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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Příprava principů a pravidel
územního plánování
Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR pořádá pod záštitou
primátora města Pardubic Ing. Jiřího
Stříteského, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ústavem
územního rozvoje Brno, Ústavem urbanismu FA ČVUT v Praze a za podpory města Pardubic odborný seminář. Koná ve dnech 21. a 22. září
2006 v Pardubicích v Univerzitním
konferenčním centru Univerzity Pardubice, v Hradecké ulici, v Polabinách – Stavařově.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jak už jsme informovali v minulých Aktualitách, bude rok 2006 pro Asociaci rokem
volebním. Shromáždění členů se uskuteční u příležitosti odborného semináře
21.–22. 9. 2006 v Pardubicích. Bude mu
věnováno odpoledne prvého jednacího
dne (viz program semináře).
Přichystejte se už nyní na formulování nového programu činnosti a na ustavení nových výkonných orgánů Asociace na další

čtyřleté volební období. K tomu, aby vše
bylo řádně připraveno, je zapotřebí získat
jak náměty k novému programu, tak co
největší počet kandidátů do rady a kontrolní komise. Nezapomeňme, že v patnáctičlenné radě by měly být zastoupeny regiony i profesní skupiny.
Připravené návrhy prosím zasílejte již nyní
na známou adresu Asociace.
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
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Seminář Příprava principů a pravidel územního plánování:
21. a 22. září 2006, Pardubice
Univerzitní konferenční centrum, Univerzita Pardubice, Hradecká ul., Polabiny-Stavařov

Organizační
informace
1. Závaznou přihlášku (je přiložena
k těmto Aktualitám) spolu s kopií dokladu
o platbě účastnického poplatku zašlete
nejpozději do 4. 9. 2006 * na adresu:
Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR
Perucká 11a
120 00 Praha 2
(*po tomto datu nelze v žádném případě
objednat oběd)
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu
osobu (přihlášku lze kopírovat).
2. Účastnický poplatek činí:
pro členy AUÚP ČR
1 100 Kč
1 170 Kč s obědem 21. 9.
pro ostatní
1 600 Kč
1 670 Kč s obědem 21. 9.
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický
poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře.
3. Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe
vyslat náhradníka.
4. Platbu poukažte na účet AUÚP ČR:
Česká spořitelna Praha 1,
č. ú. 1922930399/0800

konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: rodné číslo
Pokud neuvedete rodné číslo nebo nežádáte o vystavení faktury, je nezbytné zaslat
pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního
dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
Pokud žádáte vystavení daňového dokladu – faktury, uveďte to v přihlášce
a platbu proveďte až po obdržení faktury
(použijte variabilní symbol z faktury) – jinak
poplatek uhraďte nejpozději k datu odeslání přihlášky.
Daňový doklad nelze vystavit dodatečně!
5. Bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek a plateb. V případě vyčerpání kapacity sálu budete vyrozuměni (v přihlášce
uveďte telefonický nebo emailový kontakt)
a platba Vám bude vrácena.
6. Pokud chcete na čtvrtek 21. 9. zajistit oběd v menze univerzity (polévka + hlavní jídlo), uveďte to v přihlášce
a uhraďte 70 Kč spolu s účastnickým
poplatkem (vzhledem k omezeným možnostem stravování v Polabinách doporučujeme). Poukázku na oběd obdržíte
u prezence.
7. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Některé ubytovací možnosti jsou uvedeny
v Aktualitách v mapce a na první straně
a kontakty ve vedlejším sloupci. Další informace získáte nejsnadněji přes internetet, resp. přímým kontaktem s ubytovateli.
8. Parkování bude možné na vyhrazeném
parkovišti v blízkosti konferenčního centra
na křižovatce ulic Hradecká a Studentská
(vjezd ze Studentské), eventuálně v areálu
univerzity.
Zastávka MHD „Polabiny, Hradecká“.

NĚKTERÉ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
V PARDUBICÍCH
čísla jsou zanesena do mapky na první
straně Aktualit















HOTEL LABE
Masarykovo nám. 2633, 530 02 Pardubice
tel.: 466 717 111, 466 535 359
HOTEL HARMONY CLUB
Bělěhradská 458, 530 09 Pardubice
tel.: 466 435 020
www.harmonyclub.cz
HOTEL ZLATÁ ŠTIKA
Štrossova 127, 530 02 Pardubice
tel.: 466 052 100
www.zlatastika.cz
HOTEL 100
Kostelní 100, 530 02 Pardubice
tel.: 466 511 179
www.hotel100.cz
HOTEL SPORT
Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice
tel.: 466 512 221
www.hotelsport.cz
HOTEL ARNOŠT
Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
tel.: 466 054 211
www.hotel-arnost.cz
VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE
Studentská 202, 530 09 Pardubice
tel.: 466 036 252
www.upce.cz

Další možnosti ubytování (penziony, soukromí)
naleznete na www.pardubice.cz – odkaz
adresář/ubytování – nebo je poskytne Městské
informační středisko Pardubice,
tel. 466 613 223, http://web.ipardubice.cz.

