
26 |

Pr!myslové zóny v"erej#ka – atraktivní "ásti sídel 
zít$ka a informace jako faktor managementu
Zamy#lení nad zku#enostmi ze %v&carska

Vyr!stat a studovat v jedné zemi a pracovat v druhé umo"#uje ur$it% oboustran-
n% odstup, kter% je n&kdy v%hodou, jindy brzdou. Zajisté to v'ak obohacuje o tro-
chu jin% pohled a p(ipojí-li se zd&d&ná zv&davost a sklon k pátrání po p(í$inách $i 
d!sledcích nejr!zn&j'ích d&j!, vznikne ze "ivota zahradní architektky nekone$ná 
cesta za poznáním …
Tento p(ísp&vek chápu tedy nikoliv jako hodnocení, porovnávání $i propagaci, ani 
jako suchou informaci o v%sledcích konkrétních v%zkum! $i nejnov&j'ích trend!. 
Ráda bych se pod&lila o my'lenky a soukromé teorie – krok za krokem vznikající, 
postupn& do sebe zapadající, vzájemn& se ovliv#ující a podmi#ující. Pouze hledám 
odpov&di na otázku, co v'echno ovliv#uje vznik a trvalé udr"ení „dobrého“ pro-
jektu $i plochy zelen&.

J i t k a  T r e v i s a n

Ing. Jitka Trevisan-Sm!kalová (* 1969), absolventka 
Zahradnické fakulty MZLU v Lednici, oboru zahradní 
architektura, 1995–2002 u Kienast – Vogt – Zahradní 
architekti Curych, nyní vedoucí studijního oboru „po-
u"ívání rostlin“ v odd#lení "ivotního prost$edí a p$í-
rodních zdroj% na vysoké &kole ve &v!carském Wae-
denswilu

Pojem management sídelní zelen!

Je management zelen# shodn! s pojmem 
pé'e o stávající zele(? Management – kde za-
'íná a 'ím kon'í tento pojem? Kolikrát denn# 
jej sly&íme? 

Dovolte mi ocitovat defi nici dle slovník% 
cizích slov:

Management (z latinského „manum agere“ 
= „vést za ruku“) je tvorba organizace coby cí-
leného sociálního systému.
1. Ve smyslu funkcionálním znamená mana-
gement ovládání procesu. Proces je defi nován 
sv!m stavem na za'átku a na konci. Z toho 
se vyvinul velk! po'et pojm% s managemen-
tem spojen!ch.
2. Ve smyslu institucionálním se jedná o sku-
pinu $ídicí a o 'innosti a úkoly s tím spo-
jené. 
3. Ve smyslu jak institucionálním, tak funk-
cionálním má management n#co spole'ného 
s ú'inností, systematizací, profesionalizací, 
cílov!m $ízením, efi cientním a ekonomick!m 
jednáním. Management na r%zn!ch úrov-
ních na$izuje, rozhoduje, kontroluje, $ídí, 
koordinuje, radí, informuje, posuzuje. Úko-
lem mana"era je plánování, provedení, kon-
trola a úprava opat$ení pro blaho organizace 
'i fi rmy a v&ech, kte$í se na procesu podílejí, 
a to s vyu"itím provozních sil, které mu jsou 
k dispozici (konec citát%).

Soust!e"me se na tu #ást managementu 
sídelní zelen$, zab%vající se plánováním ze-

len$ ve smyslu v#asného cíleného defi no-
vání budoucích ploch a informováním #i 
komunikací jako podmi&ujícím faktorem, 
a to na p!íkladech mo'n%ch koncepcí zhod-
nocujících potenciál b%val%ch pr(myslov%ch 
areál( jejich cílenou p!em$nou k jinému 
ú#elu. Budeme se také zab%vat relevantními 
v%sledky v%zkum( p!íbuzn%ch disciplín 
a mo'nostmi senzibilizace obyvatel – d(le-
'itého procesu pro akceptování zm$n u'iva-
teli a z toho plynoucí dlouhodobost staveb 
a úprav jejich okolí.

Úvodem mi dovolte n#kolik slov ke v&eo-
becné situaci na&eho oboru a k n#kolika rele-
vantním pojm%m.

Aktuální témata zahradní architektury sí-
del ve "v#carsku a v Evrop!

Vznik Evropského spole'enství a 'lenství 
('i ne'lenství) v n#m a globalizace obecn# p$i-
ná&í nové úhly pohledu. Pro mnohá témata 
na&eho oboru jakoby geografi cké hranice p$e-
staly existovat, nask!tají se mo"nosti uva"ovat 
nadregionáln# a takové projekty jsou dokonce 
"ádány a podporovány. Ve )v!carsku, které 
není 'lenem EU a je roz'len#no na mnoho 
maloplo&n!ch a p$itom nadmíru samostat-
n!ch správních území, je tento p$ístup 'asto 
skoro nemo"n!. Jin! historick! v!voj a jiné 
podmínky 'i souvislosti zase naopak vytvá$ejí 
plodnou p%du pro nev&ední projekty.
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V celé Evrop# se v rámci na&eho oboru 
diskutuje o zacházení s p$írodními zdroji, 
vysídlování m#st, o nutnosti zahu&*ování 
stávajících sídel, $ízení dal&ího v!voje aglo-
merací, revitalizaci ladem le"ících areál%, 
dlouhodob!ch koncepcích &etrného vyu"í-
vání ploch, nov!ch zp%sobech rekultivací, 
mo"nostech regulace a omezení dopravy, 
o budoucnosti a ochran# krajiny coby kul-
turního d#dictví.

V&echna tato témata jsou bezprost$edn# 
spojena a navzájem se ovliv(ují. P$ístup ke 
koncepcím nov!ch mo"ností vyu"ití pr%mys-
lov!ch areál% ve m#stech je pak jakoby pr%-
se'íkem. Na cest# k dne&nímu p$ístupu ve 
vyu"ití b!val!ch pr%myslov!ch areál% ve )v!-
carsku byli projektanti inspirováni projekty 
v sousedních zemích. Mezníkem je zajisté 
park v n#meckém Duisburgu, kde byla indu-
striální historie místa pojata jako hlavní téma 
a cel! areál byl projektován jako inscenace b!-
val!ch v!robních hal a za$ízení. Bodov!mi zá-
sahy, za pou"ití ji" se vyskytujících materiál%, 
vznikl nov! park s jedine'n!m osobit!m v!ra-
zem. Dal&ím mezníkem byly projekty a sou-
t#"e na nové vyu"ití b!val!ch dol% 'i "elez-
ni'ních areál% a nádra"í v N#mecku, kde se 
po letech mimo provoz usadila jedine'ná ve-
getace, její" potenciál byl rozpoznán a s ní" se 
dále pracovalo.

Postavení zahradních architekt$ a stav je-
jich zakázek ve "v#carsku

Situace zakázek na vypracování projekt% 
se v posledních 10 letech zna'n# zlep&ila. 
V#t&ina kancelá$í, hlavn# v n#mecky mlu-
vící 'ásti )v!carska, dnes neustále hledá za-
m#stnance – oproti nap$íklad sousednímu 
N#mecku, kde je situace nem#nn# neuspo-
kojivá. D%vodem je samoz$ejm# kombinace 
nejr%zn#j&ích faktor%. Rozdíl investi'ní síly 
mezi t#mito dv#ma zem#mi nem%"e b!t je-
din!m d%vodem. Ten toti" p$ed 10 lety exis-
toval zrovna tak. Docházím k záv#ru, "e v!-
razn! podíl na tom mají dlouhodobé aktivity 
v prezentaci oboru a osv#t#. A na&e povo-
lání za'íná sklízet plody své námahy. Mou 
domn#nku potvrdil i rozhovor s panem Udo 
Weilacherem, profesorem na vysoké &kole 
v Hannoveru, kter! léta pracoval na univer-
zit# v Curychu. Pan Weilacher, kter! se za-
b!vá hlavn# teorií a v!vojem tvorby a sám 
plodn# publikuje, intenzivn# sleduje od-
born! i denní tisk. Potvrdil, "e nap$íklad 
celá stránka v kulturní p$íloze ned#lních no-
vin v#novaná v!voji zahradní architektury 'i 
nov!m projekt%m a prezentace tohoto té-
matu v tisku v%bec je v N#mecku nep$ed-
stavitelná. Dlouhodob! kulturní vliv na &v!-
carské 'tená$e se pak pochopiteln# odrá"í ve 
vztahu k okolí, architektu$e, v rozhodování 
o investicích vlastních daní, 'i ve v!voji es-
tetického cít#ní.

Ji" del&í dobu pozoruji v!voj na&eho 
oboru. Myslím, "e dal&ím elementárním fak-
torem, kter! na nej m#l, byl vzr%st odborného 
sebev#domí. Zahradní architekti ve )v!carsku 
se za'ali pozvolna osvobozovat od v#'n!ch 
(av&ak pochopiteln!ch) komplex% mén#cen-
nosti a srovnávání se se stavebními archi-
tekty. Sna"í se vystupovat jako rovnocenní 
partne$i, p$es v&echnu stávající p#stovanou 
aroganci stava$% – „odborník% na v&echno“. 
Zavedení tvorby zelen# jako nepovinného 
p$edm#tu ve studiu stavební architektury, 
díky profesoru Kienastovi, v&ak zajisté p$i-
sp#je ke vzájemnému p$ibli"ování „stava$iny“ 
a „zahradni'iny“.

Zahradní architekti jsou dnes ji" velmi 
'asto #leny sout$'ních t%m( – to p$ed de-
seti lety bylo naprostou v!jimkou a zále"elo 
na p$ehledu a rozhodnutí konkrétního inves-
tora. Dnes se tém#$ nenajde v#t&í projekt, ke 
kterému by ji" ve velmi brzké fázi, nap$. p$i 
zpracování urbanistické studie, nebyl p$izván 
i zahradní architekt.

I p$edstava ob'an% o náplni na&eho povo-
lání je konkrétn#j&í. Po zodpov#zení otázky, 
jaké "e vykonávám povolání, se celkem 'asto 
setkávám s pozitivní reakcí, zatímco je&t# 
p$ed pár lety jsem musela na&i práci od zá-
kladu vysv#tlovat a p$ibli"ovat. (Nutno po-
znamenat, "e studium na&eho oboru zde 
nemá tak dlouhou tradici jako v +echách.) 
Tento stav samoz$ejm# nenastal samovoln#. 
Je v!sledkem dlouhodob!ch aktivit na nejr%z-
n#j&ích úrovních (viz dále). Na vav$ínech ale 
usínat nesmíme: se stejnou intenzitou a o pár 
zku&eností bohat&í musíme pracovat dále.

Sadovnictví a krajiná!ství byly samostatné 
specializace jednotliv!ch kancelá$í a p$edstavo-
valy jasnou hranici zakázek. Kancelá$e si ne-
konkurovaly, ale práce na zakázkách nebyla 
spole'ná. Absolventi pak byli, jak se $íká, bu,, 
anebo. Hranice mezi krajinou a urbánními 
sídly v&ak spl!vají, navzájem se p$ekr!vají. Tím 
je dnes t#"&í i defi nování specifi ck!ch zakázek. 
Následkem toho za'íná pozvolna mizet i úzká 
specifi kace t#chto dvou „podobor%“. Kance-
lá$e za'ínají tvo$it t!my, úkoly se $e&í spo-
le'n#. D%sledkem je vzájemné obohacování se 
o p$ístupy k $e&ení problém%, hledání nov!ch 
$e&ení, koncepcí plnících komplexní funkce 
a cíle z obou úhl% pohledu.

I ve )v!carsku je dnes velk!m kritériem 
p$i posuzování projekt% n#kdy a" nesku-
te'ná kombinace po'adavk(: stav#t levn#, 
nenáro'n#, dlouhodob#, v &ibeni'ních termí-
nech, nezávadn#, vhodn# pro d#ti, trvanliv# 
v%'i vandal%m atd. +asto ov&em v diskusích 
o konkrétních následcích uspokojování v&ech 
po"adavk% (jako nap$íklad poklesu estetické 
úrovn#) tyto argumenty ztrácí na prvo$adosti. 
P$edpokladem je ov&em projektant s kurá"í 
a vybaven! argumenty.
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V popisu p$em#n pr%myslov!ch areál% by 
se nem#lo opomenout také tzv. „Naturgar-
tenbewegung“ (tvorba p$írodních zahrad), 
velké hnutí 70. a 80. let 20. století, je" do-
dnes ovliv(uje chápání urbánní zelen# a n#-
kdy i odli&uje koncepce práce koleg%. Tehdy 
byla hlavní témata v!sadby: domácí fl óra za 
ka"dou cenu, mnohdy miniaturizovaná stavba 
biotop%, nezasahování do v!voje pé'í, a to bez 
ohledu na okolí, u"ívání 'i ú'el zelen#. Toto 
hnutí se sice p$e"ilo, av&ak d#lí ná& obor do-
dnes. Bezpochyby v&ak bylo velk!m p$ínosem 
k dne&nímu uv#dom#lému pohledu na hod-
notu spontánní vegetace, minimalizaci po-
st$ik%, podíl ploch trávník% ve prosp#ch luk, 
'i p$ipu&t#ní dynamiky v!voje i v urbánních 
centrech a na v!b#r rostlin v nov!ch projek-
tech pr%myslov!ch ploch.

