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ZHRNUTIE
Projekt urbANNAtur „Rozvoj rekreačných aktivít v prímestských chránených prírodných
oblastiach“ sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 20072013 zaoberá zlučiteľnosťou rekreačného využitia a ochrany prírody v mestských
aglomeráciách.

Projektový rámec

V oblasti Viedne bola za týmto účelom vypracovaná priestorová analýza hraničného
územia Lobau medzi ulicami Biberhaufenweg – Großenzersdorfer Straße / Eßlinger
Hauptstraße – hranicou mesta a Národným parkom Donau-Auen (Dunajské luhy) /
oblasťou Obere Lobau. Táto analýza slúži ako základ pre rozvoj stratégií na zachovanie
zelene v oblasti medzi centrami bývalých obcí Aspern a Eßling, budúcou mestskou
časťou aspern Seestadt a národným parkom.

Projektová oblasť

V oblasti priestorovej analýzy prichádza k stretu medzi rozvíjajúcimi sa mestskými
časťami a ochranou prírody mimoriadneho významu. S rozvojom obytných zón narastá
dopravné zaťaženie a tlak na rekreačné využitie územia v bezprostrednom okolí
mestských častí. Pre Národný park Dunajské luhy sa predpokladá taká intenzita
návštevnosti, ktorá pravdepodobne prekročí mieru ekologickej únosnosti, zatiaľ čo
veľké, poľnohospodársky využívané časti hraničného územia národného parku sú na
účely rekreácie sprístupnené nedostatočne.
Cieľom tejto práce je nájsť riešenia, ktoré na jednej strane zmiernia tlak návštevníkov na
národný park a na druhej strane vytvoria na hraničnom území Lobau samostatné,
atraktívne a účelné priestory pokrývajúce veľkú časť potrieb v obytných zónach. Okrem
toho je potrebné nájsť spôsoby a opatrenia a získať aktérov, ktorí v rámci systému
zelených území a voľných plôch v hraničnej oblasti Lobau zabezpečia lokality, prevezmú
za ne zodpovednosť a dajú tak konkrétnu funkčnú podobu budúcemu parku urbANNAtur
na hranici s národným parkom.

Cieľ

Počas pracovných porád a na troch moderovaných odborných workshopoch
s účastníkmi z odborných referátov pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,
ochranu príordy, územné plánovanie, urbanistické plánovanie, z lesnej správy Lobau,
spoločnosti Nationalpark Donau-Auen GmbH a okrsku Donaustadt ako aj
medzinárodnými odborníkmi pre plánovanie a zástupcami STU v Bratislave sa
diskutovalo o stratégiách pre hraničné územie Lobau a uskutočnil sa výber lokality, kde
majú byť realizované konkrétne opatrenia. Návrhy úprav pre danú plochu budú
výsledkom študentskej súťaže na STU v Bratislave, kde paralene prebieha podobný
proces (porovnaj 2. workshop)

Priebeh projektu

Obsah tejto správy je nasledovný:

Projektová
dokumentácia

Časť 1 – Priestorová analýza – zaoberá sa aktuálnou situáciou v oblasti, ktorá bola
predmetom skúmania počas cyklistickej túry v rámci 1. odborného workshopu. Predošlé
projekty pre túto oblasť poskytujú jasný obraz nielen o trende zmien ale aj stagnácii
vývoja za posledné desaťročie.
Časť 2 – Rozvoj stratégie a realizačná plocha – predstavuje varianty priestorových
stratégií, ktorých spojenie povedie k syntéze vo forme parku urbANNAtur. V rámci
pozdĺžnej východno-západne orientovanej osi parku bude vybratá lokalita, kde budú
uskutočnené prvé návrhy úprav.
Časť 3 – Príloha, dokumentácia z workshopov – obsahuje definície pojmov, zoznam
účastníkov, dokumentáciu z workshopov a zoznam literatúry.
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urbANNAtur: Priestorová analýza hraničného územia Lobau: časť 1
1.

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU „URBANNATUR“

Rozvoj rekreačných aktivít v prímestských chránených
prírodných oblastiach
Projekt cezhraničnej spolupráce urbANNAtur – Rozvoj rekreačných aktivít v prímestských
chránených prírodných oblastiach sa uskutočňuje v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013. Ústrednou témou je zlúčiteľnosť ochrany
prírody a rekreačného využitia v rozvíjajúcich sa mestských častiach.
Ciele projektu:
1) Rozvoj stratégie pre zlúčiteľnosť ochrany prírody a rekreačného využitia
v hraničnom území rastúcich mestských aglomerácií
2) Obmedzenie antropogénnych rušivých vplyvov na oblasti v rámci programu
Natura 2000 „Dunajské luhy“ vo Viedni a južnú časť „Malých Karpát“ v Bratislave
3) Vytvorenie ďalších atraktívnych možností rekreácie na okraji chránených oblastí
4) Určenie „nárazníkovej zóny“ a jej funkcie v okrajovej oblasti medzi mestskými
časťami a chráneným územím
5) Ochrana hodnotných prírodných oblastí prostredníctvom lepšieho manažmentu
návštevnosti
6) Vytvorenie nových zariadení zameraných na prírodnú pedagogiku v nárazníkovej
zóne s priamou väzbou na rekreačné lokality
7) Sprístupnenie neverejných plôch mestskému obyvateľstvu
Doba trvania projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2012
Vedúci partner: MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
(Magistrátne oddelenie 49- Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň)
Projektový partner: Mestské lesy v Bratislave
Projektový rozpočet (v Eur):
Celkový objem
prostriedkov projektu
Financovanie z EFRR

€ 882.352,94
€ 750.000,00 (85%)

Objem prostriedkov pre
Viedeň
Financovanie z EFRR

€ 529.411,76
€ 450.000,00

Objem prostriedkov pre
Bratislavu
Financovanie z EFRR

€ 352.941,18
€ 300.000,00
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Základné oblasti projektu:
Viedeň – hraničné územie Lobau pri Národnom parku Dunajské luhy medzi mestskými
časťami Aspern a Eßling
Bratislava – Malé Karpaty, Lesopark Bratislava

Prehľad časového harmonogramu projektu urbANNAtur pre Viedeň:
2010-2012

Public Relations, Projektový manažment

2010-2011

Plánovanie

 Výskum územného plánu do 07/2010 (skupina poverená plánovaním)
 Návšteva podobných lokalít v Európe (riadiaca skupina)
 Definícia stratégií/rozvojovej stratégie (tím odborníkov, skupina poverená plánovaním)
 Výber modelovej lokality do 10/2010 ((tím odborníkov/ skupina poverená plánovaním)
Do 02/2011
Súťaž návrhov (študenti STU (Slovenskej technickej univerzity)
Bratislava – FA (Fakulta architektúry), Inštitút záhradnej a krajinnej architektúry)
2011-2012

Realizácia: úprava pilotnej rekreačnej zóny
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2.

PROJEKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

V súlade s rámcovými podmienkami projektu cezhraničnej spolupráce urbANNAtur
vznáša objednávateľ na priestorovú analýzu projektovej ovlasti vo Viedni nasledovné
požiadavky:
Úlohou priestorovej analýzy je nájsť v konfliktnej oblasti medzi intenzívne sa rozvíjajúcou
mestskou časťou a prísne chránenou oblasťou „problematické miesta“, na ktorých je
možné uskutočnením rôznych úprav dosiahnuť čo najväčší efekt. V budúcnosti sa ráta
s čo najintenzívnejším rekreačným využitím hraničného územia regiónu Lobau. Jedno
z týchto „problematických miest“ bude vybraté ako pilotná lokalita pre vybudovanie novej
rekreačnej zóny. Dôležitým faktorom je pritom možnosť realizácie v rámci projektu do
12/2012, (t.j. okamžitá dostupnosť zvolenej plochy a finančný rámec pre realizáciu do
výšky max. 300.000 euro). Priestorová analýza by súčasne mala predstavovať ďalší
perspektívny základ pre rozvoj zelene v hraničnom území Lobau.
Priestorová analýza rozvíja teda aj dlhodobejšie stratégie pre hraničné územie Lobau a je
tiež začiatkom rozvoja projektu vo forme prvých realizačných opatrení a úprav v zvolenej
lokalite.
Firma stadtland pripraví obsahovú stránku priestorovej analýzy a poskytne tak základ
diskusie pre sériu odborných workshopov, počas ktorých zúčastnení odborníci z Viedne a
Bratislavy odsúhlasia stratégiu pre hraničné územie Lobau ako aj kritériá pre pilotnú
lokalitu.
Táto správa predstavuje syntézu priestorovej analýzy a výsledkov workshopov, ktoré sa
zaoberajú lokalitou vo Viedni.

3.

PROJEKTOVÁ OBLASŤ HRANIČNÉHO ÚZEMIA LOBAU,
DOTERAJŠIE A SÚČASNÉ PROJEKTY

Projektová oblasť sa nachádza priamo na východnom okraji mesta Viedeň a zaberá
územie medzi centrami lokalít Aspern a Eßling južne od cestných komunikácií
Großenzersdorfer Straße / Eßlinger Hauptstraße a severne od oblasti Obere Lobau,
prímestskej časti Národného parku Dunajské luhy. Západnú hranicu tvorí cesta
Biberhaufenweg, východnou hranicou je hranica mesta.
Z historického hľadiska predstavuje hraničné územie Lobau ako aj susediace územie
národného parku lužnú oblasť, o čom ešte aj dnes svedčia jednotlivé pozostatky luhov
(napr. remízky a priehlbiny v teréne = bývalé ramená). Ráz krajiny charakterizujú
poľnohospodárske plochy využívané na pestovanie úžitkových rastlín a zeleniny vo
fóliovníkoch a skleníkoch v blízkosti sídiel. V projektovej oblasti sa poľnohospodársky
profil síce zachoval dodnes, ale bol vystavený zmenám v dôsledku urbanizácie bývalých
obcí Aspern a Eßling a v blízkej budúcnosti bude zásadne ovplyvnený novou mestskou
časťou aspern Seestadt. Mozaiku typických foriem bývania a výstavby tvoria rodinné
domy, zhustená nízka zástavba, záhradkárske osady, priemyselná zástavba atď.
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V priebehu minulých desaťročí boli pre hraničné územie Lobau
vypracované mnohé projekty, viď napr. Hraničné územie Lobau –
projekty a realizácia v 90-tych rokoch (Das Lobau-Vorland
Planungen und Realisationen der 90er Jahre; stadtland
objednávateľ MA 49, 2000), Krajinné plánovanie v lokalitách
Eßlinger Furt a Saltenstraße (Landschaftsplanungen Eßlinger Furt
und Saltenstraße; stadtland objednávateľ MA 21C, a MA 49;
2001), Zelené pásmo Mühlwasser - Hirschstetten (Grünzug
Mühlwasser –Hirschstetten; projektová spoločnosť Stelzhammer Ivancsics; objednávateľ MA 21; 2000), Zelené spojenie Aspern –
hraničné územie Lobau (Grünverbindung Aspern – Lobau Vorland;
Proksch objednávateľ MA 18; 2006) ako aj Urbanistická vízia pre
východnú časť okrsku Donaustadt (Stadtvision für die östliche
Donaustadt; Greimel Rom, Kratochwill objednávateľ MA 18; 2006).
V štúdii z roku 2009 pod projektovým vedením Arn-a Arnberger-a,
ktorá bola súčasťou programu MaB- Man and Biosphere (Človek
a biosféra) skúmala viedenská Univerzita pre pôdoznalectvo
ekologickú únosnosť z pohľadu sociálnych požiadaviek na
manažment prímestských biosférických parkov v oblasti Untere
Lobau a odvodila závery, ktoré sú platné aj pre hraničné územie
Lobau.
V územnom pláne však prišlo len k realizácii niekoľkých opatrení,
ktoré sa sústreďovali prevažne v oblasti výstavby sídiel. Jednotlivé
návrhy ako vodný náučný chodník „Wiener Wasserweg (Viedenská
vodná cesta)“, ale najmä výstavba centra národného parku
(Nationalparkhaus) na Dechantweg s úpravou okolia, ako aj
jednotlivé krajinné úpravy a zalesnenie prispeli síce k zvýšeniu
hodnoty tohto územia, nie sú však vzájomne prepojené a mali
celkovo len malý vplyv na charakter krajiny na hraničnom území
Lobau.
Prognózy spred 10 rokov predpovedajúce vzrastanie tlaku zo
strany obytných zón sa doteraz naplnili len čiastočne a to prevažne
v obciach, čo dá sa v neposlednom rade pripísať zákazu výstavby v
centrálnej časti hraničného územia Lobau ako aj súčasnému
zaradeniu území do SWW- kategórie územného plánovania mesta
Viedeň (tzv. kategória chránnej zóny lesa a lúk) a zriadeniu
chránenej krajinnej oblasti Lobau. Týmto spôsobom sa zachoval
poľnohospodársky charakter hraničného územia Lobau a veľká
časť územia bola definovaná ako prednostná plocha pre
poľnohospodárstvo aj vo viedenskom Poľnohospodárskom
štruktúrnom pláne pre rozvoj (Agrastruktureller Entwicklungsplan
für Wien, 2004; Step 2005). Prístupnosť a osvojenie si voľných
priestranstiev okolitým obyvateľstvom a návštevníkmi je však aj
naďalej možné len v obmedzenej miere.
S výstavbou mestskej časti aspern Seestadt na severnej hranici
územia sa výrazne zvýši tlak na rekreačné využitie
v bezprostrednom okolí národného parku. Už i tak vzrastajúca
hustota osídlenia v časti Donaustadt, ktorá sa tým v okolí
národného parku zvýši ešte o ďalších 20 000 obyvateľov a 20 000
pracovných miest (http://www.aspern-seestadt.at), zväčší súčasne

urbANNAtur_Priestorová
analýza hraničného územia
Lobau
stadtland
február 2011

9

dopyt po miestach na oddych, ihriskách, peších, cyklistických
a jazdeckých komunikáciách, atrakciách ako aj intenzívne
využívaných extenzívnych parkových plochách. Opatrenia na
riadenie pohybu návštevníkov v národnom parku ako aj prírodná
nárazníková zóna však samé o sebe nebudú stačiť na
zabezpečenie ochrannej funkcie národného parku.
Predošlé projekty pre túto oblasť už časť týchto požiadaviek
zohľadnili. Hoci tlak na realizáciu navrhovaných opatrení doteraz
nebol veľký, je dnes potrebná zmena koncepcie riadenia pohybu
návštevníkov národného parku. Ľudia vyhľadávajuci rekreáciu by
do národného parku nemali smerovať priamo. Jadro hraničného
územia Lobau je potrebné sformovať ako samostatnú, intenzívne
využívanú rekreačnú oblasť, ktorá je schopná pokryť veľkú časť
dopytu po rekreačných aktivitách.
Koncepcia hraničného územia Lobau ako nárazníkovej zóny
národného parku tak aj naďalej nestráca svoje opodstatnenie s tým
rozdielom, že je nanovo interpretovaná a adaptovaná – ako
prechodná zóna, ktorá ponúka atraktívne možnosti rekreácie
v dostatočnej vzdialenosti od národného parku, čím mu poskytuje
určitý stupeň ochrany. Na rozdiel od doterajších projektov tak
vzrastá význam osobitého charakteru hraničného územia Lobau.
Už v roku 1990 navrhli Ivancsics / Hattinger vo svojom rámcovom
krajinnom pláne opatrenia, ktoré by v hraničnom území Lobau
vytvárali priestor pre koexistenciu rekreačných aktivít a
poľnohospodárskej činnosti napr. vo forme tzv. „Stadtrandgärten
(záhrad na okraji mesta)“ alebo City farming v nadradených
systémoch zelených plôch Viedne. V územných plánoch pre
lokalitu Saltenstraße a Eßlinger Furt predstavila firma stadtland
v roku 2001 návrh siete peších a jazdeckých komunikácií, ako aj
prírodne koncipovaných lokalít, ktoré mohli byť intenzívne
využívane ako napríklad tzv. „grüne Zimmer (zelená izba)“ alebo by
mohli tiež zostať bez akéhokoľvek zásahu bez toho, aby sa tak
narušil celkový obraz krajiny.

