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Vážené kolegyně a  kolegové, srdečně vás 
zveme do nádherných prostor areálu zám-
ku Lednice, kde se uskuteční podzimní kon-
ference Asociace pro urbanismus a územní 
plánování – tentokrát se zaměřením na pro-
blematiku plánování a  projektování krajiny 
ve vazbě na územně plánovací činnost. 

Místo pro konferenci bylo vybráno díky úzké 
spolupráci se Zahradnickou fakultou Men-
delovy univerzity v Brně, která v tomto roce 
stejně jako naše Asociace slaví významné 
výročí svého vzniku, a která spolu s dalšími 
veřejnými institucemi a obcí Lednice převza-
la záštitu nad celou akcí. Tato spolupráce se 
promítne i do vystoupení jednotlivých akté-
rů přednášek a panelových diskusí, do spo-
lečenského programu a  do  závěrečných 
tematických exkurzí, na kterých nás zástupci 
fakulty a obce seznámí s unikátním a inspi-
rujícím prostředím komponované krajiny 
Lednicko-valtického areálu, včetně staveb 
v ní umístěných, a se samotnou „akademic-
kou půdou“, kde bude probíhat v rámci oslav 
Festival krajinářské architektury.

Samotná konference se bude odehrávat 
v  objektu bývalých koníren, v  novém sále, 
který byl v  letech 2012 a  2013 zrekonstruo-
ván s  fi nanční pomocí Evropské unie pro-

Územní plánování v procesech plánování 
a projektování krajiny
Pozvánka na konferenci AUÚP, Lednice, Multifunkční centrum zámek Lednice, 24. a 25. 9. 2015

střednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu (více informací na www.mczl.cz). 

Cílem konference je, kromě společenských 
setkání, otevřít diskusní fórum k  otázkám 
role, postavení a  funkce územního plánová-
ní v  procesech plánování krajiny (tj. na  kon-

cepční úrovni) a vazby územního plánu 
na procesy projektování krajiny. Ke kon-
krétnímu usměrnění diskuse by měly 
posloužit pilotní příspěvky zaměřené 
na hlavní problémy v oborech plánování 
a projektování krajiny ve vazbě na slabé 
a silné stránky, rizika a příležitosti územ-
ního plánování při řešení krajiny.

V  rámci dopoledního programu se již 
dnes můžeme těšit na vystoupení sta-
rosty obce Lednice RNDr. Libora Kabá-
ta, který přislíbil vedle tradičního sezná-
mení s  prostředím obce také pohled 
určeného zastupitele v  problematice 

zpracování a  projednání návrhu územního 
plánu Lednice, který se již několik let zpraco-
vává a  naráží na  záporná stanoviska dotče-
ných orgánů, především v oblasti památkové 
péče ve vztahu k existující KPZ Lednicko-val-
tického areálu. Ve stejném bloku nás děkan 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v  Brně (MENDELU) prof.  Robert Pokluda se-
známí s vědeckou a pedagogickou činností 
této fakulty.

Po  obědě se vedle tradičních zahraničních 
příspěvků zaměříme v  samostatném bloku 
na plánování krajiny, kde se na základě pilot-
ních příspěvků docenta Petra Kučery z Ústavu 
plánování krajiny ZF MENDELU a  vyzvaných 
praktikujících urbanistů pokusíme vyvolat 
věcnou diskusi o  koncepčním pojetí pláno-
vání krajiny v územně plánovací činnosti.

V podvečer se pak všichni členové AUÚP se-
jdou na výročním shromáždění členů a celý 

den uzavře tradiční společenský večer, ten-
tokrát v  duchu probíhající vinařské sezony 
s vůní burčáku.

Přes náročný čtvrteční den bychom se měli 
opět v  pátečním dopoledním bloku vrátit 
k problematice krajiny, a to v rovině konkrétní-
ho projektování krajiny – na pozadí pilotních 
příspěvků jak z oborů mimo územní plánová-
ní, tak přímo z praxe urbanistů a projektantů 
ÚSES a komplexních pozemkových úprav.

Páteční dopolední program doplní informace 
Ministerstva pro místní rozvoj, která se bude 
týkat operačního programu IROP. Z  něho 
bude možné v programovém období 2014–
2020 čerpat fi nanční prostředky na zpracová-
ní územní studie krajiny pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností. 

Na závěr, jak již bylo zmíněno, jsou plánovány 
exkurze, kdy podle zájmu účastníků konfe-
rence můžeme s průvodci navštívit zámecký 
park, lázně, novou kolonádu, rozhlednu, Apo-
llonův chrám a  zahradnickou fakultu a  její 
akademickou zahradu s výstavou v rámci Fes-
tivalu krajinářské architektury.

S ohledem na stále probíhající turistickou sezo-
nu doporučujeme co nejdříve provést rezerva-
ci ubytování, které se nabízí buď v soukromých 
hotelech a  penzionech v  Lednici a  blízkém 
okolí, nebo je předběžně rezervována určitá 
kapacita ve studentských kolejích zahradnické 
fakulty. Podrobnější informace naleznete v or-
ganizačních informacích a na webu AUÚP.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi v okouz-
lující a burčákem provoněné Lednici.

Za přípravnou skupinu konference

V. Mackovič, P. Koubek, P. Lepeška a V. Jetel

Areál zámku Lednice s místem vyznačení konání konference

Z
d

ro
j: 

w
w

w
.m

cl
.c

z

96
asociace pro urbanismus 
a územní plánování čr

2
01

5aktuality
I N F O R M A Č N Í  B U L L E T I N

Obsah [1] Územní plánování v  procesech plánování a  projektování krajiny V. Mackovič, P.  Koubek, P.  Lepeška, V. Jetel 
[2] Program konference | [3] Londýn 2015 – studijní cesta AUÚP Alena Hořejší | [5] Světová výstava EXPO 2015 Milano 
Milan Körner | [9] Zkušeností není třeba… Zdeněk Černý | [10] Aktuality, informace | [11] Nové publikace | [12] Informace 
z jednání rady a předsednictva AUÚP



a k t u a l i t y  A U Ú P  |  9 6  |  2 0 1 5  |  s t r a n a  2

Program konference

Čtvrtek 24. září

09:00–10:00 Prezence účastníků
10:00–10:20 Zahájení 
10:20–12:30  Představení kraje, obce 

a Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity 
v Brně

13:00–14:00 Přestávka na oběd
14:00–15:00  Krajina a územní plánování 

– příklady ze zahraničí 
(Slovensko, Rakousko)

Konference AUÚP na téma
Územní plánování v procesech plánování 
a projektování krajiny
Multifunkční centrum zámek Lednice, 24.–25. září 2015

15:30–17:00  Plánování krajiny – pilotní 
příspěvky a panelová 
diskuse

17:15–19:00  Výroční shromáždění členů 
AUÚP

20:00–24:00 Společenský večer

Pátek 25. září

09:00–09:30  Prezentace vítěze soutěže 
diplomových prací

09:30–10:30  Příklady z jiných oborů 
(povodně a krajina, ochrana 
půd, LPIS)

10:30–12:30  Projektování krajiny 
(regulativy v ÚP, ÚSES, KPÚ 
+ PSZ), panelová diskuse

12:30–13:00 Závěr konference
14:00 Tematické exkurze

Možnosti ubytování 
Pro účastníky konference byla provedena 
rezervace v  kolejích Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně

§  Koleje Petra Bezruče, Valtická 538, Ledni-
ce – část podlaží vždy po 5 zamykatelných 
pokojích s  jedním sociálním zařízením, 
cena 300–500 Kč/os (areál ZF MU v Brně)

§  Kolej Zámeček, Valtická 340, Lednice – 
část podlaží vždy po 3 a 2 zamykatelných 
pokojích s  jedním sociálním zařízením, 
cena do  470 Kč/os + 1x 5lůžkový pokoj, 
cena 310 Kč/os

Při rezervaci se odkazujte na  akci AUÚP 
(I. Dubná). Recepce: +420 519  340  161 – 
v případě zájmu o snídani hlásit předem při 
rezervaci.

Další ubytování naleznete na  stránkách 
www.lednice.cz v  sekci ubytování nebo 
na www.booking.com, např.:

§  Hotel Princ, 21. dubna 717, Lednice
§  Spa Resort Lednice, Břeclavská, Lednice
§  Hotel Mario ****, 21. dubna 73, Lednice
§  Zámecký Hotel Lednice, Zámecké nám. 66, 

Lednice
§  Apartman Lednice, 21. dubna 65, Lednice
§  Penzion U Fábů, 21. dubna, Lednice
§  Penzion Včelařský dvůr, Nejdecká 721, 

Lednice
§  Ubytovna Coolej, Mikulovská 143, Lednice
§  Penzion U Zámku, 21. dubna 694, Lednice
§  FARMA penzion, www.farma-lednice. cz
§  Penzion Jordán, www.penzionjordan. cz

Multifunkční centrum zámek Lednice – pohled 
do konferenčního sálu
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Pravidelnou „krátkou“ poznávací cestu, jejíž 
motto by mohlo znít „historické dědictví ev-
ropských měst, problematika jejich přestav-
by a výstavby výškových objektů“, jsme pod-
nikli ve  dnech 4.–10. května 2015. Jako cíl 
jsme si stanovili Londýn, hlavní město země 
stále ještě považované za zemi respektující 
a udržující své tradice. 