Hospodá%sko-politické podmínky a jejich 
vliv na práci zahradního architekta ve 
"v#carsku

Popis konkrétních rozdíl% v práci kan-
celá$í zab!vajících se projekcí a realizací sí-
delní zelen# ve )v!carsku a v +echách by 
byl zajisté velmi rozsáhl!. -adu fakt% 'i spo-
jitostí a jejich vliv na na&i práci si 'lov#k za-
'ne uv#domovat teprve po ur'ité dob# pobytu 
v cizí zemi a následn# se jim sna"í porozu-
m#t. Mnohé z nich mi roz&í$ily obzor, jiné ne-
chápu dodnes.

Pro pochopení spletit!ch souvislostí v ur-
'ité spole'nosti, 'i kultu$e, je v&ak nutno se 
zmínit o n#kolika parametrech, které na&i 
práci ve )v!carsku ovliv(ují.

Dan!
Dan# platí obyvatelé obcím – obce jejich 

v!&i samy ur'ují. Státní dan# existují také, 
v pom#ru k obecním jsou v&ak spí&e symbo-
lické. Státem jsou regulovány jen n#které re-
sorty, jako armáda 'i povinnost pojistit se. 
O investování obecních fi nancí se od ur'ité 
'ástky rozhoduje hlasováním (t!ká se prak-
ticky v&ech ve$ejn!ch projekt%, tedy i úprav 
v exteriéru). Znamená to ale i to, "e obyva-
telé sami rozhodují, které projekty ve$ejn!ch 
úprav se budou realizovat. Co z toho vypl!vá? 
Pochopila jsem jedno: )v!ca$i jsou ochotni 
investovat i velké sumy z obecních fi nancí, 
jsou-li p$esv#d'eni, "e jsou „jejich“ peníze in-
vestovány správn#. Zamyslíme-li se nad tím, 
co to konkrétn# znamená pro ná& obor, vyjde 
najevo n#kolik zajímav!ch souvislostí, s nimi" 
lze cílen# pracovat.

P"ímá demokracie
Prakticky o v&em se hlasuje. Na úrovni fe-

derální, kanton% i obcí. A to zhruba ka"dé 
dva m#síce. (Jen pro p$edstavu: za posled-
ních 10 let se ve )v!carsku hlasovalo víc ne" 
ve v&ech ostatních zemích celého sv#ta do-
hromady!) Obce jsou ve svém rozhodování 

naprosto samostatné a svéprávné, mají i své 
vlastní zákony a vyhlá&ky. Samostatnost obcí 
jde a" do takové hloubky, "e se li&í i nap$íklad 
osnovy &kol 'i podmínky ud#lování ob'anství. 
(Cizinec se toti" nestává ob'anem zem#, ale 
obce. A o tom se v n#kter!ch obcích dokonce 
hlasuje ve$ejn#, na nám#stí, zdvi"ením ruky 
p$ed o'ima "adatele!) Rozdíly mezi vyhlá&-
kami obcí v!voj projektu samoz$ejm# ovliv-
(ují; prakticky poka"dé se za'íná s nov!mi 
podmínkami. A zm#na zákona (mnohdy 
z p$edminulého století)? To je pak procedura! 
Musí se vytvo$it iniciativa s konkrétním ná-
vrhem, shromá"dit dostate'né mno"ství pod-
pis% a za"ádat o za$azení do dal&ích voleb. 
Podle v!sledk% voleb se pak zm#na zákona 
propracovává dále. Je-li iniciativa zamítnuta, 
musí se ur'ité roky 'ekat a pak se pokus 
kompletn# opakuje. N#kolikeré zamítnutí ve 
volbách znamená defi nitivní nezdar iniciativy. 
Koneckonc% i p$ijaté návrhy nemusí v"dy zna-
menat jednozna'n# pozitivní v!sledek. (P$í-
kladem mohou b!t zákony o postavení "eny, 
jak v civilním, tak profesním "ivot#. Letos se 
po n#kolikátém pokusu a velk!ch bojích po-
da$ilo odhlasovat zm#nu prastarého zákona 
a vlastn# úpln# poprvé uzákonit pojem pod-
pory v mate$ství. O zaji&t#ní zam#stnání se 
ov&em je&t# ani neza'alo mluvit. To neexis-
tuje. Prvním úsp#chem je nov! zákon, kter! 
v&ak pouze stanovuje mate$sk! p$ísp#vek ve 
v!&i 'ty$ plat%, kter! vyplácí zam#stnavatel. 
Tím ale ve&kerá státní opat$ení kon'í …)

Participace a "e#ení námitek
V!voj projekt% za ú'asti ve$ejnosti 'i oby-

vatel je tématem na samostatn! 'lánek. Pro-
jekty se p$edstavují r%zn!mi zp%soby, na-
p$íklad na ve$ejn!ch sch%zích. Tyto akce 
ov&em osloví pouze ty, kte$í se sami ze zájmu 
ú'astní, v#t&inou ty, je" projekt n#jak!m zp%-
sobem p$ímo zasahuje. Jak ale oslovit v#t&inu 
voli'%? Jak dostat projekt do pov#domí oby-
vatelstva, &irok!ch a r%znorod!ch vrstev? Jak 
zvy&ovat zájem i estetické cít#ní? I to je jeden 
z úkol% na&eho oboru.

Kdokoliv má mo"nost v%'i projektu po-
dat od%vodn#nou námitku 'i nesouhlas, 
tzv. rekurs. P$ed tím, ne" je projekt p$edlo-
"en obyvatel%m k hlasování o investici, je po-
vinn# ka"dá stavba, i soukromá, na ur'itou 
dobu vyty'ena speciální konstrukcí, ozna'u-
jící p$esn# objem stavby na v&ech jejích ro-
zích v plánované v!&ce. I rekurs jedné jediné 
osoby se pak musí v dal&ím v!voji zohlednit 
a projekt se m%"e realizovat a" po uzav$ení 
v&ech rekurs% ('ili souhlasu rekurent%) a ko-
ne'ném odhlasování. Instituce rekursu je za-
kotvena v zákonech a není-li stí"nost vy$í-
zena, lze se obracet na dal&í, vy&&í instanci. 
Následkem m%"e b!t i ukon'ení projektu, 
nebo p$inejmen&ím jeho pozastavení. (Nap$í-
klad pro novou halu v zoologické zahrad# se 
po letech plánovací 'innosti hledala nová lo-
kalita, nebo plánovan! stadion se kv%li re-
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kursu stav#t nebude, a proto se bude i ME 
2008 hrát jinde.)

Jako v&e má i tento postup klady a zá-
pory. Na jednu stranu se n#které projekty 
roky neskute'n# protahují, prodra"ují a zt#-
"ují i dlouhodobé interní plánování zú'ast-
n#n!ch fi rem. Kdy" u" se ale n#co staví, 
znamená to, "e je to odhlasováno a v&ichni 
st#"ovatelé byli uspokojeni, na druhou stranu 
je v&ak v!voj o to dál a realizované projekty 
pak nejsou v"dy p$im#$ené dob# 'i potenci-
ální technologii.

To ov&em neznamená, "e obyvatelstvo  ko-
ne'né rozhodnutí v"dy rezignovan# vezme na 
v#domí. P$íklad: Na hranici mezi N#meckem 
a )v!carskem je plánována nová silnice. Roz-
hodnutí o stavb# padlo ji" v roce 1977, v po-
dob# mezinárodní smlouvy. Tehdy je&t# ne-
musela b!t k takov!m projekt%m p$ikládána 
vyjád$ení o souladu projektu s "ivotním pro-
st$edím. A nyní, po 27 letech, se m#lo se stav-
bou na základ# t#chto smluv, na kter!ch N#-
mecko trvalo, za'ít. Kv%li stavb# mostu m#ly 
b!t pokáceny velké stromy v luzích. Místní ak-
tivisté za'ali v únoru 2004 (!) po$ádat s míst-
ními obyvateli protest. Od té doby stanuje na 
míst# 30 lidí ve v#ku 18–76 let. Prvním úsp#-
chem sb#ru podpis% a dal&ích akcí bylo posu-
nutí termínu kácení na zá$í, a" po dob# hníz-
d#ní. Díky vytrvalosti ú'astník% a neustálé 
prezentaci v médiích rozhodl státní soud: 
projekt je prozatím zastaven a bude se nov# 
projednávat.

Ob'anská kontrola tedy funguje, pravda, 
n#kdy a" p$íli&. (.ádn! majitel si nedovolí jít 
ven'it psa, ani" by m#l na vodítku dostate'n# 
o'ividn# p$ipevn#n! igelitov! sá'ek.)

Demografi cká situace
Po'et obyvatel stagnuje. Porodnost je na 

minimu za posledních 100 let. M#sta se v&ak 
nevylid(ují, naopak. Ani byt% není nadmíru. 
M#ní se toti" nároky na bydlení, stoupá po-
t$eba v#t&ích byt% (nejsou v#t&í ne" 'eské) 
a vyvíjí se i jejich nabídka.

V urbanizovan!ch oblastech )v!car-
ska není „za ka"d!m rohem“ zelená louka. 
I kdy" jsou sídla na první pohled prorostlá 
zelení, velké ve$ejné parky nejsou samoz$ej-
mostí. Zhruba jen t$etina obyvatel jsou vlast-
níky svého bydlení, v kantonu Curych do-
konce pouh!ch 20 procent! Mezi vlastníky 
jsou v&ak po'ítáni i splátci hypoték, a hy-
potéku poskytnou banky ji" od 1/4 vlast-
ního kapitálu. Jen men&ina obyvatel má tedy 
opravdu vlastní bydlení, nato" zahradu (a to 
„ve velikosti kapesní'ku“). U"itkové zahrady 
nám znám!ch rozm#r% jsou nep$edstavitelné; 
vlastníci takov!ch pozemk% v +echách si asi 
ani neuv#domují, "e by zde pat$ili mezi nej-
bohat&í vrstvy. O vlastních 'erstv!ch bioraj-
'atech, nato" sociálních 'i emocionálních 
kvalitách nemluv# …

)v!ca$i jsou tedy národem nájemník%. 
Prakticky neznají pouto k n#jakému místu 'i 
budov# po prarodi'ích. To je je&t#, po celá de-
setiletí, dále zintenzivn#no zástupy p$ist#ho-
valc%, kte$í tím spí&e nemají vlastní bydlení 
nebo pouto k ur'ité lokalit#. V#t&ina z nich 
p$ichází za v!d#lkem a s p$edstavou, "e se 
vrátí do své domoviny. Pak ale vstoupí do 
man"elství, která jsou 'asto smí&ená – 20 % 
obyvatel jsou cizinci –, a d#ti se cítí doma tam, 
kde vyr%stají. Reakce hlavn# mladé generace 
je nezvyklá. St#hují se. Za lep&í prací, do v#t-
&ího bytu. Znám lidi, kte$í se st#hují doslova 
ka"doro'n#. Pro nás asi hr%zná p$edstava.

Geografi cká situace neumo"(uje rovno-
m#rné osídlení zem#. Komer'n# nevyu"itelná 
plocha, ji" zaujímají Alpy, musí b!t kompen-
zována v tzv. spodní krajin#. Zhruba polovina 
obyvatel zem# "ije v aglomeracích a dv# t$e-
tiny ve m#stech! A zde se nachází také v#t-
&ina pr%myslov!ch objekt%. Prostory mezi n#-
kter!mi m#sty jsou ne'itelné, zam#nitelné. 
Hranice mezi jednotliv!mi celky 'i m#stem 
a volnou krajinou zmizely. Curych a Bern 
sr%stají v jednu aglomeraci. Ve v#t&in# m#st 
'i kanton% je zákaz stav#ní v#"ov!ch dom%. 
P%vodním cílem tohoto rozhodnutí bylo za-
chovat malebnou krajinu, malom#stskou at-
mosféru sídel. V!sledkem je sr%stání urbán-
ních celk% a horlivé hledání nov!ch koncept%. 
Vlivem decentralismu, samostatnosti kan-
ton% a nazna'en!ch proces% pot$ebn!ch pro 
p$ijetí jakéhokoliv návrhu m%"e dojít k nená-
vratn!m zm#nám s t#"ko odhadnuteln!mi ná-
sledky, p$ed nimi" odborníci varují.