Případné další informace o semináři podá:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel. a fax: 257 318 095, mobil: 604 507 398
email: zuzana.hrochova@quick.cz, auup@volny.cz
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PROGRAM
čtvrtek 21. 9. 2006
9.00–10.00 prezence
10.00– 10.30 zahájení, představení
Pardubic
10.30– 12.00 informace o přípravě
principů a pravidel
územního plánování
(Ústav územního rozvoje
Brno)
12.00– 14.00 polední přestávka
14.00– 15.30 diskuse k principům
a pravidlům
15.30– 16.00 přestávka, občerstvení
16.00– 19.00

od 20.00

pro členy AUÚP
ČR – shromáždění
členů a volby do rady,
pro nečleny – projížďka
lodí po Labi nebo
prohlídka města
(individuálně)
společenský večer
v prostorách zámku

pátek 22. 9. 2006
9.00–11.00 informace o vyhláškách
(Ministerstvo pro místní
rozvoj)
11.00– 11.30 přestávka, občerstvení
11.30– 12.30 všeobecná diskuse
Upřesněný program obdrží účastníci
u prezence, eventuálně bude
k dispozici na www.urbanismus.cz.

Závěry ze Zlína
Nedlouho po konání zlínského semináře
Územní plány a nový stavební zákon,
proběhla čilá emailová diskuse mezi garanty jednotlivých diskusních bloků, z níž
vzešlo stanovisko Asociace adresované
Ministerstvu pro místní rozvoj a týkající se
obsahu tehdy chystaných vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. V Pardubicích už
nebude možné vyhlášky ovlivnit, vyslechneme si informace o jejich konečné podobě.
Budeme se snažit k závěrům ze Zlína ještě
v příštích Aktualitách vrátit, a to včetně alespoň závěrů „kulatého stolu“ na téma Přístup k řešení krajiny v územních plánech,
jenž navázal na zlínské diskuse a který se
za účasti sedmi urbanistů uskutečnil na Fakultě architektury ČVUT v květnu 2006.
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Příspěvek k otázkám obsahu
urbanistické koncepce v územních
Jiří Čtyroký, Jan Mužík
plánech obcí
Urbanistická koncepce je základním stavebním kamenem českého územního plánování. Její stanovení je základním úkolem územních plánů. Široký okruh jevů, které
mohou být v rámci urbanistické koncepce stanoveny a zákonem blíže nespeciﬁkovaný obsah tohoto pojmu, vedou k velmi rozdílným přístupům v konkrétní aplikaci.
Cílem této práce je provést základní orientační sondu do vzorku územních plánů
obcí, ukázat přístupy k naplňování tohoto tématu a navrhnout základní doporučení
týkající se pojetí a obsahu urbanistické koncepce v územních plánech obcí.
Text vznikl jako seminární práce v rámci doktorského studijního programu FA
ČVUT, čemuž odpovídá zejména namátkový způsob výběru a omezená hloubka
a rozsah analýzy jednotlivých územních plánů. Smyslem práce je přispět k probíhající diskusi o roli a významu urbanistické koncepce v územních plánech obcí
a podpořit tuto diskusi novým argumentačním materiálem.
Právní stav
Současné užívání pojmu urbanistická
koncepce vyplývá ze stavebního zákona
č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci. Stavební zákon v § 10 odstavci
1. stanovuje, že: „Územní plán obce
stanoví urbanistickou koncepci, řeší
přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území
a vymezuje hranice zastavitelného území
obce...“ Prováděcí vyhláška doplňuje toto
obecné určení v §18 takto: „Závazná část
územně plánovací dokumentace obsahuje zejména … u územního plánu obce
urbanistickou koncepci, využití ploch
a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, omezení změn v užívání
staveb, zásady uspořádání dopravního,
technického a občanského vybavení, vymezení územního systému ekologické
stability, limity využití území, plochy přípustné pro těžbu nerostů, vymezení
ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro
provedení asanací nebo asanačních
úprav…“ Urbanistická koncepce by tedy
měla být stěžejní součástí územních plánů
obcí. Její význam a obsah nejsou v právních předpisech dále deﬁnovány.
Příklady z praxe
Fakt, že je urbanistická koncepce zákonem vyžadována, avšak významově nespeciﬁkována, nutí pořizovatele i zpracovatele – projektanty územních plánů tento
pojem používat, ale nechává jim přitom plnou volnost k jeho vlastní interpretaci. Ilu-

