1

Ideová kombinovaná
urbanisticko architektonicko krajinářská soutěž
REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ ŘEKY MORAVY
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O SOUTĚŽI

I.
ÚVOD

Soutěž „Revitalizace nábřeží řeky Moravy“ vyhlašuje Město Uherské Hradiště jako otevřenou
anonymní soutěž návrhů na urbanistické a architektonické řešení propojení centra (města) a břehu
řeky. Očekáváme sebevědomé a svěží návrhy od profesionálních týmů z řad urbanistů a architektů,
které se stanou podkladem k dalším fázím projektu.
Město Uherské Hradiště je kompaktní historické město na levém běhu řeky Moravy a administrativněsprávní centrum regionu Slovácko. Má strategickou polohu na významné obchodní trase Čechy –
Slovensko a leží půl hodiny cesty od krajského města Zlín. Panorama Uherského Hradiště se
vyznačuje především objekty kostelů Františka Xaverského a kostelem Zvěstování Panny Marie,
morfologií území (město se nachází v kotlině mezi Chřiby a Bílými Karpatami, do oblasti zasahuje
Vizovická pahorkatina, jejíž pohledově nejexponovanějším útvarem je Černá hora s kaplí sv. Rocha),
má zajímavou historii a příjemnou atmosféru. Město aktuálně čelí změnám souvisejících s projektem
protipovodňových opatření, a proto vznikla potřeba formou soutěže nalézt řešení jak se s bariérou
vypořádat a zároveň rozvíjet rekreační a doplňkové funkce v území.

CÍLE SOUTĚŽE
Cílem soutěže je nalézt nejlepší komplexní urbanistické a krajinářské řešení propojení centra města
s řekou. Proměna nábřeží bude impulsem k vytvoření kompaktního živého města se zabezpečeným
přístupem k řece. Cíle jsou:
A. Získat inovativní a inspirační návrhy na komplexní řešení konkrétního území s maximálním
využitím skrytého potenciálu okrajové části centra města, řeky, nábřeží a širších vztahů, do
kterých je řešená zóna zasazená.
B. Na základě výsledků soutěže doplnit územní plán, který bude mít silný potenciál nastartovat skrz
řešené území růst a rozvoj města a vdechnout mu novou, moderní identitu.
Soutěž má vést k překonání bariér a hluchých míst, které existují. Jde především o dopravní stavby
(most mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem), oplocené nevyužité areály, bermu řeky, areál
bývalých jatek, areál Povodí Moravy a areál veslařského klubu. Očekáváme výrazné inspirace
k vytvoření nové strategie rozvoje města s časovým horizontem začátku realizace do 5 let.

PŘÍPRAVA ZADÁNÍ A PARTICIPACE NA PROJEKTU
Zadání soutěže předcházela diskuse s laickou i odbornou veřejností v rámci workshopu Fórum o
životním prostředí, konané v květnu tohoto roku. Výsledkem diskuze bylo zhodnocení bodů SWOT
analýzy, které reflektují připomínky ke stávajícímu stavu území a zároveň potřeby občanů pro
efektivnější využití území.
V rámci diskuze byla nelezena obecná shoda v těchto bodech – silných stránkách a pozitivech:
-
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Rozdělení tras (cyklo, pěší…)
Propojit centrum města a řeku zelení
Vstupy k vodě
Veřejné ohniště
Vyčlenit úseky pro rybáře
Napojení cyklostezky na nábřeží
Zázemí pro lodě, molo
Amfiteátr jako prodloužený provoz Slováckého divadla

Byly také definovány hlavní problémy území:
Úzký prostor pro chodce/cyklisty
Málo mobiliáře
Chybí lávka pro pěší do Rybáren
Nevyužitá a zanesená berma
Špatná využitelnost území u nábřeží (zadní trakty gymnázia, divadla veslařského klubu).

