programu zařazena prohlídka historických
zahrad Schoenbrunu. Snad všichni účastníci
ocenili klidnou procházku parkem v jednom
z posledních dnů babího léta.
Vít Řezáč
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„G-TOWN“– BYDLENÍ V PLYNOJEMECH
Přestavba čtveřice obřích plynojemů ve vídeňské čtvrti Simmering je
jedním z nejvíce diskutovaných evropských příkladů nového využití
opuštěné industriální architektury.
Zde na jihovýchodě Vídně vzniká mladé
„město ve městě“. Mladé město, které je
dokonalým zázemím pro potřeby nového
životního stylu. Gasometer Town, zkráceně
G-town, představuje moderní, módní, internacionální životní pocit.
Majestátní budovy plynojemů, 72 metrů
vysoké a 65 široké, stojí na simmeringské
Guglgasse od konce 19. století. Vídeňská
městská plynárna, realizovaná podle plánu
Theodora Hermanna, byla v době svého
dokončení v roce 1899 největším komplexem svého druhu na světě. Výroba svítiplynu
trvala do poloviny 70. let 20. století, kdy
na rakouský trh masivně vstoupil zemní plyn
z Ruska a plynárna v Simmeringu zcela
ztratila na důležitosti. Zemní plyn byl ve
čtveřici obřích tanků skladován mezi lety
1978 a 1986, kdy byly plynojemy deﬁnitivně
odstaveny. Již několik let před tímto rozhodnutím se komplex na základě svého
historického a kulturního významu dostal
pod památkovou ochranu. Symboly industrializace, monumentální stavby bez náplně
podléhaly samozřejmému působení času
a myšlenky na rekonstrukci rozpadajících
se fasád odrazovala výše nutných ﬁnančních prostředků – 80 miliónů ÖS. Využití
pro muzejní účely nepřicházelo z důvodu
nákladů rovněž v úvahu. Otázka nalezení
nové funkce pro opuštěný komplex stále
vyvstávala. Magické prostředí obřích věží
lákalo v průběhu času k mnohým aktivitám –
SPÖ zde v roce 1988 slavila 100 let sociální demokracie, tisíce mladých tu počátkem 90. let začaly pořádat pravidelné obří
technoparty. Případ Gasometer stále ožíval,
až puristické představy památkářů posléze
ustoupily pragmatičtějšímu, investorsky zajímavému a dosti převratnému řešení.
Čtveřice věží dostala novou náplň – vzniklo
zde několik stovek bytů, jejichž výstavba
byla umožněna z prostředků státního fondu
na podporu bytové výstavby (615 dotova-

ných nájemních bytů a bytů v osobním vlastnictví), studentské koleje, cca 11 000 m2
kanceláří, školka, kulturní sál, multikino,
nákupní centrum propojující čtveřici budov
ve spodních podlažích, nový historický
archiv města Vídně a v podzemních prostorách 909 parkovacích stání pro osobní
automobily. Revitalizace komplexu se stala
startovním impulsem pro vznik nové městské části Erdberger Mais. Urbanistická
koncepce rychle se rozvíjejícího mladého
města jen potvrdila, že areál ležel dlouhá
léta bez povšimnutí na místě s výbornými
podmínkami pro rozvoj. První a rozhodující
krok představovalo prodloužení trasy U3
podzemní dráhy do Simmeringu. Areál byl
napojen na stávající dopravní tahy, vznikla
přímá vazba na letiště. Pro potřeby vlastníků
a nájemníků nových bytů G-townu vyrostl
na sever od věží kubus se skleněným pláštěm – centrum zábavy a volného času
(architekt Rüdiger Lainer) s 12 kinosály
a foyery, proti budovám A a B pak administrativní komplex architekta Martina Kohlbauera – stupňovitá pyramida z hliníku
a skla s 21 000 m2 užitné plochy.
