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Anotace 
 
New Urbanism 
New Urbanism (Nový urbanismus) je hnutí navazující na hnutí Urban Design (urbánní navrhování), které je anotováno 
v rámci tohoto dokumentu. Obě hnutí mají řadu společných dílčích cílů, ale liší se ve způsobu jakým k nim dojít: 
Již mnoho desítiletí existující hnutí Urban Design působí spíše zvyšováním povědomí a znalostí o kulturních, zejm. 
estetických aspektech tvorby měst a osídlení.  
Naproti tomu hnutí New Urbanism bylo vyprovokováno potřebou nové koncepce návrhu změn a zásahů do stavu obcí 
a osídlení po nepokojích v Newarku v 80-tých letech 20. století.   
New Urbanism chce reformovat mnoho aspektů územního plánování a využití území zástavbou, a v mnoha směrech je 
úspěšné: Přispěla k tomu spolupráce s agenturami, které pro rozvoj sídel a osídlení v USA vznikly a působí i jinde ve 
světě, stejně jako vstřebání výsledku některých jiných vlivů, jak ukazuje i diagram souvislostí hnutí New Urbanism, 
diskutovaný v úvodu této studie. 
New Urbanism se například nezříká principů proklamovaných hnutím TND (Traditional Neighborhood Design), využívá 
zpětné vazby z poradenských organizací jako je SmartGrowth nebo Urban Land Institute.  
Na okraji hnutí New Urbanism se připojují někdy i výstřední subjekty a názory, jak je ve 21. století v každé mediálně 
zajímavé oblasti časté - ať již to jsou až dogmatická pojetí TND (viz např. v Austinu, kde vyšel předpis jak projektovat 
TND distrikty, nebo neokonservativní nákresy k TND okrskům).  
Vznikají terminologické obtíže a nejasnosti (viz např. neostrý termín Mixed-Uses) vyplývající z nevyzrálosti  teorií 
zúčastněných disciplin, zejm. také urbanismu a architektury.  
 
Charta hnutí New Urbanism podporuje restrukturaci veřejné politiky i praktik výstavby, tak aby podporovaly 
následující principy: 
- obytné okrsky měst a obcí mají být různorodé ve způsobech užívání a v obyvatelstvu, 
- obce mají být navrhovány pro pěší i pro automobilní dopravu, 
- velká i menší města mají být fysicky utvářena jasně definovanými a bezbariérovými veřejnými prostory a objekty 
institucí obce. 
Urbánní prostory mají být rámovány architekturou a krajinným řešením, které oslavují místní historii, podnebí, 
ekologii a stavební praxi. 
Noví urbanisté podporují regionální plánování vytvářející otevřený prostor, architekturu v souladu s kontextem okolí, i 
vyvážený rozvoj práce a bydlení. 
Noví urbanisté věří, že jejich strategie může omezit zahlcování dopravy, zvýšit produkci dostupných bytů a opanovat 
rozptyl zástavby do krajiny.   
New Urbanism se také zabývá tématy jako je ochrana památek, bezpečnost ulic, zelené stavění, nové využití 
"brownfield" - opuštěných pozemků.  
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1 NEWARK 1969 -  impuls k novému urbanismu 

 

 

Obr.1.1 "Newark riots area" - zástavba zničená za nepokojů (věžáky) 

Zdroj: Wikipedie 
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Obr.1.2  Solidní starý fond a nová zástavba 2008 

Zdroj: Wikipedie 
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Obr.1.3 Úpadek Newarku v počtu bytů i obyvatel, West side Park, Newark, NJ, 

1960-2000 (podle USBC, 1960-2000), zlepšení po roce 1995.  

Zdroj: Wikipedie 

 

 

Obr.1.4 Snahou měst je zapojit do obnovy centra i převážnou populaci 

(ilustrační snímek - iniciativa PODR ze čtvrti Austin-East). 

Zdroj: Wikipedia. 



 5 

HISTORIE NEPOKOJŮ V NEWARKU 

From Wikipedia, the free encyclopedia (October 2008)  

 

Období po 2. světové válce 

Problémy v Newarku existovaly již za krize 1930. Velký počet významných občanů kteří ve městě žili odešlo. Mnozí 
přesídlili na předměstí a tam mají i své zájmy. 

Mnozí spojovali úpadek Newarku upozorňují na snížení rozpočtu města 1938 -1944 jako příčinu.  Po 2.svět. válce 
nastal relativní rozvoj i v Newarku.  

Někteří spojují úpadek Newarku se silnou novou obytnou výstavbou, jako starší město měl vždy problémy s bydlením.  

V roce 1944 oficiální studie zjistila, že 31% bytů je pod zdravotním standardem, jen 17% bytů bylo ve vlastnictví 
bydlících. Velkou část Newarku tvořily dřevěné budovy. Tisíce bytů bylo pod hranicí slušného (decent) bydlení. 
Špatný bytový fond byl zdrojem stížností a požadavků na správu města. 

Připojení bohatších předměstí do rámce města se nepodařilo, což zvyšovalo rozdíl proti centru. 

Mnohé problémy byly i před 2. světovou válkou. Federální vláda USA vyškrtla z obnovy měst celý centrální Newark, 
preferovala podporu hypoték na bělošských předměstích.  

Průmysl se také přesunoval za obvod města, kde měl lepší finanční podmínky a nebyl zatěžován obnovou starých 
budov.  

Výstavba nových dálkových komunikací rozdělila město a vysídlila mnoho obyvatel. 

Zvýšilo to možnost bohatším bydlet na předměstích a pracovat v centru města. 

Nechyběly poválečné pokusy o oživení města, které využívalo podpory stavby administrativních budov, vysoké školy 
využily 9 hektarů uvolněných přestavbou. 

Vznikl zde první kontejnerový  přístav v USA, mezinárodní letiště je úspešné dodnes. 

Dvě nejvyšší budovy Newarku i vážné chyby města s obecními byty a v obnově města přispěly k následné katastrofě, i 
když nebyly její jedinou příčinou. 

Správa města a její vůdci považovali nabídku federální vlády na 100% financování bytové výstavby za požehnání pro 
město. Jiná města byla skeptická ke koncentraci příliš mnoha chudých rodin a byla opatrnější.  

Úpadek zaměstnanosti ve výrobě vyvolal větší počet chudých, a tím i větší potřebu sociálních bytů.  

Newark tak měl ze všech měst USA největší podíl bydlících v městských bytech. 

Obnovou města byla nejvíce zasažena italsko-americká enkláva. Její 20 ha okrsek byl oficiálně označen za "slum" pro 
svou hustou zástavbu, byl zbourán a nahrazen modernistickými věžáky "Christopher Columbus Homes".  

Asanace území centra zasáhla i centrum okrsku.  

Po asanaci vzniklo 15 skupin malých bloků a dva "superbloky". Nová zástavba, která nikdy nesrostla se zbytkem 
okrsku, byla vyklizena v 1980-tých letech a 1994 byla demolována. 

Mezi 1950 - 1960 poklesla celková populace Newarku o 10%, zatímco stoupl o 20% počet ne-bělochů, kteří se 1966 
stali majoritní populací Newarku. Šlo o nejrychlejší takovou demografickou změnu ve městech USA. Nešťastnou 
okolností bylo, že imigranti - Portoričané a černoši z jižních států USA - sem přišli pracovat do průmyslu, zatímco 
průmysl rychle upadal.  