Na první pohled jsou sídla (a jejich aglo-
merace) milá, malebná a hlavn# úpravná. 
Ov&em také monotónní, a k tomu neekono-
mická a hlavn# neekologická. Rozvoj t#chto 
aglomerací plodí dal&í sekundární procesy. 
Jako pes, kter! se hry"e do vlastního ocasu. 
Nap$íklad doprava: 'ím v#t&í je vzdálenost 
mezi bydlením a zam#stnáním, tím lep&í musí 
b!t silnice. Ty jsou pak argumentem pro byd-
lení na venkov#. A tak se komunikace stále 
vylep&ují. Ale zárove( se tím neustále zv#t-
&uje okruh sídel, která jsou dob$e dosa"itelná. 
Pro provoz, kter! se stále zv#t&uje, se musí 
silnice znovu modernizovat. Lavina, která se 
ka"dé ráno valí do m#st, roste, vzdálenosti 
se prodlu"ují, smogu p$ib!vá. Smogu chce 
ka"d! utéct, tak se st#huje na kraj m#sta. 
Kraj m#sta se neustále vzdaluje. P$imyslíme-li 
si obrovsk! vliv stavebních a silni'á$sk!ch fi -
rem a jejich politické lobby – nepamatuji, "e 
by dvacet kilometr% dálnice, po které léta jez-
dím, bylo jedinkrát bez staveni&t# …

Na druhou stranu se ov&em musím zmí-
nit o vysoké úrovni ve(ejné dopravy. +lov#k 
se opravdu dostane do poslední horské ves-
ni'ky, spoje jezdí na vte$inu, v pravidelném 
taktovém rytmu. Pro tramvaje, lanovku 'i 
lo, platí stejná pr%kazka (i kdy" stojí pro je-
den kanton na rok kolem hrozn!ch dvou tisíc 
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frank%). Také spojení z okolí m#st do center 
je opravdu bez chybky. Proto je bohat# vyu"í-
váno, hlavn# mlad!mi lidmi, kte$í denn# do-
jí"d#jí, i kdy" to vyjde o dost drá" ne" autem. 
Ale vlastnit auto není také nic levného, nato" 
bezstarostného. P$ísnost technick!ch prohlí-
dek 'i mo"nost parkování pouze na vlastním 
pozemku 'i pouze na vyhrazeném, placeném 
parkovi&ti zat#"ují rozpo'et domácností.

Jak má tedy vypadat dal&í v!voj t#chto re-
gion%, v kter!ch v#t&ina obyvatel tráví sv%j "i-
vot? Jak je plánovat, $ídit a kontrolovat? Toto 
téma sblí"ilo odborníky r%zn!ch profesí, v#-
dom!ch si nutnosti vypracování interdiscipli-
nárních koncepcí. Diskutují a provád#jí v!-
zkumy aglomerací, vydávají první publikace. 
Univerzální $e&ení ov&em na internetu je&t# 
nenajdete.

Sbírka relevantních poznatk$ z v#zkum$ 
p%íbuzn#ch disciplín 

Nes'ísln# je vliv% a poznatk%, které for-
mují stále nov# se utvá$ející p$ístupy k $e-
&ení nejr%zn#j&ích zadání tvorby "ivotního 
prost$edí, okolí s nejr%zn#j&ími funkcemi pro 
mno"ství rozdíln!ch u"ivatel% a uspokojení 
jejich pot$eb. Efektivní transfer nov!ch po-
znatk% z v!zkumu do praxe je jeden z mo"-
n!ch zp%sob%. Závisí v&ak p$ímo na struktu$e 
a podmínkách komunikace. 

Vysoko'kol'tí pedagogové ve )v%carsku 
jsou nyní povinni se aktivn# podílet na tzv. 
v!zkumn!ch úkolech blízk!ch praxi. Kon-
krétn# to znamená, "e stát platí jen 'ást stá-
lého platu, zbytek je ka"d! povinen zorgani-
zovat si nejen sám pro sebe, ale i pro 'leny 
v!zkumn!ch t!m% a asistenty. Je samoz$ejm# 
nepopiratelnou v!hodou, "e v!m#na infor-
mací mezi praxí a vzd#lávacími institucemi 
je tím zaru'ena, ale zvládnout ka"dodenní pl-
n#ní úkol% paraleln# ve v!uce i v!zkumu je 
velmi náro'né. Bezesporu to v&ak roz&i$uje 
obzor a podporuje iniciativu a zájem nejen 
o dne&ní, ale hlavn# budoucí témata a o ak-
tivní tvorbu nov!ch t!m%.

P$i m!ch teoretick!ch exkursech, p$i hle-
dání spojitostí a podmínek pro úsp#ch pro-
jektu, jsem samoz$ejm# mnohdy narazila na 
nedostatek znalostí z dal&ích obor%, jako na-
p$íklad ze sociologie. O to vd#'n#j&í jsem 
nyní za spolupráci na nov!ch v!zkumn!ch 
úkolech s institucemi z jin!ch disciplín.

V rámci v!zkumn!ch projekt% spolupracu-
jeme nap$íklad s ministerstvem zdraví a mi-
nisterstvem pro sport, vysokou &kolou sociální 
a pedagogickou. Od nedávna jsou i minister-
stva povinna v!sledky sv!ch v!zkum% p$e-
zkou&et v praxi v takzvan!ch pilotních pro-
jektech, co" op#t znamená aktivn# hledat 
projekty a dal&í instituce a partnery z praxe.

Z v!sledk% v!zkum% t#chto institucí bych 
ráda uvedla n#kolik bod%. Nap$íklad pojem 
„zdraví“ je dle nové defi nice Ministerstva 
zdraví ne stav 'lov#ka bez diagnostikované 
nemoci, ale t#"ko p$elo"iteln! pojem „Wo-
hlbefi nden“ – trval! stav celkového dobrého 
'i bla"eného pocitu. To znamená, "e v&e, co 
n#jak ovliv(uje tento stav, je d%le"ité. Pro' 
ministerstvo zkoumá a zajímá se o tuto de-
fi nici? Cílem bylo v rámci neustále stoupají-
cích v!daj% ve zdravotnictví a rostoucího pr%-
m#rného v#ku p$ijít na to, jak!m zp%sobem 
t#mto problém%m preventivn# 'elit a jak do 
budoucna aktivn# sni"ovat neodhadnutelné 
fi nan'ní zatí"ení státu. Vytipovali tedy nej'as-
t#j&í a fi nan'n# nejnáro'n#j&í onemocn#ní ve 
vy&&ím v#ku a zab!vali se tím, v kterém v!vo-
jovém stadiu se p$íslu&né orgány a 'ásti t#la 
tvo$í a 'ím je pozitivní v!voj limitován. V ko-
ne'ném d%sledku tedy nap$íklad i které po-
hybové 'innosti 'i motivace sm#$ují ke správ-
nému fyzickému, psychickému a sociálnímu 
v!voji.

K této defi nici zdraví pat$í tedy velkou 
m#rou i stav psychick!. Uvedu jeden celkem 
drsn! údaj, nicmén# je obrazem aktuálního 
stavu tzv. vysp#lé civilizace. Do'etla jsem se – 
a musela jsem n#kolikrát, abych se ujistila, "e 
'tu správn# – "e na celém sv#t# p$ijde za rok 
o "ivot víc lidí sebevra"dou ne" ve válkách! 
Vysp#lé zem# pak vedou v procentuálním po-
m#ru k po'tu obyvatel. K tomu vedou samo-
z$ejm# nejr%zn#j&í d%vody, mezi nimi 'asto 
&patn! psychick! stav …

Ministerstvo sportu za'íná od pouhého vy-
dávání norem rozm#r% h$i&* roz&i$ovat p$ed-
m#t svého zájmu na nejr%zn#j&í typy pohybu 
osob v&ech v#kov!ch kategorií a v r%zn!ch 
prost$edích, v'etn# okolí obytn!ch dom%.

Velká za$ízení pro rekrea'ní sporty na 
okrajích m#st sice mají sv%j v!znam, je-li 
ov&em jediná mo"nost pohybu podmín#ná 
dopravou autem, a tím i ur'itou závislostí na 
jin!ch, nem%"e se taková aktivita rozvinout 
v samoz$ejmost.

Historicky podmín#no byly ve )v!carsku, 
na rozdíl od +ech, málokdy míchány obytné 
a pracovní objekty 'i 'tvrti. V!zkumy v&ak 
potvrzují optimáln#j&í a produktivn#j&í me-
zilidské vztahy na pracovi&tích, st!kají-li se 
zam#stnanci i mimo pracovi&t#, nebo jest-
li"e bydlí a pracují dokonce ve stejné 'tvrti. 
Nejsou-li k dispozici soukromé venkovní plo-
chy, musí ve$ejné plochy plnit v&echny tyto 
funkce – trávit zde pracovní dobu, voln! 'as, 
bydlet, vyr%stat a "ít. I proto je tedy jedním 
z d%le"it!ch a nov!ch cíl% v projektech tyto 
funkce kombinovat.

Není jednoduché vychovávat d&ti ke vztahu 
k p(írod&, v konkurenci televize, reklam a digi-
tálních her je motivovat k aktivnímu pohybu 
a sociálnímu kontaktu v exteriéru. Pokusy 
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v&ak potvrdily, "e vidí-li dít# sedící u po'íta'e 
d#ti hrající si venku, zakrátko neodolá.

Rodi'e dnes 'asto p$enechávají zodpo-
v#dnost za v!chovu jin!m. P$íjmy ji" ne-
jsou takové, aby z jednoho platu existovala 
pr%m#rná rodina. Zárove( v&ak sociální sí* 
není ve stavu podpo$it pracující matky, ne-
hled# k tomu, "e spole'nost za tuto u nás 
(v +R) b#"nou kombinaci mladé "eny nadále 
odsuzuje. Má-li rodina &t#stí a najde místo 
ve &kolce, zaplatí za poplatky p%l platu. Zá-
kladní vztah státu k rodin# by se dal popsat 
tak, "e o tom, jestli má pár d#ti, rozhodují 
sami, tak"e nesou i celou následující fi nan'ní 
zát#". A &koly? Pedagogové se za'ínají bránit 
nezvládnutelné mí$e nejr%zn#j&ích vedlej&ích 
úkol% a zodpov#dností, které na n# byly v po-
sledních letech p$evedeny.

Kdo tedy p$evezme zodpov#dnost za v!-
chovu? Myslím, "e i ná& obor nese sv%j díl 
odpov#dnosti a má mo"nost a povinnost 
pro na&i vlastní budoucnost produkovat ta-
kové projekty, které uv#dom#le tvo$í okolí. 
Jako ka"dá generace, tak i d#ti a mláde" ve 
21. století mají jiné po"adavky na své okolí, 
proto"e tráví 'as jinak. Pot$ebují prostor pro 
sv%j v!voj, pro objevování sv#ta. Do detailu 
domy&lené hra'ky a h$i&t#, které nevy"adují 
ani &petku vlastního p$em!&lení 'i objevo-
vání, velmi brzy omrzí a d#tské mozky otupí. 
Není divu, "e pak po krátké dob# zejí prázd-
notou. D#ti a mláde" pot$ebují n#co, s 'ím 
se mohou identifi kovat. V prost$edích, která 
jsou zam#nitelná, nebo p$i 'astém st#hování 
(co" se samoz$ejm# n#kdy vzájemn# podmi-
(uje), nem%"e b!t vztah k ur'itému místu vy-
p#stován. Odkud má tedy vzniknout pocit, "e 
n#kam pat$ím, a z toho vypl!vající pocit zod-
pov#dnosti a úcty k nejbli"&ímu okolí, kdy" je 
nepova"uji za sv%j domov?

Nedávno jsem v 'asopise Weltwoche 'etla 
o zajímavém v!zkumu. Skupina mezinárod-
ních odborník% se zab!vala d%vody dne&ního 
stresu a nespokojenosti, vedoucími jak k psy-
chick!m, tak fyzick!m onemocn#ním. Sna"ili 
se nejr%zn#j&í pocity a vjemy, a jejich podn#ty 
a následky, kategorizovat. Jednou z katego-
rií byly pocity, kdy se jednotlivec cítí &*astn! 
a kdy ne&*astn!, a zji&*ovali, p$i kter!ch ka"-
dodenních 'innostech. Brzy se potvrdilo, "e 
to s pen#zi má pramálo spole'ného. Dá se 
to vyjád$it dokonce matematicky. K$ivka ros-
toucího p$íjmu je zpo'átku paralelní s k$iv-
kou pocitu &t#stí. Tento pocit v&ak celkem 
brzy stagnuje a neroste dál, i kdy" se p$í-
jem nadále zvy&uje. Lidsk! mozek nás chrání 
p$ed nep$íjemn!mi vzpomínkami a zá"itky 
a rychle je „zaobluje“. Ji" po t$ech dnech ne-
jsme schopni p$esn# rekapitulovat, které ka"-
dodenní 'innosti jsme kdy v ten den prová-
d#li a jak jsme se p$i tom objektivn# cítili! 
Co nás tedy 'iní &*astn!mi? Nové auto? Ano, 
na chvíli. Ale tento pocit je jakoby jiné kate-
gorie, není dlouhodob!, brzy tou"íme po no-

v#j&ím a poka"dé setrvá pocit &t#stí po dobu 
o n#co krat&í. Ne, jedná se o nejhlub&í a nej-
star&í ka"dodenní 'innosti. Na prvním míst# 
je láska, následována dobr!m jídlem a poby-
tem s p$áteli. A co je v ka"dodenním "ivot# 
poci*ováno jako nejnep$íjemn#j&í? Ka"do-
denní dojí"d#ní. 