My jsme však již na začátku několik ustále-
ných tradic porušili. Cesta začala už ve Znoj-
mě a v Brně a výjimečně s námi nejeli naši 
tradiční vedoucí Tomáš Sklenář a Vít Řezáč. 
Oba pánové však cestu dokonale připravili, 
průvodcovské povinnosti převzala Milena 
Vančurová, ředitelka CK NOVA, a v roli spe-
cialisty na moderní architekturu a překlada-
tele nastoupil Marek Bečka.

V pondělí 4. května jsme vyrazili autobusem 
na západ přes Německo a Francii směr „sta-
rá dobrá Anglie“. Při první zastávce jsme si 
prohlédli Bad Wimpfen, půvabné městečko 
v  Badensku-Württembersku, plné udržova-
ných hrázděných domů všech velikostí, mezi 
kterými se jako připomínka společné evrop-
ské minulosti dochovala hlavní a největší falc 
římské říše, vybudovaná v letech 1166–1175. 

Následující den, již ve Francii, jsme zastavili 
v  hlavním městě kraje Champagne, v  Re-
meši. V  centru města nás čekala prohlídka 
katedrály Notre Dame, jedné z nejvýznam-
nějších gotických katedrál Francie ze 13. sto-
letí a první z katedrál, kterých jsme během 
cesty navštívili ještě několik. Všechny tyto 
katedrály, ať ve Francii, v Anglii či Belgii, měly 
mnoho společného – nejen gotický sloh, 
vznešenost, úžasnou sochařskou výzdobu, 
zápis v seznamu UNESCO, ale i permanent-
ně probíhající rekonstrukci. Také západní 
průčelí té remešské bylo téměř celé pod 
lešením, pouze severní boční portál byl již 
odkrytý a  slavný anděl se na  nás usmíval 
svým dávným, nyní umytým a  celkově vy-

Londýn 2015 – Studijní cesta AUÚP
spraveným úsměvem. Perfektně upravený 
městský parter všech veřejných prostranství 
přiléhajících ke  katedrále se pak opakoval 
ve  všech navštívených městech, v  Remeši 
však měli navíc moderní tramvaj pohybující 
se na zeleném tramvajovém tělese. 

Amiens, hlavní město Picardie, má také svou 
katedrálu, budovanou od roku 1220, patřící 
mezi nejvýznamnější ve Francii, někdy je do-
konce považována za nejdokonalejší příklad 
z doby rozkvětu gotiky. Katedrála s nejdelší 
lodí (vnější rozměr 145 m) byla postavena 
velmi rychle díky nové technologii využíva-
jící normované rozměry kamenných kvádrů 
a pyšní se stylově jednotnou sochařskou vý-
zdobou a zachovaným labyrintem v dlažbě 
hlavní lodi. 

Amiens, průčelí katedrály Notre Dame

Historické město rozkládající se okolo ka-
tedrály má však i zajímavé vodní kanály růz-
ného účelu, velikosti i stáří, často obklopené 
stylovými kavárnami a restauracemi. Ty nej-
novější jsou součástí úpravy městského par-
teru poblíž katedrály. Výrazná je i pěší zóna 
mezi nádražím TGV a  historickou radnicí. 
V  přednádražním prostoru opravdu nelze 
přehlédnout Perretovu věž, obytný a kance-
lářský komplex z  roku 1952, vysoký 110 m, 
který je dílem architekta Augusta Perreta.

Cesta eurotunelem z  Calais do  Folkestone 
byla napjatě očekávána a  zážitky nezkla-
maly. Po rutinní celní kontrole autobus zajel 
do ocelového vagónu s malinkými okénky, 
kde byl uzavřen v samostatném kupé. Klau-
strofobní pocity se ani nestačily rozvinout 
a už jsme za necelou půlhodinu vyjeli na ná-
draží v Anglii a pokračovali do Londýna. 

Návštěvu metropole s více než osmi miliony 
obyvatel jsme zahájili krátkým průzkumem 
ranní dopravní špičky. Největší obdiv sklidily 
šňůry odvážných cyklistů proplétajících se 

miniaturními mezerami mezi Double Decke-
ry v  jednom jim společně vymezeném jízd-
ním pruhu. Okružní jízdou jsme se následně 
ujistili, že všechny turistické cíle a historické 
památky jsou stále na svých místech, byť se 
jejich okolí více či méně mění. Největším zá-
sahem do městské struktury a do panorama-
tu historického centra zapsaného v seznamu 
UNESCO je bezesporu postupná a  zdánlivě 
živelná přestavba City of London. Pocit, že 
zde vzniká zcela nekoncepční skupina výško-
vých budov bez jakékoliv celkové kompozice 
a  bezohledná k  areálu Toweru, převládá při 
pohledu z protilehlého nábřeží South Bank. 
Problematickým se také může zdát využití 
původně vymezených bloků či jednotlivých 
parcel pro umístění výškových objektů opět 
bez jakéhokoliv společného řešení uličních 
prostorů a parterů nových budov.

Realizované objekty jsou samy o  sobě pře-
hlídkou děl význačných světových architektů, 
např. budova Lloyd’s of London od Richarda 
Rogerse (realizace 1986, výška 74 m), vedle 
níž vyrostla v roce 2014 nová budova téhož 
autora, tzv. Cheesegrater = Struhadlo (výška 
224 m). Přímo naproti v ulici byla realizována 
slavná Okurka = Guerkin od lorda Normana 
Fostera (realizace 2000, výška 180 m), o kou-
sek dál pak Walkie Talkie = Sluchátko od Ra-
faela Vińoly (realizace 2015, výška170 m) nebo 
Heron Tower, kterou navrhl architekt Kohn 
Pederson Fox (realizace 2011, výška 230 m). 

Pravidla pro umísťování nových objektů 
v City nám neobjasnila ani návštěva na lon-
dýnské radnici. Někteří z  nás si vzpomněli 
na  pražské přednášky architekta Roberta 
Votického, který nám vysvětlil přibližně 
toto: sleduje se především působení novo-
staveb v panoramatu ve vztahu ke katedrá-
le sv. Pavla, ale jenom z vybraných stanovišť 
a z vybraných průhledů. Z toho by šlo od-
vodit, že pohled z Victoria Embankment pa-
tří mezi ty sledované, ale pohled z nábřeží 
South Bank nikoliv.Usmívající se anděl z remešské katedrály

Amiens, pěší zóna s Perretovou věží
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V  odborné části zájezdu jsme na  radnici 
(Greater London Autohority), tj. v  budově 
postavené dle projektu Normana Fostera, 
vyslechli přenášku Jörna Peterse na  téma 
„Plánování v  Londýně“. Londýnská pláno-
vací organizace příslušící k tzv. velké radnici 
řeší území Londýna na úrovni strategického 
plánování. Výsledkem této práce je pak Lon-
dýnský plán, což je obsáhlý předpis v  tex-
tové podobě, doplněný pouze schématy 
a grafy. Plán, který je závazný pro jednotlivé 
městské části, se připravuje nově každé čty-
ři roky. Jako vzor, čím se plán zabývá, byla 
předvedena rozvaha o  předpokládaném 
vývoji počtu obyvatel Londýna a z toho vy-
plývající požadavky na počet nových bytů. 
Konkrétně bylo uvedeno, že se do  roku 
2036 předpokládá zvýšení počtu obyva-
tel na  10,11 milionů, ročně tedy nárůst 
o 70 000 obyvatel. Díky tomu je třeba ročně 
zajistit 49 000 nových bytů. Na současných 
plochách určených k bydlení je však možné 
zajistit pouze 42 000 bytů, takže je pořeba 
najít plochy pro každoročně chybějících 
7  000 bytů. Plán navrhuje předpokládané 
oblasti, kde je možná nová intenzivní zá-
stavba, případně zahuštění stávající zástav-
by. Současně s  tím je možné v  jiných úze-
mích navrhnout omezení výšky i  intenzity 
zástavby, případně navrhnout zachování 
viditelnosti některých míst. 

Londýnská plánovací organizace se také za-
bývá všemi projekty, ve kterých má být více 
než 150 bytů, a stavbami vyššími než 40 m. 
Na konci projednávání těchto projektů roz-
hoduje příslušná městská část, ale celoměst-
ská radnice může projekt vetovat, případně 
ho převzít a  řídit ho až do konce. Po veřej-
ném představení jakéhokoliv projektu může 
na základě připomínek občanů dojít k pře-
zkoumání nezávislým inspektorem, který po-
soudí připomínky a  odpovědi zpracovatelů 
projektu a navrhne výsledné doporučení. 