straci rozdílných přístupů přináší následující namátkový výběr z vyhlášek a textových
částí územních plánů obcí.
Urbanistická koncepce územního plánu
města Bíliny je zaměřena na funkční členění ploch, stanovení jejich vzájemných
vazeb a na ochranu kulturně historických
hodnot. V rámci funkčního členění ploch
jsou řešeny hlavní funkční a prostorové aspekty Bíliny jako lokálního centra osídlení
v rámci svého mikroregionu. Konﬁgurace
reliéfu spolu s postupně se rozvíjejícími
dopravními koridory podmínily základní
funkční rozdělení města na obytné, lázeňské a výrobní zóny. Významný limit pro
prostorový rozvoj města představují areály
těžby hnědého uhlí a zbytky zemědělské
půdy.
Urbanistická koncepce města Jihlavy vychází z podrobného studia hlavních zejména přírodních faktorů předurčujících
prostorové členění a rozvojové možnosti
města. Její hlavní část je zaměřena na členění území na stejnorodé funkční celky
a detailní popis jejich hlavních charakteristik, regulativů a limitů. Díky přirozené poloze Jihlavy v členitém terénu je vliv reliéfu
na prostorové a kompoziční členění města
velmi výrazný. Ukončená a hodnotná stavební struktura vnitřního města je určující
až limitující pro novou výstavbu v jeho vnitřních částech. Nová zástavba je tak vytlačována do okrajových poloh. Díky exponované konﬁguraci terénu jsou tyto polohy
významně převýšeny nad úroveň historického jádra a proto je urbanistická koncepce věnována také ochraně architektonických dominant a kompozičních vztahů
podílejících se na utváření obrazu města.
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Vyhláška o závazné části územního plánu
Jihlavy obsahuje stručně formulované zásady urbanistické koncepce, prostorového a funkčního uspořádání území atd.
Zásady urbanistické koncepce jsou tedy
v Jihlavě závazné.
Zásady urbanistické koncepce města
Havířova jsou velmi stručné, formální
a obecné. Funkční a prostorové uspořádání území, tvořící rámec urbanistické
koncepce, není podrobněji rozpracováno
a je řešeno formou odkazu na výkresovou
část dokumentace. Další zásady konstatují nezbytnost zapracování požadavku vyplývajícího z nadřazené územně plánovací
dokumentace (dopravní silniční koridor).
Deﬁnují Havířov jako město s významnou
sídelní funkcí Ostravské aglomerace, konstatují víceméně samozřejmé požadavky na
ochranu historicky vzniklého členění města
a logické posilování tradičních funkcí jednotlivých nevýrobních částí v rámci postupné konverze území důlních vlivů na
obytná a smíšená území.
Textová část územního plánu jednotlivé
zásady podrobněji nekomentuje ani nevysvětluje, stejně jako neuvádí popis vzájemných vazeb mezi jednotlivými částmi
funkčního členění města a způsob zachování či změny těchto vazeb.
Urbanistická koncepce města Kopřivnice
je rovněž vyjádřena relativně nepříliš podrobným způsobem bez vysvětlení detailů
a vazeb v území. Její zásady se týkají vesměs faktů, které buď přímo vyplývají z požadavků obecných právních předpisů nebo
z požadavků na běžný provoz v území. Jsou
velmi nekonkrétní a obecné. Na rozdíl od
jiných územních plánů se urbanistická koncepce dotýká, i když rovněž letmo, také
vztahu sídla a krajiny a stanovuje některé
zásady pro umisťování staveb rozptýlené
zástavby a přednostního využívání center
souvisle zastavěného území při umisťování
staveb nové občanské vybavenosti.
Urbanistická koncepce města Hradce
Králové vyjádřená v textové části územního plánu obsahuje stručný popis a rámcové vysvětlení prioritních zásad rozvoje
města, které se týkají prostorové a funkční
složky organismu města, zásad dalšího
rozvoje historického centra, ochrany jeho
panoramatu, vazby města a jeho přírodní
rámce s důrazem na rozvoj zeleně podél
vodních toků a ÚSES. Tyto zásady jsou
dále konkrétněji územně rozpracovány
v kapitolách věnovaných rozvoji jednotlivých funkčních systémů.
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Obsah a rozsah urbanistické koncepce
samozřejmě záleží také na velikosti sídla.
Předcházející vybraná sídla patří do velikostní kategorie středních a velkých měst.
Pro úplnost je proto potřeba doplnit příklady pojetí urbanistické koncepce malých venkovských obcí. Při formulování
zásad urbanistické koncepce pro tato sídla
je řešení obvykle soustředěno na územní
detail, který ovšem může nabývat v daném
měřítku rozhodující koncepční a kompoziční roli. V daleko menší míře bývá pojednán celkový kontext sídla v rámci sídelního
systému a stanovení jeho adekvátní role
a postavení.
Obec Podolanka, přiléhající k SZ hranici
hl. m. Prahy, má velmi podrobně zpracovanou textovou část územního plánu, která
obsahuje několik nadstandardních kapitol,
které jsou vhodným vysvětlujícím rámcem
pro kapitoly urbanistické koncepce a zásad územního rozvoje. Jedná se zejména
o zhodnocení současného stavu se stručnou historií obce, zhodnocení majetkoprávních vztahů, pracovních příležitostí,
stavebního vývoje a životního prostředí.
Zároveň textová část shrnuje zásady pro
rozvoj řešeného území vycházejících ze zadání pro zpracování územního plánu obce,
které tvoří dobré východisko a zdůvodnění
pro vlastní zásady urbanistické koncepce.
Zásady se pak věnují deﬁnici funkčního
členění obce, rozvoji obecních center,
speciﬁckému fenoménu rozvojových ploch
pro bydlení v příměstské oblasti a veřejné
zeleni. Rozvoj ostatních funkcí a systémů
je výslovně podřízen zásadám urbanistické
koncepce a kompozice.
Územní plán Nové Vsi na Českokrumlovsku se také neomezuje pouze na deﬁnici
prostých regulativů, ale popisuje celkovou
koncepci rozvoje sídelního útvaru v článcích popisujících základní roli a význam
sídla v regionu, tendence rozvoje sídelního
útvaru, politické a společenské požadavky
na řešení územního plánu a prostorovou
strukturu sídelního útvaru. Stručné zásady
urbanistické koncepce pak obsahují směs
obecných požadavků a konkrétních opatření v území (např. zachování stávající struktury zástavby a rekonstrukce zemědělského
areálu). Urbanistická koncepce Nové Vsi je
relativně dobře rozpracovaná, i když obsahuje množství požadavků, které svou povahou patří spíše do volebního programu než
územně plánovací dokumentace.
Kontrastem k uvedeným dvěma příkladům je urbanistická koncepce obsažená