-

Ve snaze aktivněji zapojit veřejnost byla zorganizovaná anketa, jejíž výsledky reflektují stávající vztah
obyvatel k území:

Anketa:
Anketa probíhala v prosinci 2017 a lednu 2018. Byla zveřejněna jako příloha městského zpravodaje,
který byl na začátku prosince 2017 doručen do každé schránky. Odpovědi bylo možné odevzdat buď
v tištěné podobě v některém ze sběrných míst, které byly rozmístěny po celém městě, nebo bylo
možné vyplnit online anketu. Celkem se sešlo 157 dotazníků (129 – online anketa, 28 – papírová
forma ankety)
Výstupy ankety:
Jako nejvýznamnější klad je vnímán přírodní charakter nábřeží a klid místa, možnost procházek a
odpočinku v blízkosti města. Místo je vnímáno jako bezpečné.
Největším problémem je zanedbanost prostředí, malá nabídka aktivit a nedostatečné vybavení
prostoru mobiliářem, nedostatečné osvětlení, nekvalitní povrchy a nebezpečí kolize s cyklisty, chybí
zeleň a přístup k vodě, propojení s městem je vnímáno jako nedostatečné (včetně propojení
s Rybárnami a prostoru restaurace Koruna).
Potenciálem je využít klidového a přírodního charakteru nábřeží a v závislosti na navazující zástavbě
doplnit mobiliář a využití tak, aby vznikla ohniska aktivit a pestrá nabídka, místa s proměnlivým
charakterem, která by přilákala uživatele nábřeží. K nejžádanějším prvkům patří wc, kavárny (piknik
boxy), mobiliář, prostory pro kulturní akce, zařízení pro aktivní trávení volného času a místa pro
setkávání s ostatními lidmi. Důležité je zajistit bezpečnost uživatelů a zpřístupnit vodu, zapojit ji do
plánovaných aktivit a propojit řeku a město.
Rizikem je významná změna charakteru nábřeží, snížení podílu zeleně a významné zvýšení podílu
zpevněných ploch, podpora nežádoucích aktivit.
Další podněty a připomínky:
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Doplnit zeleň hlavně v prostoru mezi Komínem a mostem.
Polyfunkční dům v prostoru bývalých jatek, zastávka MHD, lavičky, obchod s rybími
specialitami a grilováním, vyžití pro děti, šlapadla a vodní zábava.
Nutné propojení prostoru za Povodím s centrem, spojení s autobusovým a vlakovým
nádražím.
Upravit povrchy hrází. – uváděno opakovaně
Zpřístupnit samotný břeh a řeku, vybudovat molo.
Co nejméně realizovat další výstavbu, brát maximální ohled na přírodní prostředí a dále jej
rozvíjet.
Využít řeku, propojit ji s městem, oživit ji.
Doplnění zeleně, mobiliáře a rekreačních prvků, omezení budov a zpevněných ploch.
Zprůchodnit a zabezpečit stávající tahy propojující nábřeží s městem.
Vrátit stromy – vzhledem k přísným protipovodňovým opatřením bude nutná konzultace
s Povodím Moravy.
Rozšířit úsek od Divadla do Jarošova, do protipovodňové zdi instalovat osvětlení
Zlepšit přístupnost - více přístupových míst a nájezdů pro kočárky, především od kasáren.








Absence trvalého bydlení a občanské vybavenosti, tj. zařízení, které by sem vnesly přirozenou
veřejnou kontrolu a vyšší pocit bezpečí
Momentálně se většina budov v UH stojících při nábřeží staví k řece především zády. V rámci
celkového přístupu by měla orientace nových budov směřovat k toku a dotvářet urbanistický
koncept celé oblasti.
Vytvořit okruh pro běžce.
Stezka přímo u řeky.
Rozšíření stávající stezky, úprava povrchu.
Kavárny, restaurace, plovárny, půjčovny loděk, kemp, ohniště, přístaviště, …..