Nová výstavba nedoprovází výhradně bezprostřední okolí věží; v oblasti mezi budovami celního úřadu, kanálem Dunaje,
jihovýchodní tangentou a Erdbergstrasse
vznikne v dohledné době nová čtvrť, která
vstoupí do povědomí jako Neu Erdberg –

Nový Erdberg. Nad plánovanou vozovnou
tras U1 a U2 podzemní dráhy vyroste polyfunkční komplex, jehož tvůrci jsou Wilhelm
Holzbauer, Gustav Peichl a autorská dvojice Coop-Himmelb(l)au. Předpokládané
dokončení v roce 2006 poskytuje deﬁnitivnímu prostorovému řešení značnou časovou rezervu. Hlavní nosnou myšlenkou je
v této chvíli velmi diskutovaná „zlatá věž“ –
vertikální dominanta a hlavní identiﬁkační
bod areálu pro ty, kdo přijíždějí do Vídně
z východního směru.
Nová výstavba vzniká i nedaleko – na
místě někdejšího dětského špitálu podél
Schlachthausgasse. V areálu, z jehož
původního stavu zůstane zachován pouze
kostel a vysoká zeleň, vyroste komplex
s prostory pro bydlení, administrativu
a malometrážní obchody.
Stavební rozvoj v této oblasti s sebou
přináší pochopitelné komplikace. Jednou
z nich je budoucnost historických budov
jatek sv. Marxe. Vztahuje se na ně, stejně
jako na čtveřici plynojemů, památková
ochrana a vyvstávají otázky kolem jejich
budoucího využití. Návrhy na jejich odstranění a postavení kopie na jiném místě se
neprosadily, a tak je po vzoru plynojemů
čeká patrně velmi podobný osud.
Rozvoj jihovýchodního předměstí Vídně je
realizován z ﬁnanční podpory Evropské
unie v rámci programu revitalizace problémových zón. Do roku 2006 přiteče na
rozvoj nových čtvrtí Erdberger Mais a Neu
Erdberg kolem 200 miliónů šilinků; za přispění této sumy se má oblast velkoryse
revitalizovat – na počátku této historie stála
čtveřice plynojemů…

Internetové odkazy na vídeňské projekty
http://www.g-town.at/s1/toc.php
http://www.seg.at/pages/wohnung/wohnung.html
http://www.wienerbergcity.at/
http://www.twinpark.at
http://www.vtt.at/
http://www.mqw.at/
http://www.leopoldmuseum.org/
http://www.mumok.at/index.htm
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PROJEKT „GASOMETER“
Bydlením „mezi epochami“ se nazývá vídeňská cesta tvorby
nového životního prostoru. Toho času jeden z nejneobyčejnějších
projektů – supermoderní bydlení ve čtyřech prázdných plynojemech, pracoviště, nákupní možnosti a nabídka využití volného
času pod jednou střechou – vše podle nejnovějších trendů životního stylu.
V projektu simmeringských plynojemů se střetává na historické
půdě staré a nové. Dokládajíc odvěký princip přitažlivosti protikladů, vytváří zde více jak sto let stará stavební substance
schránku pro mistrovské kousky špičkových architektů – Jeana
Nouvela, Manfreda Wehdorna, Wilhelma Holzbauera a autorské
dvojice Coop-Himmelb(l)au, kteří se podělili o zpracování projektové dokumentace k jednotlivým objektům.
PLYNOJEM A – Jean Nouvel
Autor návrhu se ve svém konceptu nechává vést základní myšlenkou – respektovat génia prostoru a interiér budovy nutně
plošně nezastavovat. Výsledkem je invenční a elegantní propojení původní historické substance se soudobou architektonickou
formou. Zástavba je realizována soustavou jednotlivých vnitřních
věží, jejichž konstrukce přináší řadu výhod. Nové elementy propůjčují budově určitou lehkost, řešení navíc umožňuje příznivé
oslunění otevřeným atriem (světelné podmínky jsou optimalizovány i otvory dodatečně prořezanými do vnějšího pláště).