Lidé se cht#jí seznamovat, setkávat se, trá-
vit spolu 'as, a* u" pracovní 'i soukrom!, aby 
své vztahy mohli p#stovat a vyvíjet. Dejme za 
pravdu panu Ba*ovi a u'i(me je &*astn!mi.

Ve v!zkumn!ch úkolech se tedy zab!váme 
tím, jak!m zp%sobem tyto poznatky skloubit 
a p$etvá$et v konkrétní návrhy a jak vyhodno-
covat jejich ú'innost. Dal&ím z cíl% je i osv#-
tová práce mezi majiteli nemovitostí, tedy 
budoucími investory. Majitelé jsou v#t&inou 
ekonomové, a tak jedním z mo"n!ch argu-
ment% je nap$íklad sní"ení v!daj% spojen!ch 
s 'ast!m st#hováním 'i nutnost asanace star-
&ích objekt%. Spokojenost obyvatel se sv!m 
okolím je zajisté argument, kter! vede k dlou-
hodob# stabilní struktu$e nájemník%. Otáz-
kou zatím z%stává, dá-li se tato spokojenost 
fi nan'n# kvantifi kovat.

Ochrana &ivotního prost%edí a ekonomie 
se mohou vzájemn! podmi'ovat.

+ísla a fakta o stavu p$írodních zdroj% a 
o tom, jak s nimi zacházíme, ohromují. Ve 
)v!carsku se nepropustn# zastaví plocha 
70 000 m2 za den. V N#mecku 120 hektar%. 
To p$edstavuje ro'ní ztrátu na v!nosu 40 mili-
ard eur. Uv#domíme-li si, kolik supermarket% 
se v +echách od revoluce postavilo, velk! roz-
díl asi nenajdeme. Jak velk! "e je defi cit roz-
po'tu té které zem# …?

Zm#ny v postupech 'i p$em#ny takov!ch 
rozm#r% – plo&n!ch i politick!ch – zt#"uje 
i soukromé vlastnictví, ve )v!carsku právo 
velmi silné a prastaré. 

Ladem le"ící pr%myslové areály jsou 
mnohdy kontaminované. Odkládání asanace 
s sebou nese n#kolik d%sledk%, které v&echno 
je&t# zt#"ují, 'i zcela znemo"ní. +ím déle jsou 
toti" sou'ástí na&eho okolí, tím déle ho zne-
hodnocují. +eká-li se, mo"ná u" se zodpo-
v#dn! majitel nedá identifi kovat. Ale komu 
by se cht#lo jen tak dobrovoln# a bez v!hledu 
na v!t#"ek investovat? K tomu je pot$eba pro-
pagace, vysv#tlování, ale i konkrétní zákony 
a ekonomická motivace.

V!daje na sanaci kontaminovan!ch ploch 
se dají vy'íslit, v!daje na p$em#nu u"ívání 
také. Pro majitele se riziko stane spo'itatel-
n#j&ím a p$em#na u"ívání atraktivn#j&í. Pro 
sanaci kontaminací je státem vyhrazen roz-
po'et, i obec m%"e zám#r podpo$it. P$i rea-
lizaci p$em#n pr%myslov!ch ploch toti" vzni-
kají nové atraktivní pracovní p$íle"itosti nejen 
ve stavebnictví a s ním spojen!ch oborech, 
ale i pro ekology a architekty. A to v&echno 



uvnit$ m#sta, namísto k$e'ovitého hledání 
a neekonomického vytvá$ení nov!ch pracov-
ních míst na okrajích sídel. A kdo vyd#lává, 
platí dan#. Je tedy v zájmu obce podporovat 
tyto zám#ry jak politicky, tak fi nan'n#.

Tato témata se tedy stávají v r%zn!ch ze-
mích centrálními a ofi ciálními politick!mi cíli:
! ochrana 'lov#ka a "ivotního prost$edí,
! motivace k transformacím b!val!ch pr%-
myslov!ch areál%,
! ochrana p%dy jako p$írodního zdroje – sní-
"ení zastavování ploch,
! zastavení plo&ného r%stu sídel (r%st aglo-
merací) – zahu&*ování stávajících sídel,
! nové pracovní p$íle"itosti,
! ochrana stávajících otev$en!ch prostran-
ství a park%,
! zaji&t#ní rovnováhy mezi sídly a krajinou,
! zapojení regionálních a lokálních struktur, 
zdroj% a ekonomiky.

R$zné cesty vedou do (íma – v#voj 
a sou)asnost *v#carsk#ch sídel a jejich 
pr$myslov#ch zón

V$voj pr%myslu – mladá historie
Není to vd#'né téma k diskusi s míst-

ními … Ale faktem je, "e )v!carsko není tak 
bohaté jako v 80. letech 20. století. A" do 
druhé sv#tové války bylo celkem chud!m ná-
rodem sedlák% a "oldné$%. Mal! podíl v!roby 
a exportu se soust$e,oval na kvalitní v!robky, 
jako hodinky a ná$adí. Po válce nastal první 
velk! p$íliv p$ist#hovalc%. Teprve jeho vlivem 
nastal i rozvoj pr%myslu, hlavn# textilního, 
strojního a zbrojního. Jména fi rem jako ABB, 
Oerlikon-Buehrle, Oerlikon Contraves a Sulzer 
se stala pojmem. )v!carsko je ale dodnes hrdé 
na to, "e bylo schopno tolika lidem poskyt-
nout práci a úsp#&nou integraci. A lidé byly 
hrdi na to, "e mohli b!t zam#stnanci t#chto 
fi rem. Firmy zam#stnávaly z velké v#t&iny p$i-
st#hovalce a byli to práv# oni, kte$í r%st pro-
dukce a tím prosperitu a r%st kapitálu umo"-
nili. To poznamenalo tuto zemi od 50. a 60. let 
20. století. Firmy se staly identifi ka'ním fakto-
rem zam#stnanc%, byly mezinárodn# spojovány 
se zemí a m#sty. Nesmíme si ov&em p$edsta-
vovat Zlín. Celé 'tvrti byly v!hradn# v!robní 
'i obytné. Plí"ivá, dlouhodobá p$em#na okolí 
t#chto areál% v aglomerace jen dovr&ila dezori-
entaci a nejistotu, je" nastala po uzav$ení pro-
voz% a konkursech tak nedotknuteln!ch fi rem 
jako Swissair. Ztráta t#chto vzájemn!ch sta-
bilit a rovnováh negativn# ovlivnila sou'asn! 
vztah obyvatel k fi rmám, m#st%m, vlasti. Ob-
jekty z této doby jsou v&ak nadále sou'ástí p$í-
tomnosti a z%stávají symbolem tehdy vykona-
ného díla. D%sledkem je tedy i citelná snaha 
je, ji" z emocionálních d%vod%, zachovat.

Pr%myslové areály dnes
Areály, které byly d$íve symbolem zne'is-

*ování "ivotního prost$edí, získávají novou 

atraktivitu, mnohdy pod zá&titou ochraná$% 
'i památká$%. +etné areály, v nich" byla ukon-
'ena v!roba, hledají nové vyu"ití. I ve )v!car-
sku, stejn# jako jinde v Evrop#, je tento v!voj 
a z n#j vypl!vající pot$eba $e&ení nov!: nelze 
navazovat na minulé zku&enosti, hledají se in-
dividuální $e&ení a optimální p$ístupy k jed-
notliv!m areál%m, a to v závislosti na jejich 
historii, geografi cké poloze, fi nan'ních mo"-
nostech investora i mo"nostech jejich vyu"ití.

Tento v!voj )v!ca$i dlouho nebrali vá"n#, 
jakoby se jejich dlouhodob# stabilní a tradi-
cionalistické zem# net!kal. Z politick!ch d%-
vod% se od d$íve d%le"itého zbrojního pr%-
myslu upou&tí. V%bec v!roby jako takové stále 
ub!vá – mezi lety 1990 a 2000 o 20 %, ná-
sledkem toho kleslo u"ívání ploch pr%myslem 
o 40 %. Odhaduje se, "e n#kolik stovek loka-
lit s plochou p$es 1 ha le"í nyní ladem. )v!-
carsko se stává zemí speciálních slu"eb a v!-
zkumu. V!roba se st#huje do zemí s levn#j&í 
pracovní silou. Továrny stav#né p%vodn# na 
okrajích m#st se s jejich r%stem ocitly prak-
ticky v centru sídel. Zárove( jsou obklopeny 
dal&í zástavbou, co" znemo"(uje jejich dal&í 
r%st. Firmy byly tedy z n#kolika d%vod% nu-
ceny zastavovat v!robu. Vysoká cena pozemk% 
(tisíce frank% za m2), od 80. let dvojnásobná, 
vede k tomu, "e na neu"ívan!ch plochách 
vznikají vlastník%m velké ztráty. Mají tedy 
zájem tyto plochy pokud mo"no rychle op#t 
zaktivovat. Firmy tedy bu, m#ní nápl( tako-
v!ch areál%, 'i ve spolupráci s m#sty je z'ásti 
p$em#(ují na ve$ejné prostory.

V p$íkladech, které zmíním, se navíc 
mnohdy jednalo o tajné v!roby. Tyto prostory 
byly hermeticky uzav$ené a tedy naprosto izo-
lované od "ivota m#sta. Obyvatelé chodili po 
generace kolem vysok!ch zdí a v#d#li jen, 
které fi rmy se za nimi nacházejí. Zárove( zde 
ale byli mnozí zam#stnáni a m#sta se iden-
tifi kovala se jmény t#chto fi rem. A" dnes se 
stávají tyto areály sou'ástí organismu m#st. 
Generace místních mají poprvé mo"nost ocit-
nout se uvnit$ této „t$inácté komnaty“. D$íve 
uzav$ené pr%myslové areály se stávají sou'ástí 
ve$ejného "ivota i se svou nezvyklou sm#sí ak-
tivit. Obyvatelé mohou sledovat v!robní pro-
ces, kter! jakoby pokradmu nadále 'áste'n# 
pokra'uje. Jako p$edávání &tafetového kolíku: 
je&t# za b#hu dobíhajícího b#"ce, kter! splnil 
sv%j úkol, se rozebíhá nov!, neopot$ebovan!, 
'erstv! kolega. Ale dohromady tvo$í t!m, 
kter! by v jiné sestav# nefungoval. D#je se to 
obez$etn#. N#kdy má 'lov#k pocit, jako by se 
teprve 'ekalo na premiéru. Nonstop transfor-
mace s sebou p$iná&í dynamiku. Ka"d! m#-
síc najdeme novou konstelaci pom#r% stá-
vající v!roby a nov# dokon'en!ch objekt%, 
p$emíst#n!ch za$ízeních stavby, nov!ch u"i-
vatel% a obyvatel.

Tyto pr%myslové zóny mají vlastní osobi-
tou estetiku, pat$í k historii místa, jsou iden-
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tifi ka'ním faktorem. Bylo by chybou se jich 
zbavovat. T#"ba nerost%, m#nící vzhled kra-
jiny, 'i povále'ná v!stavba také není typická 
pro vzhled &v!carsk!ch sídel. Mo"ná i díky 
historii )v!carska, sice bez válek, ale i prak-
ticky bez &lechty a královsk!ch panovník%, 
jaksi chybí spektrum historick!ch objekt%, 
tak"e se památková pé'e 'ím dál víc zab!vá 
v!znamn!mi objekty 20. století a mezi nimi 
i pr%myslov!mi. Zákon umo"#uje ji" objekt 
star'í 30 let chránit coby památku. N#kdy jsou 
a" trochu p$ehnané, ale zajisté oprávn#né dis-
kuse, jestli je pot$eba za nemal!ch náklad% 
zachovat chladicí v#"e plynárny. Ale dnes, 
díky nalad#ní obyvatel, není jednoduché ta-
kovéto objekty jen tak odstranit.

D%le"it!m úkolem p$i projektování p$e-
m#n je najít správnou rovnováhu mezi no-
v!mi zásahy a ponechan!mi objekty tak, aby 
atmosféra místa vydechovala vlastní historii, 
ale nestala se skansenem.