Všetky
doterajšie
štúdie
odporúčajú
zabezpečenie
poľnohospodárskeho územia ako nosného krajinotvorného prvku.
Okolití obyvatelia a návštevníci hraničného územia Lobau by sa
mali oboznámiť tiež s významom poľnohospodárstva a mali by
vedieť oceniť jeho hodnotu. Ekologické poľhonospodárstvo,
ktorému sa na poľnohospodárskych plochách mesta Viedeň venuje
Bio-Zentrum Lobau, má z ekologického hľadiska dlhodobý vplyv na
zdravie pôdy a rastlín a malo by nájsť zároveň väčšie uplatnenie
v sociálnej sfére a prírodnej pedagogike napr. vo forme spolupráce
s výskumným inštitútom Bioforschung Austria a za pomoci
zodpovedajúcej siete komunikácií alebo náučných chodníkov.
Za účelom zabezpečenia tohto územia zazneli už predtým návrhy
smerujúce
k zachovaniu
poľnohospodárskych
plôch
prostredníctvom ich zaradenia do „ochranných“ kategórií územného
plánu (Ivancsics / Hattinger, 1990; Proksch / Ruland, 1991; MA
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21C, 1994; Kirchner / Kirchner / Braun, 1995; Ivancsics, Vorbericht
1999; atď.).
V súčasnosti prichádza k prepracovaniu kategorizácie územia v
územnom pláne v projektovej oblasti. Stredobodom verejného
záujmu je pritom zaradenie lokalít hraničného územia Lobau do
takých kategórií územného plánu, ktoré spĺňajú potreby ľudí
vyhľadávajúcich rekreáciu. Kategória chránnej zóny lesa a lúk
(SWW) ako aj súčasný zákaz výstavby v centrálnej časti
hraničného územia Lobau sa doteraz významne podieľali na
zachovaní status quo. Keďže však zákaz výstavby predstavuje len
prechodné riešenie, je cieľom stratégie navrhnúť aj primeranú
kategorizáciu tejto oblasti.
Momentálne sa tiež pracuje aj na úpravách súčasného nariadenia
o chránenej prírodnej oblasti Lobau v hraničnom území Lobau v
tesnej blízkosti národného parku, ktoré pochádza z konca 70-tych
rokov. Vymedzujúce ustanovenia a koncepcia nariadenia by sa
mali byť prispôsobiť zmenenej situácii (napr.: tlak zo strany
obytných zón, rozširovanie sídiel, tlak návštevníkov atď. Za týmto
účelom boli v hlavnom programe pre rozvoj mesta v oblastiach
Stadlau / Aspern / Eßling – Hirschstetten / Hausfeld / Altes Flugfeld
(„Marchegger Ast“) magistrátneho oddelenia MA 21C z roku 1994
vypracované perspektívy rozvoja zelene. Hoci tieto plány
pochádzajú takmer spred dvoch desaťročí, môžu byť vo svojej
adaptovanej podobe použité ako základ pre nové projekty.
Keďže doterajšie plány sú výsledkom intenzívneho výskumu
krajiny, mali by sa tiež stať súčasťou budúcich projektov, lebo tak
môžu prostredníctvom cielených opatrení prispieť k zachovaniu
charakteru hraničného územia Lobau.
Na nasledujúcich dvoch obrázkoch je zachytený súčasný spôsob
využívania jednotlivých plôch ako aj platná kategorizácia v
územnom pláne projektovej oblasti hraničného územia Lobau.
V súčasnosti zabezpečuje poľnohospodárske využitie (Obr. 1:
Súčasný stav využitia – hnedé plochy) v centrálnej časti oblasti
zákaz výstavby (Obr. 2: Kategorizácia územného plánu – červené
plochy) resp. kategória chránnej zóny lesa a lúk (SWW) (Obr. 2:
Kategorizácia územného plán – tmavozelené plochy).
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aspern Seestadt
bývalé letisko
Aspern

Eßling

Hraničné územie Lobau

Saltenstraße

Eßlinger
Furt

Stadler
Furt

NP Dunajské luhy

Obr.1: Mapa súčasného stavu využitia hraničného územia Lobau; stav 2008 interpretácia leteckej snímky; MA18

Obr.2: Mapa kategorizácie hraničného územia Lobau podľa územného plánu; Stav 04/2010; www.wien.gv.at
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4.

ODBORNÝ WORKSHOP DŇA 22.04.2010

Za účasti zástupcov príslušných mestských odborných referátov a medzinárodných
odborníkov boli v rámci workshopu vypracované stratégie, ktoré by z dlhodobého
hľadiska mali spĺňať dané požiadavky na hraničné územie Lobau. Prvé stretnutie v apríli
2010 zahájilo sériu workshopov spoločnou cyklistickou túrou v projektovej oblasti.
V rámci 1. odborného workshopu absolvovalo 21 účastníkov (ku ktorým patrili:
zástupcovia mesta Viedeň a okrsku Donaustadt, zástupcovia mesta Bratislava,
zamestnanci lesnej správy Viedeň, odborníci z Viedne a Bratislavy a projektových
spoločností) na bicykloch trasu vedúcu k problematickým lokalitám v hraničnom území
Lobau, ktoré sa za posledných 10 rokov rozvíjali alebo sa ich rozvoj očakáva v bližšom až
vzdialenejšom časovom horizonte.
Dokumentácia z workshopu s vyznačenými zastávkami cyklistickej túry sa nachádza
v prílohe 8.3.

4.1 Zastávky cyklistickej túry

Eßlinger Furt

Stadler Furt

Saltenstraße

Centrum NP (Nationalpark – Haus)
Obr.3: Mapa znázorňuje zastávky cyklistickej túry po hraničnom území Lobau počas 1. odborného workshopu;
22.04.2010; stadtland
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Ktoré lokality sa rozvíjali v minulosti?
Zastávky 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12
1: Nationalparkhaus Wien – Lobau (Centrum národného parku Viedeň-Lobau)
2: Most v lokalite Naufahrt
3: Rozvoj osídlenia v lokalite: In der Bien
9: Rozvoj osídlenia v blízkosti ulíc: Rosalie-Chladek-Gasse / Seefelder Straße,
zalesnenie
10: Ihrisko pre skaterov/ miesto stretávania mládeže (obytný kontajner pre mládež)
11: Park (Epk) kategória územného plánu zameraná na rekreačné využitie a susediaca
zeleň kategória SWW: Kirschenallee
12: Rozvoj osídlenia v blízkosti ulíc Heustadelgasse – Lobaugasse; nová budova školy
(AHS), zalesnenie, krajinné úpravy
Iné: rozvoj osídlenia v ulici Franziska-Fast-Gasse