Nepokoje vzniklé z výše uvedených příčin propukly v roce 1967. Pro mnohé imigranty ze zemědělského venkova to 
byl i kulturní šok, když se na severu stali chudinou. 

Snížení počtu bělochů v Newarku proběhlo ještě rychleji než redukce práce v průmyslu. Přitom administrativa a 
ekonomická síla Newarku zůstala v bělošských rukou. 

Domovní fond, stále ještě vlastněný bělochy, degradoval v důsledku snížených investic na jeho údržbu, což zvýšilo a 
zrychlilo úpadek fondu bytů. 

Bez předchozího projednání s dotčenou populací bylo asanováno hustě obydlených 60 ha území pro campus 
university, která se nakonec přemístila na předměstí Madison. 

Nepokoje  "Revoluce ´67" propukly v roce 1967. 

O život přišlo 26 osob, 1300 bylo zraněno, 1600 uvězněno, nemovitosti v hodnotě 10 milionů dolarů byly zničeny. Více 
než 1000 pracovišť a obchodů bylo vypáleno, včetně potravinářských.  

Po nepokojích existovaly v oblasti nepokojů napolo opuštěné budovy až do r. 1990.  

Dalších 20 let pokračoval úpadek centra Newarku. Střední třída všech ras pokračovala v opouštění města. Vyvinuly se 
některé slumy chudoby a sociální isolace, staly se pro media příkladem urbánní beznaděje. 
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2 NEW URBANISM - vznik, Charta 

 
TAB.1 Souvislosti hnutí New Urbanisme 

Autor tabulky: Ing. arch. Jan Moučka, 2010 

 

Zdroj textů: http://www.cnu.org  CNU - Congres New Urbanist 

 

New Urbanism je hnutí které vstoupilo na scénu koncem 80-tých let až začátkem 90-tých let 20.století. 

"Noví Urbanisté" mají za cíl reformovat všechny aspekty výstavby nemovitostí. Jejich práce ovlivňuje regionální a 
místní plány. 

Jsou zapojeni do nové výstavby, urbanistické rehabilitace měst (urban retrofits) a předměstské dostavby (suburban 
infill). 

Noví urbanisté směřují k reformování všech aspektů výstavby. Jsou zapojeni do nové výstavby, péče o město a 
zástavbu proluk, 

Ve všech případech jsou okrsky (neighborhoods) Nových Urbanistů pro pěší a obsahují diferencovaná bydlení a 
pracoviště.  

Noví Urbanisté podporují regionální plánování venkova a krajiny (open space), vhodnou architekturu a územní 
plánování, vyvážený rozvoj práce a bydlení. 

Noví Urbanisté věří, že tyto strategie jsou nejlepší cestou snížení času, který lidé musí strávit v dopravních 
prostředcích, zvýšení produkce sociálního bydlení (affordable housing) a zvládnutí rozptylu měst (urban sprawl) do 
krajiny  

Mnoho dalších sfér, jako je ochrana památek, bezpečné ulice, městská zeleň jsou také obsaženy v Chartě New 
Urbanisme (CNU), jsou základním elementem hnutí. 
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Charta hnutí New Urbanism 

(The CNU Congress for the New Urbanism)  

CNU Kongres konstatuje odklon od investování ve městech, chaotický rozptyl měst do okolí (sprawl), rostoucí oddělení 
ras a příjmových skupin, zhoršování životního prostředí, úbytek zemědělské půdy a původní krajiny, narušování 
stavebního dědictví společnosti. Chápe je jako propojené negativní jevy při rozvoji společnosti, vyzývající k řešení.     

Noví urbanisté stojí před  

- obnovením existujících center a měst v koherentních regionech 

- přetvořením zástavby rozptylující se do krajiny (urban sprawl) 

- ochranou přírodního prostředí 

- ochranou našeho stavebního dědictví. 

Uznávají, že fysická řešení sama o sobě nevyřeší sociální a ekonomické problémy, ale bez podpory fysického rámce 
nemohou být udržitelná ani sama ekonomická vitalita, společenská stabilita, zdravé prostředí.  

Jsou zastánci restrukturace veřejné správy a praxe výstavby, pro podporu následujících principů: 

- obytné okrsky mají být různé (diversifikované) v užívání a obyvatelstvu, 

- sídla mají být navržena pro pěší i pro dopravu, 

- metropole i města mají být fysicky uspořádány vymezenými a všeobecně přístupnými veřejnými prostory a 
občanským vybavením (community institutions)  

- městské prostory mají být zarámovány architekturou a parky oslavujícími místní historii, přírodu a stavění.  

Noví Urbanisté jako hnutí  

- chtějí tvořit široce založenou pospolitost (citizenry), složenou z vůdčích osobností veřejné i soukromé sféry, 
komunitu aktivistů i multidisciplinárních profesionálů. Jsou oddáni obnovení vztahů mezi stavěním a tvorbou obcí, 
založených na občanské participací v plánování a návrhu,    

- chtějí obnovit naše domovy, bloky, ulice, parky, okrsky, čtvrti, města, regiony a životní prostředí. 

Noví Urbanisté prosazují následující principy vedení veřejné správy, praxe výstavby, urbanistického plánování: 

Na úrovni metropolí, měst a osídlení prosazují "metropolitní regiony" místně vymezené geografickými hranicemi 
odvozenými od terénu, vodních ploch, pobřeží, ornou půdou, krajinnými parky, řečišti. 

Metropolitní regiony je utvářena soustavou větších a menších měst, vesnic, každé 

se svým zřetelným centrem a ohraničením. 

Metropolitní region je základní ekonomickou jednotkou současného světa. 

Spolupráce vlád, veřejné správy, územního plánování, ekonomické strategie musí odrážet tuto novou realitu. 

Metropolitní region  má nutný a křehký vztah ke svému zemědělskému zázemí a krajině. Tento vztah je 
environmentální, ekonomický a kulturní. Zemědělská půda a krajina je pro metropoli jako je zahrada k domu. 

Způsob zástavby nesmí znejasnit  nebo smazat hranice metropole. Zástavba v prolukách  do existujících urbánních 
území zachovává environmentálních zdroje, ekonomické investice i sociální tkáň, při zhodnocení upadající nebo 
opuštěné plochy. 

Metropolitní region musí vyvíjet strategie povzbuzující zaplňování proluk, oproti okrajovému růstu. 

Kde je vhodné, aby nová zástavba vznikala na plochách přilehlých k hranicím sídel, musí být organizována formou 
okrsků, formou čtvrtí a funkčních distriktů, integrována a s charakterem existující zástavby.  

Prostorově oddělené a odlehlé zástavby musí být vyvíjeny jako města a vesnice, se svými vlastními hranicemi, 
plánovány s vyvážením bydlení a práce, ne jako noclehárenská předměstí, 

Výstavba a přestavba menších měst má respektovat historické charakteristiky, minulost a hranice. 

Menší města regionu mají přinášet a přiblížit široké spektrum veřejných a soukromých činností a tím podporovat 
regionální ekonomiku, což je blahodárné pro lidi všech příjmových skupin. Sociální bydlení má být rovnoměrně 
rozloženo v celém regionu, aby pracovní příležitosti byly vyrovnané a předcházelo se koncentraci chudoby. 