Ve star#ch &ilách nová krev – koncepce 
transformace b#val#ch pr$myslov#ch zón 
a jejich )ástí

Projí"díme-li st$ední Evropou a zam#$í-
me-li svou pozornost na bezpo'et ladem le"í-
cích pr%myslov!ch areál%, n#kdo si p$edstaví 
jejich kompletní vyklizení a v!stavbu zbrusu 
nov!ch objekt%, jiní získají ur'it! pocit bez-
radnosti. Zárove( jsme si v#domi, "e se p$í-
tomnost t#chto budov místním mo"ná p$e-
jedla a "e cht#jí b!t py&ní na sv%j domov, ne 
na starou továrnu. Nebude lehké p$esv#d'it 
obyvatele o potenciálu 'i dokonce estetice 
t#chto objekt%.

V&echny tyto objekty zde nez%stanou stát 
nav"dycky. Jejich budoucnost není pouze v re-
konstrukci na prostory pro za'ínající um#lce. 
Jsou sou'ástí na&í minulosti a máme-li ji my 
a na&e d#ti pochopit, je t$eba je zachovat. Jak 
musí b!t stavba stará, aby mohla b!t chrá-
n#na památkovou pé'í? Kdo ji musel postavit, 
aby m#la tento nárok? Neexistují i jiné mo"-
nosti: cílen# zachovat vybraná území a nao-
pak jiná, opravdu nehezká, eliminovat?

V!zkumy ukazují, "e obytné $tvrti v kla-
sickém pojetí nep$e"ijí, je-li celková koncepce 
sm#$ovaná na jediné vyu"ití. 

Okolí musí b!t fl exibiln# u"íváno r%z-
n!mi smí&en!mi nabídkami, nebo jiné vyu"ití 
umo"(ovat. A" do takov!ch detail%, jako je 
mobiliá$. Probíhá p$em#na struktury rodiny, 
která u" není kompletn# orientována na d#ti, 
ale pár jako takov! a jeho pot$eby získávají na 
v!znamu. I na takové zm#ny priorit a po"a-
davk% musíme v návrzích zelen# b!t p$ipra-
veni a dokázat na n# reagovat.

Pot"eby dne#ních obyvatel m!st
Z diskusí o architektu$e nov!ch obytn!ch 

staveb si op#t uv#domuji, jak z toho mnohé 

platí i pro exteriéry. Zákazníci jsou toti" 
stejní. A pro koho se staví? Jaké jsou nároky 
obyvatel? Co pot$ebují k tomu, aby se roz-
hodli bydlet práv# tady? Prostor a fl exibilitu. 
To jest svobodu organizace prostor%, které do-
stanou k dispozici. Byty budou jak!msi pó-
diem, na kterém lze jednodu&e a s vysok!mi 
estetick!mi nároky komponovat kulisy. Jeden 
z partner% za'ne pracovat doma, d#ti pot$e-
bují jin! tvar pokoje, za deset let budou mít 
mo"ná jiného koní'ka… Jsou jen dv# mo"-
nosti: bu, se musíme p$est#hovat, nebo nám 
to ná& byt umo"ní. A je-li takov! byt v na-
bídce, je to d%vod si jej vybrat.

Neobvykle velké otev$ené prostory ve m#s-
tech uspokojují pocit, za kter!m se jezdilo 
do volné krajiny. Horizont, oblé tvary a ne-
kone'ná pole, to není b#"n! pohled na spí&e 
dramatickou krajinu )v!carska, kterou 'asto 
st$ídá nekone'ná, stále si podobná „omá'ka“ 
aglomerace.

Ve )v!carsku se dnes lidé st#hují zp#t do 
m#st. Tato nová tendence je n#'ím neobvyk-
l!m. Jaké jsou pro ni d%vody? Je to op#t kom-
binace n#kolika úkaz%. Hlavn# mladí lidé 
a obzvlá&t# mladé rodiny neopl!vají d$ív#j&ími 
fi nan'ními mo"nostmi. Nejv#t&í podíl obyva-
tel Curychu tvo$í 30 a" 40letí. Mladí 'asto "ijí 
jako jednotlivci, ne v páru. Bydlívají ve spole'-
n!ch domácnostech ve velk!ch bytech a tento 
styl bydlení vyjad$uje i jejich p$ístup k "ivotu: 
cht#jí se setkávat, n#co spolu podnikat, sezna-
movat se s dal&ími, cht#jí b!t nezávislí. Mít 
auto by p$ineslo spoustu nep$íjemností a v!-
daj%. Vzhledem k vybavenosti sítí ve$ejn!ch 
dopravních prost$edk% a v kombinaci se vzta-
hem k "ivotnímu prost$edí je auto spí&e pro-
h$e&ek ne" luxus. (Tento vztah k "ivotu se 
ov&em nesmí srovnávat nap$íklad se vztahem 
stejné generace nap$íklad v N#mecku.) Pro' 
tedy bydlet na vesnici, kdy" pot$ebuji auto na 
dojí"d#ní za prací do m#sta, stojím v zácpách, 
k!"ené blízké vztahy vesni'an% jsou pouze 
p$edstavou, jeliko" v dostupnosti pracovních 
míst ve m#stech bydlí ve vsích v#t&inou p$ist#-
hovalci, kte$í hledali stejn! sen.

Atmosféra zmín#n!ch m#nících se pr%mys-
lov!ch 'tvrtí oslovuje hlavn# mladé, odpovídá 
jejich touze li&it se stylem bydlení od rodi'ov-
ské generace. B!t otev$en!, "ít ve spole'enství 
r%zn!ch národností, obohacovat se tím, "ít 
bez "iv!ch plot% a okenic. Up$ímnost materi-
álu, patina a 'itelnost nov!ch zásah% namísto 
sterilního okolí 'i perfektní povrchové úpravy. 
Nic není fi xní, okolí není omezující a p$eope-
'ovávané, fantazie a uvoln#nost je heslem, 
stejn# tak jako graffi ti se stalo uznávan!m 
um#ním. Nemusíme s tím vnit$n# souhlasit, 
nic na tom ale nezm#níme, a po 'ase mo"ná 
nebudeme schopni tvo$it pro zákazníky bu-
doucnosti projekty, které oslovují jejich du&i 
'i plní p$ání, je" se t$eba &patn# formulují, 
nebo* jde o "ivotní krédo 'i osobitou estetiku. 
Ale o to jde u architektury v"dy.
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Smí&ené u"ívání prostor (bydlení, práce, 
rekreace) odpovídá pot$ebám dne&ních oby-
vatel m#st. Samoz$ejm# ve m#stech "ijí i jiné 
generace a ty mají také jiné pot$eby a m#-
$ítko hodnot. Ale nové sídelní struktury, sta-
vební, dopravní 'i ve$ejné prostory se plánují 
a staví pro budoucnost. Je tedy elementárn# 
d%le"ité v#d#t, o 'em sní dne&ní mladá gene-
race, jaké má pot$eby a co jim musí b!t po-
skytnuto, aby ve m#stech nejen z%stali, ale 
aby zde byli &*astni!

Druh!m jevem p$em#ny nárok% na byd-
lení je velká móda bydlet nebo mít kancelá$ 
v tzv. loftech – pr%myslov!ch budovách i ma-
l!ch v!robnách p$ebudovan!ch jednoduch!mi 
zásahy, s vlastním jedine'n!m duchem, vyso-
k!mi stropy, velk!mi okny, patinou, originali-
tou, velk!mi prostory, které lze uspo$ádat dle 
vlastních p$edstav. P%vodn# (kolem 1985) zde 
hlavn# um#lci a romantikové hledali alterna-
tivu, z$íkali se luxusu a za mal! peníz obsa-
zovali nevyu"ité prostory. Samoz$ejm# trend 
ji" objevili maklé$i, tak"e se dnes cílen# upra-
vují (nebo dokonce nov# staví) objekty v ta-
kovém m#$ítku, "e pomalu s p%vodním v!-
znamem „loft“ mají jen pramálo spole'ného. 
A to samé samoz$ejm# platí o úprav# okolí. 
Zde se dají pozorovat velké rozdíly: od zacho-
vání ducha po zbrusu novou, ale zcela zam#-
nitelnou v!sadbu tzv. reprezenta'ních rostlin 
(rozum#j implikujících dojem o solventnosti 
obyvatel).

Národ sob! – aneb osv!ta jako faktor ma-
nagementu v#voje nové sídelní zelen! 
a podmínka akceptace projekt$

Identifi kace obyvatel s nov$m domovem 
v t!chto &tvrtích

Zajisté jste ji" sly'eli v&tu: „Co si to tady ten 
architekt vymyslel …“

Tomuto postoji se dá p$edejít jedin# v'as-
nou, permanentní, publiku na míru u&itou 
komunika'ní koncepcí. Jak jsem ji" zmínila, 
také soustavná prezentace v denním tisku 
nejr%zn#j&ího typu, nejen konkrétních pro-
jekt%, ale r%zn!ch témat s na&ím oborem sou-
visejících, pozitivn# ovlivní u 'tená$% vnímání 
jejich okolí, vztah k "iv!m organism%m, este-
tické cít#ní a koneckonc% i pohled ob'an% na 
na&i profesi.

Zákazník je král. Ale kdo je zákazník p$i 
projektování nové 'tvrti, p$i p$em#n# pr%mys-
lov!ch reál%? Ná& p$ím! zákazník je zadava-
tel, ten ov&em není bezpodmíne'n# budou-
cím u"ivatelem. U"ivatel je pak imaginární, 
nemáme mo"nost p$ímo s ním konzultovat 
konkrétní p$ání a po"adavky, jako je tomu 
t$eba u soukromé zahrady. Mo"n!m p$ístu-
pem je oslovovat nejen budoucí potenciální 
obyvatele, ale vyjít z mo"ností u"ívání v dlou-
hodobém horizontu. U"ivateli pak nebudou 

jen p$ímí obyvatelé, ale v&ichni, kte$í se cítí 
projektem osloveni. I pr%myslové plochy jsou 
v&ak sou'ástí místa, vypráví o jeho historii 
a duchu. Poskytovaly zam#stnání cel!m gene-
racím, t$eba"e ne v"dy zcela v souladu s nej-
nov#j&ími ekologick!mi parametry. Není na&í 
povinností navrhovat v projektech svat! ob-
rázek. Ale toho propojení se dá vyu"ít, zále"í 
jen na tom jak. 

Pospíchej pomalu. V r%zn!ch m#stech 
byly p$em#ny pr%myslov!ch areál% pro-
vád#ny r%zn!mi zp%soby. Subjektivní do-
jem z porovnání atmosféry a dlouhodobého 
efektu porozum#ní a v%bec &ance n#kdy ob-
rovské zm#ny pojmout jednozna'n# hovo$í 
pro pozvolnou p$em#nu. Pozvolné p$em#ny 
pr%myslov!ch areál% a kvalitní pravidelné 
informace o plánované 'i probíhající trans-
formaci umo"ní nov!m u"ivatel%m postupn# 
odhalovat historii místa a seznamovat se 
s ní, chápat a p$ijímat ji. Zárove( mohou 
lidé pracující v areálech i b!valí zam#stnanci 
zm#ny svého pracovi&t# pro"ít a postupn# 
novou podobu p$ijmout, namísto toho, aby 
upadali do depresivních stav% z likvidace 
pracovních p$íle"itostí.

U"ívání ve(ejné zelen& coby roz'í(eného 
bydlení se musí nap$ed vyvinout. Ani v Cu-
rychu 'i jin!ch m#stech to nebylo v"dy sa-
moz$ejmostí. Vzpomínám si na jednu pasá" 
ve sborníku text% pana profesora Kienasta, 
mého b!valého &éfa. P$ál si tehdy vroucn#, 
aby ob'ané, d$íve uzav$ení a hlavn# nadmíru 
disciplinovaní, kone'n# p$ijali tyto prostory 
za své a za'ali je opravdu ka"dodenn# pou-
"ívat, „bydlet“ v nich. Dnes je to prakticky 
samoz$ejmostí. Myslím, "e na to m#li velk! 
vliv p$ist#hovalci z ji"n#j&ích zemí, kte$í pro-
st# byli zvyklí "ít s cel!m p$íbuzenstvem pod 
otev$enou oblohou. Ostatním asi neu&lo, jak 
je jim p$i tom blaze. Od jin!ch národností 
je v"dy co okoukat, je-li 'lov#k tolerantní 
a jsou-li jeho o'i a srdce pozitivn# naprogra-
mované na „p$íjem“. Dnes tedy ve$ejná zele(, 
její ú'el a plánování, s tímto zp%sobem pou-
"íváním po'ítají, ba je základním cílem toto 
p$ání uspokojit.

Mo&nosti a typy informací o stavebních 
zám!rech – úkol autora

Dobr! projekt není jen skv#l! nápad a per-
fektní technické provedení. Stojí a padá 
s koncepcí komunikace.