aspern Seestadt
Bývalé letisko

Aspern
Eßling

12

10

12

Hraničné územie
Lobau

3

9

11

6
4

Eßlinger Furt

8

Stadler Furt

Saltenstraße

1

2
Centrum národného parku
(Nationalpark – Haus)

Národný park Dunajské luhy

Obr.4: Letecká snímka zachytáva hraničné územie Lobau so zastávkami cyklistickej túry v lokalitách, ktoré sa
rozvíjali v minulosti.
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Ktoré lokality sa budú rozvíjať v blízkej budúcnosti?
8, 9
8: Otvorený časový horizont – trasa rýchlostnej komunikácie S1 vedúca cez
poľnohospodárske plochy na hranici mesta s obcou Großenzersdorf;
9: Výskumný inštitút Bioforschung Austria;
Iné: Rozvoj novej mestskej časti aspern Seestadt – územie bývalého letiska; rozšírenie
obytnej zóny pri ceste Eßlinger Hauptstraße medzi oblasťami Aspern a Eßling, rozvoj
osídlenia pozdĺž ulice Seefeldergasse

aspern Seestadt
Bývalé letisko

Aspern
Eßling
9
Seefeldergasse
Hraničné územie Lobau

6
4

Eßlinger Furt

8

Stadler Furt

Saltenstraße
1

Centrum NP (Nationalpark –
Haus)

Národný park Dunajské luhy

Obr.5: Letecká snímka znázorňuje hraničné územie Lobau so zastávkami cyklistickej túry v lokalitách, kde sa v
blízkej budúcnosti očakáva ďalší rozvoj.
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Kde nebol zaznamenaný žiadny rozvoj?
4, 5, 6, 8
5: V oblasti zákazu výstavby, rozvoj osídlenia sa tak úplne zastavil napr. v ulici
Flugfeldstraße. (porovnaj kategórie v územnom pláne s.10)
Vstupy do národného parku v lokalitách:
4: Saltenstraße, 6: Eßlinger Furt, 8: Stadler Furt, ktoré návštevníci síce intenzívne
využívajú (návštevníci (nielen) na osobných vozidlách, prípadne so psom), ale ktoré
doteraz ešte neboli vhodne upravené.

aspern Seestadt
Bývalé letisko

Aspern
Eßling

Hraničné územie Lobau
5

4
Saltenstraße

6
Eßlinger Furt

8
Stadler Furt

1
Centrum NP (Nationalpark –
Haus)

Obr. 6: Letecká snímka zachytáva hraničné územie Lobau so zastávkami cyklistickej túry v lokalitách, kde nebol
zaznamenaný žiadny rozvoj.
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4.2 Situácia, podnety
Druh rozvoja v minulosti
 V lokalitách Naufahrt a Mühlwasser bol v posledných desaťročiach zaznamenaný
trend neriadeného rozvoja osídľovania: Na pozemkoch v blízkosti mesta a zelene boli
postavené súkromné obytné domy. Územie v súkromnom vlastníctve je pre návštevníkov
hraničného územia Lobau neprístupné a sťažuje tiež uskutočňovanie verejných zámerov.
Súkromné vlastníctvo pozdĺž vodných plôch stojí preto v ceste verejnému záujmu.
Príklady doterajšieho rozvoja:
 Napájanie vodných plôch na hranici národného parku: Napajánie je opatrenie, ktoré
pomocou kontrolovaného prívodu vody zabezpečuje priechodnosť vodných plôch na
okraji národného parku a súčasne zvyšuje hladinu spodných vôd.
 Jednotlivé plochy vo vlastníctve mesta Viedeň boli „obsadené“ prostredníctvom
výsadby stromov (napr. „Wald der jungen WienerInnen (Les viedenskej mládeže)“ - 2001,
2003,
2005
a
2008
v
22.
okrsku:
Aspern
a
Eßling
http://www.wien.gv.at/umwelt/wald/erholung/jung.html)
 Riadený rozvoj osídlenia sa uskutočňoval v rámci obytných štruktúr napr. na
východnom okraji obytnej zóny lokality Eßling (ulica Seefelder Straße) ako aj pozdĺž
existujúcich komunikácií napr. Heustadelgasse / Lobaugasse. Vznikla tu zhustená nízka
zástavba s verejenou zeleňou, ktorá bola začlenená do nadradeného systému zeleného
pásma.
 Využitie špecifickými cieľovými skupinami- naplánované a zrealizované bolo napr.
ihrisko pre skaterov, centrum stretávania mládeže v obci Eßling a ihriská v oblasti
Kirschenallee.

Očakávaný druh rozvoja v blízkej budúcnosti
 Výskumný inštitút Bioforschung Austria momentálne zriaďuje svoje sídlo na ulici
Eßlinger Hauptstraße a na poľnohospodárskych plochách južne od budovy inštitútu
plánuje uskutočniť opatrenia využiteľné aj v prírodnej pedagogike.
 Uzatvorenie východného okraja osídlenia oblasti Eßling (Seefeldergasse)
 aspern Seestadt – bývalé letisko: Projekt mestského rozvoja mesta Viedeň sa
uskutočňuje vo viacerých etapách na severnom okraji hraničného územia Lobau so
začiatkom výstavby od roku 2008. So zvýšením počtu obyvateľov o odhadovaných
20.000 a nárastom pracovných miest o cca. 20.000 sa zintenzívni aj tlak na rekreáciu v
Národnom parku Dunajské luhy. Počas prvej etapy bude do roku 2015 vybudovaných
2 000 bytových jednotiek s príslušnou infraštruktúrou (http://www.aspern-seestadt.at).
 Zástavba pozdĺž ulice Eßlinger Hauptstraße medzi oblasťami Aspern a Eßling,
uzatvorenie medzier v zástavbe a budúca severná hranica hraničného územia Lobau;
popri ulici Lannesstraße by malo v budúcnosti pokračovať zelené pásmo smerom od
letiska Aspern.
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4.3 Výzvy
Aké následky / očakávania a kontrétne aktivity vyplývajú z týchto zmien?
4.3.1 Otázka kategórií územného plánu a osídlenia
 Perspektívne projekty a úpravy, vplyv na zástavbu
 Stanovenie a zabezpečenie okrajov obytných zón
 Potreba priestoru pre sociálnu a technickú infraštruktúru, napr. stravovacie zariadenia,
parkoviská atď.
 Neriadený vývoj osídlenia ako napr. v lokalite medzi Mühlwasser a Naufahrt nie je
väčšinou v súlade s verejným záujmom a nemal by sa preto vyskytovať v ďalších
častiach; vývoj osídlenia je možné riadiť prostredníctvom kategorizácie v územnom pláne.
 Účasť verejnosti a politická podpora.
 Rýchla reakcia v prípade uvoľnenia plôch v dôsledku zmeny plánu.

4.3.2 Otázka statusu ochrany národného parku a chránených oblastí
 Prispôsobenie územnoplánovacích a právnych nariadení, chránená krajinná oblasť
(Landschaftsschutzgebiet- LSG)- CHKO, chránené pásmo lesa a lúk (Schutzgebiet Waldund Wiesengürtel) – SWW, Národný park Dunajské luhy; v súčasnosti prebieha
prepracovanie ustanovení o CHKO, kategorizácie v územnom pláne, najmä kategórie
SWW.
 Súhlas a povedomie obyvateľstva: Informácie o hodnote národného parku – čo
národný park chráni? Prečo? Aký priamy a nepriamy úžitok prináša chránená oblasť
obyvateľom? Ako môže k ochrane prispieť okolité obyvateľstvo alebo návštevníci?