v územním plánu obce Josefův Důl. Text
(vyhlášky) je v této kapitole pojat velmi formálně. Omezuje se na konstatování faktu,
že urbanistickou koncepci tvoří vymezení dílčích území (zón), navazující funkční
a prostorové uspořádání území a řešení
objektů. Bez další speciﬁkace či zdůvodnění dále v několika bodech popisuje
obecné funkční uspořádání, které je patrné z výkresové dokumentace. Kontextu
osídlení, volné krajině či kompozičním charakteristikám se text nedotýká vůbec.
Zobecnění
Přestože výše uvedené ukázky jsou spíše
orientační a zdaleka nepostihují všechny
varianty možných přístupů k vyjádření
významu, obsahu a zásad urbanistické
koncepce, odhalují velmi dobře hlavní typologické způsoby řešení. Je nutné poznamenat, že z metodologického hlediska
je studovaný vzorek zatížen tím, že studuje
jak texty vyhlášek, tak i textové části územních plánů, mezi nimiž existují významné
obsahové rozdíly v účelu, formě, zaměření a podrobnosti. Na druhou stranu, v drtivé většině případů byly k dispozici a tudíž
mohly být souhrnně analyzovány, oba dokumenty pro dané sídlo.
Urbanistická koncepce představuje
hlavní myšlenku, vizi, rámec rozvoje.
Na síle myšlenky a na způsobu, jak vychází a využívá fyzické, ekonomické, kulturní a sociálními podmínky a trendy, závisí
úspěšnost její dlouhodobé platnosti
a šance na přirozený kontinuální vývoj
území obce. Z praktického hlediska má
stejně významnou roli jako sama myšlenka
způsob její prezentace, vysvětlení a přenesení do povědomí rozhodujících účastníků
rozvoje. Srozumitelná prezentace myšlenky či vize, navíc většinou zachycující
značně komplexní skutečnost, musí být
podávána tak, aby ten, jemuž je myšlenka
určena, získal povědomí o kontextu, příčinách a souvislostech z nichž se vychází,
o možnostech řešení a výběru nejvhodnější varianty. Je zřejmé, že na rozdíl od
popisu ostatních limitů a regulativů územního plánu musí být zásady urbanistické
koncepce vyjádřeny zejména formou
slovní. To jedině může vysvětlit povahu
myšlenky v celé hloubce problému. Samozřejmě, graﬁcká příloha může sloužit jako
pomůcka, avšak nemůže sama o sobě nahradit vysvětlující komentář.
Vysvětlení kontextu navrženého řešení
územního plánu je samozřejmě doménou
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textové části. Úlohou vyhlášky je stanovit jednoznačné a závazné principy formou právního předpisu pro rozhodování
o území. Z hlediska možnosti ovlivňování
rozvoje území však hraje v praxi účinnější
roli vyhláška, neboť je obecně závazným
právním předpisem a proto by jejím ustanovením v oblasti urbanistické koncepce měla být věnována mimořádná
péče. Textová část územního plánu, jakkoli
je po schválení územního plánu také závaznou dokumentací, díky tomu, že obsahuje
vedle závazných (a směrných) částí také
části informativní, je pro praktické používání vždy komplikovanější.
Přístup k tvorbě textu vyhlášky může být
dvojí.
První možností je zpracování vyhlášky jako
jednoduchého instruktivního dokumentu
pro rozhodování v území, který bude obsahovat pouze ty informace, které jsou
nezbytné pro stanovení limitů a regulativů, zatímco jejich vysvětlení a komentáře k nim budou zpracovány v samostatné
zprávě mimo vyhlášku (např. v textové části
územního plánu) a nebo vynechány zcela.
Výhodou tohoto způsobu je jednodušší
struktura a snadná použitelnost pro účely
rutinního rozhodování o území. Tento typ
textů představují např. vyhlášky Havířova,