Diskuse v informačním centru projektu King’s Cross

Součástí odborného programu byla také 
prohlídka transformačního území King’s 
Cross, kde se na bývalých železničních plo-
chách navazujících na  modernizovaná ná-
draží King’s Cross a St. Pancras Station rea-
lizuje developerský projekt. Na ploše 6,7 ha 
má vyrůst celkem 50 nových objektů růz-
ného určení, včetně bytů a  studentských 
kolejí, a předpokládá se, že v roce 2016 zde 
bude žít cca 30  000 obyvatel. V  současné 

době již funguje v  přestavěném železnič-
ním objektu umělecká škola, která je sou-
částí University of the Arts London, část 
ubytovacích zařízení a  administrativní bu-
dovy bezprostřeně navazující na obě stáva-
jící nádraží. Současně se dokončují i přilehlé 
části městského parteru. 

Milenium Bridg s budovou Tate Modern v pozadí

Skutečnou prémií našeho programu byla vy-
hlídka ze současné nejvyšší budovy Evropské 
unie, kterou je London Bridge Tower (lidově 
nazvaná The Sharp = Střep) ve čtvrti South-
wark, realizovaná dle návrhu Renzo Piana 
v roce 2012. Autor ve svých úvodních skicách 
budovy, která má 67 pater a  výšku 306 m, 
nemyslel na  žádný střep, ale na  plachetnice 
lodí, které v  minulosti připlouvali k  přístav-
ním dokům přilehlého nábřeží. Výhled z ní je 
skutečně impozantní. Město rozložené podél 
obou břehů meandrující Temže vypadá jako 
pohyblivý model, i kritizované City odtud vy-
padá jako shluk „zajímavých krabiček“ v moři 
jiných domů a  domečků. Východním smě-
rem bylo možné zahlédnout i olympijský park 
(Queen Elizabeth Olympic Park), kde jsme se 
zastavili následující den při návratu domů.

Pohled z nejvyšší evropské budovy The Sharp na City

Areál byl postaven pro olympijské hry v roce 
2012 na  místě opuštěných průmyslových 
podniků. Původní olympijská vesnice vybu-
dovaná na ploše 27 ha dnes slouží bydlení. 

Od  komerčního a  společenského centra, 
stejně jako od sportovišť, je oddělená želez-
niční tratí, komunikacemi a rozsáhlými plo-
chami původních parkovišť. Na  některých 
z  nich se nyní budují nové administrativní 
budovy. Olympijský lehkoatletický stadion, 
jehož divácká kapacita byla snížena odstra-
něním horních tribun, se nyní rekonstru-
uje. Doplňuje se zastřešení tribun a  objek-
ty vybavenosti v  podnoži stadionu. Krásná 
plavecká hala postavená dle návrhu Zahy 
Hadid slouží veřejnosti i školním plaveckým 
kurzům. Také 115 metrů vysoká rozhledna 
Arcelor Mittal Orbit, která je považována 
za největší plastiku Velké Británie, je otevře-
ná veřejnosti. V pátek 8. května dopoledne 
jsme se však v rozlehlém a dobře udržova-
ném parku pohybovali téměř sami. 

Pohled na olympijský park z věže Arcelor Mittal Orbit

Po  krátké návštěvě v  Donnybrook Quarter 
v nově realizované skupině sociálního byd-
lení jsme se obrátili k návratu domů a sou-
časně k opětovnému studiu katedrál a histo-
rických měst. Nejdříve nás čekala katedrála 
v  Canterbury, jedna z  nejstarších a  nejzná-
mějších dochovaných křesťanských staveb 
v Anglii. Katedrála, která se budovala od roku 
602 až do 15. století a přežila rušení klášterů 
Jindřichem VIII. i bombardování ve 2. světové 
válce, je sídlem arcibiskupa canterburského, 
vedoucího představitele anglikánské církve.
Monumetální stavba je uzavřena uvnitř areálu 
obklopeného historickým městem, ze kte-
rého ji však téměř není vidět až na  několik 
průhledů na její věže. Nezbývá, než si zapla-
tit prohlídku, anebo nalézt stanoviště, odkud 
místní umělci malují svou katedrálu.

V  Canterbury jsme se důstojně rozloučili 
s Anglií a eurotunelem se vrátili do Francie. 
Následující den jsme již byli v Belgii v Gen-
tu ve Východních Flandrech, kde nás čekala 
opět katedrála. Tentokrát katedrála svaté-
ho Bava, která je součástí úžasné hmotové 
a  prostorové kompozice kolem hlavního 
náměstí, kde spolupůsobí s  historickou 
radnicí, městskou věží Belfort, kostelem sv. 
Mikuláše a  zdařilou novostavbou tržnice. 
Uvnitř katedrály je slavný gentský oltář „Kla-
nění se beránkovi“ od Jana van Eycka a jeho 
méně slavného bratra Huberta. Z mostu sv. 
Michala lze pozorovat nejenom onu skělou 
kompozici místních dominant, ale i  nábře-
ží s  cechovními a  kupeckými domy podél 
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bývalého přístavu zámořských korábů a  se 
středověkým hradem v pozadí. Celé bohaté 
historické centrum je uzavřené pro auto-
mobilovou dopravu. 

Gent, pohled z mostu sv. Michala

Posledním gotickým chrámem, který jsme 
navštívili, byl kostel sv. Petra v Leuven (v Lo-
vani), starobylém univerzitním městě. Neby-
la to tedy přímo katedrála, ale kostel založe-
ný cca v roce 986 a goticky přestavěný v 15. 
století. Kostel byl také v rekonstrukci. Naštěs-
tí slavná radnice, příklad zdobné brabant-

ské gotiky, je momentálně po  rekonstrukci. 
V historickém centru je mnoho univerzitních 
budov a kolejí a během naší návštěvy zrovna 
v okolí radnice probíhala živá oslava nějaké-
ho výročí jedné z fakult. 

Při poslední zastávce naší cesty ve Frankfur-
tu nad Mohanem jsme mohli konfrontovat 
poznatky týkající se rekonstrukce historic-
kých objektů a  významu historických jader 
pro rozvoj měst a způsob výstavby nových 
čtvrtí tvořených mrakodrapy s  rozdílnou 
zkušeností města, jehož historické jádro bylo 
během druhé světové války zcela zničené 
s výjimkou dómu (Kaiserdom). Následná re-
konstrukce pak proběhla pouze na omeze-
ném území v okolí náměstí Römerberg. Část 
města byla vymezena pro bankovní cent-
rum realizované na zcela nové urbanistické 
osnově počítající již od počátku s výstavbou 
výškových budov. V současné době zde sídlí 
až 300 fi nančních institucí a  175 zahranič-
ních bank. Kromě jiných zde mají svá sídla 
Bundesbank, Deutche Bank a Evropská cen-
trální banka. Mezi nejvyšší budovy v Evropě 
patří mrakodrap Commerzbank, který udává 
výšku 300 m včetně antény.

Frankfurt nad Mohanem, panorama bankovního centra

Anketa mezi účastníky zájezdu o tom, jaké-
mu přístupu k  rekonstrukci měst, případ-
ně k  umísťování výškových budov by dali 
přednost, zatím neproběhla. Ale můžeme 
se k tomuto tématu vrátit i s ostatními ko-
legy na některé další společné akci Asocia-
ce. Závěrem nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci toho-
to zajímavého zájezdu. 

Alena Hořejší
Foto © Ivan Hořejší

V roce 2015, od května do října, se koná v Mi-
láně světová výstava EXPO s hlavním motem 
„Uživit planetu, energie pro život“.

Obdobně jako v  jiných případech, byla 
v  souvislosti se světovou výstavou v  met-
ropolitním regionu Milána realizována celá 
řada významných infrastrukturních projek-
tů. Lombardie je ekonomicky nejvýznam-
nějším regionem Itálie a  zřejmě i  celého 
Středomoří. Je významným bankovním 
centrem a  sídlem řady nadnárodních spo-
lečností. Je významným centrem veletržním 
i kulturním, centrem designu i módy. 

Geografi cký význam

Přes oblast Milána vedou hlavní pozem-
ní propojení Itálie s  Evropou. Přes Alpy 
a  Švýcarsko vedou významná propojení na
jihoněmecké regiony. Silniční spojení je přes 
Bellinzonu trasou E35 Luzern – Basel – Karls-
ruhe – Frankfurt a. M. a trasou E43 přes Bre-
genz – Ulm – Würzburg (Stuttgart, München).

Železniční spojení přes Alpy je realizováno 
přes významné tunely na  švýcarské straně. 
Trať Bern – Brig – Milano vede stávajícími tu-
nely Lötschberg (34 km) a Simplon (20 km). 
Spojení Zürich – Bellinzona – Lugano – Mi-
lano budoucími tunely Gotthard (66 km) 
a Generi (18 km).