Fysická organizace regionu má být podporováno sítí dopravních alternativ. Veřejná doprava, pěší a cyklistické sítě 
maximalizují dostupnost a mobilitu v celém regionu, a snižují závislost na autech. 

Příjmy a zdroje mají být sdíleny vzájemně mezi sídly a centry v regionu, čímž se vyhnou destruktivní soutěži o výnos 
daní, a naopak podpoří racionální koordinaci v dopravě, rekreaci, veřejných službách, bydlení a veřejné vybavení. 



 8 

Základy metropolitních regionů 

Okrsek, čtvrť a koridor jsou základní prvky výstavby a přestavby metropolí. Formují rozlišitelné plochy, což 
povzbuzuje občany k převzetí odpovědnosti za jejich údržbu a další rozvoj.  

Okrsky mají být kompaktní, výhodné pro pěší a být smíšené (mixed-use). 

Čtvrti mají celkově zdůrazňovat nějaké zvláštní činnosti, a jejich návrhy mají pokud možno sledovat okrskové 
principy, poskytovat bydlení a sdílené vybavení. 

Koridory jsou propojením okrsků a čtvrtí v metropolích. Jsou jimi městské třídy, linie kolejové dopravy, řeky i aleje. 

Mnoho denních aktivit má být ve vzdálenosti vhodné pro pěší z bytů (walking distance), dovolovat nezávislost těm, kdo 
neřídí auta, zvl. starým a dětem. 

Propojené sítě ulic navrhovat tak, aby povzbuzovaly pěší docházku, snižovaly počet a délku výjezdů auty, šetřily 
energii.  

Dopravní koridory 

Veřejná doprava, dobře navržená a koordinovaná, může napomoci organizovanosti struktury regionu a revitalizovat 
urbánní centra. Naopak dopravní koridory nesmějí odebírat finanční zdroje na úkor revitalizace center. 

Vhodné hustoty bydlení a jiná využití území mají být v pěší dostupnosti od zastávek a dovolovat tak veřejné dopravě, 
aby se stala schůdnou alternativou k osobním autům. 

Soustředěné okrsky občanské vybavenosti, úřadů a obchodů mají být vloženy do okrsků a čtvrtí, a netvořit navzájem 
vzdálené samostatné jednoúčelové komplexy. Školy mají být dimenzovány a umístěny tak, aby děti do školy šly pěšky 
nebo jely na kole. 

Ekonomické zdraví a harmonický vývoj okrsků, distriktů a koridorů lze zlepšit i grafickým designem, např. orientačním 
systémem. 

Parky, počínaje drobnými plochami zeleně až po velká hřiště a celoměstské parky, mají být rozmístěny do okrsků. 
Chráněná zeleň a volná krajina mohou být využity pro ohraničení okrsků a čtvrtí. 

Bloky, ulice a budovy  

Hlavním úkolem městské architektury a formování krajiny je fysické vymezení, hmotová určitost, individuálnost ulic a 
veřejných prostor,  jako míst sdílených funkcí. 

Architektonická řešení jednotlivých budov musí navazovat na okolní zástavbu kontinuálně, a to bez ohledu na dobový 
styl. 

Revitalizace veřejných prostranství silně závisí na osobní bezpečnosti jejich uživatelů a na prevenci hrozících  risik.  

Návrhy ulic a budov mají zvyšovat bezpečnost prostředí, ne však na úkor přístupnosti a otevřenosti. 

V soudobých metropolích se musí zajistit, aby provoz aut respektoval a zůstal v harmonii s pěším provozem a s typy 
veřejných prostranství. 

Náměstí a ulice musí být bezpečné, komfortní a zajímavé pro chodce. 

Jejich dobré návrhy povzbuzují k procházkám, jsou místem pro setkávání sousedů, chrání jejich komunity. 

Architektura a zeleň musí odpovídat lokálnímu klimatu, terénu, historii a místní tradici stavění. 

Veřejné budovy a místa občanských shromáždění vyžadují významné místo, aby zesilovaly místní identitu a kulturu 
demokracie. Zasluhují odlišitelný vzhled, protože jejich role je odlišná od jiných budov a prostor, které jsou běžnou 
součástí městské tkáně. 

Všechny budovy mají poskytovat obyvatelům jasný smysl místa, počasí a času.  

Přírodní metody vytápění a chlazení mohou být účinnější a mohou efektivněji využívat zdroje než mechanické 
systémy. 

Ochrana a obnova památek, čtvrtí a krajiny stvrzuje kontinuitu a vývoj občanské společnosti. 
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3 MINULOST, NOVÉ IMPULSY 

 
Obr.3.1 New Urbanism integruje náměty jiných hnutí: Náměty organizovanější 

formy sídel (nahoře) a propojením měst s okolím a tradicí (dole). Zdroj: Wikipedia 

 

3.1 Urban Design 

From Wikipedia, the free encyclopedia (October 2008)  

 

PRINCIPY URBÁNNÍHO DESIGNU 

 

Urban Design se zabývá uspořádáním, vzhledem a funkčností menších i větších měst, zvláště pak ztvárněním a užitím 
městského prostoru. Tradičně je nahlížen jako součást urbanistického (územního) plánování, krajinné architektury, 
architektury, v poslední době bývá spojován se vznikajícími  disciplinami jako je krajinný urbanismus. 

Svou rostoucí vahou ve výše uvedených disciplinách je lépe definován jako návrhová praxe, operující na průsečíku 
všech tří uvedených disciplin (urbanistického plánování, krajinné architektury, architektury), a vyžadující dobré 
znalostí  řady jiných disciplin jako je ekonomie, politická ekonomie a sociální teorie,  

 

Teorie urbánního designu 

Teorie urbánního designu se především zabývá  

- návrhem a správou veřejného prostoru (tj. veřejného životního prostředí,  "public realm" a "public domain", 

- způsobem jakým je veřejný prostor vnímán a užíván.  
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 Veřejný prostor zahrnuje veškerý prostor, volně a denně používaný veřejností, jako jsou ulice, náměstí, parky a 
veřejná infrastruktura. 

Některé aspekty prostoru v soukromém vlastnictví, jako jsou fasády budov nebo soukromá zeleň, se také týkají 
veřejného prostoru a jsou tudíž také předmětem teorie Urban Design. 

Mezi důležité spisovatele a obhájce teorie urbánního návrhu patří zejména (v abecedním pořádku): 

Christopher Alexander, Michael E. Arth, Edmund Bacon, Ian Bentley, Peter Calthorpe, Alex Krieger, Gordon Cullen, 
Andres Duany, Jane Jacobs, Jan Gehl, Bill Hillier, Kevin Lynch, Roger Montgomery, Aldo Rossi, Colin Rowe, Robert 
Venturi, William H. Whyte, and Elizabeth Plater-Zyberk. 

I když jsou discipliny  "urbánní návrh" a "urbanistické plánování" propojení,  odlišuje se první z nich se soustřeďuje na 
fysické vylepšení veřejného prostoru, zatímco druhá má v praxi tendenci ke správě soukromé zástavby pomocí 
platných plánovacích metod a programů a jinými ustavenými způsoby řízení zástavby. 