Kopřivnice, Josefova Dolu a Bíliny.
Druhou možností je začlenění části týkající
se výkladu obecného rámce rozvoje území
do textu vyhlášky. Tento výklad souvislostí,
vazeb a vývoje pak může, při vhodné aplikaci, sloužit jako opora pro rozhodování
v případech, ve kterých umožňují určené
limity a regulativy více možností řešení
a nebo jsou příslušné limity a regulativy
pro konkrétní případ obtížně interpretovatelné. Takto pojaté vyhlášky jsou z uvedeného vzorku zpracovány v různé míře podrobnosti např. pro Novou Ves, Podolanku,
Hradec Králové a Jihlavu.
Co se týká vlastního obsahu kapitoly
urbanistická koncepce, ve studovaných
dokumentech je možné pozorovat širokou
škálu přístupů. Formálně pojaté texty většinou zjednodušují urbanistickou koncepci na
několik málo zásad všeobecné povahy, které
mají v některých případech dokonce parafrázují obecné zákonné požadavky. Ukázkou takových případů jsou např. formulace:
• „Při rozvoji města Kopřivnice je nutno
respektovat závazné části nadřízené
územně plánovací dokumentace, respektovat podmínky ochrany přírodních, kulturních a historických hodnot území.“
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• „Dodržet zásady urbanistické koncepce, funkčního členění území, uspořádání dopravy a technického vybavení,
zásady regulace a vymezení veřejně prospěšných staveb, nutných asanací, rekultivačních prací, průběhu územního systému
ekologické stability a vymezení zastavitelného území – formulované v části II.,
III., IV. a V. a příloze č. 1 těchto regulativů
a zobrazené ve výkresech…“
Doporučení
Zásady urbanistické koncepce představují
základní a nepostradatelné vodítko pro přípravu rozvoje území. Jsou určující jak pro
detailní rozpracování regulativů územně
plánovací dokumentace, tak pro vlastní
územní rozhodování. Tyto zásady by měly
vždy vycházet z historických souvislostí,
přírodních podmínek a dlouhodobých tendencí vývoje sídla, stejně jako z hledání
a vytváření nových rozvojových vizí, které
reagují na aktuální potřeby života a mohou
přinést do struktury sídla novou kvalitu i eliminovat nedostatky, které jsou dlouhodobě
negativně vnímány.
Z praktického hlediska je důležité, aby byly
zásady urbanistické koncepce deﬁnovány
výstižně a jednoznačně tak, aby byly právně
závazné. Vhodným řešením se tedy stává
zakotvení zásad urbanistické koncepce do
vyhlášky k územnímu plánu formou, která
bude vedle vlastních zásad obsahovat také
rámcové uvození kontextu rozvoje sídla.
Tento vstup by pak měl mít povahu jednoho
z východisek či limitů pro budoucí rozvoj,
usměrňovaný právě příslušným územním
plánem. Je zřejmé, že toto širší pojetí textu
vyhlášky nemusí být vstřícně přijímáno zejména těmi názorovými skupinami, které
chápou vyhlášku jako předpis, který by měl
být v zájmu jednoznačnosti a stručnosti
oproštěn od všech částí nemajících povahu přímé direktivy. Je bohužel faktem, že
zásady urbanistické koncepce, mají-li být
myšleny vážně, lze jen velmi obtížně vyčlenit jako univerzální direktivu, aniž bude tato
direktiva uvedena do souvislostí a vazeb
s ostatními podmínkami a faktory.
Stanovení zásad urbanistické koncepce
vždy vychází z velikosti řešeného sídla,
jeho vlastností, polohy, významu, atd. a je
tedy při konkrétních aplikacích různé. Přesto je možné stanovit několik obecných doporučení pro jejich formulaci:
• Zásady nesmí být formální, neměly by
být parafrází obecně platných ustanovení
právních předpisů.