Efektivním managementem lze kombi-
nací profesionální pé'e a zv!&eného uv#do-
m#ní u"ivatel% docílit sní"ení fi nan'ních v!-
daj% na udr"ovací pé'i o zele(. +eho si 'lov#k 
vá"í a co chrání? To, co je mu vlastní. Jak se 
dá tohoto pocitu dosáhnout, jedná-li se o ve-
$ejné prostranství, ve$ejnou zele(?
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Rozhodn# mohou napomoci tyto typy ko-
munikace informací:
! aktivní ú'ast m#stské správy zelen# p$i vy-
u"ívání vlastních médií,
! aktivní ve$ejná práce a prezence Svazu &v!-
carsk!ch zahradních a krajiná$sk!ch archi-
tekt% (BSLA),
! aktivní vztahy s denním tiskem,
! konkrétní komunikace projektanta,
! kvalitní informace na samotném staveni&ti 
a dokon'eném objektu.

P$i p$íprav# tohoto p$ísp#vku jsem se 
v poslední dob# je&t# více zam#$ila na denní 
tisk. Prakticky denn# se objevovaly p$ísp#vky 
'i reportá"e – od vyhodnocení sout#"e o nej-
hez'í balkon po informaci a doprovodnou re-
portá" vysv#tlující nutnost kácení staré aleje, 
seriál o invazivních rostlinách, celostránkov! 
portrét p$írodov#dce Alexandra Humboldta, 
'i reklamu 'asopisu "eleznic na cesty ke sta-
r!m zahradám.

Ve vlastních médiích m#stsk!ch správ se 
informuje ji" odborn#ji. Vzhledem k tomu, "e 
práce Zahradního ú$adu m#sta Curychu byla 
na minul!ch luha'ovick!ch seminá$ích jeho 
pracovníky p$edstavena a Spole'nost pro za-
hradní a krajiná$skou tvorbu o ní byla dále 
informována letos na exkursi, zmi(uji se o ní 
pouze ve zkratce.

Cení-li si obyvatel ve$ejné zelen# nebo 
má-li k ní citov! vztah, klesají tím logicky v!-
daje na pé'i o ni. Zanedbaná zele( naopak 
více láká ne"ádoucí vandaly. A kruh se uza-
vírá. I za tímto ú'elem, a s cílem neustálého 
zlep&ování slu"eb, m#stská správa Curychu 
vyhodnocuje pravideln# dotazníky p$edklá-
dané obyvatel%m, aby zjistila, jak jsou s kte-
r!mi slu"bami spokojeni. Ukázalo se, "e pro 
obyvatele m#sta je kvalitní ve$ejná zele( dru-
h!m nejd%le"it#j&ím po"adavkem! A to p$ed 
dostatkem parkovi&*! Myslím ale, "e toto 
p$ání je u mnoh!ch spí&e podv#domé, ne" 
aby kv%li tomu &li na barikády. Na druhou 
stranu jsou ov&em schopni se zorganizovat 
proti novému projektu roz&í$ení muzea, kte-
rému by padl za ob#t star! oblíben! park.

Zahradní ú(ad m&sta Curychu se po spojení 
n#kolika men&ích odd#lení p$ed pár lety stal 
nejv#t&ím ú$adem v rámci m#stské správy. 
Zlep&ila se tím vnit$ní komunikace, corpo-
rate identity a d%raznost ú$adu p$i jedná-
ních s jin!mi ú$ady, jako nap$íklad siln!mi 
ú$ady podzemních staveb 'i správy komuni-
kací. Tato nová konstelace m#la nepochybn# 
velk! vliv i na prezentaci na&eho oboru a na 
pr%b#h projekt% na území m#sta. V poslední 
dob# ú$ad organizuje velké mno"ství sout#"í, 
sna"í se zohled(ovat práce mlad!ch archi-
tekt% a je jim dobr!m partnerem v pr%b#hu 
projektové práce.

Ú$ad je v posledních letech na ve$ejnosti 
znateln# aktivní, vydává dokonce vlastní 
dvoum#sí'ník. V n#m informuje o pr%b#hu 

aktuálních projekt%, p$edstavuje jednotlivá 
povolání a zam#stnance, vyhodnocuje r%zné 
ob'anské sout#"e, zd%vod(uje zm#ny ve stra-
tegii pé'e, seznamuje s m#stskou fl órou, pro-
paguje plánované akce a dokonce uvádí i v!-
b#r restaurací s ocen#n!m okolím.

Na webov%ch stránkách ú$adu m%"eme 
získat nejr%zn#j&í p$ehledy, nap$. o systému 
h$i&*, o revitalizaci m#stsk!ch potok%, o hygi-
enickém stavu koupali&*, památkov# chrán#-
n!ch objektech apod.

Nov# dokon'ené projekty se za ú'asti 
v&ech, kte$í se na nich podíleli, otvírají pro 
ve$ejnost celého m#sta s velkou slávou. I po-
zvánky na tyto akce zapadají do celkové kon-
cepce komunikace, jsou stru'né, moderní, 
oslovují mladé. Namísto spousty barevného 
textu najdeme pouze adresu webové stránky. 
To jednak vzbudí zv#davost a p$íjemce p$i hle-
dání na internetu jakoby bezd#ky „zakopne“ 
o dal&í informace, jednak se stává prost$ed-
kem zapsání se, nap$íklad jména nové 'tvrti, 
do pov#domí obyvatel.

I m&stská botanická zahrada se aktivn# po-
dílí na propagaci témat na&eho oboru. Akce 
se net!kají pouze vlastních sbírek s provád#-
ním pro specialisty. Ka"dé dva t!dny se na-
p$íklad p$es poledne zdarma koná prohlídka 
s p$edná&kou na nejr%zn#j&í témata, zdaleka 
nejen o rostlinách ve sbírkách. Nedávno na-
p$íklad o star!ch u"itkov!ch rostlinách z Alp, 
nebo o me&ích a li&ejnících ve m#st#, 'i 
o tom, kterou v!sadbou mohu sám podpo-
$it hnízd#ní ptactva. Sejde se i 150 lidí. Na 
hodinu zapomeneme na ka"dodenní starosti 
a návdavkem se n#co nového dozvíme. A bo-
tanická zahrada se tak stává aktivním ú'ast-
níkem ka"dodenního "ivota m#sta.

Ji" jsem se zmínila o dlouhodobé neustá-
vající aktivit# Svazu 'v%carsk%ch zahradních 
a krajiná(sk%ch architekt! (BSLA). V dob#, 
kdy byl nedostatek zakázek, bylo t$eba na-
jít strategii, která by dokázala situaci trvale 
zlep&it. Znamenalo to aktivn# vést dialog na-
p$íklad s m#stsk!mi architekty 'i politick!mi 
'initeli. Tyto rozhovory se pravideln# konají 
i nadále. Proto"e se nejedná o problémech 
konkrétních projekt%, lze v klidné, uvoln#né 
atmosfé$e hledat mo"nosti optimalizace cel-
kové spolupráce a oboustranného porozu-
m#ní pro ka"dodenní úkoly obou stran.

Krom# toho, "e jednotliví architekti po-
dávají informace v rámci konkrétních úkol%, 
organizuje nap$íklad BSLA kantonu Curych 
ka"dé dva roky Dny zahradní architektury, 
bezplatn! letní víkend s prohlídkou nov!ch 
projekt%, a to s architektem, na kterého si 
'lov#k „m%"e sáhnout“. Tato akce je jak oby-
vateli 'i u"ivateli konkrétních objekt%, tak zá-
jemci o architekturu hojn# nav&t#vována. Je 
to nejen mo"nost vyptávat se autora samot-
ného, ale sou'asn# pro autory cenná p$íle"i-
tost se p$esv#d'it o tom, jak je dílo p$ijímáno, 
a neustále sbírat zku&enosti pro budoucí pro-
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jekty. Net$eba zd%raz(ovat, "e je ze strany au-
tor% zapot$ebí i ur'ité kurá"e vydat se napo-
spas do ringu neofi ciálního setkání ve volném 
stylu, s t#"ko odhadnuteln!m partnerem, 
kter! je navíc v p$esile. 

Aby m#li obyvatelé zájem o to, co se d#je 
a jak vypadá okolí kolem nich, musí prezen-
ta'ní materiály mluvit jejich $e'í. Sebelep&í 
technick! plán nemá v denním tisku &anci, 
pokud mu normální 'lov#k nerozumí (ne-
mluv# o tom, "e ani p$edstavitelé n#kter!ch 
rozhodujících orgán% mnohdy nejsou schopni 
plán „'íst“).

V Curychu se hodn# staví a opravuje: non-
stop zm#ny v doprav#, les je$áb% sou'asn# 
v n#kolika 'tvrtích. A p$esto se netrp#livost 
obyvatel m%"e prom#nit v pochopení, 'i do-
konce zájem. Na za'átku staveni't& najdeme 
toti" v"dy stejnou nápadnou tabuli s pozitiv-
ním krédem ,,My stavíme pro Curych“. Vedle 
tabule najdeme dal&í kvalitn# vypracované 
a dob$e 'itelné informace, jako plán zásah% 
s termíny, zodpov#dn!mi osobami a kontakty 
'i udáním webové stránky s dal&ími detail-
ními informacemi. Nap$íklad u jedné rekon-
strukce náb$e"í se star!mi stromo$adími byly 
zachyceny i detaily ko$enov!ch prostor% s po-
pisem, které odborné zásahy budou prová-
d#ny a pro'.

Dne&ní spole'nost si ji" zvykla, "e je kdy-
koliv a kdekoliv zásobována informacemi. Po-
t$eba informace i u dokon'en!ch projekt% 
je je&t# málo vyu"ívan!m polem p%sobnosti. 
Aby uspokojili hlad po informacích a probu-
dili konkrétn#j&í zájem o rostliny a pro n# 
speciáln# upravené podmínky, &li nap$íklad 
projektanti v MFO-Parku v Curychu-Nord tak 
daleko, "e na dnes ji" dokon'eném parku-hale 
najdeme nastálo nainstalované plány s tech-
nick!mi detaily, seznamem rostlin a vysv#tle-
ním zám#ru. Rostliny mají dokonce ve v!&ce 
o'í p$ipevn#ny kovové jmenovky.

Transformované pr$myslové areály dnes 
a zítra

Díky p$ímé demokracii a federalizaci fun-
gují r%zné kantony r%zn!m zp%sobem. Ale 
i obyvatelé a jejich pot$eby a vztah k hodno-
tám se li&í. Vzdálenosti mezi kantony v kilo-
metrech jsou n#kdy a" sm#&né, v charakteru 
obrovské. Patriotismus ke kantonu 'i obci je 
elementární – jsme p$ece ob'any obce a ne 
státu. Vyv#&ování vlajek pak tuto p$íslu&nost 
jasn# deklaruje. Tak jak se postupovalo na-
p$íklad v Curychu, by se ve francouzské 'ásti 
pracovat nedalo. Jedno v&ak mají v&echny 
spole'né: dan# se platí obci …

M!sto Curych – fi nan&ní síla, mnohonárod-
nostní, reformáto"i, vkus, kultura

Curych je hlavní m#sto kantonu Curych 
v n#mecky mluvící 'ásti )v!carska. Z hospo-

dá$ského hlediska jde o nejd%le"it#j&í m#sto 
zem# s 300 000 obyvatel, z nich" p#tinu p$ed-
stavují cizinci. Pro ur'itou relativizaci aktivit 
a podmínek m#sta je t$eba uvést, "e Curych 
byl dvakrát za sebou vyhlá&en m#stem s nej-
vy&&í "ivotní úrovní na sv#t#. Toto hodnocení 
bere v úvahu nejr%zn#j&í kritéria, od doprav-
ního koncepce, p$es 'istotu, po ve$ejnou ze-
le(.

V mnoha ohledech udává Curych ten-
dence v!voje v oblastech, za kter!mi pokul-
hává i hlavní m#sto Bern. První transformace 
b!val!ch pr%myslov!ch areál% ve vnit$ním 
území m#sta byly uskute'n#ny práv# v Cury-
chu. N#kolik 'tvrtí sou'asn# je centry t#chto 
proces% – Jih, Západ, Sever.

Curych-Nord (Oerlikon)

Jako první procházela od roku 1988 trans-
formací 55hektarová, dnes u" prakticky do-
kon'ená 'tvr* Curych-Nord.

Oerlikon byla d$íve d#lnická 'tvr* s pr%-
myslem; d#lníci bydleli v nehezk!ch 'in"ov-
ních domech s ni"&ím nájemn!m. Dnes je 
o byty v tzv. Pr%myslové zón# (Industrie-
zone), z ji" popsan!ch d%vod%, velk! zájem, 
t$eba"e jsou nájmy relativn# vysoké. Po ukon-
'ení obnovy zde bude "ít okolo 5 000 obyva-
tel a zajistí se 12 000 pracovních míst. D$íve 
se do Oerlikonu dojí"d#lo do práce, dnes se 
tam bydlí.