Milano je počtem obyvatel (1 339,7 tis.) při-
bližně stejně velké jako Praha (1 243,2 tis.).
Rozloha města je však výrazně menší – 
181,7 km2 (Praha 496 km2), z  toho vyplývá 
vysoká hustota zalidnění – 7 330 obyv./ km2 
(Praha 2 601 obyv./km2). 

Rovněž Lombardie s 9 984,6 tis. obyvateli má 
podobný počet obyvatel jako Česká republi-
ka (10 521,6 tis.). Vzhledem k rozloze 23 864,3 
km2 (ČR 78 866 km2) je hustota zalidnění 418,4 
obyv./km2 (ČR 133 obyv./km2) velmi vysoká.

Přestože významná část Lombardie leží 
v údolí Pádu (Milán je 122 m n. m. a nejnižší 
místo Lombardie je jihovýchodně od Man-
tovy – 13 m n. m.), jsou výškové rozdíly cca 
4 000 m (nejvyšší bod Punta Perucchetti 
v masivu Bernina je 4 022 m n. m.). Na rozdíl 
od České republiky je v Lombardii celá řada 
velkých (severoitalských) jezer. 

Řeka Pád (Po) protéká cca 30 km jižně 
od centra Milána, blízko soutoku s řekou Ti-
cino, na které leží bývalé hlavní město Lom-
bardie Pavia. Ticino vytéká z Lago Maggiore, 
protéká cca 25 km jihozápadně od  Milá-
na. Východně od  Milána (cca 20 km) teče 
(z Lago Lecco) řeka Adda.

Lombardie je administrativně členěna na 
12 provincií (Bergamo, Brescia, Como, Cremo-
na, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e 

Brianze, Pavia, Sondrio, Varese). S  výjimkou 
„alpské“ provincie Sondrio jsou jejich centry 
historická města se 45 a více tisíci obyvateli. 

V rámci naší cesty navštívíme města Brescia 
(se 196 tis. obyv. druhé největší město Lom-
bardie) a Como (85 tis. obyv.).

Brescia leží cca 90 km východně od Milána, 
spojení přes Bergamo (A4) nebo Caravag-
gio (11), nově přímou dálnicí A35. Nová 
VRT (300 km/hod.) je vedena mimo města, 
jižně od nové dálnice A37, jižního polookru-
hu městské aglomerace a dálnice A4. Měs-
to je vzdáleno cca 20 km od jihozápadního 
okraje Lago di Garda (370 km2) a rovněž cca 
20 km od Lago d´Iseo (65 km2). 

Centrum Brescie je téměř pravidelný čtve-
rec o  hraně 1 500 m (zčásti v  zachovalých 
hradbách), který přerušuje starou silnici 11 
Milano – Venezia. Hlavní náměstí Piazza Pao-
lo je téměř uprostřed. Východní stranu ná-
městí tvoří prefektura, dóm a rotunda, a na-
vazuje na ni areál katolické univerzity. Hrad 
se nachází v severovýchodním obvodu his-
torického jádra. V roce 1330 město na krát-
kou dobu ovládl český král Jan Lucemburský. 

Město Como leží severně od Milána při sil-
ničním a železničním spojení do Švýcarska 
bezprostředně u hranic (Chiasso). Leží na ji-
hozápadním okraji stejnojmenného jezera 

Světová výstava EXPO 2015 Milano
Studijní cesta AUÚP 9.–13. 10. 2015
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(146 km2). Jezero má tvar obráceného pís-
mene Y. V  jihovýchodním cípu zálivu leží 
město Lecco a na severu město Colico.

Historické centrum má rozlohu cca 500 x 
800 m. Mimo severozápadní části, přiléhající 
k jezeru, je hrazené. Uliční síť má ortogonál-
ní uspořádání.

Historie Milána

V roce 222 se město Mediolanum stalo hlav-
ním střediskem římské provincie Cisalpina, 
v  roce 286 pak hlavním městem Říše zápa-
dořímské. Od roku 961 bylo součástí římsko-
-německé říše. Jako hlavní město Lombard-
ského spolku bylo v r. 1162 dobyto a zničeno 
císařem Fridrichem Barbarossou. Roku 1176 
město císaře porazilo a získalo samostatnost. 
Rozkvět je spojen s  dynastiemi Viscontiů 
(od r. 1277) a Sforzů (od r. 1450). Od roku 1535 
vládli v  Miláně Habsburkové. Milán byl cen-
trem hnutí Risogimente za sjednocení Itálie, 
ke kterému došlo v r. 1861.

Přes významnou minulost se struktura his-
torického centra v podstatě nezachovala. To 
je významný rozdíl od jiných italských měst. 
Zachována jsou však historická centra blíz-
kých lombardských měst Pavie (byla v  le-
tech 568–774 hlavním městem Lombardie, 
císař Karel IV. zde v roce 1361 založil univer-
zitu) a Lodi (zal. 1158).

Prostorové uspořádání 

Milán se, jako řada měst na rovinách, rozví-
jel na  principu radiálně okružním. Podstat-
ná část hlavních ulic má charakter bulváru. 
Historické jádro je vymezeno okruhem 
ve  vzdálenosti 600–900 m od  náměstí 
u dómu. Nejvýznamnější okruh je ve vzdá-
lenosti 1,0–1,5 km a je převážně tvořen bul-
váry (Viale – Bastioni). „Okruh“ je částečně 
deformován v  severozápadní části, severo-
západně od Parco Sempione. Třetí „městský“ 
okruh, který vede ve vzdálenosti 2,5–3,0 km 
od  Castello Sforzeno, propojuje kapacitní 
radiální trasy. 

Historickými radiálami jsou silnice na: 
Bergamo – Veronu, Piacenzu – Bolognu, 
Pavii – Genovu, Novaru – Torino 
a Como – Lugano – Bellinzonu.
Propojení současných dálnic je trianglem 
tangenciál A4 – severní, A50 – jihozápadní 
a A51 – východní. Vzdálenost těchto dálnic 
od městského okruhu je jen 3–6 km.

Členění města

Milán je členěn na 9 zón (před rokem 1994 
bylo zón 20), které s  výjimkou centra mají 
radiální uspořádání. Mimo „centro storico“ 
mají jednotlivé zóny většinou více než 150 tis. 
obyvatel.

Metropolitní region

Aglomerace Milána je jedním z nejvýznam-
nějších evropských ekonomických regionů. 
Tomu odpovídá i vysoká koncentrace obyva-
tel i rozsah a kvalita dopravní infrastruktury.

Za  užší aglomeraci lze považovat území 
provincií Milano (3 195 tis. obyv.) a Monza e 
Brienza (863 tis. obyv.), tj. celkem 4 058 tis. 
obyv. na ploše 1 980 km2 (hustota zalidnění 
2 050 obyv./km2). V tomto území jsou mimo 
Milána a  Monzy (123,5 tis. obyv.) další vý-
znamnější města: čtyři mají více než 50 tis. 
obyv., 17 dalších více než 30 tis. obyv. a  8 
dalších více než 20 tis. obyv.

Širší území metropolitního regionu, zahrnující 
též centra dalších (sousedních) provincií, kte-
rá jsou obsluhována regionální železniční do-
pravou (standardu S-Bahn), představuje cca 

5 mil. obyvatel. Evropský makroregion Milano 
– Torino – Genova má cca 10 mil. obyvatel. 

Dopravní infrastruktura

Milán je nejvýznamnějším dopravním uz-
lem jižně od Alp. 
Územím prochází hlavní silniční a železniční 
severojižní a západovýchodní spojení.

V širší aglomeraci jsou tři velká letiště:

mil. 
cest./
rok

vzdálenost 
v km od cen-
tra Milána

RWY

Malpenza 18,5 53 2 x 3 920 m

Linate 9,2 7 1 x 2 442 m

Bergamo 8,9 50 1 x 2 442 m

celkem 37,6 mil. cestujících za rok

Dřívější záměr koncentrovat podstatnou část 
výkonů na „nové“ letiště Malpenza (spojení 
s  centrem linkou Malpenza express) nebyl 
zcela naplněn, ačkoliv obě další letiště mají 
jen jednu, relativně krátkou ranvej. Letiště 
Linate, ležící blízko centra města, bude mít 
spojení nově budovanou (modrou) linkou 
metra, která bude procházet po jižním obvo-
dě centrální části města.

Milán má kvalitní železniční spojení s  vý-
znamnými centry Itálie.