Vzhledem k atraktivitě lokality se plánují v návaznosti na výsledky soutěže další diskuze a workshopy
s odborníky.
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II.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A JEHO PRIORITY

GENIUS LOCI
Jsme si vědomi, že Uherské Hradiště postrádá zejména v těchto místech silného ducha. Ten se odtud
během minulého půlstoletí vytratil, a proto vkládáme do projektu revitalizace nábřeží naději na
znovuzrození jedinečné atmosféry města. Chceme splatit dluh řece, ke které se v minulosti město
otočilo zády, a usilujeme o opětovné zapojení řeky do organismu města. Svoje místo si najdou
romantické promenády i rušné přístavy. Je třeba podněcovat kreativitu a podpořit náhodná setkávání
obyvatel všech věkových skupin.

IDENTITA
Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II, a to v území,
které patřilo v 9. a 10. století k jádru Velké Moravy, prvního státního útvaru západních
Slovanů. Charakter a funkci města jako pohraniční pevnosti města předurčila jeho exponovaná poloha
na křižovatce obchodních cest. Umístění města na ostrově Sv. Jiří uprostřed často zaplavovaného a
bahnitého terénu vytvořilo specifický charakter města – vodní pevnosti, obtékané meandry řek Moravy
a Olšavy.
Funkce pevnosti byla zrušena v roce 1782, avšak hradby začaly uvolňovat prostor stavebnímu rozvoji
města až od čtyřicátých let 19. století.
Výraznou změnu prodělal ráz města během první republiky (1918–1938) – vyrostly budovy
nemocnice, areál budov kasáren, finanční úřady, budova nádraží, přístavba muzea a lázní, čímž se
město rozrostlo za obvod bývalých hradeb směrem k sousedním obcím, tzn. ke Starému Městu,
Kunovicím, Mařaticím, Jarošovu a Sadům. Z průmyslových podniků byly za první republiky ve městě
nejvýznamnější podniky potravinářského, dřevozpracujícího, textilního zaměření – nábytkářský závod,
pily, pivovar, konzervárny, v okolí cukrovar. V roce 1930 mělo město 578 domů, v nichž bydlelo 6 082
obyvatel. V roce 1943 byly k městu připojeny Mařatice a Sady, které se po roce 1945 opět odloučily.
V roce 1954 byly k městu opět připojeny obce Mařatice a Sady společně s obcemi Staré Město a
Kunovice. Staré Město a Kunovice se v roce 1960 osamostatnily, ale v roce 1972 se společně
s Jarošovem staly opět součástí Uherského Hradiště. V roce 1990 se Staré Město a Kunovice opět
oddělily a v roce 1997 byly povýšeny na město. Tím vzniklo funkčně propojené a integrované trojměstí
s téměř 40 tisíci obyvateli.
Dnešní aglomerace s výlučnou spádovostí k bývalému okresnímu městu Uherské Hradiště čítá téměř
80 tisíc obyvatel a je tak druhou největší koncentraci obyvatel po krajském městě Zlínu.
Řeka Morava
Fenomén řeky je již od dob založení města stále přítomný. V minulosti představovala faktor obrany i
nebezpečí (povodně), ale tvoří bezesporu významnou část identity města, hlavně jako promenádní,
relaxační a volnočasová zóna.

POTENCIÁL A HODNOTY
Město Uherské Hradiště má nesporný silný potenciál, opakovaně definovaný a reflektovaný okolím i
svými občany. Je vyjádřený následnými hodnotami:
-

Geomorfologická poloha
Kvalitní životní prostředí
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-

Vyvinutá infrastruktura a dostupnost města
Historie a paměť města
Poloha města, resp. regionu, utváří specifickou charakteristiku obyvatelstva. Slovácko je na straně
jedné regionem živé kultury, bohatých tradic, folkloru, tance, vína i slivovice. Je zde zakotvená
rukodělná řemeslná výroba a více než na mnoha místech je život spjat s přírodou, která je pro
obyvatele nevyčerpatelnou studnicí inspirace.
Na druhé straně je to region moderní současnosti. Přítomen je nejen potravinářský a strojírenský
průmysl, ale také letecká výroba a řada středních i vysokých škol. Uherské Hradiště je rovněž městem
sportu a celý region je zajímavou turistickou destinací.
Obyvatelé regionu jsou pracovití a vzdělaní, konzervativní a vstřícní, ale také více kritičtí. Mají rádi
život takový, jaký je, se všemi klady i zápory.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází na okraji širšího centra města a je okrajovou částí MPZ UH, dotýká se
centrální části města a zahrnuje v sobě rozvojové, plochy se smíšeným městským vybavením. Jeho
hranice jsou znázorněny na přiložené mapě.