• Obecné požadavky na řešení vyplývající
z nadřazené územně plánovací dokumentace mají charakter „vnějšího“ limitu. Tyto
požadavky je vhodné uvést odděleně od
vlastních zásad, které by měly z daných limitů vycházet.
• Zásady musí být jednoznačně deﬁnovány a stejně tak vztaženy k území, neměly
by umožňovat více interpretací.
• Zásady by měly být doprovozeny stručným zdůvodněním, které může sloužit jako
rámec pro aplikaci těchto zásad.
• Popis zásad, zejména zásad prostorového a funkčního členění, by neměl být
prostým odkazem na graﬁckou část dokumentace. Jevy obsažené v graﬁcké části
popisují pouze prostorový projev aplikace
zásad v území, nikoli zásady samotné.
Vlastní obsah zásad by se měly řídit následujícími požadavky:
• Zásady by měly stanovit roli sídla v kontextu okolního osídlení.
• Zásady by měly odrážet hlavní požadavky na základní funkční a prostorové uspořádání sídla, měly by identiﬁkovat hlavní hodnoty a určit způsoby jejich
ochrany a posílení.
• Součástí zásad urbanistické koncepce
by měly být také zásady urbanistické kompozice, upravující rozhodující vizuální
stránku vnímání sídla (pojmenovat tzv. obraz sídla, jeho charakter, hlavní prvky, atd.)
• Zásady by měly jmenovitě upravovat rozvoj veřejné domény sídla.
• Zásady by měly deﬁnovat pojetí vztahu
sídla a okolní krajiny a zejména stanovit požadavky na rozvoj či úpravu přechodového
území sídla do volné krajiny.
Závěr
Problematika urbanistické koncepce je široké téma, které ani zdaleka není možné
obsáhnout tímto skromným příspěvkem.
Otázka, zdali se urbanistická koncepce vytrácí ze současné územně plánovací praxe
či zdali se naopak její význam upevňuje,
je otázkou, na kterou neexistuje jasná odpověď. Je zřejmé, že v podmínkách praxe
hraje rozhodující úlohu zejména úroveň
urbanistického povědomí a schopnost
dlouhodobější úvahy účastníků územního
rozvoje, zejména však představitelů obce
a projektanta územně plánovací dokumentace. Přitom platí, že v ideálních případech
jsou zásady urbanistické koncepce uplatňovány a chápány jako zásady přirozené
a dlouhodobé, jako dědictví a živý odkaz
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sídla. V případech tohoto pochopení pak
není regulační role územního plánu jiná
než formální. Bohužel, takových případů
v naší praxi pravděpodobně mnoho nenajdeme. Cílem urbanisty proto musí být
nejen nalezení základních hodnot a podmínek v území, ale také jejich prezentace
a inﬁltrace do vnímání sídla těmi, kteří jeho
území sdílí. Nedílnou součástí této činnosti
je také kodiﬁkace hlavních zásad, která
slouží jako pevný základ pro rozvojovou
činnost v daném území. Kodiﬁkace těchto
zásad, zakotvená také v současné právní
úpravě formou povinnosti stanovit urbanistickou koncepci v textové části územně
plánovací dokumentace, může být v praxi
naplňována různými způsoby. Z důvodů,
které jsou podrobněji podány v této práci,
však vyplývá, že urbanistická koncepce
má v územních plánech své nezastupitelné
místo pro svou roli uvedení rozvoje sídla
do logického kontextu s dosavadním vývojem, současnými a očekávanými trendy
a poskytuje tak významnou oporu pro rozhodování v případech, které nejsou při formálním používání územně plánovací dokumentace uspokojivě řešitelné.
Mgr. Jiří Čtyroký,
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.,
Fakulta architektury ČVUT v Praze
prosinec 2005
Literatura:
Zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon)
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci
Podolanka, Územní plán obce, návrh, Praha, 2001
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 města Kopřivnice, o závazných částech územního plánu
města Kopřivnice včetně částí Lubina, Mniší,
Vlčovice: Kopřivnice, 2003
Bílina, Územní plán, Bílina 2003
Obecně závazná vyhláška Statutárního města
Jihlavy č. 2/2003, o vyhlášení závazné části
územního plánu města Jihlavy, Jihlava 2003
Jihlava, Územní plán, Jihlava 2003
Vyhláška č. 1/2000 města Hradec Králové o závazných částech Územního plánu města Hradec
Králové, Hradec Králové, 2000
Urbanistická koncepce & územní plánování, Příloha
časopisu Urbanismus a územní rozvoj, Sborník
semináře AUÚP Krnov 12.–16. dubna 2004,
Asociace pro urbanismus a územní plánování
ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje
Brno, Brno, 2004.
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY AUÚP ČR
NA ROK 2006
Všem členům Asociace, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky za rok 2006,
připomínám, že tak měli učinit nejpozději do konce června 2006. Zaplacené
členské příspěvky jsou mimo jiné i podmínkou uplatnění sníženého vložného za
semináře.
Výše příspěvků na rok 2006 je 700 Kč
(důchodci a studenti 200 Kč).
Platbu můžete provést složenkou, kterou jste obdrželi s Aktualitami č. 68,
nebo bankovním příkazem na účet číslo
1922930399/0800.
Pro snadnější identiﬁkaci platby uvádějte
prosím
− variabilní symbol: vaše rodné číslo
− speciﬁcký symbol: rok, ke kterému se
příspěvek vztahuje, tedy 2006.
Pokud si nejste jisti, zda jste už zaplatili,
obraťte se na mě e-mailem (zuzana.hrochova@quick.cz), eventuálně telefonicky
(257 318 095, 604 507 398).
Zuzana Hrochová

