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“KRAJINA VE MĚSTĚ”
2.odborný workshop k přípravě nového územního plánu Plzně

PLZEŇ
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ÚZEmní studiE „PLZEŇ, obLast ZELEného PrstEncE“
nÁVrh



Každá z dotčených stran se k lokalitě staví z úzce 
specializovaného pohledu a i přesto, že panuje jakási shoda 
o důležitosti tohoto území, není dostatečně podpořena kvalita 
lokality říčních niv a Roudné.

KULTURNÍ KRAJINA



Údolní niva je spíše posuzovaná jako překážka pro další rozvoj města, ale.... 

RoAdMAP EURoPE 2050, oMA



Ideální obraz evropského města v roce 2050 je v Plzni již dnes 
skoro realitou a poslání všech, kteří se podílejí na správě města 
a územním plánování, je tento obraz ještě zlepšit a ne ho 
nezničit krátkozrakými zásahy do krajiny.

KULTURNÍ KRAJINA



Kulturní krajina je vedle obrazu města další důležitou rovinou, 
která jv našem odborném slovníku je posun ve vnímaní krajiny 
ne skrze funkční prizma, ale jako důležitého sociálního a kul-
turního aspektu města.

KULTURNÍ KRAJINA



Krajina jako Veřejný prostor 
Údolní nivy jsou novou dimenzí sdíleného prostoru, kde není 
nutné dotčený prostor vlastnit městem, aby z jeho existence 
těžila většina obyvatel. Na rozdíl od městského veřejného pros-
toru, který je většinou vlastněn a spravován městem, veřejný 
prostor v nivách je kulturní krajinou, která nemusí být nutně 
vlastněna a spravována městem.



KRAJINA JAKo VEŘEJNÝ PRoSToR



KRAJINA JAKo VEŘEJNÝ PRoSToR



V současném uzemním plánování se, jako jeden z hlavních 
nástrojů, stává rigorózní rozdělení na zastavěné a nezastavěné 
území. Rozdíl mezi těmito dvěma územími je největší slabi-
nou dnešního urbanismu a posléze územního plánování. Tato 
pomyslná čára mezi zastaveným a nezastavěným se stává 
místem největšího konfliktu v území, který v řadě případů 
produkuje korupční prostředí.



Neustále posunování čáry zástavby na úkor nezastavěného 
území se často stalo jediným smyslem územního plánování a 
následných změn. 
Tento ideální stav v urbanizmu XXI století již nemůže obstát 
jelikož neexistuje správa, vláda která by rigorózní uručila tito 
hranici. Hledání hranice mezi městem a krajinou je jako hledaní 
svatého grálu.
dneska po dvacetiletou zkušeností se sub-urbanizací je nutné 
tento fakt jsi přiznat a hledat nové nástroje.  



Při hledání odpovědi na tuto otázku navrhujeme stanovit hran-
ice města vůči přírodě ne striktní rigorózní čarou, která je po-
sunovatelná do nekonečna, ale plochou která se stane hran-
icí. V územní studii pro Plzeň pro oblast zeleného prstence 
používáme zelený pás jako plošné vymezení mezi zastavěným 
a nezastavěným území.



Zelený pás – hrana města je nástroj, který vymezuje hranu mezi 
zastavěným a nezastavěným územím, aniž by se stal manipu-
lativním nástrojem. Hlavním rozdílem oproti striktnímu rozdělení 
čárou je stanovení plochy zástavby. Tu je třeba programově 
a stavebně zaplnit. Což je časově náročnější než jen politické 
rozhodnutí o posunutí čáry



ZELEnÝ PÁs jako PLošné VymEZEní mEZi ZastaVěnÝm a nEZastaVěnÝm ÚZEmí. 



V PLZní jE tato mEtoda PosíLEna faktEm, žE VymEZujEmE ZastaVěné ÚZEmí VůČi ZÁ-
toPoVému ÚZEmí, VE ktErém nEní PoVoLEno staVět.
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dĚKUJEME ZA PoZoRNoST