Pr%myslové areály mají 'asto v!hodu dob-
rého napojení na dopravní uzly. Toho se dnes 
vyu"ívá jako potenciálu revitalizace a v re-
klam# na pronájem nov!ch prostor%. Ar-
gumentem je mj. kombinace bydlení a pra-
covních p$íle"itostí v kancelá$ích s blízkostí 
nádra"í Oerlikon, jednoho z nejv!znamn#j-
&ích dopravních uzl% cury&ského regionu, 
a dokonce leti&t#.

Dnes u" je Curych-Nord, dalo by se $íci, 
okoukan!. Mnohokrát publikován, mnoha 
studenty a architekty nav&t#vován (v'etn# 
SZKT). Jeho v!znam ve v!voji koncepcí p$e-
m#n pr%myslov!ch areál% je v&ak nepopira-
teln!. Detailn#j&í informace k Curych-Nord 
najdete zajisté ve zpráv# o exkurzi SZKT ve 
svazovém 'asopise. Zmíním se tedy jen ve 
zkratce o n#kolika d%le"it!ch bodech.

Postup v tomto areálu byl radikální. Uvol-
nily se velké plochy, stav#lo se náro'n#, 
rychle, hodn#. Osobit!m postupem byla ori-
ginální spolupráce mezi m#stem a investory. 
Pozemky toti" nepat$í m#stu, ale v!stavba je 
v!sledkem anga"ované spolupráce Asociace 
vlastník% pozemk% s m#stem Curych, které 
bylo v tomto p$ípad# iniciátorem transfor-
mace. Vlastníci pozemk% se zavázali k tomu, 
"e postoupí plochu asi p#ti hektar% ur'enou 
pro vybudování nov!ch park%.
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V urbanistické sout#"i byl vypracován 
„Masterplan“ (urbanistick! plán 'tvrti). 
V mezinárodním autorském t!mu pracovali 
ji" v této fázi zahradní architekti.

Pro koncepci Curych-Nord je typická úplná 
p$estavba celé 'tvrti a vymezení ploch pro 
'ty$i velké parky: Oerliker Park, MFO-Park, 
Louis-Häfl iger-Park a Wahlenpark. Ka"d! 
rok je jeden dokon'en, rostou zárove( 'i do-
konce p$edbíhají v!stavbu budov.

Na projekty park% byly vypsány sout#"e 
a &ance byla poskytnuta hlavn# mlad!m, 
málo znám!m autor%m. Nároky na $e&ení 
se zvy&ovaly s pot$ebou $e&ení obtí"í tech-
nického rázu, jako je nap$. zp%sob nakládání 
s kontaminovanou p%dou, 'i vysoká hladina 
podzemní vody, asi 0,5 m pod úrovní terénu.

Oerliker Park je rozlohou 1,75 ha nejv#t&í 
ze 'ty$ nov!ch park% v centru Curych-Se-
ver. Koncem roku 1996 byla vypsána sout#" 
a v zá$í 1999 se mohla ta 'ást parku, která 
le"í západn# od ulice Birchstrasse, za'ít bu-
dovat. Park byl slavnostn# otev$en a ofi ciáln# 
p$edán ve$ejnosti v 'ervnu 2001.

Koncepce projek'ního t!mu (Zulauf, Seip-
pel, Schweingruber Landschaftsarchitekten 
a Hubacher und Haerle Architekten) je za-
lo"ena na st$etávání faktor% 'asu a prom#n. 
Jak se budou stavby a rostliny m#nit? Park 
není koncipován jako prázdná forma s pev-
n!mi hranicemi a konturami, ale spí&e jako 
t#lo, které se v 'ase neustále m#ní. Zám#-
rem a cílem tohoto projektu je sou'innost 
zahradní a krajinné architektury, stavební 
architektury a um#ní soudobou interpretací 
základních element% parku: st$ídání preg-
nantních vegeta'ních prvk% s voln!mi pro-
story (tzv. Stromov! sál a M!tina) a za'len#ní 
drobné architektury (Vodní stavba, Pavilon, 
Vyhlídková v#").

M#stská rada Curychu ocenila Oerliker 
Park jako p$íklad zodpov#dného p$ístupu 
k budování a architektonického v!konu Ce-
nou za nejlep&í stavbu roku 2001.

MFO-Park (MFO = Maschinenfabrik Oer-
likon) vznikl v roce 2002, jako druh! ze 'ty$ 
ve$ejn!ch parkov!ch ploch, ve 'tvrti Curych-
-Sever. Park o celkové rozloze 0,85 ha je ote-
v$en v&em skupinám obyvatel, r%zn!m zá-
bavním a kulturním aktivitám (letní kino, 
divadlo, koncerty). 

Stavitelé Burckhardt + Partner a ateliér 
zahradní a krajinné architektury Raderschall 
p$evedli do moderního architektonického ja-
zyka starou my&lenku zahradního um#ní. 
Parkhaus – velká, nezakrytá, ozelen#ná hala 
p$eklenuje parkovou 'ást a vytvá$í jedine'n! 
multifunk'ní prostor vysoké kvality. Hala od-
povídá sv!m m#$ítkem okolní v!stavb#. Ote-
v$ená ocelová konstrukce se v pr%b#hu doby 
zahalí do plá&t# z r%zn!ch druh% bujn# ros-
toucích a aromatick!ch popínav!ch rost-

lin. Pozinkované schody a lávky, dopln#né 
vysunut!mi lod"iemi, vedou dvojit!m plá&-
t#m konstrukce. Naho$e kon'í terasou s v!-
hledem p$es st$echy okolní zástavby, odkud 
je mo"né – díky V#"i – lokalizovat Oerliker-
-Park.

MFO-Park byl ocen#n jednak cenou Pub-
lic Design 2003, jednak Cenou n#mecké za-
hradní a krajinné architektury 2003.

Louis-Häfl iger-Park vznikal jako t$etí 
v $ad#. Plochou 0,5 ha je nejmen&í. V srpnu 
2003 byl park slavnostn# p$edán obyvatel%m. 
Le"í mezi obytn!m souborem Regina-Kägi-
-Hof a v!robními halami spole'nosti Oerlikon 
Contraves a svou malou rozlohou je p$edur-
'en k tomu b!t „sousedsk!m parkem“, kde se 
potkávají lidé, kte$í zde "ijí i pracují.

Koncepce autor% Kuhn Truninger Zürich 
je zalo"ena na zv!razn#ní hranice mezi par-
kem, pr%myslov!m areálem a obytn!m sou-
borem. R%zn# $e&ená pole ()t#rkové pole, 
Travnaté pyramidy a H$i&t#) vytvá$ejí víceú-
'elov! prostor.

Wahlenpark, poslední ze 'ty$ park% cen-
tra Curych-Sever, je budován na plo&e b!-
valé továrny na akumulátory. Bude dokon-
'en v roce 2004.

Vypisovatel sout#"e, Grün Stadt Zürich, 
obdr"el celkem 32 projekt%, k rozpracování 
byl Rad# m#sta doporu'en projekt „RGB“ 
t!mu Massimo Fontana a Andy Schönhol-
zer Landschaftsarchitekten Basel. Ten ve své 
prostorové koncepci podtrhuje dojem velkého 
prostoru a nabízí víceú'elov# vyu"itelné plo-
chy zelen#, zejména velkou pobytovou louku 
pro &kolní d#ti i obyvatele.

Curych-West

Dal&í nová 'tvr*, vznikající na území n#ko-
lika velk!ch fi rem, v!robny turbin a lodí, mezi 
koleji&t#m a $ekou, prochází pozvoln#j&í trans-
formací. Sou'ástí 'tvrti se tedy stává i dal&í 
zp$ístupn#né náb$e"í $eky, d$íve nep$ístupné 
prostory zadních partií továren. Oproti 'tvrti 
Nord le"í blí"e centru. West bude hlavn# cen-
trem slu"eb, bydlení a nabídky pro trávení 
volného 'asu. Nové 'i upravené staré budovy 
a plochy se mísí se zachoval!mi pr%myslo-
v!mi budovami a objekty a 'áste'n# i aktivní 
v!robou. I atmosféra je jiná, pou"ité materiály 
té". Motivem této sm#si byl hlavn# mnohem 
vy&&í podíl chrán#n!ch objekt% b!valé v!roby 
(jako nádr"e nebo v#"e). M#sto (odd#lení ur-
banismu) op#t koordinuje ú'astníky procesu: 
majitele, projektanty, odborné experty, kanto-
nální a m#stské orgány. Koncepcí bylo prio-
ritní zachování a zlep&ení stávajících objekt% 
a struktur a dopln#ní nov!mi a propojení 
mezi nimi a dal&ími 'vrt#mi. Nové budovy 'i 
plochy tedy byly plánovány „kolem p%vodních 



struktur“, 'ím" vznikly nev&ední kombinace 
a napínavá sousedství. 

A jak dosp#t k tomu, aby se z nov!ch 'i 
p$em#n#n!ch 'tvrtí nestaly noclehárny? Ur-
'it# p$isp#jí za$ízení pro aktivity ve volném 
'ase. V novém fi tnesscentru v hale Puls 5 b#-
hem jednoho t!dne prodali 3 000 abonentek.

Jedním z hlavních objekt% 'tvrti Curych-
-West je zcela nov# adaptovaná b!valá v!robní 
hala Puls 5 a její okolí (Hager Landschaftsar-
chitekten Zuerich). Jedná se o krytou halu na 
území, které nadále pat$í fi rm#. Jak u" bylo 
uvedeno, jsou investo$i povinni v projektech 
se smí&en!m u"íváním umístit ve$ejnou zele(. 
Zde se tento p$edpis $e&il optimálním kom-
promisem. Zvenku byla hala pouze zahalena 
do nového plá&t#, cel! vnit$ní "ivot se stal ve-
$ejn!m prostranstvím, pasá"í s jedine'nou at-
mosférou a desítkami historick!ch detail%.

St$edem haly nadále vedou koleje k obrov-
sk!m vrat%m. V okolních men&ích halách to-
ti" nadále probíhá v!roba turbin. Je-li pot$eba 
'ásti dopravit z jedné haly do druhé, otev$ou 
se vrata a tyto 'ásti se transportují nap$í' ha-
lou, mezi kavárnami a dal&ími slu"bami.

K dobrému p$ijetí p$em#n také p$ispívají 
nové orienta'ní body 'i signály. Památkov# 
chrán#né pr%myslové objekty, které se nachá-
zejí r%zn# po areálech, tuto funkci mohou pl-
nit. Dal&í, jemn#j&í struktury musí vzniknout 
v m#$ítku, které je novému u"ívání prostoru 
p$im#$ené. I to je komunikace, i ta chce b!t 
v duchu místa a doby. Ve 'tvrti West je d%raz 
na tuto tematiku 'iteln!. P$ipomíná historii 
místa a pod$izuje se jí, je st$ídmá, moderní, 
osobitá. Historii haly Puls 5 pak p$ipomínají 
obrovské vstupní tabule, které slou"í orien-
taci, a na nich jsou i staré 'ernobíl!mi záb#ry 
z provoz%. Nové ulice, jako Svá$e'ská, tak na-
b!vají nové p$íchuti, jsou „trendy“ a „cool“.

Projektant (zahradní achitekt) se také in-
tenzivn# zab!val tím, jak u"ivatele a obyvatele 
m#sta postupn# seznamovat s budoucí tvá$í 
nového okolí. Jeliko" úpravy budou trvat n#-
kolik let, byl vypracován následující koncept: 
po celém areálu jsou umíst#na tzv. stavební 
zázemí, co" nejsou ohyzdné anonymní sklady 
materiálu za plotem, ale inscenované p$íklady 
jednotliv!ch prvk%. Jako kulisy pro p$í&tí d#j-
ství vzbuzují zv#davost a svou dlouhou p$í-
tomností se pomalu stávají samoz$ejmou sou-
'ástí okolí. Nov! mobiliá$, vegeta'ní prvky, 
h$i&t# atd. se pak budou postupn# rozmis*o-
vat po areálu a jako mozaika tak budou vzni-
kat konkrétní místa.

P$ed halou Puls 5 se rozkládá nov! Tur-
binenplatz, nejv#t&í ve$ejné prostranství (ná-
m#stí) m#sta. Flexibilní, otev$ená zpevn#ná 
plocha s jednoduchou vegeta'ní strukturou 
byla okam"it# obsazena mlad!mi na nejr%z-
n#j&ích prk!nkách a kole'kách. Nám#stí také 
vyniká speciálním $e&ením osv#tlení – se se-

tm#ním obléká novou podobu, o"ívá jin!mi 
u"ivateli. Nám#stí je obklopeno diskotékami 
a kavárnami, je tu mo"nost trávit ve'ery 
a noci pod &ir!m nebem.