Předmětem návrhu je oblast vymezená tmavě modrou hranicí (povinná část). Světle modrá čára
naznačuje hranici území, které bezprostředně navazuje a bude návrhem ovlivněno (širší vztahy).
Důležitými budovami, které mají přímou návaznost na řešené území, jsou zejména gymnázium (C),
Slovácké divadlo (E), sokolský areál s tělocvičným sálem a restaurací korunou, veslařský klub
Moravia (F) a areál Povodí Moravy (H), jejichž přinejmenším vizuální interakce s nábřežím je
žádoucí. Novým elementem bude pěší lávka (součást návrhu) spojující ulici U Brány městskou čtvrť
Rybárny. Předmětem bude především úprava bermy řeky (tranzitní pěší + cyklo provoz) a provázání
oblasti s městem.
Poznámky k mapě a doplnění informací:
Strategické objekty a organizace na nábřeží:
A
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Plánovaný dopravní most přes řeku – výjezd na obchvat R55 (ve stádiu přípravy). Hlavní
dopravní tepna Malinovského – Velehradská přetěžuje historické centrum, a proto v blízké

budoucnosti budou zahájeny přípravy na vybudování nového mostního tělesa, které má centrum
odlehčit především od tranzitní dopravy. Záměr je zakotven v ÚP, kde jsou pro budoucí stavbu
vyčleněny příslušné plochy.

Plánovaný most přes řeku – poloha zakotvená v územním plánu
B

Budova Policie ČR – velmi významná vertikální dominanta sporné kvality, se speciálním
bezpečnostním režimem. V této fázi není uvažováno o začlenění pozemků tohoto subjektu do
návrhu, je potřeba se s touto bariérovou hmotou elegantně vyrovnat.

AREÁL POLICIE ČR

Zadní trakt PČR
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Zadní trakt PČR a Centrum slovanské archeologie

Budova Policie ČR – ul. Velehradská
C
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Komplex budov gymnázia – skládá se z několika samostatně stojících budov: - Hlavní
budova (vstupní) z 80. let minulého století se nachází uprostřed areálu a skládá se
z kompozice horizontál a vertikál, jsou v ní umístěny multifunkční učebny a administrativní
zázemí. Dominantou komplexu je historická budova, která slouží k výuce specifických
předmětů. Doplňkové funkce jsou umístěny v souboru budov sousedících s pozemky Policie
ČR – tělocvičná hala a jídelna. V areálu se nacházejí přízemní provozní objekty, jejichž náplň
nebylo možné umístit do hlavních budov.

Tělocvična gymnázia a objekt Centra slovanské archeologie

Hlavní budova gymnázia – Velehradské třída

Historická budova gymnázia – Velehradská třída
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Pohled na gymnázium od nábřežní hrany
D

Budoucí pěší a cyklo lávka – součástí návrhu má být i lávka pro pěší a cyklo dopravu, která
by umožnila pohodlnější přístup do centra pro obyvatele Rybáren na pravém břehu.
Specifikace není upřesněna, v současné době je její pozice ukotvena v ÚP (viz mapa), ale
pozice v jiném místě je v odůvodněném případě možná.