4.3.3 Otázka rekreačného využitia
 Rozšírenie ponuky rekreačných možností: park, priestranstvo na menšie oslavy a
podujatia, mestská záhrada, hry pre mladých, detské ihrisko, výbeh pre psov, vodná
plocha, spoločná záhrada, terapeutická záhrada, farma pre deti, pešie, cyklistické a
jazdecké komunikácie atď.
 Ponuku rekreačných možností je potrebné v hraničnom území Lobau primerane
rozdeliť a sústrediť v lokalitách s vyšším dopytom po rekreácii (napr. detské ihriská v
priestorovej väzbe na nové obytné zóny).
 Osvojenie si hraničného územia Lobau prostredníctvom rôznorodých úprav charakteru
okolia obytných zón (potreby návštevníkov a obyvateľov je možné uspokojiť v blízkom
okolí, čím prichádza k odbremeneniu Národného parku Dunajské luhy)
 V hraničnom území Lobau je potrebné ponúkať zážitky v prírode, v Národnom parku
Dunajské luhy zase zachovať prírodu na pozorovanie.
 Rekreačné zóny pre rôzne skupiny užívateľov: deti / mládež / dospelých / seniorov s
alebo bez domácich zvierat
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 Vytvorenie jedného kompaktného celku, ktorý by umožňoval identifikovať rozčlenené,
rôznorodé hraničné územie Lobau ako jednu súvislú rekreačnú oblasť – vytvorenie
„marketingovej značky“, „firemnej identity“
 Zabezpečenie plôch pre príslušnú infraštruktúru (napr. stravovacie zariadenia) atď.
 Plánovanie napojenia na prístupové komunikácie

4.3.4 Otázka dopravy
 Sprístupnenie hraničného územia Lobau (verejná osobná prímestská doprava: kde sú
potrebné ďalšie spoje, kde je možné zamedziť/ zredukovať individuálnu motorizovanú
dopravu?)
 Odstavné plochy pre bicykle / autá, ďalšie zástavky / stanice verejnej osobnej
prímestskej dopravy
 Cyklistické zariadenia/ trasy zakreslené v rôznyh plánoch (mapách mesta,
cyklistických mapách atď.) by mali byť vybudované účelne a efektívne (viď ulice
Brockhausgasse – Grohmanngasse atď.)

Ako vyplýva z dokumentácie z 1. odborného workshopu vo Viedni a 2. odborného
workshopu v Bratislave, exkurzia v Bratislave, (16.06.2010, príloha 8.4), vyskytujú sa
napriek rozdielnemu charakteru krajiny v obidvoch oblastiach podobné problémy.
Základnými otázkami sú:
Ako je možné spojiť ochrannú funkciu územia a tlak na rekreačné využitie? Ako je možné
zachovať osobitosť a intimitu danej lokality?
Aké ponuky rekreácie sú vhodné pre rôzne skupiny návštevníkov?
Aké sú možnosti napojenia na verejnú dopravu a zníženia objemu individuálnej dopravy?
Aké stravovacie zariadenia sú potrebné a aké veľké dopravné zaťaženie tým dodatočne
vznikne?
Ako môže lesná a prírodná pedagogika zvýšiť hodnotu územia?
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urbANNAtur: Priestorová analýza hraničného územia Lobau: časť 2
5.

STRATÉGIE PRE HRANIČNÉ ÚZEMIE LOBAU
5.1 Účel stratégie – ciele

Všeobecne platná stratégia pre hraničné územie Lobau je potrebná najmä z hľadiska
rastúceho využívaniu plôch pre obytné zóny ako aj prudkého zvýšenia počtu obyvateľov,
ktoré sa dá očakávať v súvislosti s výstavbou mestskej časti aspern Seestadt. Za týmto
účelom je nutné včas prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie voľných lokalít.
Cieľom v hraničnom území Lobau je preto:
 „Posilnenie centier – zachovanie zelene“ (v súlade so stratégiou 22. viedenského
okrsku): Kompaktné rozširovanie obytných zón s jasnými hranicami osídlenia a vhodne
upravenými rekreačnými zónami, ktorých kapacita zodpovedá rekreačným potrebám
okolitých obyvateľov.
 Orientácia do budúcnosti: aktívne úpravy krajiny verzus pasívna nárazníková zóna
 „Atraktívne lokality a prvky riadenia pohybu návštevníkov“: diferencovaná ponuka pre
rôzne skupiny návštevníkov napr. obyvateľov obytných zón / návštevníkov so psami,
cyklistov, jazdcov na koňoch, chodcov, všetky vekové skupiny (deti, mládež, dospelých,
seniorov), ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozdielnym sociálnym
zázemím; rôzne stupne intenzity využitia oblastí: centrálne časti s vysokou koncentráciou
návšetvníkov (Hot-Spots) a prírodné plochy, multifunkčné lokality, obohacujúce aspekty,
vodné plochy atď.
 Heslo „Viesť nie obmedzovať“: Vzájomné prepojenie rôznych zelených zón a parkov s
komunikáciami pre chodcov, cyklistov a jazdcov ako aj plôch s upravenou prístupnou
zeleňou tlmiacou tlak na národný park, plynulý priestorový sled
 „Zvonka do vnútra“: z okolia obytných zón a Národného parku Dunajské luhy do
hraničného územia Lobau

5.2 Negatívny vývoj – neželaný dopad
Ciele sledované na hraničnom území Lobau sa počas posledných desaťročí takmer
vôbec nezmenili – zúžil sa však predmet záujmu a vzrástla potreba uskutočniť konkrétne
opatrenia na zostávajúcich plochách, čo si vyžaduje nový prístup k tejto problematike. Ku
zmene koncepcie prišlo napríklad vo vzťahu k usmerňovaniu návštevníkov: Na rozdiel od
doterajších projektov majú byť návštevníci zadržaní a usmerňovaní už na hraničnom
území Lobau, kde by mali nájsť ponuku možností aktívneho trávenia voľného času
a využitia prírodnej pedagogiky, zatiaľ čo národný park má byť vyhradený ohľaduplnému
pobytu v prírode. Na základe cenných skúseností z minulosti je možné jasne definovať
vývoj, ktorý v danej oblasti vôbec nie je želateľný:
 Súkromné verzus verejné užívanie: neriadený vývoj obytných zón s vysokými
nákladmi na infraštruktúru a obmedzenými možnosťami verejného užívania
 „Prúd návštevníkov“ prevalcuje národný park: príliš vysoká návštevnosť nie je
zlúčiteľná s funkciou ochrany prírody; potreby okolitého obyvateľstva, predovšetkým
„problémových návštevníkov“ sú pokryté prevažne v oblasti Lobau (napr. voľný pohyb
psov, cyklistika); atrakcie a vybudovaná sieť komunikácií sa doteraz nachádza len v
národnom parku.
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 Konflikty vo využívaní, vandalizmus
 Zhoršenie dopravnej situácie (napr. vysoký objem dopravy kvôli celonárodne známej
atrakcii; využívanie hraničného územia Lobau motoristami dochádzajúcimi každý deň do
práce za účelom vyhnúť sa dopravným zápcham na cestách Groß-Enzersdorfer Straße
resp. Eßlinger Hauptstraße)

Na pracovnej porade viedenského tímu odborníkov, stratégie pre hraničné územie Lobau,
29.06.2010 (príloha 8.5) predložila firma stadtland do diskusie štyri varianty stratégií,
ktoré napokon splynuli v spoločnej syntéze.

5.3 Varianty
Nasledujúce štyri varianty predstavujú rôzne, strategické postupy rozčlenené do
prehľadnej tabuľky v kategóriách „Opatrenia, lokality, aktéri“. Tabuľka systematizuje
zmysel a účel jednotlivých opatrení, definuje skupiny návštevníkov a objasňuje tiež
rozdelenie kompetencií. Jednotlivé varianty „Hrebeň“, „Spojnica“ a „Patchworkový
koberec“ sú samostatné, priestorové stratégie kombinovateľné s variantou „Vstupy“.