Již dřívější tratě umožňovaly rychlost 200 
km/hod. V  posledních letech byly realizo-
vány nové vysokorychlostní tratě (300 km/
hod.) spojující Milán s  Turínem, Boloňou 

zóna km2 počet ob.

v tis. (2013)
hust. obyv,

na km2

1. Centro storico 9,67 96,3 9 960

2. Stazione Centrale, Gorla, Turro, Precotto, Greco, Crescenzago 12,58 153,1 12 170

3. Città Studi, Lambrate, Venezia 14,23 141,2 9 925

4. Vittoria, Forlanini 20,95 156,4 7 464

5. Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio 29,87 123,8 4 144

6. Barona, Lorenteggio 18,28 149,0 8 151

7. Baggio, De Angeli, San Siro 31,34 170,8 7 659

8. Fiera, Gallaratese, Certosa, Quarto Oggiaro 23,72 181,7 7 659

9. Stazione Garibaldi, Niguarda 21,12 181,6 8 598
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 Schéma sítě metra
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(směr Firenze, Roma, Napoli) a  Veronou 
(směr Venezia, Trieste). Trasy jsou vedeny 
podél dálnic A4, A1. Východní trasa je vede-
na v souběhu s novou dálnicí A36 na Bres-
cii (kterou objíždí) a  dále v  souběhu s  A4 
(na severozápadě).

Základem městské hromadné dopravy je 
metro, které má pět linek. Po  dokončení 
prvního úseku trasy M4 v délce 3,0 km (na-
pojení letiště Linate na  železniční stanici 
Forliani FS) bude mít v  roce 2015 celkem 
93 km a  106 stanic. Dokončení trasy M4 
v  délce 12,0 km s  18 stanicemi je předpo-
kládáno v  roce 2020. Celá síť je obsluhována 
z  jednoho depa. Některé trasy jsou větve-
né (linky 1 a  2) a  končí většinou u  hranice 
města. Výjimkou jsou linka 1, která pokraču-
je severně do  Monzy, a  linka 2, která vede 
severovýchodním směrem do Gessate. Ta je 
z velké části vedena povrchově. 

Tramvajová síť má 18 linek s celkovou dél-
kou 115 km. Autobusová síť má 98 linek 
s celkovou délkou 877 km.
Základem regionální dopravy je železnice, 
která má 10 linií o  celkové délce 440 km 
s 183 stanicemi. 
Regionální železnice též umožňují spojení 
s významnými městy:

trať
tis. 
obyvatel

vzdálenost v km

S11 Como 85 46

S5 Varese 81 50

S6 Novara 103 44  (již mimo území 
Lombardie)

S13 Pavia 72 35

S1 Lodi 45 32 

S7 a 8 Lecco 48 48

Významnou roli má 13km tunel (pod cent-
rem města) Passente Servoiero Milano – R), 
umožňující propojení vnějších tratí. V úseku 
Porta Vittoria – M. Lancetti je jím vedeno 
šest linek. Všechny linky vedou přes stanici 
Porta Garibaldi, kde je též přestup na metro 
(linky 5 a 6). 
Ze stanice Porta Vittoria (na východě) – Da-
teo – Porta Venezia (vazba na M) – Repub-
blica (vazba na MI) – Porta Garibaldi (M, FS) 
– je vedena do stanice Lancetti – dále povr-
chově pokračuje severozápadním směrem 
na stanici Villa pizzone a Certosa. 
Hlavním uzlem hromadné dopravy je stani-
ce Porta Garibaldi (metro, Passante Ferrovia-
re, železnice FS, 
Malpensa Express vyjíždí ze stanice Cadorna 
– Castello Sforzato.

Dálniční síť 

Severním okrajem Milána prochází západo-
východní dálnice A4 (E64) Torino – Verona 
– Venezia –Trieste. Severozápadním smě-
rem vede A26 (E62) na  Verbanii – Domo-
dossolo – Lausanne. Severním směrem vede 
A9 (E35) na  Como – Bellinzonu – Luzern, 
navazuje spojení E43 na  Bregenz. Jihový-
chodním směrem vede A1 (E35) na Boloňu, 
Firenze a Řím. 
Jižním směrem vede A7 (E62) na  Janov, 
s pokračováním E80 na Nice a Livorno. Vý-
znamnou kapacitní trasou je též severní sil-
nice 36 na Lecco a Chiavennu – St. Moritz 
– Innsbruck. 
Dálniční síť Lombardie je rozsáhlá, základem 
jejího propojení v  prostoru Milána jsou tři 
tangenty: A4 – severní, A50 – jihozápadní, 
A51 – východní.

V  roce 2015 byla dokončená nová dálnice 
A58 (Est Estera) v délce 33 km, vedená cca 
o  13 km východně od  stávající východní 
tangenty. 

Další novou trasou je západovýchodní dál-
nice A36 (Pedemontano), která vede v  se-
verní části aglomerace jižně pod horami. 
Propojuje dálnice A8, A9, A51 a A4 (na  se-
verovýchodě), částečně využívá kapacitní 
trasu S35.

Poslední novou trasou je nová východní 
dálnice A36 (Bre-Be-Mi), jejímž cílem je zlep-
šení propojení tří největších lombardských 
měst – Brescie (196 tis. obyv.), Bergama (119 
tis. obyv.) a Milána, neboť stávající trasa A4 
(E70) je výrazně přetížená.

Areál Expo 2015

Areál Expo 2015 leží v  blízkosti města Rho 
(51 tis. obyv.), cca 10 km severozápadně 
od  centra Milána. V  tomto prostoru je již 
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Schéma dálniční sítě

Areál výstavy EXPO 2015
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nový veletržní areál (Nuova Polo Fiera Mi-
lano). Spojení je metrem M1 a  regionální 
železnicí linkami S5 a S6. Areál je přístupný 
z dálnice A8 (křižovatka Milano Nord) a A4 
(křižovatka Pero). 

Rozloha areálu Expa je 1,1 km2. Autoři cel-
kové koncepce jsou švýcarští architekti J. 
Herzog a P. de Meuron. Rozloha areálu je cca 
1 km2, z toho je 200 000 m2 plocha pavilonů. 
Nově nejsou jednotlivé pavilony rozděleny 
podle geografi cké příslušnosti, ale podle 
zvolených tematických celků – Příběh lid-
stva, příběh potravin – Blahobyt a  hlado-
mor: paradox současnosti – Budoucnost 
potravin – V chuti je poznání.

Autoři pavilonů vybraných zemí: Česká re-
publika – architekti D. Chybík a  M. Krištof; 
Itálie – Nemesi, Proger SpA a Bms progetti, 
interier Carmi a  Ubertis (jako jediný bude 
tento pavilon zachován); Německo – L. Wie-
chell, Schmidhuber, Milla a  Partner, Nüssli; 
Spojené arabské emiráty – N. Foster; Čína 
– D. Libeskind. Další informace o  pavilo-
nech naleznete na této internetové adrese: 
http://milanexpotours.com/2015-pavilions.

Výškové budovy v Miláně

Po květnové návštěvě Londýna a Frankfurtu 
n. M. bude příležitost poznávání dalšího vý-
znamného evropského bankovního a admi-
nistrativního centra.
Areál výškových staveb „Centro Direzione“ 
se nachází v jižní části zóny 9 „Stazione Ga-
ribaldi“, která leží jihozápadně od  Centrale 
FS a  východně od  Garibaldi FS. Území je 
obsluhováno stanicí metra (M) a příměstské 
železnice (S) Repubblica.

V současné době má Milán 12 budov s výš-
kou nad 100 m. Většina byla realizována 
po roce 2010.

Na  severozápadním okraji centrální části je 
realizován projekt CityLife Milano, resp. Tre 
Torri. Podílejí se na  něm tři světoví archi-

budova počet podlaží výška projekt/dokončení autor

UniCredit 35 231 2009/2011 ? Cesar Pelli

centro direcionale

Lombardia 39 161 2007/2016 Pei Cobb Freed

Salaria 32 143 2010/2013 Arqitectonica

Diamante 30 140 2010/2012 Kohn Pederson Fox

Pirelli 31 127 1956 (rek. 2005) Gio Ponti

Breda 30 117 1954 (rek. 2009) Luigi Mattioni

Bosco Verticale E 24 111 2009/2014 Stefano Boeri

Cesar Pelli B 23 110 2009/2011 Cesar Pelli

Gatha 28 109 1956/1959 Mechiore Bega

Garibaldi A, B 25 100 1992 (rek. 2012) Coure Lazari +Gianc.Perrethe

Aria 24 100 2010/2013 Argintechnice

Servici Tecnici 24 90 1966 Renato Bazoni

Bosco Verticale D 12 78 2009/2014 Stefano Boeri

tekti – Zaha Hadid, Arata Isozaki a  Daniel 
Libeskind. Každý z  nich navrhl jednu ze tří 
výškových budov a několik dalších obytných 
bloků. Torre Hadid se 43 podlažími bude nej-
vyšší budovou Itálie. V  území bude kromě 
rozsáhlých ploch zeleně i stejnojmenná sta-
nice metra linky M5 (předpokládané otevře-
ní v říjnu letošního roku).