Koncepce zahrnuje 8 obytných podlaží (první z nich začíná ve
výšce až 30 metrů nad úrovní přilehlé komunikace), po 3 podlažích administrativních a obchodních provozů, v suterénu pak
parkovací stání pro osobní automobily. Obytná plocha 128 jednoaž čtyřpokojových bytů se pohybuje mezi 40 až 119 m2. Všechny
byty vybavené terasou či alespoň francouzským oknem mají
možnost působivého pohledu na Vídeň z ptačí perspektivy.
PLYNOJEM B – Coop-Himmelb(l)au
Ze čtveřice objektů je architektonicky nejzajímavější. Stavební
koncept tvůrčího týmu zde připojuje ke stávající hmotě tři nové
stavební elementy – vnitřní válec, nápadný vnější štít a multifunkční společenskou halu nacházející se v podnoží původní
budovy plynojemu. Válec a vnější štítová přístavba obsahují byty,
obchody a ubytovací prostory pro studenty. Štít je prosvětlen
velkoryse řešenou, směrem na Prater orientovanou skleněnou
fasádou s lodžiemi.
Ve dvanácti hlavních podlažích a osmnácti podlažích přístavby
vzniká 256 bytů o celkové užitné ploše 20 236 m2. Jejich velikost se pohybuje mezi 33 až 128 m2 – od garsoniér po třípokojové mezaniny. Vlastní obytný sektor v hmotě štítu začíná
17 m nad úrovní přilehlé ulice Gugelgasse, v budově bývalého
plynojemu až ve výšce 25 m.
Přístup k věži je umožněn buď zvenku ulicí Gugelgasse, nebo
přímo z nově realizované stanice podzemní dráhy „Gasometer“
prodloužené trasy U3 přes prostor nákupního centra. Tato vnitřní
nákupní zóna propojuje na úrovni 1. nadzemního podlaží celý
komplex bývalého plynojemu, v budově B pak vytváří prostorový
nárazník mezi společenskou halou a byty v horní úrovni.
PLYNOJEM C – Manfred Wehdorn
Autor návrhu, přední vídeňský architekt, který je ve Vídni znám
především svými projekty rekonstrukcí historických objektů, se
zde soustřeďuje na maximální uplatnění zeleně v obytném prostoru – zásadním akcentem stavby se stává zajímavě řešený,
veřejnosti přístupný centrální dvůr, ke kterému se trychtýřovitě
přimyká vnitřní prstenec s byty. Na 11 podlažích zde vzniká
92 nových bytů do osobního vlastnictví (z toho 46 dotovaných)
a čtyřpatrová garáž pro 320 osobních vozidel.
PLYNOJEM D – Wilhelm Holzbauer
Autor – rakouský architekt, proslulý nejen doma, ale i za hranicemi – dbá ve své koncepci na zachování co možná celistvého
dojmu původní konstrukce i ve vnitřním prostoru pláště. Do
těžiště objektu implantuje obytný komplex půdorysného tvaru
trojcípé hvězdy. Nechává tak vzniknout třem prostorným vnitřním dvorům, do nichž jsou orientovány všechny byty s balkóny
a terasami. Architekt pamatoval i na volný čas nájemníků a na
úrovni prvního obytného podlaží vymezil prostor pro soukromé
zahrádky.
V budově D vzniká kromě 92 jedno- až třípokojových bytů,
z nichž část je koncipována převážně pro potřeby svobodných,
nový městský a zemský archiv sahající přes šest podlaží.

Ze zahraničních zdrojů přeložila Laura Jablonská, snímky z internetové adresy www.g-town.at a J. Mužík
Vydává rada Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a zájemce. Vychází
nepravidelně. Náklad 200 výtisků. Redakce Ing. arch. Mgr. Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5, tel./fax (02) 51 61 15 85,
e-mail: zcerny@bon.cz. Tajemník Asociace: Ing. arch. Zuzana Hrochová, tel. (02) 57 31 80 95. Adresa Asociace: Perucká 44, 120 00 Praha 2,
tel. (02) 691 07 59, fax (02) 22 51 08 06, 24 31 01 85. Internetové strany: www.urbanismus.cz.
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