Návrh pozice pěší a cyklo lávky – navazuje na ulici U Brány a ústí do zelené plochy Rybáren
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Ulice U Brány – návaznost na budoucí pěší a cyklo přemostění

Ulice U Brány – pohled do centra města
E
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Slovácké divadlo – divadlo je jediná stálá scéna v České republice ve městě velikosti
Uherského Hradiště. Budova je de facto konverzí sokolského zařízení a tím provozu dává
značné limity. Zde se nachází pouze divadelní sál s nejdůležitějšími provozy, mimo budovu
má pak ředitelství umístěnu ještě Malou scénu, dílny, sklad rekvizit a ubytování pro hostující
herce. Tendencí města je sdružit všechny doplňkové funkce divadla do jednoho areálu.

Budova Slováckého divadla – Velehradská třída

Přístup k zadní části Slováckého divadla
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Zadní část Slováckého divadla
F

Restaurace Koruna – kultovní restaurace, dnes již bohužel uzavřená, čeká na nový impuls ke
svému obrození. Zařízení je malebně zasazeno do prostoru historického opevnění. Nelze
opomenout velmi komorní atmosféru, je velmi dobře chráněna před rušnou Velehradskou třídou
a díky své poloze (těsná blízkost gymnázia) byla velmi atraktivní zejména pro studenty a
mládež. V návrhu proto očekáváme řešení, které by znovu vyleštilo zašlou slávu
uherskohradišťské Koruny a propojilo ji s areálem Slováckého Divadla.

Restaurace Koruna – Velehradská třída

Restaurace Koruna – horní terasa na zemním valu - pozůstatek barokního opevnění
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Zanedbaná, nefungující, ale kultovní restaurace Koruna - dvůr
G

Veslařský klub – o veslařství je mezi veřejností zájem, nicméně situace areálu není utěšená.
Rozkládá se na jednom z pohledově nejexponovanějších míst nábřeží při vjezdu do města a
hlavní budova spoluvytváří „vstupní bránu“ do širšího centra. Z architektonického a
urbanistického hlediska je potřeba se v tomto případě zabývat nejen areálem samotným,
nýbrž i bermou a přístupem k řece, natolik je řeka součástí provozu klubu.

Hlavní budova veslařského klubu

Zanedbaný dvůr veslařského klubu
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Detail mola
H

Polyfunkční dům Moravní náměstí – V současné době dochází k realizaci projektu, který je
nutné v návrhu reflektovat (viz příloha P.08)

I

Přístaviště rekreační plavby - pás nábřeží mezi stávající lávkou a silničním mostem je
úpraven pro potřeby přístavní hrany rekreační plavby. Slouží především jako kotviště a
úvaziště rekreačních plavidel pro návštěvníky centra města. V sezóně jsou odtud pravidelně
vypravovány rekreační - výletní plavby po řece Moravě a Baťově kanále. Přístavní hranu
včetně vybavení (připojení na pitnou vodu a elektřinu) spravuje a provozuje Ředitelství
vodních cest. V poslední době přibývá situací, kdy přístavní hrana kapacitně nestačí uspokojit
zájem a potřebu. Uvažuje se o jejím prodloužení proti proudu až k silničnímu mostu.
Nedostatkem je absence sociálního zařízení, problém je během plavební sezóny řešen
provizorním umístěním mobilní buňky s chemickým WC.

Přístavní hrana
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J

Areál Povodí Moravy – tato instituce je partnerem projektu, protože nejen že určuje hlavní
podmínky v území, ale také má v oblasti svoje zájmy. V procesu dokumentace je v současné
době servisní molo pro lodě PM. Podrobnější podmínky viz text „Poznámky k záměru
jednotlivých dotčených subjektů“

Areál Povodí Moravy – Moravní náměstí a čerpací stanice na kmenové kanalizační stoce
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Zadní část areálu Povodí Moravy