5.3.1 „Vstupy“
aspern Seestadt
Bývalé letisko

Aspern

Eßling

Eßlinger Furt

Stadler Furt

Saltenstraße

Centrum NP

Obr.7: Varianta „Vstupy“; stadtland

Vstup je obrazom ("vizitkou") priestoru "za dverami". Hraničné územie Lobau by malo
ponúkať atrakcie pre veľkú časť návštevníkov, pričom len malý podiel by cielene
smeroval z tejto prechodnej zóny ďalej do národného parku. V súlade s týmto zámerom je
plánovaná atraktívna úprava vstupov smerom na hraničné územie Lobau a naopak
diskrétne (zdržanlivé) koncipovanie vstupov do oblasti Obere Lobau.
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Opatrenia, lokality, aktéri, varianta „Vstupy“

AKTÉRI

Okrsok, MA49 – Lesná správa Lobau, okrsok v spolupráci s
krajinnými architektami, architektami, objektovými dizajnérmi,
umlecami

OPATRENIA

Úpravy, „marketingová značka“ pri vstupoch na hraničné územie
Lobau ( ulice Groß-Enzersdorfer Str. / Eßlinger Hauptstr.) a vstupoch
do národného parku: „Brány“

FORMA

(Usmerňujúca) výsadba, smerové tabule, inštalácie, firemná identita,
atraktívne vizuálne prvky

LOKALITY

Hlavné vstupy: Saltenstr., Eßlinger Furt, Stadler Furt; Lobaug.,
Körberstr. / križovatka Heustadelg. , Mühlwasser (sever-juh),
Saltenstr., Flugfeldstr., Lannesstr., Kirschenallee, Raphael-DonnerAllee, Seefelderg., Weidlinger Damm / križovatka Großenzersdorfer
Str., Eßlinger Hauptstr. (sever-juh); Heustadelg, Plattensteinerg.,
Brockhauseng.,
Schilfweg,
Naufahrtweg,
Luitpold-Stern-G.,
Dechantweg (východ-západ)

CIEĽOVÁ
SKUPINA

Návštevníci hraničného územia Lobau a oblasti Lobau

ÚČEL

Vytvorenie povedomia, vnímanie krajiny v hraničnom území Lobau,
„vizitka“

MIESTA
REALIZÁCIE

Pokiaľ možné verejné pozemky, inak po dohode s majiteľom
pozemku
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5.3.2 „Hrebeň“ (prístupnosť zo smeru sever-juh)

Eßlinger Furt

Stadler Furt

Saltenstraße

Obr.8: Varianta „Hrebeň“; stadtland

Viacero vstupov vedie z ulice Eßlinger Hauptstraße na hraničné územie Lobau, len
niekoľko komunikácií smeruje ďalej do oblasti Lobau, ako Saltenstraße, Eßlinger Furt a
Stadler Furt. Tam príde ku koncentrácii prúdu návštevníkov pomocou vhodných
usmerňovacích opatrení.

Opatrenia, lokality, aktéri, varianta „Hrebeň“
AKTÉRI

Okrsok, MA49 – Lesná správa Lobau, MA22, MA21, MA18, okrsok
v spolupráci s krajinnými architektami, projektantami, vlastníkmi
pozemkov

OPATRENIA

Komunikácie pre peších a cyklistov, radová výsadba stromov, aleje,
menšie priestranstvá na oddych a hry

FORMA

Asfaltové cyklistické trasy, štrkové chodníky pre peších / širšia
štrková krajnica popri vozovke, stromy ako usmerňujúce prvky

LOKALITY

Lobaug., Körberstr. / križovatka Heustadelg., Mühlwasser (sever-juh)
Saltenstr., Flugfeldstr., Lannesstr., Kirschenallee, Raphael-DonnerAllee, Seefelderg., Weidlinger Damm / križovatka Großenzersdorfer
Str., Eßlinger Hauptstr. (sever-juh);

CIEĽOVÁ
SKUPINA

Návštevníci hraničného územia Lobau a oblasti Lobau, okolité
obyvateľstvo

ÚČEL

Rozdelenie prúdu návštevníkov

MIESTA
REALIZÁCIE

Získanie pásiem popri existujúcich komunikáciách
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5.3.3 „Spojnica“ (rozdelenie východ - západ)

Obr.9: Varianta „Spojnica“; stadtland

Prúd návštevníkov zachytáva a usmerňuje už územie pred Národným parkom Dunajské
luhy. Park je orientovaný z východu na západ a zaberá rozľahlé územie v centrálnej časti
hraničného územia Lobau medzi lokalitami Aspern a Eßling. Atrakciou by mohla byť
prírodná vodná plocha, ktorá by približovala atmosféru lužnej oblasti Lobau už na
hraničnom území.

Opatrenia, lokality, aktéri, varianta „Spojnica“
AKTÉRI

Okrsok, MA 49 – Lesná správa Lobau, MA 22, MA 21, MA 18,
okrsok v spolupráci s krajinnými architektami, projektantami,
vlastníkmi pozemkov

OPATRENIA

Park široký min. 50 m medzi lokalitami Biberhaufenweg a Weidlinger
Damm s komunikáciou pre cyklistov a chodcov, aleje / radová
výsadba stromov a skupín stromov, výbehy pre psov, jednoduchý,
robustný mobiliár, priestory na hry a stretávanie cieľových skupín
(deti, mládež,…), vodná plocha

FORMA

Asfaltová cyklistická komunikácia, štrkové chodníky, stromy, kríky,
vegetácia, prírodné materiály

LOKALITY

Centrum hraničného územia Lobau medzi chránenou prírodnou
oblasťou a hranicou obytnej zóny

CIEĽOVÁ
SKUPINA

Návštevníci hraničného územia Lobau a oblasti Lobau, okolité
obyvateľstvo

ÚČEL

Zachytenie, koncentrácia a riadenie prúdu návštevníkov zvonka,
alternatívy pre okolité obyvateľstvo

MIESTA
REALIZÁCIE

Rozsiahla výmena pozemkov resp. ich kúpa, kategorizácia
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5.3.4 „Patchworkový koberec“ (dostupnosť pozemkov)

Eßlinger Furt

Stadler Furt

Saltenstraße

Obr.10: Varianta „Patchworkový koberec“; stadtland

Na jednotlivých dostupných plochách (v správe MA49) na hraničnom území Lobau bude
vytvorená atraktívna "zelená" ponuka napr. výbeh pre psov, mestská záhrada, „zelená
izba“, spoločné záhrady, terapeutická záhrada, záhrada pre deti/ mládež/ seniorov,
priestranstvo pre menšie oslavy a podujatia atď. , ktorá bude pôsobiť ako magnet pre
návštevníkov a odbremení tak oblasť Obere Lobau.
Opatrenia, lokality, aktéri, varianta „Patchworkový koberec“
AKTÉRI

Okrsok, MA49 – Lesná správa Lobau, MA22, okrsok v spolupráci
s krajinnými architektami, projektantami, manažment podujatí /
„tútori“, vlastníci pozemkov

OPATRENIA

Vytvorenie priestranstva pre tematické hry na jednotlivých plochách
v správe MA 49, menšie oslavy, možnosť výsadby rastlín, land art,…

FORMA

„Aktivita a tvorivosť (pre) ľudí“, prírodné materiály, rastliny atď.