Ve veřejném prostoru často dochází k překrývání odpovědností správy několika různých veřejných orgánů navzájem a 
vůči zájmům vlastníků blízkých nemovitostí, a také požadavků různých a často soupeřících uživatelů.  

Úkoly urbánního designu 

Návrh, stavba a správa veřejných prostor obvykle vyžadují konsultace a vyjednávání napříč různými sférami. 

Urbánní design jen zřídka má stupeň tvůrčí svobody, jaký se někdy nabízí v profesích jako je architektura. 

Obvykle vyžaduje interdisciplinární vstupy, s vyváženou účastí řady oborů, mezi nimi inženýrství, ekologie, místní 
historie, plánování dopravy. 

Měřítko a stupeň zohledněných detailů se mění v závislosti na kontextu a potřebách. Sahá někdy (i když zřídka) od 
návrhu celých měst, jako u Washington DC, australské Canberry, plánu Islamabadu, přes Keviny Lynche "postižení 
obrazu celých regionů", až do návrh uličního nábytku. 

Urbánní design může zahrnovat návrhové  a rámce regulativů, nebo dokonce návrhy správních předpisů pro výstavbu, 
reklamu atd., a v tom smyslu se překrývat s územním plánováním.  

Může zahrnovat návrh určitých prostranství a staveb, a tom smyslu se překrývat s architekturou, krajinnou 
architekturou, dopravním inženýrstvím a průmyslovým designem.  

Může také zahrnovat "správu místa", zahrnující a napomáhající užívání a správě městských prostranství a veřejného 
prostoru  

Velký objem práce urbánního návrhu dělají územní plánovači a krajinní architekti, ale jsou i profesionálové, kteří se 
identifikují jako urbánní designéři.  

Mnoho architektonických, krajinných a územně-plánovacích programů zahrnuje kritéria a teorii urbánního návrhu, a 
roste počet universitních programů nabízejících diplomy v urbánním designu,m obvykle jako postgraduální stupeň.   

Metoda urbánního designu 

Urbánní strukturu - z jakých částí místo vzniklo a jak části navzájem souvisejí   

Urbánní typologii, hustotu a udržitelnost - prostorové typy a morfologie související s intensitou využití, spotřebou 
zdrojů a práce, a udržení komunit, 

Dostupnost - vybavení pro pohodlí, bezpečnost a výběr při dojížďce a průjezdu místem,  

Srozumitelnost a orientace - pomoc lidem při pochopení fungování místa 

Oživení - návrh míst stimulující aktivity veřejnosti 

Funkčnost a vhodnost - navrhovat plochy města tak, aby podporovaly zamýšlené varianty činností 

Doplňkové smíšené užívání - rozpoznání a vyhodnocení rozdílů míst navzájem 

Řád a náhoda - vyvážení souvislostí a variant v urbánním prostředí při respektování obou aspektů 

Kontinuita a změna - rozmístění lidí v čase a místě, včetně respektu k dědictví a podpoře současné kultury  

Občanská společnost - vytvářet místa kde se lidí svobodně setkávají jako sobě rovní, jako důležité komponenty 
sociálního kapitálu. 

 

Historie urbánního designu 

I když se současné používání termínu "urbánní design" datuje až od poloviny 20. století, urbánní design je praktikován 
v celé historii lidstva. 

Starověké příklady pečlivě plánovaných a navržených 

měst existují v Asii, Indii, Africe, Evropě i Americe, a jsou obzvláště známy v klasické čínské, řecké a římské kultuře.   
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Evropská středověká města jsou často dávána jako příklady "organických" měst bez návrhů řešení. Existují ale jasné 
příklady uznávaného urbánního designu ve Florencii aj. 

Zdá se, že propojení mezi navrženými urbánními prostory a lidskou myslí je oboustranné, že odraz urbánního prostoru 
na lidské chování je prokázáno.   

René Descartes ve své Diskusi o metodě potvrdil vliv renesanční na sebe sama. Mnoho dokladů existuje, že renesanční 
geometricky jednoduché ulice byly vjemovým stimulem, který vedl k vývoji deskriptivní geometrie. V literatuře 
existuje mnoho důkazů, že i v evropské renesanci a osvícenství tato dvojí vazba existovala, například v projektech a 
realizacích francouzských zahrad ve Versailles. 

Moderní urbánní design je často považován za část širší discipliny územního plánování. Jiní se domnívají, že územní 
plánování vzniklo jako hnutí, které se původně zabývalo otázkami urbánního designu. 

Camillo Sitte a jeho City Planning According to Artistic Principles (1889) je takovým dokladem prvotmního zájmu 
urbánním designem, stejně jako pozdější hnutí City Beautiful v severní Americe.  

"Urban design" jako samostatný vědní termín byl poprvé použit, když Harvardská universita hostila sérii 
stejnojmenných konferencí od roku 1956. 

 

Použité zdroje: 

BARNETT, Jonathan. An Introduction to Urban Design. New York : Harper & Row, 1982. ISBN 0-06-430376-4. 

CARMONA, Matthew; TIESDELL, Steve. Urban Design Reader. Amsterdam : Elsevier Press, 2007. ISBN 0-7506-6531-9. 

HARDINGHAUS, Matthias. Learning Outcomes and Assessment Criteria in Urban Design: A Problematisation of Spatial 
Thinking. The Online Journal of the Centre for Education in the Built Environment. 2006, vol. 3, n. 2, s. 9-22. 

LARICE, Michael; MACDONALD, Elizabeth. The Urban Design Leader. New York : Routledge, 2007, ISBN 0-415-33386-5 

HILLIER, B.; HANSON, J. The Social Logic of Space. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. ISBN 0-521-36784-0. 

 

3.2  Gentrifikace 

   

From Wikipedia, the free encyclopedia (October 2008)  

Citace ze stati zveřejněné na internetu 

Zdroj: CARLSON, Neil. “Urban Gentry: What Happens When a Neighborhood Starts to Sell Its Soul?” Ford Foundation 
Report Online Spring 2003. 

 

"Poměštění" Brooklynu 

V 90-tých letech se  gentrifikace stala nejžhavěji posuzovaným tématem v USA. I když urbanisté a odborníci na 
bydlení přou o přesnou definici, lidé kteří tehdy žili ve velkých městech USA poznali gentrifikaci na první pohled. 
Ekonomicky aktivní příslušníci střední vrstvy (většinou bělochů) se stěhovali do upadající čtvrti města (obvykle 
komunity barevných), kde bytový fond je celkem zdravý a ceny nemovitostí a nájmy jsou levné. 

Domy jsou renovovány a zahrady zvelebeny. Jak se příchozí stěhují, nájmy a ceny stoupají, a starousedlíci jsou 
vytěsňováni. Mezitím se zavedené obchody zavírají a nové otvírají - kavárny a zásobující nové, bohatší obyvatele 
okrsku. 

Rozsah gentrifikace a její důsledky pro městské komunity jsou hůře srozumitelné. Na jedné straně mohou stoupající 
ceny nemovitostí zvýšit příjmy zabydlených vlastníků domů. Poctivé nebo ne, nové peníze často přinášejí lepší služby 
města - policii, čištění, školy - což prospěje všem obyvatelům.  

Na druhé straně je zde moment, ve kterém je duch okrsku nevyléčitelně změněn. Starousedlíci jsou vymístěni a 
městská střední třída zůstává v okrsku nových drahých bytů a obchodů. 

