Dokumentácia
3. Odborný workshop urbANNAtur
Pondelok, 13. september 2010, 8.00 – 13.00 hod,
Nationalparkhaus Viedeň Lobau, Dechantweg 8, 1220 Viedeň

Účastníci: pozri zoznam

Otvorenie a privítanie
Herbert Weidinger otvoril pracovnú poradu a pozdravil účastníkov.
V krátkosti predstavil ciele dňa:
1. Diskusia a schválenie súčasného stavu vývoja stratégií pre hraničné územie Lobau
2. Výber lokality pre pilotnú realizáciu v rámci projektu urbANNAtur
3. Súbor kritérií pre študentskú súťaž
Herbert Weidinger vyzval účastníkov, aby sa krátko predstavili a definovali svoje úlohy resp.
zámery v projekte.
Predseda okrskového výboru pre životné prostredie Bernhard Wolf sa poďakoval účastníkom
za ich iniciatívu a úsilie a vyslovil želanie, aby sa urbANNAtur stal odrazovým mostíkom pre
ďalšie podobné projekty medzi budúcou mestskou časťou Seestadt Aspern a Národným
parkom. Okrsok privítal projekt „urbANNAtur“, pretože zámery sledované v hraničnom
území Lobau presne zodpovedajú nadradenému cieľu okrsku, ktorý sa riadi heslom
„Posilnime obytné zóny, zachovajme zeleň“. Bernhard Wolf očakáva od projektu zaujímavé
a podnetné výstupy a pilotnú realizáciu v zvolenej lokalite.
Miestna samospráva uvítala najmä príležitosť po prvýkrát spolupracovať v tejto oblasti aj
s odborníkmi zo zahraničia.

Úvod a správy
Alois Mätzler načrtol program dopoludňajšej porady.
Susanne Leputsch zjednotila účastníkov na spoločnej obsahovej základni a stručne zhrnula
výsledky minulých workshopov. Detaily viď prezentácia v prílohe.

Stratégie pre hraničné územie Lobau: aktuálny stav
Gitti Dorfstätter predstavila aktuálny stav vývoja „Stratégií pre hraničné územie“,
zodpovedajúce podklady pre plánovanie mali účastníci porady k dispozícii.
Účastníci sa vyjadrili, že aj biele plochy v rámci územného plánovania môžu mať významnú
úlohu, hoci nie sú konkrétnou súčasťou realizácie zámerov projektu urbANNAtur. Podľa ich
slov zasiahnu rôzne druhy aktivít napr. marketingová koncepcia aj územie, ktoré sa nachádza
mimo vyznačených plôch.
Podklady pre plánovanie sa sústreďujú v prvom rade na definovanie lokalít, ktoré je nutné
zachovať pre rekreáciu, čiže ktoré by nemali byť zastavané. V ďalšej etape príde k rozvoju
týchto oblastí za účelom realizácie rekreačných aktivít.
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V diskusii zazneli nasledujúce postrehy a pripomienky:
•

Bola potvrdená celková stratégia, ale zámery a využitie definované v pláne sú ešte len
predbežné.

•

Pre účely územného plánovania (ÚP) je potrebné jednotlivé aspekty spresniť a zvážiť
rôzne navrhované kategórie v rámci ÚP.

•

Pre plánované nové nariadenie o chránenej krajinnej oblasti (CHKO) je nutné odsúhlasiť
zodpovedajúce využitie. Hipoterapia alebo cvičiská pre psov nie sú napríklad vhodné pre
vymedzené lokality v CHKO samotnej.
• Pri plánovaní „zelenej“ spojnice s časťou Aspern na východe je v projekte
urbANNAtur potrebné zohľadniť oblasť ochrannej zóny lesa a lúk (SWW).

Účastníci schválili doterajší vývoj stratégií urbANNAtur pre hraničné územie Lobau.
Joana Holčíková poukázala na rozsiahlu štúdiu, ktorá bola vypracovaná pre bratislavský
lesopark (14 000 ha, p.Hledíková/FA Aurex). Rôzne poznatky z tejto štúdie môžu byť
užitočné aj pre projekt vo Viedni.
Následne účastníci diskutovali o tom, kto by mal koordinovať ďalšie strategické plánovanie
pre hraničné územie Lobau. Spoločným želaním je pokračovať vo vývoji stratégie
urbANNAtur pre hraničné územie Lobau, pričom je k danej problematike potrebné
pristupovať interdisciplinárne, zamerať sa na realizáciu v praxi a zohľadňovať rovnako
všeobecné ciele ako aj danosti a možnosti vymedzeného územia.
Účastníci workshopu resp. organizácie a oddelenia samosprávy, ktoré zastupujú, sa v zásade
podľa svojich možností radi zúčastnia na takomto procese a prispejú svojim knowhow.
Pracovnú skupinu by však bolo treba ešte rozšíriť, otvorenou zostáva otázka, prevzatia
ďalšieho vedenia projektu a rozdelenia zdrojov, o čom je potrebné rozhodnúť na vyššej
správnej úrovni.
Ďalším krokom je spoločná porada magistrátneho oddelenia mestských lesov Viedeň
(MA 49) a zástupcov okrsku.
Na tejto porade budú prezentované aj výsledky rozhovorov s magistrátnym oddelením pre
územný rozvoj (MA 22) v súvislosti s novým nariadením ohľadom CHKO. Tieto rozhovory
sa uskutočnia v októbri/novemberi 2010.
Susanne Leputsch spracuje tento zámer vo forme listu, ktorý pošle ako návrh účastníkom za
účelom ďalšej konkretizácie. Uvedený dokument predstavuje zhrnutie doterajších výsledkov a
vyjadruje želanie zúčastnených zástupcov oddelení pokračovať vo vzájomnej spolupráci. MA
49 pošle list zástupcom 22.okrsku s prosbou o poskytnutie podpory pre tento zámer na
politickej úrovni.
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V rozpočte projektu urbANNAtur EÚ nie sú pre ďalšiu konkretizáciu stratégie pre viedenské
hraničné územie Lobau vyčlenené žiadne prostriedky, v každom prípade je však možné z
projektových zdrojov pokryť náklady na ďalší moderovaný workshop.