LOKALITY

Na dostupných plochách

CIEĽOVÁ
SKUPINA

Návštevníci hraničného územia Lobau a oblasti Lobau, okolité
obyvateľstvo

ÚČEL

Vytvorenie centier a atrakcií pre exteriérové aktivity

MIESTA
REALIZÁCIE

Možná kúpa menších pozemkov v súkromnom vlastníctve, ktoré sa
nachádzajú medzi väčšími súvislými plochami patriacimi MA49
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5.4 Syntéza
5.4.1 „Park urbANNAtur“
Štyri varianty – „Vstupy“ / „Hrebeň“ / „Spojnica“ / „Patchworkový koberec“ – sa spájajú
v jednej syntéze, ktorú je možné interpretovať ako „Zelený stred hraničného územia
Lobau“ vo forme Parku urbANNAtur. Existujúce ponuky voľnočasových aktivít
(Kirschenallee, obytný kontajner mládež, atď.), plochy vo vlastníctve objednávateľa ako aj
vhodné lokality začleňujúce sa do tejto schémy budú vzájomne prepojené z východu na
západ a na vybratých miestach bude na severe a na juhu vytvorený prístup z obytnej
zóny a do národného parku.

Obr.11: Zjednodušená syntéza "parku urbANNAtur"; stadtland
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Plán rozvoja stratégie pre Park „urbANNAtur“
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Táto stratégia vytvára priestor pre opatrenia v nasledujúcich oblastiach:

 Životný priestor / Ekológia
 Rekreácia
 Mobilita

Životný priestor/ Ekológia

 Stratégie prekračujúce hranice národného parku: Vytvoriť efektívnu rekreačnú zónu na
hraničnom území Lobau a súčasne jasný systém riadenia pohybu návštevníkov v národnom
parku.

 Riadenie rozvoja voľných plôch a obytných zón v hraničnom území Lobau,
zabezpečenie
lokalít:
kategórie v územnom pláne (SWW, Epk), hranice osídlených oblastí, chránená krajinná
oblasť, kúpa, výmena.

 Spolupráca namiesto konfliktov: Je potrebné sa vo veľkej miere vyhýbať konfliktom vo
využívaní územia a rozvíjať jednotlivé lokality spolu s partnermi.

 Vytvorenie povedomia pre ochranu prírody: V nárazníkovej / prechodnej zóne pred
národným parkom je možné vedome a postupne prechádzať medzi: obytnou zónou – Parkom
urbANNAtur – územím s ekologickým poľnohospodárstvom – národným parkom. Povedomie
návštevníkov sa vytvára v jednotlivých krokoch. Park by mal namiesto Národného parku
Dunajské luhy uspokojovať rekreačné potreby návštevníkov a okolitých obyvateľov, oblasť
medzi parkom a národným parkom, ktorá je využívaná prevažne na účely ekologického
poľnohospodárstva, tvorí definovanú nárazníkovú zónu chránenej oblasti (viď Pojmy,
názvoslovie v prílohe 8.1)

 Ekologické poľnohospodárstvo slúži na zabezpečenie hodnotných území a poskytuje
základ prírodnej pedagogike.

 Prispôsobenie chránenej krajinnej oblasti; zachovanie hodnoty území by malo byť
zabezpečené aj v prípade trvalého neobhospodarovania.

 Tematizácia vody v hraničnom území Lobau napr. vo forme prírodných vodných plôch v
priehlbinách terénu, ktoré vytvorili bývalé ramená Dunaja.

Rekreácia

 Vstupy na hraničné územie Lobau a do národného parku je potrebné vhodne upraviť ako
„vizitky oblasti“. K vytvoreniu marketingovej značky a firemnej identity môžu prispieť
dominantné rastliny, smerové tabule, umelecké objekty, inštalácie, zaujímavé vizuálne prvky
atď. Atraktívne, lákavé vstupy na hraničné územie Lobau sú v protiklade k zdržanlivým,
"filtrujúcim" vstupom do národného parku (žiadne nadmerné množstvo smerových tabúľ,
zdôraznenie stupňa ochrany).
 Potreba vybudovať a vzájomne prepojiť atraktívne miesta na hraničnom území Lobau
(napr. parky, stravovacie zariadenia, stajne, verejne prístupné udržiavané priestranstvá s
hrami, ponuka stratostlivosti o deti atď.). Rekreačné potreby sú uspokojované v týchto
lokalitách a „more možností“ ponúka návštevníkom každý deň niečo nové. Zvyčajná cesta cez
národný park bude premiestnená na hraničné územie Lobau, kde je nielen charakter plôch ale
aj ich mobiliár prispôsobený obyvateľom a návštevníkom s/alebo bez domácich zvierat.
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 Sprístupnenie priestranstiev pre rôzne aktivity: výbehy pre psov, mestská záhrada, hry &
šport, atraktívne miesta na oddych, spoločné záhrady, terapeutická záhrada, multifunkčné
zelené plochy, priestor pre malé oslavy a podujatia, ponuky pre deti, mládež, dospelých a
seniorov. Existujúca ponuka voľnočasových aktivít sa stane súčasťou priestorového sledu
zelených plôch a vytvorí tak dočasný základ pre hraničné územie Lobau – Kirschenallee,
Raphael-Donner-Allee, obytný kontajner pre mládež, ihrisko pre skaterov, kopec na
sánkovanie, verejné parky, cyklistické zariadenia atď.

 Jasná diferenciácia „čo presne je možné zrealizovať v daných lokalitách?“ Pre
jednotlivé lokality je potrebné vytvoriť jasný právny rámec a informovať o ňom aj návštevníkov
a okolitých obyvateľov: čo sa uskutočňuje najmä pomocou vhodných úprav a v prípade
potreby aj prostredníctvom príkazov resp. zákazov – eventuálne pod heslom „Dovoliť, nie
zakázať“.
Mobilita

 Atraktívne komunikácie pre cyklistov a chodcov / okružné trasy na hraničnom území:
viacero komunikácií smerujúcich v krátkych odstupoch zo severu na juh ústi do jedného
centrálneho spojenia medzi východom a západom a len na niektorých zvolených miestach
vedie ďalej do národného parku.

 Vybudovanie siete jazdeckých chodníkov.
 Redukcia individuálnej motorizovanej dopravy: Obmedzenie „čiernych“ vstupov (napr.
ulica Grohmannstraße – cyklistická trasa); premiestnenie parkoviska v lokalitách Eßlinger Furt
a Saltenstraße; alternatívna možnosť parkovania na hraničnom území Lobau; preverenie resp.
úprava napojenia na hromadnú dopravu.

5.4.2 Z „predizby“ národného parku k samostatnosti
Na prvý pohľad je hraničné územie Lobau vnímané ako „predizba národného parku“, ktorá
slúži doteraz ako prechod do „obývačky“ – Národného parku Dunajské luhy. Národný park
však potrebuje namiesto výlučne vstupnej lokality predsunutú samostanú oblasť, ktorá svojim
atraktívnym charakterom cielene priťahuje obyvateľov z okolia a ľudí vyhľadávajúcich
rekreáciu. Hraničné územie Lobau ako celok predstavuje preto nielen nárazníkovú zónu ale aj
priestor s vyhranenou individualitou a pestrou ponukou zážitkov v prírodnom prostredí.
Výnimočnosť zážitkov na hraničnom území Lobau sa dá najlepšie vnímať počas pešej túry,
výletu na bicykli alebo z chrbta koňa.
Hlavnú prioritu v národnom parku zohráva naproti tomu ochrana prírody. Stredobodom aktivít
je pozorovanie a precítenie prírody primerane jednotlivým stupňom ochrany. (chránená
krajinná oblasť, Ramsarská lokalita, Národný park Dunajské luhy, Kategória II Svetovej únie
ochrany prírody (IUCN – International Union for Conservation of Nature))

5.4.3 Princíp win-win: Jedna stratégia osožná pre všetkých
Riadený rozvoj voľných plôch na hraničnom území Lobau prinesie spolu so stratégiou tzv.
Zeleného stredu oveľa väčší úžitok mnohým skupinám obyvateľstva ako doterajšia situácia a
zmierni okrem toho konflikty v súvislosti s využívaním oblasti.
Profitovať budú

 okolité obyvateľstvo a návštevníci: budú vytvorené resp. lepšie sprístupnené nové,
atraktívne, lepšie využiteľné prírodné lokality pre rekreačné a voľnočasové využitie

 vlastníci pozemkov: zvýšenie hodnoty na základe blízkosti parku
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 okrsok: nové, vzájomné prepojené voľné ploch pre budúce obytné zóny, lokality pre
mladých i seniorov

 národný park: v prípade vhodnej úpravy okolia nájdu „problémoví návštevníci“ dostatočné
vyžitie na hraničnom území bez toho, aby vstupovali do národného parku.