Loreley
Heinrich Heine / F. Folimanský
Můj smutek je jak čerstvý hrob.
A v duši mé zavládl stín –
jak by příběh dávný, zašlých dob,
přinášel pocit starých vin.
Chladný večer zavívá do kraje,
do stejné řeky ustýlá si Rýn,
znavené slunce po vrcholcích hraje
co starých varhan zašlý cín.
Na úpatí obzoru krásná dívka sedí,
u jejích nohou hasne svět,
zlatisté vlasy, z očí hvězdy hledí co více si přát naposled …
Večerní roj létavic jí zlato vlasů česá
a její píseň má vždy krásný, jemný tón …
Ta píseň, jež se usmívá, raduje a plesá,
ta píseň má v předznamenání skon.
Vstříc rozeklaným útesům proud lodě unáší,
tesknoty rybářů z čekání marných chvil
píseň shůry konejší a plamen žití zháší
když bárky na dně hledají svůj cíl.
Můj smutek je jak čerstvý hrob.
V něm píseň je, rybáři i celý kraj,
i příběh dávný, lásky zašlých dob,
i krása té, jíž jméno znělo Loreley.

Exkurze:
IBA Emscherpark
Při návratu z exkurze v Holandsku v roce
2005 vznikla myšlenka na návštěvu Porúří,
kde se během devadesátých let uskutečnil
jeden z nejrozsáhlejších počinů při revitalizaci těžkým průmyslem poznamenaného
území – výstava IBA Emscherpark. Pro
zpestření jsme cestu naplánovali v kombinaci s návštěvou dalších zajímavých míst,
aby obraz o současném Německu a stavu
jeho měst byl pestrý.
První povinná cestovní přestávka byla v Rothenburgu ob der Tauber, malebném
středověkém městě poblíž Norimberku.
Komu nechutnaly místní sladké „Kugeln“,
se mohl projít po hradbách anebo posedět
v hospůdkách na pivě. Druhý den dopoledne jsme zahájili časnou ranní obhlídkou (spíše než prohlídkou) zámku Heidelbergu, značně poškozeného při vpádech
vojska Ludvíka XIV. v letech 1689–1693.
Samotné centrum univerzitního města (univerzita založena kurﬁřtem Ruprechtem I.
roku 1386) a most přes Neckar nijak nevybočovaly z řady obdobných historických sídel, přesto město intenzivně usiluje o zápis
na listinu UNESCO.
Další naše zastávka byla v rozsáhlém
72hektarovém vzorně udržovaném zámeckém parku ve Schwetzingenu
s chovem ptactva a obnovenou oranžerií
(www.schwetzingen.de). Odpoledne pak
přineslo turistický vrchol cesty, projížďku
lodí po nejromantičtější části středního
toku Rýna od Rhens kolem mýty opředené
skály Loreley, kterou básnicky proslavil Heinrich Heine. Večer zbyl čas na individuální
prohlídku Koblenzu, kde jsme „užasli“ nad
sochou císaře Viléma I. (zničený original
z roku 1897 byl v roce 1993 nahrazen kopií) při soutoku Rýna a Mosely.
Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno
Bonnu. Po individuální procházce, na
které mohla zaujmout stavba Rýnského
zemského muzea z roku 2004, jsme přejeli
na tzv. Museummeile a bleskově navštívili Kunst und Ausstellung Halle SRN od
rakouského architekta Gustava Peichela
(www.kah-bonn.de) a Umělecké muzeum
(www.kunstmuseum.bonn.de) od Axela
Schultese. Obě stavby vznikly současně
v roce 1992. Nedaleko se ještě rýsovala
silueta 160 m vysoké obří administrativní
budovy Deutsche Post od architekta Jahna
(2004) (www.murphyjahn.com).
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Krajinářská rekultivace v Emžském parku (snímek Vlasta Poláčková)

Düsseldorf – domy F. O. Gehryho (snímek Blanka Almásyová)

Přístav v Düsseldorfu a ocelárna u Duisburgu (snímky Blanka Almásyová)

Protiváhu moderní architektuře poskytla
návštěva zámku Augustusburgu v Brühlu
(www.schlossbruehl.de) postavenéha na
popud kurﬁřta a později kardinála Clemense Augusta (1700–1761). Zámek je
památkou UNESCO zejména kvůli rokokovému reprezentativnímu schodišti.

Náročný přejezd do Porúří byl pak zakončen rychlým proběhnutím přestavěných přístavních doků v Düsseldorfu, tzv. Medienhafen (www.medienhafen.de), kde jsme na
popud průvodce hledali budovu KMR, Art
and Media Center od první ženy – držitelky
Pritzkerovy ceny Zahy Hadid (www.zaha-

-hadid.com), která, jak se ukázalo, nebyla
dosud postavena (bývalé doky se po vybudování silničního tunelu uvolnily v osmdesátých letech pro komerční výstavbu. Soutěž
z roku 1989 vyhrála právě tehdy ještě málo
známá irácká architektka žijící v Londýně
Zaha Hadid). Našli jsme tedy alespoň sou-
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bor budov Neue Zollhof (www.zollhof.de)
od Franka Gehryho nebo administrativní
stavby od Sevena Holla, Davida Chipperﬁelda, Fuminika Makiho, Willho Alsopa
a řady místních architektů.
Návštěvu Emšského parku
(www.iba.nrw.de nebo www.route-inustriekultur.de) jsme zahájili podvečerní procházkou v Lanschaftsparku Duisburg-Nord (výroba byla ukončena v roce
1985, www.landschaftspark.de, zahradní
architekt Petr Latz) okořeněnou skluzem
po tobogánu. Večerní iluminace (designér Johnatan Park) sice nebyla tak poutavá jako na plakátech, ale osobní možnost
„ošahat“ si vysoké pece, sklady koksu
a popíjet víno v bývalých strojovnách byla
pro mnohé fascinujícím zážitkem. Pouze
vrak lodi umístěný pro potápěče v bývalém
plynojemu nám zůstal utajen.
Pondělní program jsme zahájili výkladem
ing. Nolla (www.rvr-online.de) z Regionalverband Ruhrgebiet o koncepci nového regionálního plánu Porúří a nesnázích s jeho
prosazováním. Složité území – 800 km2,
17 měst s 3,5 mil. obyvatel – si vyžaduje
netradiční řešení, které je ovšem založeno na plánovací svrchovanosti obcí.
Vedoucí odboru regionálního plánu se
pochlubil geograﬁckým systémem AGIS,
který poskytuje investorům prvotní informace o území (http://www.rvr-online.de/
entwicklungsprogramme/agis_demo.shtml). Stojí za to stránku navštívit.
Prohlídky v terénu nás pak zavedly k návštěvě vybraných projektů v oblasti nového
bydlení a obnovy městských čtvrtí, umění,
industriální kultury a turismu, sociálních
iniciativ, zaměstananosti a kvaliﬁkace, přestavby systému vodních toků - tedy typických příkladů jednotlivých hlavních cílů
projektu IBA.
Soubor bytových domů Küppersbusch
z roku 1992 od architektů z Grazu
Szyszkowitze a Kowalského byl pozoruhodný zacházením s dešťovými vodami,
které byly důsledně vsakovány na pozemku, což umožňoval složitý systém
okapů, pojatý jako nový architektonický
prvek.
Poledne jsme strávili individuální prohlídkou bývalé koksovny Zollverein, jednoho
ze symbolů projektu IBA. V rozsáhlém are-