Významné památky
Kromě nových staveb je pochopitelně v Mi-
láně řada stavebních památek (od  středo-
věku až po 20. století). Zde je výběr někte-
rých z nich:
Dóm S. Maria Nascente (1386–1572), arch. 
Pellegrini
Palazzo Reale (1772), arch. Piermarini
Teatro alla Scala (1775–1778), arch. Piermarini
Galleria Vittorio Emanuelle (1865–1877)
Palazzo di Brera, arch. RichiniZ
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Porta Nuova u Stazione Garibaldi 

Tre Torri – pohled od severu 
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Celý lidský život je poutí od úrovně živočiš-
né po  moudrost stáří. A  třebaže ne každý 
ke skutečné životní moudrosti dospěje, tak 
jistě alespoň k  souboru zážitků, prožitků, 
schopností, dovedností, zkušeností… 
Odžitý život člověka, ať chce, nebo ne, 
mnohému naučí, zformuje jej, vybaví jej 
něčím, co děti a  mládež ještě mít nemo-
hou, vybaví jej tím, co může mladším ge-
neracím předávat. Některá etnika mají úctu 
ke  stáří vtištěnu ještě více. Romská rodina 
v případě vypjaté situace, kupříkladu požá-
ru, půjde nejprve zachraňovat nemohoucí 
babičku, ta je zdrojem rodinné moudrosti 
a zkušeností, dětí se ještě  může narodit…

A tak to bylo odjakživa, mistr školil učedníky, 
učitel vzdělával žáky. 

Teprve technologické pokroky posledních 
desetiletí zamíchaly kartami. Děti se div 
nerodí s  myší v  ruce (tedy pardon, teď už 
se smartphonem nebo tabletem), zatímco 
jejich rodiče, o  prarodičích nemluvě, často 
tápou a překotný vývoj prostě nestíhají. Jan 
Mühlfeit, představitel Microsoftu, v  jednom 
z rozhovorů připomněl, že celých 39 procent 
Evropanů nemá základní dovednosti práce 
s počítačem, přičemž se má za to, že do tří 
let bude 90 procent všech pracovních míst 
alespoň základní dovednosti vyžadovat.

Poprvé tedy – v  určitém oboru – předčily 
nové generace ty staré. Rodiče škemrají, 
aby jim děti pomohly nastavit ten zpropa-
dený počítač, prarodiče prosí vnuky, jestli 
by jim něco na tom internetu nevyhledali.

Ještě donedávna bylo územní plánování 
doménou architektů, kteří se v měřítku ka-
tastrální mapy zabývali sídelním útvarem. 
Mohli postihnout kdejaké detaily, mohli 
uplatnit svůj výtvarný cit, sledovali kompo-
zici. Do  krajiny pohlédli jen v  tom nejnut-
nějším, aby mohli zodpovědně stanovit 
základní zásady organizace území a  pod-
mínky výstavby.

K  tomu, aby to vše mohli udělat, museli 
se s územím do detailu seznámit – jednak 
je podrobně prochodit, jednak vypátrat 
spousty podkladů, ty přebrat, vyhodnotit 
a zpracovat. 

Zkušeností není třeba…

A najednou se přes tuto generaci převalilo 
několik zhoubných vln – rozvoj technolo-
gií, GIS, digitální mapy, ale také z  nového 
stavebního zákona plynoucí nové pojetí 
územního plánu a  jeho pořizování: měřít-
ko 1 : 5 000, zaměření na celé území obce, 
územně analytické podklady atd. Vzniklo 
tak nové prostředí, v němž už nové genera-
ce územních plánovačů vyrůstají. Software 
brilantně ovládají už od školy.

Staří praktici, tedy ti z  nich, které vlny no-
vinek příliš zahltily, jsou najednou odkázáni 
na  pomoc „dětí a  vnuků“, tedy kupříkladu 
počítačových operátorů. Ti umějí vysvětlit, 
že něco jde a něco nejde – a hlavně umějí 
protnout všechno se vším, a  zasloužilý ar-
chitekt jen kulí oči, kolik informací lze získat, 
jak lze několik set stran potisknout průni-
kem kdečeho s kdečím. A  jen na  síle jeho 
osobnosti záleží, jestli odhalí blbost, nebo 
se zhroutí. 

„Copak vy, pane architekte, neumíte ten územ-
ní plán podle nových požadavků udělat?“

A tak došlo k tomu tristnímu sloučení dvou 
spolu nesouvisejících věcí: počítačová gra-
motnost a ovládání technologií GIS je pova-
žováno za schopnost vytvořit územní plán.

A nahrává tomu i přístup některých pořizo-
vatelů, kteří projektanta považují jen za kres-
liče a  zdůvodňovače záměrů. V  takovém 
prostředí pak vyhrává ten, který dokáže bri-
lantně pracovat s daty ÚAP, zakreslit, kdo si co 
přál (občan, obec, pořizovatel), zmenšit, zvět-
šit, vyhodit – a  odůvodnit větami, pro něž 
pojmenování „fl oskule“ je až příliš pozitivní: 
„Koncepce bydlení – pro zajištění podmínek 
především pro bydlení v kvalitním prostředí 
se vymezují plochy smíšené obytné“.

To, že někdo plave jako ryba ve vodách počí-
tačových a jako zkušený šíbr ve vodách byro-
kraticko-administrativních, ještě neznamená, 
že je chytřejší, bystřejší a lepší než ti staří.

Mladí jsou vychováváni k  tomu, umět na-
cházet informace. Jenže podle průzkumů 
PISA až 25 procent patnáctiletých nerozumí 
textu. K čemu pak jsou nalezené informace?

K čemu formálně dokonale „odadministrova-
ný“ územní plán, když se v něm neprojevuje 
žádné souznění s  historií, krajinou, životem 
lidí v obci, s jejich skutečnými potřebami?

Zdeněk Černý
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St. Ambrogio (4.–15. stol. Lombardská bazili-
ka) v 15. stol. Bramante
St. Maria delle Grazie (1469) arch. Solari, pře-
stavba 1492 – arch. Bramante – je zde „Po-
slední večeře“ od Leonarda da Vinciho.
Výjimečnými areálem západně od  nádraží 
Garibaldi je hřbitov „Cimitero Monumenta-
le“, který je „galerií“ sochařství 19. a 20. sto-
letí. Má rozlohu 25 hektarů, byl založen v r. 
1866 dle plánu arch. C. Maciachini.

Milán leží mimo řeky, spojení je dříve vý-
znamnými kanály. Při jejich ukončení v blíz-
kosti Porta Ticinese v  jihozápadní části 
druhého okruhu je zajímavá čvrť Navigli se 
zachovanou zástavbou při kanálech. 

Milan Körner

Navigli di Milano
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MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FI-
NANČNÍCH PROSTŘED-

KŮ Z  INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO 
OPERAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Integrovaný regionální operační program 
(IROP) 2014–2020 byl 4. června 2015 schvá-
len Evropskou komisí. Tento program je fi -
nancovaný z  Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a  celkově je pro IROP určeno 
4,64 miliardy eur. Program je řízen Minister-
stvem pro místní rozvoj (MMR).

IROP je rozdělený do  čtyř hlavních oblastí 
– os. Součástí prioritní osy 3 – Dobrá sprá-
va území a  zefektivnění veřejných institu-
cí je specifi cký cíl 3.3 „Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního rozvo-
je“ (SC 3.3 IROP). Pro SC 3.3 IROP je vyčleně-
no 46 mil. eur, tj. cca 1,1 mld. Kč.

V rámci SC 3.3 IROP jsou příjemci podpory obce 
s rozšířenou působností, které budou moci zís-
kat fi nanční prostředky na následující aktivity:
1.  pořízení územních plánů (včetně vybra-

ných změn územních plánů);
2.  pořízení regulačních plánů, nenahrazu-

jících územní rozhodnutí;
3.  pořízení územních studií zaměřených na:
 –  veřejnou technickou infrastrukturu,
 –  veřejnou dopravní infrastrukturu,
 –  veřejná prostranství,
 –  řešení krajiny.

V případě podpory pořízení územních studií 
je nutné dodržet následující specifi cká kritéria:
§  Územní studie, zaměřené na  veřejnou 

infrastrukturu, musejí splňovat alespoň 
jedno z těchto kritérií: 

 –  územní studie ORP je zpracovaná 
na akci veřejné technické infrastruktury 
ve vazbě na TEN-E (transevropské ener-
getické sítě) nebo na záměry vyplývají-
cí z politiky územního rozvoje ČR (PÚR) 
na území správního obvodu ORP, 

 –  územní studie ORP je zpracovaná 
na  akci veřejné dopravní infrastruk-
tury ve vazbě na TEN-T (transevrop-
ské dopravní sítě) nebo na  záměry 
vyplývající z PÚR na území správního 
obvodu ORP, 

 –  územní studie ORP je zpracovaná 
na  veřejná prostranství (v  souladu 
s územními plány) pro vybrané úze-
mí správního obvodu ORP. 