Dokumentace servisního mola Povodí Moravy
Čerpací stanice – je umístěna v předmostí stávající pěší lávky přes Moravu na kanalizační soustavě
resp. na hlavní kmenové stoce, která jednotně odvádí splaškové a dešťové vody na čistírnu
odpadních vod, která je umístěna jižně pod městem na levém břehu Moravy. Čerpací stanici provozují
Slovácké vodárny a kanalizace. Její význam strategický a nenahraditelný, neboť zejména při
kulminačních průtocích v řece účinně bráni zaplavení města z kanalizační soustavy, nadto je
vybavena náhradními zdroji elektrické energie – elektrocentrálami na naftový pohon.
Územní plán - v platném územním plánu Uherské Hradiště je předmětné území definováno jako
pásové plochy DV – vodní dopravy, TV vodohospodářská technická infrastruktura, které přiléhají
k plochám městské zástavby OK – centrální občanská vybavenost komerční, OV – veřejné
vybavenosti a SO.1 - smíšené obytné zóně. Souvislý pás nábřeží je v územním systému ekologické
stability vymezen jako nadregionální biokoridor NRBK2.
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Územní plán mj. také definuje polohu nové pěší a cyklistické lávky přes řeku směrem do místní části
Rybárny, a také polohu dalšího silničního mostu, který by měl odklonit vozidlovou silniční dopravu
z centra města a vyvézt ji směrem severním a odlehčit tak tranzitu po průtahu na Velehradské třídě.
Plánovaný silniční most není předmětem řešeného území, dopravní koridor vymezuje řešené území
ze strany východní.
Protipovodňová ochrana - povodně v roce 1997 jakoukoliv přípravu procesu revitalizace nábřeží
zcela přerušily. Zaplavena tehdy byla celá městská památková zóna, její ochranné pásmo a další
stovky hektarů zastavěného území. Snaha o vytvoření protipovodňových opatření vyvrcholila až v roce
2014, kdy se nábřeží dočkalo stavebních úprav (navýšení hrází, protipovodňové zdi), které zvýšili míru
ochrany města před záplavami na úroveň Q100 - stoleté povodně. Tyto stavby ale souvisely výhradně
s ryze technickými protipovodňovými opatřeními, které nábřeží dosud žádnou přidanou hodnotu
z hlediska revitalizace nepřinesly. Navzdory tomu tato stavební vodohospodářská opatření jasně
vymezily podmínky využitelnosti a prostorové uspořádání nábřeží.

PRIORITY SOUTĚŽE
Město Uherského Hradiště vnímá propojení centra města s řekou v předmětném území jako klíč ke
svému strategickému rozvoji. Cílem je bezbariérové propojení současného centra města s řešeným
územím pro pěší a cyklisty, ale také funkční rozvoj lokality, který by v harmonickém a citlivém
propojení urbánního a přírodního prostředí katalyzoval trvale udržitelný rozvoj města. Prioritou je
vytvořit z města Uherské Hradiště jedno z nejatraktivnějších míst pro život pro všechny věkové a
sociální skupiny obyvatel a návštěvníků na Slovácku.
Priority:
1. Posílit hodnoty města – zachovat si siluetu a panorama města od strany řeky, zvýraznit
hodnotu kvalitního životního prostředí jako základní hodnoty pro trvale udržitelný rozvoj,
uplatnit inovativní aspekty v oblasti energetické efektivity a boje s klimatickými změnami
s využitím přírodního potenciálu lokality (alternativa k přehřátému centru města v letních
měsících).
Zhmotnit a naplnit univerzální hodnotu kompaktního města s atmosférou atraktivního a živého
města s přirozenou integrací řeky do sídelního organismu.
Objevit a podpořit potenciál místních lidí a komunit, motivovat jejich rozvoj a trvalé usazení se
v městě a tvorbu nových příběhů pro město. Mimo nastupující generace myslet i na generaci
odcházející, vytvořit předpoklady pro rozvoj funkcí vícegeneračních integračních a
dobrovolnických programů, sociálních programů pro důstojné stáří, pro motivaci být užitečný
apod.
2. Určit novou nadčasovou identitu nábřeží
Současné hledání identity města provází nostalgie po starých časech a zároveň touha po
nové vizi města, nových příbězích. Soutěžní návrhy mají rozvinout kreativní koncept
umožňující jejich tvorbu. Očekáváme, že tato identita bude postavená na přírodním potenciálu
řeky a zhmotněná v symbolice minulých a současných příběhů.
3. Navrhnout rozumný finanční i časový model pro restart vztahu města a řeky
Novým urbanistickým řešením poskytnout obyvatelům kreativní příležitosti na život s novou
přidanou hodnotou řešeného území zvýšit atraktivitu města. Etapizovat urbanizaci
s ekonomickým zdůvodněním, navrhnout akupunkturní body s okamžitou možnou
nízkonákladovou realizací, které budou katalyzovat další rozvojové projekty v území.