"V upadajícím okrsku, který je radikálně odlidněn nebo až zpustošen, lidé kteří tam bydlí přivítají příchozí, kteří tam 
chtějí investovat a žít. Problém je v tom, že když proces gentrifikace nastane, není vždy možné udržet jej v 
rovnováze.  

Jak dosáhnout této rovnováhy? Jak chránit zájmy dosavadních obyvatel při uvolňování cesty pro nové obyvatele? Jak 
podporovat nové investice do okrsku, without condoning displacement and profiteering? Nejsou snadné odpovědi na 
tyto otázky, ale dvě lokální organizace - Komitét Fofth Avenue FAC v Brooklynu založená koncem 70tých let a  
Lokální organizace PODER v Austinu - vyvinuly inovativní cesty jak zvládnout gentrifikaci. 

Jistý problémový okrsek v Brooklynu trpěl plošným opouštěním v blight, bylo zde 200 prázdných budov a 150 
prázdných parcel na každé čtvereční míli. Nicméně blízkost Prospekt Parku, s historickými režnými budovami a dobře 
stavěnými bytovými domy, udělaly okrsek zralým pro gentrifikaci, zaměřenou na "zlepšení okrsku pro každého".  
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Do r. 1970 stavitelé bytů a organizace komunity využívali možnosti, odpovídající státní politice "Affordable Housing" - 
"dostupných bytů". 

Od svého založení developer FAC postavil více než 600 dostupných bytů, v kombinaci s byty do vlastnictví a 
nájemními. Při jejich výstavbě plnil FAC funkci stavebníka - najímal dodavatele a kombinoval financování ze 
soukromých a veřejných zdrojů, zdrojů města i úvěru od federálního fondu pro rodiny s nízkými příjmy. Jestliže však 
roste deficit bytů, stával se kapitál vzácnější.  

Většina "dostupných bytů" je pro obyvatele vydělávající až polovinu středního příjmu v okrsku nebo méně. Většina 
bytů budovaných FAC je střední velikosti, s 1 nebo 2 ložnicemi, méně již svobodáren pro seniory a jedince s nízkými 
příjmy.  

V 80-tých a 90-tých letech tvořili migranti do čtvrti velké rodiny a existující bytový fond v okrsku byl všeobecně 
nevhodný pro jejich potřeby - byty se 3 nebo 4 ložnicemi zde jsou vzácné, v přelidněných bytech se 2 ložnicemi žijí  
stísněně i čtyři generace, když jejich děti a vnuci si nemohou dovolit se odstěhovat. 

Mnoho bytů je v malých budovách, které nejsou předmětem městských zákonů o ochraně nájmů. Uprostřed 
devadesátých let starousedlí chudí byli vytlačeni, s nimi odešel i duch komunity a její diversita.  

V letech 1990 až 1999 nájmy v New Yorku vzrostly podle statistik města o 37- 48 procent, podle druhu bytového 
domu. 

Došlo k protestům starých nájemníků, při kterých v Brooklynu přivezl plný autobus protestující až k majitelům domů, 
kteří ztrojnásobili nájemné, což se stávalo zvláště v případech, kdy dům měl nového majitele. 

 

Referenční adresy internetu 

Ford foundation [online]. New York : Ford foundation, c2010 [2010-10-05]. Dostupný na WWW: 
http://www.fordfound.org/publications/ff_report/view_ff_report_detail.cfm?report_index=394 

City of Austin. Gentrification committee report [online]. Austin : City of Austin [cit. 2010-10-05]. Dostupný na WWW: 
www.ci.austin.tx.us/housing/downloads/gentrification.pdf. 

The Heritage Society. The Heritage Society [online]. Houštin : The Heritage Society, c2005 [2010-10-05]. Dostupný na 
WWW: http://www.heritagesociety.org/ 

 

Použité zdroje: 

CRUMP, J. Deconcentration by demolition: public housing, poverty, and urban policy. Environment and Planning D 
Society and Space. 2002, roč. 20, s. 581-596. 

GOETZ, E. The politics of poverty deconcentration and housing demolition. Journal of Urban Affairs. 2000, roč. 22, 
č. 2, s. 157-174. 

LEES, L. A re-appraisal of gentrification: towards a geography of gentrification. Progress in Human Geography. 2000,  
roč. 24, s. 389-408. 

LEY, D. The new middle class and the remaking of the central city. Oxford : Oxford University Press, 1997. 

NEWMAN, K.; BOCKMEYER, J.; LINDSAY, R. Expanding community participation: the federal urban emprovement 
zones. Urban Affairs Review. 1998, roč.33, s. 530-558. 

 

3.3  TND - tradiční nové okrsky 

 

3.3.1 TND v akci 

TND si hledá své místo v administrativě USA, která již obsahovala nástroje správy území: 

Územní plánování se šířilo předpisy administrativy (na úrovních federace, státy, counties, statutární města - obce - 
volná krajina). 

Zoning (regulace využití území) je v USA založen na závazných zákonech a je právně vymahatelný.  

Praxe aplikace TND si však z existujících nástrojů správy využití území někdy osvojila i některé charakteristiky, pro 
kulturní a demokratickou Evropu neobvyklé a nepřijatelné: 

Např. administrativa v Austinu (hlavním městě státu Texas) vydala závazné předpisy i pro architekturu a  urbanismus, 
negativně regulují i odbornou a výtvarnou architektonickou a urbanistickou tvorbu.  

Územní plánování i zoning procházejí vývojem, na který musí související metody a nástroje reagovat, což platí jak pro 
celý New Urbanism, tak pro jeho součásti, jako je TND:  
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Územní plánování USA si vytvořilo techniku překryvných distriktů, která umožňuje jeho koncepce doplňovat a 
prohlubovat, resp. promítat změny územního plánu do změn v zoningu.  

Zoning používá metodiku PUD (Planned Unit Development, viz Kap.4) pro uskutečnění velkých urbanistických operací 
na mnoha  pozemcích, na kterých je nutné pružně upravit zoning. Škála používaných technik je prakticky vždy tak 
složitá, jako technika zoningu jako celku (například posuzování vlivu činností na životní prostředí provést technikami 
EIA aj. 

Metodika PUD je nově také nástrojem správy území USA na úrovni okresů (counties) a to pro regulaci zástavby v 
krajině nebo suburbánní zástavby mimo hranice obcí a měst. 

Metody TND se v praxi uplatňují v činnosti některých poradenských agentur (viz kap. 4), jejichž práci na jedné straně 
podporuje, na druhé od nich přebírá některé techniky a zahrnuje je do svých doporučení (mixed-use aj.).  

Dále se k TND připojila i spontánní lidová tvořivost (pod vlivem médií a lokálních subkultur) a potlačené historické 
zátěže, jak ukazují některé zde uvedené příklady (jižanství - viz TND schéma okrsku, romantické vidiny). 

Nicméně hnutí TND je až dosud nejbohatším teoretickým zázemím hnutí New Urbanism. 