§  Územní studie, zaměřené na řešení kraji-
ny, musejí splňovat následující kritérium:

 –  územní studie řeší krajinu podrob-
ně ve  všech souvislostech ve  vazbě 
na zelenou infrastrukturu, Adaptační 
strategii EU, protipovodňovou ochra-
nu a  Evropskou úmluvu o  krajině, 
zpracovává se pro celé území správ-
ního obvodu ORP.

Pořízení změn územních plánů bude pod-
pořeno jen v  případě, že z  územní studie, 
zaměřené na  veřejnou infrastrukturu nebo 
na  řešení krajiny, vyplyne nutnost změny 
územního plánu obce s  rozšířenou působ-
ností. Podpora pořízení regulačních plánů 
se týká jen regulačních plánů z  vlastního 
podnětu obce s rozšířenou působností ne-
nahrazující územní rozhodnutí. 
Výzvy ze SC 3.3 IROP jsou dle harmonogra-
mu IROP naplánovány na září – říjen 2015, 
předpokládá se však, že výzva na  územní 
plány by měla být vyhlášena na konci čer-
vence 2015. Vyhlášení, příp. ukončení výzvy, 
bude zveřejněno na  internetových strán-
kách MMR. 
Centrum pro regionální rozvoj (CRR) bude 
z pozice zprostředkujícího subjektu zajišťo-
vat administraci IROP, včetně poskytování 
informací žadatelům. Nově se počítá také 
s  tím, že pomoc žadatelům bude poskyto-
vat i  Ústav územního rozvoje. S  dotazy se 
lze i  nadále obracet na  Řídicí orgán IROP 
nebo na Odbor územního plánování MMR. 
Žádosti budou přijímány elektronicky pro-
střednictvím systému MS2014+ (https://
mseu.mssf.cz/).

Bližší informace lze nalézt na: http://www.
dotaceeu.cz/irop

Ilona Kunešová, MMR

20. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM 
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

MMR plánuje uspořádat ve  dnech 5.–6. lis-
topadu 2015 v  Ostravě celostátní konferenci 
o územním plánování a stavebním řádu (pořá-
danou pravidelně jednou za dva roky).
Účelem této konference je zprostředkovat 
účastníkům aktuální informace z oblasti územ-
ního plánování a  stavebního řádu a  umožnit 
diskusi k problémům oboru.

DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ
 EVROPSKÉ RADY URBA-

NISTŮ V BUDAPEŠTI
(GENERAL ASSEMBLY 

ECTP-CEU BUDAPEST 2015)

Letošní dubnové zasedání evropských před-
stavitelů národních asociací urbanistů a pro-
jektantů v  územním plánování v  Budapešti 
mělo centrální téma: Města v globalizova-
ném světě. 

Je důležité, že se vracíme k  městům jako 
historickému základu ekonomického a hu-
mánního rozvoje Evropy. Současným cílem 
není spojovat města do  megapolí, ale na-
opak, nechat je rozvíjet v  souladu s  jejich 
potenciálem a  kapacitou v  jejich daných 
přírodních podmínkách. Ponechat je sdílet 

své výhody se sousedy a  posilovat s  nimi 
své slabé stránky. Z  takového rozvoje pak 
bude krystalizovat nový potenciál polycen-
trického regionu.
Hlavní jednání se zabývalo také aktuální a tr-
vale silnou imigrační vlnou z  Asie a  severní 
Afriky do Evropy. Tato jednání však byla jed-
notlivými členy vedena pouze o  lokálních 
problémech velkých měst namísto tolik po-
třebné diskuse o strategické spolupráci a hle-
dání konkrétního řešení vznikající situace.
V rámci této diskuse jsem připomněl, že po-
kud se budeme chtít v Evropě v souladu se 
svými kořeny humanismu vyrovnat s těmito 
migračními vlnami, musíme se ve své profesi 
urbanistů zaměřit na odborné návrhy, jak po-
sílit unijní infrastrukturu, a zejména hospoda-
ření s  již nyní pociťovaným defi citem neob-
novitelných zdrojů, zejména pitné vody.
Dále jsem na zasedání informoval o regio-
nální konferenci OSN HABITAT III, kterou 
Česká republika prostřednictvím Minister-
stva pro místní rozvoj připravuje na březen 
2016. Odborná část této konference pro-
běhne ve spolupráci s ECTP-CEU v Barcelo-
ně v říjnu 2015. 
V rámci agendy se rovněž hodně diskutova-
lo o výchově studentů naší profese a jejich 
uplatnění v praxi. Převládal názor, připravit 
jednotná kvalifi kační kritéria pro celou Ev-
ropskou unii.

Na  závěr této krátké 
zprávy připomínám, 
že na  stránkách ECTP-
-CEU je odkaz na aktu-

ální nabídky urbanistických a  územářských 
zakázek v EU. Přístup na ně stojí 1 000 euro 
ročně, jednotlivá informace pak 25 euro.
Podzimní jednání General Assembly ECTP-
-CEU bude v říjnu v Dublinu jako součást ev-
ropského bienále. Naši irští kolegové je při-
pravují s velkým nadšením a optimismem.

Jan Slanina

ZVRAT NA STAVEBNÍM TR-
HU: NORMY KONEČNĚ BEZ-
PLATNĚ

Úřad pro technickou norma-
lizaci, metrologii a  státní zku-

šebnictví (ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit 
závazné technické normy.

Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně 28. května 
2015 rozhodl o tom, že Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(ÚNMZ) musí zdarma zpřístupnit závazné 
technické normy. Zpoplatnění norem bylo 
několik let terčem ostré kritiky ze strany ar-
chitektů, inženýrů a  dalších účastníků sta-
vebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom 
od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup 
k závazným normám má být bezplatný. 

Aktuality, Informace 
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FRAGNER, Benjamin – VAL-
CHÁŘOVÁ, Vladislava. Indust-
riální topografi e – architek-
tura konverzí. Česká republi-
ka 2005–2015.
[1 vyd. Praha: ČVUT, 2014. 216 s. ISBN 

978-80-01-05592-2]

Česko-anglické vydání představuje čtyřicet 
příkladů industriální architektury. Vybrané 
stavby a  areály autoři seskupili do  čtyř ka-
pitol – podle různých motivací, s  nimiž in-
vestoři a architekti k jednotlivým konverzím 
přistupovali – užitnost, prodejnost, obytnost 
a otevřenost.

V  první kapitole jsou zařazeny např. 
kanceláře, sklady a  výrobny v  budo-
vách bývalé transformační stanice, pily, 
parního nebo uhelného mlýna. Druhá ka-
pitola mapuje proměny na  restaurace, ob-
chody a  sportovní zařízení. Třetí přibližu-
je bydlení ve  věžovém vodojemu, na  sile,
v někdejší tiskárně, pivovaru, lisovně řepkové-
ho oleje nebo dieselové elektrárně. Poslední 
kapitola zahrnuje veřejné kulturní instituce.

Česká komora architektů. 
Ročenka 2014.
[1 vyd. Praha: ČKA 2015, 153 s. ISBN 

978-80-86790-22-0]

Ročenka je tvořena dvěma 
částmi. První obsahuje informa-

ce spjaté s  děním v  Komoře, druhá obsahuje 
výsledky architektonických soutěží.

STEJSKALOVÁ, Lucie. Myslet 
město.
[1 vyd. Praha: Vysoká škola umělecko-

průmyslová, 2014. 280 s. ISBN 978-80-

86863-47-4]

Nové publikace
Kniha se zabývá způsoby řízení a  organiza-
ce města, kontextem místa, měřítkem zásahů 
a otázkou času. Témata jsou představena na pří-
padových studiích z  různých světových měst 
(Curitiba, Londýn, Lagos, Săo Paulo, Teherán).

Cílem práce je otevřít debatu o  podobě 
současného evropského a  zejména středo-
evropského města, přiblížit ji širší odborné 
veřejnosti a  studentům prostřednictvím 
konkrétních příkladů a  poukázat na  úspěš-
né výsledky nových přístupů z  jiných měst 
v  kontextu současného urbanistického vý-
voje Prahy.

Krejčová Nikola. Komerční sub-
urbanizace Prahy.
[1 vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatel-

ství Aleš Čeněk, 2015. 160 s. ISBN 978-

80-7380-478-7]

Publikace je zaměřena na problematiku ko-
merční suburbanizace v  podmínkách praž-
ské aglomerace a  zhodnocení některých 
jejích dopadů na zasažené lokality. Sledova-
né lokality jsou analyzovány na úrovni obcí, 
správních obvodů obcí s rozšířenou působ-
ností a okresů Praha-východ a Praha-západ. 
Kniha představuje první pokus o komplexní 
zhodnocení rozsahu komerční suburbaniza-
ce v zázemí Prahy prostřednictvím indexové 
metody. Pomocí indexů jsou hodnoceny 
i  dopady komerční suburbanizace, přede-
vším míra lokálního působení fi rem a  for-
mování lokálních trhů v  daných územních 
celcích. Další součástí této monografi e je 
analýza socioekonomické situace ve  vybra-
né suburbanizované obci a refl exe klíčových 
aspektů suburbanizace do  jejích středně-
dobých rozvojových priorit a  generalizace 
získaných poznatků. V  rámci provedených 
analýz byla využita data z vlastních dotazní-
kových šetření autorky a dostupných statis-
tických databází.