Limity návrhu
Doporučené podněty k řešení:
-
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střet navržených úprav s funkčností zrealizovaných protipovodňových opatření
střet navržených úprav s vlastnictvím pozemků (Povodí Moravy s. p., Veslařský klub Morávia, TJ
Sokol, INNOGY a.s., Gymnázium Uherské Hradiště, Zlínský kraj)

technická infrastruktura na nábřeží a v jeho blízkosti (kanalizační stoka, plynovod apod.)
dopravní infrastruktura (silnice I/55 s mostem přes Moravu, místní komunikace, pěší a cyklistické
trasy s pěší lávkou)
střet navržených úprav se stávající vzrostlou vegetací – nábřežní lipovou alejí (viz pasport zeleně)
plánované cyklostezky (podél nábřeží, z centra města do okolí – viz příloha P 10)
respektovat polohu nového pěšího a cyklistické přemostění na pravý břeh do Rybáren, v případě
změny lokality je nutné polohu zdůvodnit
Dotčené území se dotýká nebo částečně prolíná s městskou památkovou zónou či jejím
ochranným pásmem, proto byl NPÚ v Kroměříži požádán o vyjádření k záměru.

-

Poznámky k záměru jednotlivých dotčených subjektů:
Gymnázium Uherské Hradiště:
Gymnázium je otevřeno a vítá jakékoli řešení zapojení do organismu řeky. Jediná podmínka je
zachování fyzického, nikoli však vizuálního uzavření areálu.
TJ Sokol (areál zahrnuje zemní val, kamenný sklípek, restauraci Koruna, sokolovnu s tělocvičným
sálem a budovu Slováckého divadla):
Bez námitek a připomínek
Povodí Moravy:
-

-

-

V předmětné lokalitě j realizována stavba PPO Uherské Hradiště, jejíž funkčnost a stavební
objekty musí být zachovány, stavba byla realizována z dotací a PPO má danou dobu
udržitelnosti (technická dokumentace je přílohou k podmínkám).
Záměrem nesmí dojít v dané lokalitě k e zhoršení odtokových poměrů, což musí zpracovatel
případně prokázat hydrotechnickými výpočty.
Záměrem nesmí dojít v dané lokalitě ke zvýšení rizika havárie či zhoršení kvality vod.
Musí být zachovány přístupy PM ke korytu včetně sjezdů na bermy a musí nám být umožněno
provádění činností správce toku v souladu se zákonem o vodách.
Obdobně jakákoliv navrhovaná přírodě blízká opatření včetně ozelenění musí respektovat
legislativu včetně podmínek technicko-bezpečnostního dohledu.
Konstrukce případného přemostění řeky Moravy nesmí tvořit překážku v korytě toku a musí
respektovat podchodnou výšku na bermě pro pohyb techniky údržby stejně tak parametry
plavby a požadavky ČSN
Nesmí být omezena možnost hrazení otvorů v PPO betonové zdi
Studie musí respektovat záměry rozvoje vodní cesty Baťův kanál připravované Povodím
Moravy, s.p. (např. servisní stání plavidel, budování zázemí vodní cesty apod.) a dalšími
subjekty (např. ŘVC)

Národní památkový ústav – územní pracoviště Kroměříž:
Podmínky pro území Městské památkové zóny Uherské Hradiště
-

výstavba, doprava a rekreace se provádějí v souladu s účelem zóny, k tomu jsou pořizovány
v součinnosti s příslušným orgánem státní památkové péče územně plánovací podklady a
územně plánovací dokumentace,