Investorem tohoto prostoru byl také ma-
jitel (fi rma Sulzer) a po ukon'ení stavby jej 
p$edal m#stu jako ve$ejn! prostor. Jak p$i-
jde fi rma na nápad zalo"it nov! park a v#no-
vat ho? Tyto fi rmy p%vodn# tvo$ily sv%j kapi-
tál ve v!rob#. Byly velkozam#stnavateli, byly 
identifi ka'ním faktorem. Ze zmín#n!ch d%-
vod% od v!roby odstupují, nebo ponechávají 
pouze rentabilní specializovanou 'ást. Z fi rem 
se stávají investo$i, majitelé nemovitostí, pro 
n# se musí hledat noví nájemníci. Krom# toho 
pracují intenzivn# na vylep&ení svého image 
zam#stnavatele, po&ramoceného propu&t#ním 
dlouhodob!ch zam#stnanc%. Dal&ím d%vo-
dem je snaha o udr"ení oboustrann!ch dlou-
hodob!ch dobr!ch vztah% mezi obcí a d%le"i-
t!mi fi rmami.

http://www.puls5.ch

Curych-Sued

Dal&ím centrem transformace je Jih, 'tvr* 
vznikající na území b!valého pivovaru. Jejím 
t#"i&t#m je p$em#na areálu na objekty rekre-
ace (Wellness, Bazen), sídla vysoce kvaltiních 
slu"eb a bydlení. I zde se ji" od po'átku plá-
nování a urbanistick!ch studií aktivn# ú'ast-
nili zahradní architekti. Proces je v po'átcích, 
men&í 'ásti a budovy jsou práv# nov# obyd-
leny. Areál byl od okolních 'tvrtí izolován 
komunikacemi. Nov! most pro p#&í má b!t 
novou spojnicí, která podporuje hlavn# sou-
sedské vztahy obyvatel a ne rychlou dopravu 
z jednoho místa na druhé.

 V!hodou byl zajisté vlastní pramen mi-
nerálky Aqui, pat$ící pivovaru. +erpání této 
pitné vody obyvateli z nenápadné studánky 
na kraji areálu bylo majiteli akceptováno. Pro-
jektanti tento vztah obyvatel k místu tema-
tizovaly, odebírání vody z nov# formulované 
studn# je centrem areálu. Studna byla odpra-
dávna centrem d#ní. Dnes se lidé v nejmo-
dern#j&ích 'tvrtích setkávají op#t zde, 'erpají 
vodu a p$i 'ekání se dají do $e'i.

Na ji"ním okraji m#sta jsou p$em#ny v nej-
mlad&ím stadiu. V!znamn!m motorem byl za-
jisté dlouho o'ekávan! souhlas k v!stavb# 
dálni'ního obchvatu Curychu; ve&ker! tran-
zit toti" dodnes musí nap$í' m#stem. Jeho 
odklonem se n#které okrajové 'tvrti zna'n# 
zklidní. Areál b!valého pivovaru pak bude 
nadále propojen s plánovan!mi p$em#nami 
ploch sousedící papírny. Hlavním téma-
tem p$em#n Jihu je propojení centra m#sta 
s m#stsk!mi lesy a nov# vznikajícími funk-
cemi pro p#&í a cyklisty, a to podle $eky Sihl. 
-eka se tak stává tepnou a atraktivní spoj-
nicí, koncept nové ekologické mobility napo-
juje nové nabídky a umo"(uje p$ímo p$ím#st-
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skou rekreaci 'i dojí"d#ní do zam#stnání bez 
pou"ití osobních aut. 

Ji" dnes, kdy je Sued jedno velké stave-
ni&t# a mnohé ve fázi plánování, fi rmy a ob-
chody propagují svá budoucí atraktivní sídla 
v t#chto objektech.

http://www3.stzh.ch/internet/taz/home/
baustellen/huerlimannbruecke.html
http://www3.stzh.ch/internet/gsz/home.html
http://www3.stzh.ch/internet/gsz/home/
planung/planung.html
http://www3.stzh.ch/internet/gsz/home/
planung/projektierungundbau.html

Winterthur – mlad*í zpupn# bratr, upra-
cované ruce, trp!livost, vynalézavost

Areál Sulzer
Winterthur je d#lnické pr%myslové m#sto 

se 100 000 obyvateli, neustále se bránící ná-
sledk%m p$íli&né blízkosti Curychu. D%sled-
kem byla v"dy $e&ení, kter!mi se hlavn# 
cht#lo li&it od bohatého, akademického a p$e-
perfektního souseda. Obyvatelé Winterthuru 
mají ov&em i svou hrdost a p$íslu&nost vyjad-
$ují i "ivotním krédem: „kdo bydlí ve Winter-
thuru, by se nikdy neodst#hoval do Curychu“. 
A lze to vnímat i v postupu p$em#ny a v at-
mosfé$e celého areálu Sulzer. Je to zcela jiná 
situace ne" nap$íklad v Curychu-Nord. Areál 
Sulzer se nachází bezprost$edn# vedle ná-
dra"í. Jedna z nejd%le"it#j&ích strojních fi rem 
na sv#t# se dnes ve )v!carsku specializuje 
pouze na náro'né specifi cké v!robky (um#lé 
klouby). Je nadále vlastníkem tohoto obrov-
ského areálu, kter! byl d$íve také obehnán vy-
sokou zdí a od ve$ejnosti naprosto odst$i"en. 
V centru m#sta tak existovala obrovská bílá 
skvrna. V 80. letech 20. stol. zam#stnávala 
fi rma Sulzer cel!ch 85 % obyvatel m#sta!

)est let po vzniku prvních ideí byla roku 
1995 povolena p$em#na areálu, t$i roky v&ak 
spolkly nejr%zn#j&í rekursy, ne" se mohl plá-
novací proces naplno rozb#hnout. Dnes se 
v areálu Sulzer staví jak ve Winterthuru nikdy 
p$edtím. Zhruba 30 000 m2 plochy pro kance-
lá$e a slu"by a 300 nov!ch byt% je plánováno 
nebo se u" staví. Velikost investice se pohy-
buje kolem 150 milion% frank% a dal&í pro-
jekty jsou na cest#.

Firma Sulzer, p%vodn# hlavn# v!robce 
zbraní, dnes Sulzer Immobillien, opus-
tila areál v 80. letech. Je nadále vlastníkem 
a správcem 150 000 m2 areálu a 'áste'n# in-
vestorem p$estaveb a úprav i exteriér% a pro-
najímá prostory a plochy  pro nové vyu"ití. 

Pro investora musí pom#r mezi inves-
ticí a ziskem jist# vycházet. Plochy s r%zn!m 
stupn#m kontaminace se pro plánovanou p$e-
m#nu tedy vyhodnotily a kategorizovaly. Cí-
lem bylo chránit spodní vodu. Z hodnocení 

ploch vznikla jakási mozaika, struktura mo"-
n!ch ploch pro vegetaci, ploch s propustnou 
a s nepropustnou úpravou a z toho vypl!va-
jící mo"nosti u"ívání. Nové zásahy v exteri-
érech jsou zde spí&e rudimentární, minima-
listické, punktuální. Jednoduchost umo"(uje 
jednoduchou 'itelnost. Nov! je n#kdy pouze 
nát#r ozna'ující prostory s nov!m ú'elem. 
Nát#ry 'i lavi'ky jsou prost# 'ervené. Tak 
jako v zadávacím plánu. Jednoduché, ale 
ú'elné a svou konsekvencí jasn# defi nova-
telné coby architektonická tvorba. 

I zde se nadále v n#kter!ch halách vy-
rábí. Tento „mix“ umo"(uje nezvyklé pohledy 
a pocity p$i procházce mezi star!mi kotli, 
sklady r%znobarevn!ch díl%, dráhou pro mi-
nikáry, nejnov#j&ími byty 'i kancelá$emi, kdy" 
najednou odn#kud z haly za'ne vyjí"d#t nov! 
vagón, na kterém se montuje. Mezi tím v&ím 
se procházejí studenti architektury, zv#daví 
star&í obyvatelé m#sta 'i skupiny kluk% na 
skateboardech, kte$í práv# tak zkoumají a ob-
sazují nová zákoutí. Pomalu se vrací "ivot.

http://www.sulzerareal.com

Lausanne – francouzsk# fl air, vlastní po-
jem o )ase a prostoru, vnímavost

B!valé pr%myslové areály lákají r%zné 
okrajové skupiny, pion!ry, kte$í hledají nov! 
prostor a obsadí jej na dobu neur'itou. Pio-
n!$i jsou v&ude. A této dynamiky se dá vyu"ít 
a prom#nit ji v pozitivní energii. Dát nap$í-
klad k dispozici prostory mlad!m, chronicky 
nemajetn!m um#lc%m nebo pro do'asné akti-
vity, jako jsou nap$íklad v!stavy.

Lausanne, hlavní m#sto kantonu Wadt 
ve francouzsky mluvící 'ásti )v!carska, má 
p$ibli"n# 100 000 obyvatel. Hlásí se v!razn# 
k ideji ES a spí&e k francouzské mentalit#: 
mén# stresovaní, vnímaví lidé dop$ejí v#cem 
pot$ebn! 'as zrání. Lausanne není tak bohaté 
jako Curych. Tento fakt ale podmi(uje vyna-
lézavost. I Lausanne má pr%myslové areály, 
i v centru m#sta. Zde m# ov&em fascinoval 
spí&e p$ístup k ladem le"ícímu prostranství, 
je" je &ancí k experimentování. Zanechám zde 
tedy detailn#j&ího popisu v!voje m#sta z hle-
diska pr%myslu. Lausanne m#lo navíc &t#stí 
na jedine'ného vedoucího Zahradního ú$adu. 
Jeho zásluhou po$ádalo m#sto letos ji" pot$etí 
sout#", jejím" v!sledkem je v!stava Lausanne 
jardins (Zahrady m#sta Lasuanne) na ve$ej-
n!ch prostranstvích.

P$ed asi 10 lety hledal Zahradní ú$ad mo"-
nost, jak obyvatele Lausanne více seznámit 
s jejich vlastním m#stem a jak zárove( zv!&it 
zájem o ve$ejné prostory a zele(, a to pokud 
mo"no za minimálních investic. Zrealizoval 
tehdy poprvé sout#" na v!stavu. Jejím téma-
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tem bylo pohnout obyvatele m#sta k tomu, 
aby objevovali jim neznámé 'ásti m#sta, do 
kter!ch by jinak nem#li d%vod zavítat. Vyti-
povala se tzv. „nemísta“. Podmínky sout#"e 
byly jednoduché: navrhnout zajímav! projekt 
nebo zásah na dobu jednoho léta. Po deinsta-
laci musí b!t v&e jako p$ed akcí. 

Druhá sout#", po t$ech letech, provázená 
rostoucím zájmem jak ve$ejnosti, tak odbor-
ník%, se zab!vala "elezni'ními areály.

Letos se jednalo o instalace v centrálním 
pr%myslovém areálu. Podmínky se zp$esnily, 
projekt nesmí p$esáhnout sumu 20 000 &v!-
carsk!ch frank% a autor si realizaci organizuje 
sám. M#sto zajistí pé'i a organizaci sout#"e.

Lausanne Jardins poskytují bez rozdílu 
p$íle"itost mlad!m architekt%m, student%m, 
um#lc%m i amatér%m. Pozitivním aspektem 
je zájem student% o aktuální problematiku 
praxe, mo"nost plánovat a stav#t v praxi, 
„v malém“, p$inese první praktické zku&e-
nosti. Je v&ak i &ancí na sebe upozornit.

http://www.lausannejardins.ch

!!!

Ve )v!carsku se projektanti sna"í prople-
tení mezilidsk!ch vztah% nov# aktivovat, za 
ú'elem zv!&ení kreativity a produktivity, ale 
i dlouhodobého udr"ení zdraví a „pohody“. 
Sna"í se p$em#nou b!val!ch pr%myslov!ch 
areál% p$isp#t k $e&ení aktuálních ekologic-
k!ch problém% a politicko-hospodá$sk!ch 
cíl%. 

Propojené mezilidské vztahy jsou v +e-
chách etablovány. A ladem le"ících pr%mys-
lov!ch areál% je k dispozici nes'etn#. +as 
hojí v&echny rány. Uzav$eme tedy mír s minu-
lostí, nezbavujme se bezhlav# v&eho, co nám 
ji p$ipomíná. Vyu"ijme tohoto spícího poten-
ciálu k novému pozitivnímu v!voji, s osobi-
tou atmosférou a závid#níhodn!mi kulisami, 
chra(me jej a dejme mu &anci, ne" nám zmizí 
p$ed o'ima.

V!m#na zku&eností je nezaplatitelná. Ná& 
obor ji" není velkou neznámou v kruzích 
ostatních obor%. Nové uva"ování, v!m#na ná-
zor%, vzájemné obohacování o v!sledky, po-
kud mo"no ji" mezi studenty, je velkou &ancí 
do budoucna – najít pro specifi cké problémy 
specifi cká $e&ení. D#kuji za mo"nost k tomuto 
procesu p$isp#t.
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