MAHEL, Ivo. Nádraží a  želez-
niční tratě, III. díl Zaniklé, pro-
měněné a  ohrožené stavby 
v jižní části Prahy.
[1 vyd. Praha: Nakladatelství Paseka, 

2014. 188 s. ISBN 978-80-7432-554-0]

Další svazek z úspěšné edice Zmizelá Praha 
se věnuje proměnám nádraží a železničních 
tratí v oblastech jižní části Prahy. Kromě praž-
ského Wilsonova nádraží jsou v  knize zob-
razeny železniční stavby i  provozy na  Smí-
chově a  ve  Vršovicích, pod Vyšehradem, 
na Vinohradech, ale i v Michli a Strašnicích.

FIALOVÁ, Dana et al. Vltavské 
ostrovy v Praze. 
[1 vyd. Praha: Česká geografi cká spo-

lečnost, 2015. 112 s. ISBN 978-80-

905642-2-0]

Publikace přináší formou výstižných textů 
historické informace o existujících i zaniklých 
vltavských ostrovech na území Prahy. U exis-
tujících ostrovů je dokumentován i jejich sou-
časný stav doplněný názory veřejnosti, která 
tato místa navštěvuje, a aktérů, kteří na ostro-
vech působí. Je využito bohaté grafi cké do-
kumentace – ukázek rytin, zachycujících os-
trovy v polovině 19. století, výřezů ze starých 
map Prahy a fotografi í z let 2010–2014. 

ŠLAPETA, Vladimír – VRABE-
LOVÁ, Renata. Brněnská ar-
chitektura 1918–2008.
[1 vyd. Brno: Akademické nakladatel-

ství CERM, 2014. 174 s. ISBN 978-80-

7204-904-2]

Publikace je přehledným shrnutím vybraných 
budov, které jsou pro Brno významné, a zejmé-
na jsou charakteristické pro různá období vývo-
je brněnské architektury během existence Čes-
koslovenska a  České republiky, tedy od  roku 
1918 až do prvního desetiletí 21. století. 

Stavební zákon přímo říká: „Pokud tento zá-
kon nebo jiný právní předpis vydaný k  jeho 
provedení stanoví povinnost postupovat podle 
technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato 
technická norma bezplatně veřejně přístupná.“ 
Přesto však v praxi již téměř 10 let docházelo 
k porušování tohoto ustanovení stavebního 
zákona. Od konce května však v tomto bodě 
stavební trh zasáhla velká změna.

Připomínáme, že přístup k  závazným nor-
mám je pro výkon profese architekta zcela 
zásadní. Jeho neoprávněné zpoplatnění 
proto Česká komora architektů (ČKA) vní-
mala jako závažný problém, na  nějž archi-

tekti opakovaně naráželi. Stavovská organi-
zace sdružující zhruba 4 000 autorizovaných 
architektů rozhodnutí NSS, jenž vyhověl ka-
sační stížnosti pražského zastupitele za  Pi-
rátskou stranu Jakuba Michálka, vítá.

Závazným stanoviskem Nejvyššího správ-
ního soudu se teď bude muset řídit ÚNMZ 
a další orgány veřejné správy. Díky rozhod-
nutí soudu nyní můžeme očekávat reakce 
všech dotčených institucí, profesních orga-
nizací, ale i jednotlivců. V případě, že všichni 
uvedení prokážou škodu, jež jim byla zpo-
platněním norem způsobena, mohou se 
dožadovat odškodnění.

Nejbližším krokem ČKA bude ofi ciální žá-
dost na  ÚNMZ, kde na  základě výše zmí-
něného rozsudku bude Komora žádat 
o spolupráci – o zpřístupnění všech závaz-
ných norem na webových stránkách úřadu 
a jejich poskytnutí autorizovaným osobám. 
Komora bude současně žádat o zpřístupně-
ní norem na webových stránkách Minister-
stva pro místní rozvoj.

Zdroj: Tisková zpráva ČKA, 23. 6. 2015, 
dostupné též z: www.cka.cz
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Publikace komplexně vysvětluje neudržitel-
nost stávajícího konvenčního systému od-
vodnění, a  zejména dopad stále se rozvíje-
jící urbanizace na  kvalitu vody ve  vodních 
tocích, bezpečnost kanalizačního systému 
vůči zástavbě a  kvalitu a  kvantitu podzem-
ních vod. 

REMEŠ Josef et al. Stavební 
příručka. 
[2 vyd. GRADA Publishing, 2014. 256 

stran. ISBN 978-80-247-5142-9]

Druhé aktualizované vydání 
přináší podklady pro projek-

tování dle nových legislativních předpisů 
a další potřebné informace – vymezení sta-
vebních ploch, minimální světlé výšky, krytí 
inženýrských sítí i třídy betonu a oceli atp.

Vydává rada Asociace pro urbanismus a  územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a  zájemce. | Vychází nepravidelně. | Náklad 550 výtisků.

| Tajemnice Asociace: Ing. arch. Zuzana Hrochová, tel. 604 507 398, e-mail: zuzana.hrochova@volny.cz | Poštovní adresa: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 | Sídlo Asociace 

a fakturační adresa: Perucká 11a, 120 00 Praha 2, e-mail: auup@volny.cz | internetové stránky: www.urbanismus.cz Vyšlo v červenci 2015

Informace z jednání rady a předsednictva AUÚP
Příspěvky, které zazněly na  květnové kon-
ferenci v  Jeseníku, budou vydány formou 
sborníku a  vyjdou jako mimořádná přílo-
ha časopisu Urbanismus a  územní rozvoj 
v č. 4/2015. | Za cíl zahraniční studijní cesty 

v roce 2016 byla zvolena Andalusie (Sevilla, 
Cordoba, Malaga). Tematickými okruhy jsou 
územní plán, opuštěná sídliště a  památky. 
Cesta se uskuteční letecky, v  jarních měsí-
cích – pravděpodobně v  dubnu. Veškeré 

informace budou dostupné na  stránkách 
Asociace. | V současné době je zpracováván 
materiál k 25. výročí Asociace. | ECTP-CEU: 
11. Bienále evropských měst se uskuteční 
v říjnu 2015 v Dublinu.

a  sociální geografi e, který je od  konce 90. let 
spoluutvářen specifi ckou formou mezinárod-
ního turismu pod názvem „holandské vesničky“. 

FLOROVÁ, Kamila – KRÁLOVÁ, 
Helena. Než nastanou deště / 
Jak nakládat s vodou v krajině.
[1 vyd. Nadace Partnerství a  občanské 

sdružení Náš kraj, 2014. 43 s. ISBN 978-

80-87897-00-3]

Publikace se věnuje principům moderní pro-
tipovodňové ochrany. Problematiku řeší ze-
jména z pohledu využití přirozených funkcí 
krajiny. Uvádí konkrétní opatření, jak lépe na-
kládat s vodou tak, aby bylo možné předchá-
zet suchu, záplavám i erozi půdy, obnovovat 
zdroje pitné vody a zároveň v okolí vodních 
toků vytvářet příjemné místo pro pobyt.

VÍTEK, Jiří et al. Hospodaření 
s dešťovou vodou v ČR. 
[1 vyd. Praha: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, 

2015. 127 s. ISBN 978-80-260-7815-9]

VOLF, Petr. Litomyšl. Renesanč-
ní město moderní architektury.
[1 vyd. Litomyšl: Město Litomyšl, 2014. 

272 s. ISBN 978-80-905821-1-8]

Autor se v  šesti kapitolách za-
bývá rekonstrukcemi, veřejným prostorem, 
bydlením, dopravními a  obchodními stav-
bami, školami, sportovišti, církevními stav-
bami či uměleckými díly. Představuje také 
osobnosti, které byly pro město a  jeho roz-
voj klíčové. Období od  roku 1990 do  roku 
2014 nazývá „druhou renesancí Litomyšle“ 
a samotné město pokládá za metropoli čes-
ké architektury.

Horáková Hana – Fialová Dana. 
Transformace venkova – Turi-
smus jako forma rozvoje.
[1 vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatel-

ství Aleš Čeněk, 2014. 400 s. ISBN 978-

80-7380-537-1]

Kniha je výsledkem několikaletého zkoumání 
postsocialistické transformace venkovského 
prostoru perspektivou sociální antropologie 