 

3.3.2 Předpisy pro TND města Austin (Texas)  

 

Cíle Tradičních obytných distriktů 

Okrsky TND v Austinu mají poskytovat vyváženou směs obydlí, maloobchodů, pracovišť, občanských zařízení a 
zotavení, dosažitelných v pěší dostupnosti. Sortiment budov pro bydlení zahrnuje jednorodinné domy, duplexové domy 
(2 shodná nadzemní podlaží), řadové rodinné domy, bytové domy. Cellem je uspokojit v TND potřeby domácností 
různého věku a příjmů i podporu jejich různorodé skladby. 

Předpis o zástavbě pozemků obsahuje ilustrované  pro každý z cílů. Tyto  musí být použity při formulování 
architektonických norem TND - Tradičních obytných distriktů. 

Přepis obsahuje například následující  

Architektonická slučitelnost 

 A: Každá budova a musí obsahovat architektonické styly, stavební materiály a barvy použité na okolních budovách 

 B: Každá budova vyšší než jednoipodlažní má jasně vymezit hranici mezi podlažími budovy pomocí pásů, říms nebo 
podobných architektonických detailů. 

 C: V komplexech bytových domů, řadových rodinných domů, nebytových i smíšených (mixed use) staveb, musí v 
témže bloku dodržovat linie říms stejně vysokých budov. 

 D: Zástavby na smíšených plochách (mixed-use) musí mít šikmé střechy, pokud není schváleno stavebním úřadem jiné 
řešení. Střechy musí vytvářet přesahy v co největší možné míře (hic!). 

Sloučení (integrace)  funkcí 

 A: Na smíšených obytných plochách na obvodu centra okrsku nesmí  výška a objem budov zpravidla překročit 
dvojnásobek výšky a objemu přilehlých budov. 

 B: Komerční a smíšené budovy umístěné na smíšených obytných plochách musí mít jednotný (integrate) vzhled s 
okolím a nesmějí všeobecně překračovat dvojnásobek výšky a objemu přilehlých budov. 

 C: Podlaha v přízemí řadových rodinných domů musí být nejméně 18 inch nad úrovní chodníku, tak aby bylo zajištěno 
soukromí obyvatel přízemních bytů. 

Obdobně detailní normy TND jsou předepsány také pro další prvky využití území: 

- velikost okrsku, 

- uliční síť a systém dopravy,  

- směs (mix) způsobů využití území a různorodost bydlení, 

- veřejná zeleň, 

- veřejné budovy a dominanty, 

- rozmístění budov a vztah mezi typy budov, 

- podpora pěších aktivit, 

- architektura pro zdůraznění centra a hlavních křižovatek. 
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Obr.3.2 Některými impulsy hnutí TND se oživují i stíny minulosti - sociální ¨ 

inženýrství a segregace (legenda viz text).     

Zdroj: Wikipedia. 
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  Obr.3.3 Cílem hnutí TND je strukturovat zástavby i pomocí formy budov - 

například věžemi na nárožích bloků. 

Zdroj: Wikipedia. 

 

4 Realizace New Urbanism v praxi 

   

4.1 PUD - pružná forma urbanistických operací 

 

PUD - Planned Unit Development v USA 

PUD - "plánované jednotky výstavby", je název procedury regulace využití území, kterou se ve vymezeném území mění 
platný zoning, aniž by se tím ovlivnila celková struktura využití území obce co do skladby a rozsahu druhů a využití 
území. 

PUD - Planned Unit Development, je také název typu zástavby, vzniklé seskupení různých navzájem slučitelných 
využití území, jako jsou bydlení, rekreace, maloobchodní střediska a pracoviště, to vše na jednom pozemku a 
společně realizované.  

Technika PUD vznikla ve správě území v USA v 50-tých letech 20.století. V té době byla již v USA zavedena regulace 
využití území zoningem, právně závazným předpisem (městského zákona apod.), a PUD se stal postupně jednou z 
významných technik zoningu. 
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Zoning byl často předmětem kritiky pro svou celkovou nepružnost a pro vytváření úcelove i fysicky monotónních okrsků 
a čtvrtí. Zoning vznikl v USA pod výrazným vlivem francouzského psaného práva - Bode d´Urbanisme. 

Analogické s francouzskou legislativou je i PUD, které je analogií PAZ - Plans d´aménagement des zones. Metoda PAZ, 
stejně jako PUD v USA, umožňuje měnit platný územní plán tak, aby umožnil realizovat velké urbanistické operace, 
při respektování celkových záměrů územního plánu, již vybudované infrastruktury měst, hledisek životního prostředí 
aj.  

Zatímco ve Francii zůstal PAZ nástrojem realizace územních plánů, v USA se PUD staly nástrojem zoningu, právně 
závazného předpisu vzniklého na základě strategických záměrů a dokumentů.  

Cíle i hlavní techniky obou metod - PAZ a PUD - jsou v zásadě shodné, v USA však došlo k vývoji PUD i na jiné sféry 
aplikace. Nejvýznamnější jsou aplikace na urbanistické operace ve volné krajině, kde se PUD stává schůdnou a 
úcinnou metodou dosahování řádu v území, zejména  

- při zamezení tak negativních jevů, jako byl a je tzv. sprawl, rozptyl zástavby do krajiny, 

- při regulaci využití území malých obcí a v krajině, která je jinak ve správě okresů (counties). 

 

Rozmach PUD 

PUD je aplikován od malých shluků budov se společnými venkovními plochami, až po správu nových a rozvíjejících se 
měst s tisíci obyvateli a různými způsoby využití území. Za PUD se však obvykle označují operace v rozsahu 100 až 
2500 akrů.  

PUD se v USA stal významným prostředkem pro realizaci všech idejí New Urbanism, stejně jako idejí jiných hnutí jako 
TND, popsaných v této studii. Pro instituce spravující území se PUD stal významným pomocníkem při rozvoji měst, 
ochraně krajiny, památek a jiných zdrojů.   

V médiích USA a na internetu je možné najít mnoho realizovaných příkladů PUD z USA a Kanady. Konsultační agentury 
propagují PUD při svých zakázkách v Asii a jinde. 
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Obr.4.1 Metodika PUD Planned Unit Development (plánovitá jednotka zástavby) 

umožňuje velkorysejší řešení zástavby měst, zvyšuje pružnost regulace zoningem. 

Srovnání velkých možností využití plochy pozemků PUD (nahoře) ve srovnání 

s jednotvárností běžných řešení nízké zástavby. 

Zdroj: Wikipedia. 
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4.2  Nezisková agentura ULI - Urban Land Institute 

 

Přehled zkušeností s víceúčelovou zástavbou (mix-use development, MDX) v USA a Singapuru a jejich aplikabilita v 
Hong-Kongu. Podle zprávy z konsultace Urban Land Institute v lednu 2002  

 

1. Tento text je výzkumná zpráva o různých názorech a analýzách těžících z různých zdrojů.  

Názory a analýzy obsažené v tomto textu  mají podporovat veřejnou diskusi a vstup do plánovacího procesu "HK2030 
Study" (Hong Kong v r. 2030) a nemusejí být názory SARG (hong-kongského partnera).  

Konsultace byla věnována pojetí a přehledu aplikace víceúčelové zástavby (MXD) v USA. Vztahuje se také na 
současné iniciativy v územní politice v Singapuru, zkoumá také výzvy a příležitosti k uplatnění ve strategickém 
plánování v Hong Kongu. 