Študentská súťaž
Joana Holčíková a zástupkyne bratislavskej technickej univerzity informovali o priebehu
súťaže.
Mestské lesy v Bratislave uzatvoria zmluvu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave. Predmetom tejto zmluvy bude výskumná úloha so zameraním na
tvorbu krajiny a parkov s názvom „Rozvoj rekreačných aktivít na krajinnom území v
bezprostrednej blízkosti sídiel“. Úloha je rozdelená na nasledujúce tri časti:
1. Workshopy a konzultácie
2. Spracovanie úlohy účastníkmi študentskej súťaže
3. Zhrnutie informácií a podkladov vo forme zborníka
Výsledkom bude správa ako aj ateliérové práce, ktoré budú tvoriť základ pre rozhodovanie
a ďalšie plánovanie.
Študenti 5.semestra spracujú po jednom projekte pre jednu lokalitu vo Viedni a jednu
v Bratislave, vyhodnotenie prác sa uskutoční do konca zimného semestra. Ďalší projekt pre
bratislavskú lokalitu vypracujú formou diplomovej práce študenti 7.-8. semestra do konca
letného semestra. Práce bude vyhodnocovať samostatne ako univerzita tak aj porota, členov
ktorej je potrebné ešte určiť..
V nasledujúcich dňoch zostavia projektoví partneri podklady pre súťaž a poskytnú ich
študentom.
Obhliadka terénu študentmi sa uskutoční v prvej polovici októbra, presný termín určia
projektoví partneri.

Výber súťažnej lokality vo Viedni
Herbert Weidinger predstavil územie zvolené pre užší výber na realizáciu v projekte
urbANNAtur. Na základe schémy kritérií diskutovali účastníci o vhodnosti jednotlivých
lokalít. Kritériá majú dostatočnú výpovednú hodnotu a predurčujú tak lokalitu Esslinger Furt
ako najvhodnejšiu oblasť. Aj z pohľadu zástupkýň STU v Bratislave vyhovuje cieľom súťaže
najviac táto 15-hektárová plocha v lokalite Esslinger Furt. Výber územia schválili všetci
účastníci.
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Kritériá študentskej súťaže
V rámci diskusie zazneli nasledujúce postrehy a pripomienky, ktoré by mali byť súčasťou
podkladov pre vypísanie súťaže:
• Dostupnosť a dopravná situácia
• Ochrana krajiny
- Socio-kultúrne hľadisko
- Estetické hľadisko
- Ekologické hľadisko
jedným slovom: trvalo udržateľný rozvoj
• Spojitosť s národným parkom a historickým vývojom – na ploche sa pôvodne
nachádzal les; potreba riešiť situáciu, ktorá vzniká na hranici národného parku a sídiel
• Prepojenie sever - juh, východ - západ
• Ekologické poľnohospodárstvo a pedagogika
• Ponuka rekreačných aktivít v závislosti od dopytu
• Dodržiavanie právnych predpisov a zvyklostí
• Špecifiká – zohľadnenie fixných bodov napr. vedenia vysokého napätia
• Realizácia sa podľa možnosti musí zamerať na ľahko obnoviteľné materiály
(vandalizmus).
• Hľadisko vodných biotopov – vodné plochy, vodná fauna a flóra
• Nepovolené využívanie plochy napr. grilovanie, predimenzované parkoviská

Zhrnutie, spätná väzba a ďalšie kroky
Na záver vyzdvihli účastníci pozitívnu situáciu, ktorá vzniká na základe realizácie spoločne
stanovených cieľov a stratégií v rámci projektu urbANNAtur. Mnohé zámery, ktoré boli
čiastočne plánované už niekoľko desaťročí, nadobúdajú konkrétnu podobu. Je veľmi
pozitívne, že na procese riešenia danej problematiky sa podieľa taký veľký počet odborníkov
za širokej podpory zo strany odbornej verejnosti. Vzájomne zosúladené plánovanie
presahujúce hranice štátov otvára nové perspektívy.
Doterajšie výsledky vytvárajú veľmi dobrý základ a odrážajú sa napríklad aj v prepracovanej
koncepcii pre ÚP a CHKO.
Ďalšie kroky:
1. Zostavenie a odsúhlasenie podkladov pre súťaž
2. Dokumentácia dnešných výsledkov
3. Informovanie študentov prostredníctvom podkladov a exkurzie
4. Ďalší rozvoj/Konkretizácia stratégií vo Viedni
5. Prezentácia výsledkov súťaže vo Viedni (na konci zimného semestra)
6. Odborný workshop: diskusia o stratégiách
Herbert Weidinger sa poďakoval účastníkom a pozval ich na malé občerstvenie.
Nakoniec sa uskutočnila exkurzia do vybranej lokality vo Viedni.
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