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Plzeň, 29. října 2014 Workshop 

… postřehy a zkušenosti zpracovatele 



 forma vzdělávací aktivity 

 připravený program 

 interaktivní forma spolupráce 

 další prohlubování znalostí, ne pro úplné začátečníky 

 podněty pro další práci účastníků 

 výstup užitečný pro praxi 

 

workshop, forma, smysl, cíl 
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 veřejná jednokolová urbanistická soutěž, 2012 

  cíl: získat nové názory, podněty, metodické impulsy, partnera pro ÚKRMP  

   

            tvůrčí diskuse, metodika 

 

            2 vítězné týmy + ÚKRMP = 3 autorské názory,  

            někdy shoda, jindy rozpor  

jak šel čas při zpracování návrhu… 

urbanistická soutěž 
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 členění města na lokality - doporučení soutěže 

 první krok při zpracování „nového“ územního plánu 

lokality 

logické členění města dle urbanistické struktury,  

vytvoření základní plošné jednotky 

skvělé v měřítku 1:20 000, možné v měřítku 1:10 000… 

jiná struktura v lokalitě 

hranice lokalit -  překryv s osou komunikace 

jiné vymezení lokality než „urbanu“ - demografie 
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 naprosto logický, jasný pojem pro zpracovatele,  

    základ zpracování územního plánu, tvorby města 

urbanistická struktura  

co to je struktura? 

jak se s ní má zacházet? 

jak se pozná? 

struktura na rozhraní lokalit… 

členění města podle urbanistické struktury 

definování 10 struktur charakteristických pro Plzeň (vlastní cesta) 
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 nový pojem v územním plánu 

 v ÚPMP nejsou řešena 

veřejná prostranství 

která veřejná prostranství zobrazit? 

významná? všechna? významná! 

jak je zobrazit? překryvná vrstva!  

černá a bílá, urbanistická struktura a veřejné prostranství 

kompozice města, jeho obraz 

členění prostorů podle významu a způsobu užívání 



Plzeň, 29. října 2014 Workshop 

 veřejná prostranství viz předchozí 

 občanské vybavení 

 dopravní a technická infrastruktura 

veřejná infrastruktura 

nejtěžší „boj“, obrovská setrvačnost myšlení 

stále znovu a znovu konzultace na MMR ČR, diskuze s pořizovatelem 

nejednoznačná legislativa 

snaha o soudobé, logické pojetí 

vymezené části ploch,  koridory 

oponentura nové metodiky 
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 posun v pojetí oproti platnému územnímu plánu 

 krajina v maximální míře „zachována“ 

koncepce krajiny 

odlišné vnímání pojetí krajiny každého ze 3 partnerů 

určité zjednodušení, snížení počtu ploch 

poříční parky 

parky ve „městě“ samostatné „zelené lokality“ 



Plzeň, 29. října 2014 Workshop 

 

 

 

  

 základní principy:  

základní uspořádání města 

dílčí shoda 3 partnerů 

• kompaktnost města, důraz na dostavbu jeho centra a intenzivnější využití    

     jeho potenciálu 

• omezení suburbanizace, tedy dalšího neúměrného rozšiřování zástavby  

     do volné krajiny 

• posílení významu urbanistické struktury při návrhu zástavby 

• vnímání důležitosti veřejných prostranství pro život obyvatel a návštěvníků  

     města 

• stanovení podmínek pro prostorové uspořádání města, tedy nikoli město  

     2D,  ale 3D 



  Děkujeme Vám za pozornost 
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