2. V Severní Americe je víceúčelová zástavba (MXD) definována jako zástavba se třemi nebo více ekonomickými 
aktivitami, které jsou funkčně a fysicky integrovány do společného záměru. Někdy jsou kanceláře dominantní 
aktivitou, někdy maloobchod. bydlení nebo hotely, někdy není dominantní aktivita zřejmá. MXD jsou často 
charakteristické výrazným vzhledem a měřítkem vůči okolní zástavbě. Mohou také obsahovat hlavní veřejné služby a 
zařízení (amenities), které přispívají k jejich šírení nebo pozornosti (ULI, 1987). 

Počátky pojetí MXD v USA 

3. Z důvodu neexistence rychlých dopravních systémů, potřeby bezpečnosti a komfortu přepravy, vykazuje mnoho 
starších měst rysy kompaktnosti, vysoké hustoty a integrace smíšených funkcí. Tento kontext pro zástavbu a její 
plánování se změnil v důsledku nových konstrukcí, vynálezem automobilu, velkým růstem území měst, a zákonů o 
zoningu (jako je oddělení bydlení od znečišťující výroby). Americké plánování měst je většinou charakterizováno 
nízkou hustotou a oddělením území mezi funkce s malou vzájemnou pěší interakcí 

4. Zástavby typu MXD se v Severní Americe prosadily v 60-tých letech. V 70-tých letech jejich užívání rostlo a v 80-
tých letech se staly dozrálým typem zástavby. Místem jejich vzniku byla centra (downtown) měst. Staly se ohniskem 
revitalizačních programů, které měly obnovit diversitu center tím, že lokalizované aktivity rozšiřovaly funkce a 
generovaly v nich další činnosti. Mnoho z MXD obsahují kancelářské, ubytovací a maloobchodní funkce. 

5.V dalších letech MXD expandovaly na hranici center měst. Jsou zvláště efektivní v tom, jak oddělují obchodní 
aktivity v centrech od obytných funkcí na předměstích (suburbs). Mnoho z těchto území jsou také dobře napojeno na 
systémy hromadné dopravy, které se stávají komerčně schůdnějšími.    

6. V posledních letech mají MXD rostoucí význam v poměru k jednoúčelovým projektům, zvláště na předměstích. 
Rostoucí ceny půdy na předměstích vyvolávají potřebu kvalitnějších projektů a rychlejší realizace, což jsou obvyklé 
vlastnosti MXD. Vedle tradičních aktivit jako kanceláří, maloobchodu, hotelů a bydlení se do MXD zahrnují prvky jako 
kultura, rekreace a zábava.  

7. Je možné identifikovat tři formy MXD: 

-  megastruktury s mnoha mrakodrapy, obvykle s jednotlivými budovami spojenými společnou (pěší) deskou nebo 
atriem, 

-  izolované struktury s pěším propojením, bez spojujících konstrukcí, ale propojené "konektory" na terénu, nad 
terénem nebo i pod ním, 

-  polyfunkční  věže - "zástavby s vertikálně smíšenými funkcemi", "vertikální MXD" - s aktivitami umístěnými v jediné 
věžové budově.  

8. Vertikálními MXD je řada budov v Chicagu, např. John Hancock Center se 100 podlažími. Kondominia (bytové části) 
zaujímají dolní a nejvyšší podlaží, kanceláře jsou uprostřed, další funkce jako banky, parkoviště, restaurace a 
velkoobchod zaujímají různá podlaží v těchto budovách. 

Jiným dobrým příkladem velmi intensivní zástavby centra, orientované na potřeby obchodu ale zahrnující četné další 
vybavení a doprovodné funkce, je Rockefeller Center v New Yorku. Integrace mnoha kancelářských budov s 
maloobchodem, rekreací a kulturními zařízeními je příkladná, a Rockefeller Center je jedním z prvních a 
nejvýznamnějších prototypů smíšených zástaveb, které začaly vznikat v 60-tých letech (viz Urban Land Institute, 
1989, p. 10). 

Monofunkčnost a polyfunkčnost 
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9. V průběhu 80-tých a 90-tých let byla ostře kritizována praxe zoningu (systému regulace využití území) oddělovat 
funkce využití území. Kritizována byla z důvodů životního prostředí, sociálních a ekonomických. Tato kritika se 
soustřeďovala kolem ohrožení "udržitelnosti" a bezpečnosti, vznikajícího v důsledku vylidněných předměstí. 
Všeobecně se věří, že víceúčelové zástavby jsou "udržitelnější" tím, že snižují potřebu dopravy, a že mohou pomoci 
při vytvoření vitality a diversity v jinak monotónních městských území s jedinou, cyklickou aktivitou. 

10. Profesionálové územního plánování v USA dávají přednost MXD zvláště z následujících důvodů následujících 
faktorů: 

- zvyšují příjmy obcí, 

- zlepšují životní prostředí měst, 

- řeší vylidňování a úpadek, 

- zlepšují užívání městské hromadné dopravy, 

- integrují činnosti pro veřejnost (např. umělecké a kulturní s hotely). 

 

Faktory favorizující MXD  

11. Jak již bylo uvedeno, klíčovou roli v podpoře MXD hrálo mnoho faktorů, z nich nejvýznamnější jsou podle ULI 
1989: 

a) Mnoho příliš jednoúčelových zástaveb jako 

- obytné parcelace odkázané na automobily, 

- shopping centra  

- kancelářské čtvrti (office parks),  

které mohly soutěžit s obchodními centry měst (CBD), ale byly lépe umístěny pro obsluhu rostoucího počtu obyvatel v 
předměstích, byly označeny jako "redukující města a krajinu na obdobu jakousi jednotvárnou, nezáživnou kaši". 
Funkčně smíšené zástavby lze brát jako odpověď na anonymitu, zaměřenou na zástavbu ve velkých krocích a se 
zvláštním smyslem pro identitu. 

b) Zapojením velkých korporací a finančních institucí do výstavby realit se stal kapitál dostupný pro velké projekty. 
Tento faktor souvisí s všeobecným posunem v toku kapitálu ´do velkorysých, velmi viditelných projektů.  

c) Cesty ke stavbě větších "udržitelných hodnot" našli developeři v vyšších hustotách a víceúčelových zástavbách. 
Tyto vyšší investice také povzbudily stavební firmy k rychlé realizaci na větších parcelách, formou smíšené zástavby. 

d) Některé obce uvolnily zoning aby umožnily smíšení funkcí. Nejprve to byly plány obnovy zástaveb, postupně 
dostaly podobu předpisů pro povolení realizace "plánovitých jednotek zástavby", planned unit development (PUD). V 
současnosti byly v New Yorku zaveden zoning formou "speciálních distriktů", v jehož rámci byly realizovány některé 
víceúčelové zástavby. V r. 1974 byl zaveden mixed-use zoning ve Washingtonu. 

e) Obor výstavby realit dozrál a prohloubil se, a více firem má tendenci převzít realizaci větších a komplikovanějších 
projektů. Četné firmy dnes operují v celých státech a specializovaly se na MXD.  

f) Vlivní územní plánovači a urbánní kritikové, jako Victor Gruen a Jane Jacobs, prosadili pojmy jako "intensivní 
multifunkční prostředí" a "diversita skutečně urbánního prostředí". 