6 9
álu se po jeho uzavření v roce 1993 postupně oživují jednotlivé objekty jako kanceláře, výstavní haly, dílny, muzea. Vlastní
koksovna slouží též jako památník industriální éry (www.zechezollverein.de).
Krátká prohlídka Nordsternparku v Gelsenkirchenu (www.nordsternpark.de) ukázala rozsáhlou přeměnu koksoven a dolů
na park se zařízeními pro děti, sportovce
a nejširší veřejnost.
Vzdělávací centrum Akademie Mont Cenis v Herne (www.akademie-mont-cenis-herne.nrw.de) zaujalo svým netradičím architektonickým konceptem skla
a dřeva. Projekt „domů v domě“ od francouzských architektů Jourdy a Perreaudina těží z takto vytvořeného mikroklimatu,
čímž je díky vzduchotechnice docílena
spotřeba tepla pouhých 50 kWh na m2,
což je o 23 % méně než by měla obdobná
standardní budova. Navíc několik desítek
tisíc fotovoltaických článků umístěných na
střeše – největší zařízení svého druhu na
světě – dodává 750 000 kWh elektrické
energie.
IBA Emscherpark byl pokusem, jak transformovat hustě osídlené území, z něhož se
postupně vytratila původní funkce hutního
průmyslu a hornictví. Názorů na úspěšnost nebo neúspěšnost tohoto nákladného
projektu (120 dílčích projektů za 4 mld.
DM, z toho dvě třetiny z veřejných zdrojů)
bylo mezi účastníky zájezdu hodně. Každopádně prostředí, které se díky projektům vytvořilo, nepřipomínalo zakouřené a
temné areály tak, jaké asi máme – a mnoho
Němců rovněž, ve svých představách, když
se řekne „Ruhrgebiet“.
Nečekaným milým překvapením na závěr
byla návštěva Erfurtu. Historické město
neleží daleko od našich hranic, je velice
dobře zachováno s úžasnou kompozicí
dvou nádherných gotických kostelů: Mariendom (založil sv. Bonifác roku 725) a Sv.
Severi (založeno 836) a s jedinečným mostem Kraemerbrücke původně z roku 1325
s 32 domy. Doporučujeme těm, kdo nemohli jet s námi.
Závěrem nezbývá než oznámit cíl exkurze
v roce 2007: v září přijmeme pozvání asociace irských urbanistů na návštěvu Irské
republiky.
Vít Řezáč

 Bienále architektury v Benátkách
10. mezinárodní architektonická výstava
zahrnuje mj. Cities, Architecture and Society anebo Cities of Stone (10. 9.–19. 11.
2006. www.labiennale.org
 Životní prostředí a veřejná zeleň ve
městech a obcích
Město Klatovy a Technické služby města
Klatov spolu se SZKT, VÚKOZ, ZF MZLU
a SZUZ zvou na 32. ročník semináře věnovaného památce Ing. Václava Weinfurtera.
Letošní téma: Umění řemesla. 13. a 14.
září 2006 v Klatovech (Městský kulturní
dům). Více na www.tsklatovy.cz/seminar.
 Krajinné inženýrství 2006
Česká společnost krajinných inženýrů,
Český svaz stavebních inženýrů s dalšími
spolupracujícími organizacemi pořádají
konferenci, jež se koná 21. a 22. září 2006
na České zemědělské univerzitě v Praze 6-Suchdole. Odborné zaměření konference: sekce I. – Vodní hospodářství krajiny, sekce II. – Stavby pro plnění funkce
lesa, sekce III. – Krajinné plánování a pozemkové úpravy. Podrobný program a přihlášky na http://web.quick.cz/cski.
 Architektonické dědictví krajiny
Město Cheb ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 21. až 23. 9. 2006
mezinárodní odborné sympozium, zaměřené na problematiku a aspekty obnovy
dialogu historických objektů a krajiny. Témata přednášek: Ochrana historické zeleně a kulturní krajiny z pohledu památkové
péče; Problematické dědictví proměny
sudetské krajiny, Drobná architektura západočeského regionu v krajině, Krajinná
výstava – možnosti pro obnovu urbánní
krajiny a osvětu veřejnosti do budoucna.
Informace a registrace: www.arch-det-kraj.cz, e-mail: info@arch-det-kraj.cz.
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Vyšlo v červenci 2006
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