-

využití jednotlivých prostorů, souborů a objektů musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou,
kapacitními a technickými možnostmi,

-

součinnost s příslušným orgánem státní památkové péče je nutná rovněž při předprojektové
přípravě staveb průmyslových, inženýrských, dopravních, občanských a bytových, stejně jako
při projektové přípravě terénních a sadových úprav veřejných prostranství a vyhrazené zeleně,

-

při nové výstavbě a při vnějších a vnitřních úpravách nechráněných objektů se musí dbát
architektonických i funkčních vztahů ke kulturním památkám a navazovat na jejich objemovou a
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prostorovou skladbu,
-

ke stavbě a ke změně dokončené stavby včetně demolice, u staveb, které nejsou kulturní
památkou je třeba předchozí souhlas příslušného orgánu státní památkové péče,

-

k umisťování informačních, reklamních a jiných podobných zařízení v zóně, stejně jako
k umisťování prodejních stánků a ostatních obdobných zařízení do veřejných prostor, je nutný
předchozí souhlas příslušného orgánu státní památkové péče,

-

poškozování objektů a veřejných ploch je zakázáno.

Podmínky pro ochranné pásmo Městské památkové zóny Uherské Hradiště:
1. Na území OP MPZ Uherské Hradiště se z pohledu památkové ochrany území sledují především
změny půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků, kterými nesmí
být oslabena nebo porušena historická urbanistická skladba, měřítko a silueta památkové zóny
a její historicko - urbanistická vazba na území ochranného pásma. Při veškeré nové výstavbě a
přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na
terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k památkové zóně.
2. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly
životní prostředí a stavební fondy městské památkové zóny. Jedná se zejména o stavby
vodohospodářské, zakládání lomů, vedení vysokotlakých plynovodů, ropovodů, veškerá
nadzemní vedení, znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach,
veškeré druhy záření, hromadění odpadu apod.
3. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a
výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu
k památkové zóně.
Cílem vyhlášeného ochranného pásma je udržet charakter přechodu zástavby směrem k centru MPZ.
OP bylo prohlášeno z jasného důvodu jako ochrana daných hodnot.
Předmětem ochrany řešeného území jsou nejen dálkové pohledy, ale i blízké pohledy a pohled
z druhého nábřeží.
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III. PŘEDPOKLÁDÁNÉ HODNOTY SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Odevzdané návrhy by měly splňovat základní požadavky,:
Naplnění hodnot a priorit města.
Citlivé vnímání existující infrastruktury města – vzít do úvahy dopravní limity tvořící bariéru, ale
také majetkové vztahy a existující infrastrukturu apod.
Reálné ekonomické a časové aspekty realizace – etapizace realizace na krátkodobý,
střednědobý a dlouhodobý horizont
Předpokládané hodnoty soutěžních návrhů:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Kvalita urbanistického konceptu rozvoje a přeměny prostoru nábřeží na rozšířenou zónu
historického centra-kvalita propojení urbánního prostředí a přírodního prostředí a kvalita
propojení nového prostředí a historického centra
Vliv navrhovaného konceptu na panorama nábřeží a jeho signifikantní objekty určující genus loci
místa – míra a proporce, typy a poloha nových objektů.
Kvalita dopravního řešení (hl. doprava v klidu) se zřetelem k ekologii – pěší, cyklisti, doprava
v klidu, návaznost na hl. dopravní tepny….
Kvalita veřejných prostranství a jejich vztah k existujícím objektům, jejich hierarchie a propojení
s privátním prostorem, zakomponování existujících ploch a zvýšení jejich atraktivity
Kvalita prostoru u řeky a vytvoření nové typologie odpovídající a vycházející z tohoto specifického
prostředí
Kvality nové identity a vize města, kreativita konceptu, nadregionální charakter urbanistického
konceptu.