 

Vlastnosti lokalizace 

12. Vlastnosti lokalizace zástavby MXD byly identifikovány v pracích Urban Land Institute, 1987, a The Royal Institute 
of Chartered Surveyors, 1996. 

Jsou to: 

- blízkost center aktivit a funkcí 

- viditelnost a přístup z komunikací, dopravních systémů i pěších cest 

- charakteristiky staveniště velikost, tvar, topografie a půda, 

- existence inženýrských sítí, komunikací, veřejných zařízení a služeb, 

- adekvátní režim kontroly využití území jako je zoning, regulace dělení pozemků, stavební řád a místní 
správa, 

- potenciální využití odpovídajícího typu a kvality, načasování a velikost trhu,  

- ceny pozemků odpovídající výše uvedeným vlastnostem, 

- centra měst a městeček  již obsahující celoměstské veřejné jádro, 

- plochy uvnitř měst nebo brownfield, 
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- suburbánní umístění nebo na okraji zástaveb, 

- nezastavěné pozemky, na nichž je zástavba dovolena. 

 

Podpora veřejnosti 

 13. V USA  nabyl zájem a úcast na MXD mnoha forem, od nezájmu a konfliktu až po aktivní podporu a zapojení do 
projektů. Veřejný sektor může usnadnit MXD v následujících směrech (Urban Land Institute, 1989, p. 127). 

- Shromáždění pozemků z veřejného vlastnictví  

- Snížení daní a/nebo převod pozemků 

- Povzbuzení příznivého financování, federální granty,  

- Pořízení veřejné infrastruktury, jako zlepšení ulic, 

- Investice do důležitých složek projektu, jako shromažďovací centrum, 

- Aktivní orientací programu výstavby.  

14. PUD se stal v USA stále populárnějším způsobem řízení využití území, zvl. v suburbánních komunitách, jako 
prostředek dosažení lepšího a úcinnejšího rozvrhu ploch. Umožňuje integraci různých činností, v měřítku 
odpovídajícím okolí (ULI, 1989). 

Režim PUD umožňuje svobodnější umisťování budov na pozemku než konvenční zoning. Základem návrhu je celý 
pozemek PUD, namísto jednotlivých parcel, do kterých bylo území rozděleno, řízení se aplikuje na celý pozemek. 
Intensity zástavby se vypočítávají pro celý pozemek PUD, což umožňuje shlukování zástavby a vytvořit volný prostor 
a zachovat cenné přírodní prvky. Zvýšená flexibilita umožňuje, aby se prvky projektu, jako bydlení, dopravní síť, 
venkovní prostory, nebytové funkce, navzájem doplňovaly a navzájem propojovaly. Tuhé dělení funkcí do 
monofunkčních distriktů se v režimu PUD rovněž uvolňuje, což umožňuje vhodně volit strukturu bytů v rámci celého 
projektu (viz American Society of Planning Officials, 1973, citovaná v lit. Urban Land Institute, 1989, p. 130). 

15. Při rezoningu již zastavěných území, řada místních orgánů zavedla distrikty se smíšenými funkcemi, různými ale 
navzájem slučitelnými, obchodní distrikty připouštějící bydlení.   

16. Jiným příkladem je MXD distrikt na Long Island N.Y.City: v r. 2001 byl změněn zoning Queens Plaza Subdistrict z 
lehkého průmyslu na smíšenou funkci. To umožňuje ze zákona v distriktu smísit lehký průmysl a jiné výrobní činnosti, 
stejně jako obchod, bydlení a vybavenost města. Aby se dosáhlo vzájemné slučitelnosti těchto činností, jsou 
uplatněna příslušná omezení uvnitř distriktu PUD. Například prosklení přízemků a nebytové funkce v přízemí jsou u 
většiny zástavby povinné, aby zajistily oživené a na chodce orientované prostředí.   

Podle jednoho scénáře v USA obsahuje akce PUD 5 milionů sqf podlažní plochy kanceláří, k tomu 300 bytových 
jednotek a řada maloobchodních a veřejných funkcí. Aby se zabránilo rušení bydlících, je v EIA omezeno umísťování 
nebytových funkcí nad byty. V návrhu rezoningu jsou určeny společné požadavky na počet parkovacích míst. Uvolnění 
podmínek pro akce PUD je podmíněno souhlasem správy města.  

 

Obr.4.2 Přestavby v centrech měst formou smíšené zástavby mají zahrnovat 

více funkcí, namísto monofunkčních bloků kanceláří, maloobchodu, parkovišť. 

To je cílem neziskové poradenské organizace ULI - Urban Land Institute. 

Zdroj: Wikipedia. 
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4.3  Agentura Smart Growth Network  

Smart Growth je termín zahrnující úsilí obcí po celých USA , snažících se zvládat a usměrňovat růst, tak byly 
minimalizovány škody na životním prostředí, snížit rozptyl zástaveb do krajiny a stavět skutečně obytná (livable) 
města a metropole. Smart Growth Network je také organizace, konsultující administrativu území v problematice 
územně plánovacích koncepcích, při návrhu a pravidelných kontrolách zoningu a s tím souvisejících otázkách, jako je 
urban sprawl. 

Soudobá forma růstu osídlení v USA, známá jako "sprawl", má řadu negativních kulturních, ekonomických, 
environmentálních a sociálních důsledků. 

V centrech měst´a starších předměstích znamená sprawl také upadající infrastrukturu, ubohé školy a nedostatek 
dostupného kvalitního bydlení. V novějších příměstských územích tyto problémy zahrnují rostoucí přehuštění 
komunikací zhoršování kvality ovzduší, chybějící identifikaci s místem a ztrátu volných prostor.  

Smart Growth považuje tyto problémy za dvě strany téže mince - zanedbání centrálních částí měst vyvolávajícího růst 
a s ním související problémy předměstí, 

Smart Growth zdůrazňuje pro řešení těchto problémů vytvářet skutečně obytná (livable) města. Obytnost nabízí, 
kromě jiného, že kvalita našeho obytného prostředí a dobrá péče o přírodní prostředí ovlivňuje přímo naši kvalitu 
života. Smart Growth volá abychom věnovali čas, pozornost a zdroje v centrálních částech měst a starších 
předměstích a obnovili tak tamní komunity a jejich vitalitu.  

Smart Growth nabízí a obhajuje koncepce nových zástaveb, které poskytnou vyrovnanou bilanci smíšených funkcí 
území a dopravních systémů, příznivou pro chodce, cyklisty i automobily.  

Jako příklad komplexních konsultačních služeb Smart Growth lze citovat účast na ověření dosavadní účinnosti zoningu 
města Austin a jeho upadající starší čtvrti Austin East. Při této asistenci byly široce využity i poznatky a teze hnutí 
New Urbanism. 
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Obr.4.3 Studie Smart Growth - "chytrého růstu" - města Austin předpokládá 

kromě celkového zlepšení prostředí i komplexní regeneraci intensivně 

využitého centra, např. promyšlenými trasami veřejné hromadné dopravy 

mezi byty, pracovišti a středisky vybavení.     

Zdroj: Wikipedia 
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Obr.4.4 Působení poradenské agentury Smart Growth Network se orientuje na intensivnější  

obytné zástavby ve smyslu New Urbanism, na realizaci pomocí technik PUD, a to i mimo USA.  

Zdroj: Wikipedia. 
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