 Ekologické poľnohospodárstvo: zvýšený záujem obyvateľstva na základe ponuky prírodnej
pedagogiky

6.

PRVÉ REALIZAČNÉ OPATRENIA

Výber vhodných oblastí /
„urbANNAtur“, schéma kritérií

lokalít

pre

pilotnú

realizáciu

v rámci

projektu

Výber oblasti sa uskutočnil pomocou znázornenia väčších, súvislých území v Parku
urbANNAtur. Tieto oblasti boli vyhodnotené na základe schémy kritérií, pričom rozhodujúcu
úlohu mali:



Dostupnosť lokalít v časovom horizonte projektu



Financovanie: bol by akýkoľvek návrh pre túto lokalitu realizovateľný z dostupných
rozpočtových prostriedkov?



Účinnosť lokality v rámci celku: je zabezpečené prepojenie s ostatnými časťami parku
urbANNAtur?

 Modelový vplyv oblasti na iné časti vo vzťahu na dostupnosť, vplyv na verejnosť, podnety
a ostatné úpravy: môže upravená lokalita slúžiť ako základ ďalšieho rozvoja?
 Prípadné špecifiká jednotlivých oblastí
Na základe týchto kritérií bolo definovaných a vyhodnotených 11 jednotlivých oblastí „parku
urbANNAtur“. Areál – plocha v lokalite Eßlinger Furt sa pritom ukázala ako lokalita vhodná na
úpravy v rámci projektu „urbANNAtur“. Eßlinger Furt tak slúži ako východiskový bod pre
budúcu realizáciu stratégie pre „park urbANNAtur“ na hraničnom území Lobau.

Súťažná plocha

Obr.12: Letecká snímka zachytáva najvhodnejšiu súťažnú plochu.
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Schéma kritérií – pre výber vhodnej oblasti / lokality pre pilotnú
realizáciu v projekte urbANNAtur
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Schéma kritérií
pre výber vhodných oblastí/plôch za účelom pilotnej realizácie v projekte urbANNAtur
Návrh č.1. August 2010
Vysvetlivky
Dostupnosť
Financovanie
Účinnosť v rámci celku
Vplyv na iné časti
Špecifiká

Je oblasť/plocha k dispozícii za účelom pilotnej realizácie v časovom horizonte projektu?
Postačujú existujúce prostriedky v rámci projektu na realizáciu?
Účinnosť v zmysle stratégie „hrebeň“ a „spojnica“, nadväznosť/spojenie s inými časťami
Vplyv na ostatné zmeny, dostupnosť, vplyv na verejnosť, motivácia/podnety
Osobitný charakter, ktorý hovorí „za“ alebo „proti“ výberu

Opis oblasti/plochy
Názov

Výberové kritériá pre modelový projekt v rámci urbANNAtur
1 pozitívny/vysoký, 2 neutrálny/čiastočný, 3 negatívny/veľmi slabý

Popisné č.

Dá sa
pretvoriť
ako

Ciele v rámci projektu
urbANNAtur

dostupnosť z
hľadiska
vlastníctva

časová
dostupnosť

Dostupnosť

Financovanie

Účinnosť
v rámci
celku

Vplyv na
iné časti

Špecifiká

Hlavné spojenie
s časťou
Seestadt Aspern

1

Plocha

Upriamiť pozornosť na
situáciu pri vstupe na
hraničné územie Lobau

2

2

2

2

1

1

Pri výstavbe novej mestskej časti
aspern Seestadt bude zohľadnený
hlavný vstup z tejto oblasti do NP.

Hlavné spojenie
s lokalitou Eßling

2

Plocha

Upriamiť pozornosť na
situáciu pri vstupe na
hraničné územie Lobau

1

3

2

3

1

1

Existujúce stredisko pre mládež,
zeleň, Raphael-Donner KirschenAllee

Spojenie ulíc
LobaugasseBiberhaufenweg

3

Plocha

Návrh územného
plánovania v rámci
kategórie EPK,
multifunkčná zeleň,
priestor pre spoloč.
podujatia, hry, cestné
spojenie s Donauinsel za
účelom riadenia pohybu
návštevníkov

3

3

3

3

1

2

Územné plánovanie je
momentálne pozastavené,
umiestnenie školy, pribúdanie
sídlisk

„Zelený stred“

4

Plocha

Návrh územného
plánovania v rámci

2-3

2-3

2-3

3

1

1

Územné plánovanie je
momentálne pozastavené, veľký

kategórií EPK, SSW alebo
LSG, mestská záhrada,
priestor pre psov, hry a
šport, vodná plocha,
priestor pre spoloč.
podujatia v kombinácii s
ekologickým
poľnohospodárstvom,
spoločnými a
terapeutickými
záhradami, modelovou
farmou, hipoterapiou,
stajňou

Ulica Seefelder
Straße/juh

5

Plocha

Inštitút
Bioforschung
Austria/rýchlostná
cesta S1, vstup do
tunela/ lokality
Stadler Furt

6

Vstup z ulice
Saltenstraße

7

Vstup v lokalite
Eßlinger Furt:

8

„Zelené"
spojenie formou

9

potenciál: vzorový krajinný park,
vysoká účinnosť v rámci celku

Ponuky v súvislosti s
rozvojom sídlisk, výhľad na
lužný les, ekologické
záhradníctvo/v
súkromných rukách

3

Plocha

Výskum a rozvoj
ekologického poľnohosp.,
opatrenia na utváranie
živ. prostredia, ekologické
pretvorenie hraničného
územia národného parku,
priestor pre psov

1-2

1

1-2

Bod/

Zlepšenie situácie pri
vstupe do národného
parku, premiestnenie
parkoviska, zvernica

2

2

Sústredenie informácií o
ekologickom poľnohosp.,
zlepšenie situácie pri
vstupe do národného
parku, premiestnenie
parkoviska, stravovacie
zariadenia, cestné
spojenie východ-západ

1

2

Plocha

Bod/
Plocha

Línia

3

3

2 podnety

2

1

Ponúka možnosť zdôvodnenia
miestnych projektov na sídliskách.

1

2

2

Z hľadiska vstupu do tunela pre
cestu S1 a staveniska dlhodobejšie
zarezervovanie plôch

2

2

2

1

Územné plánovanie je
momentálne pozastavené, podľa
lesného zákona bolo potrebné les
vyrúbať, dôležitý vstup do NP

1

1

1

2

1

Neuspokojivá situácia s
parkovaním, možnosť prepojenia s
Kirschenallee a „urbANNAtur parku“, potenciál rozvíjať túto
lokalitu ako samostatné rekreačné
územie

3

2-3

2 (drahá
výstavba

1

1

Možnosť usmerňovať
návštevníkov, most pre peších a

pre
súkromnú
realizáciu

cykl. cesty Æ s
Donauinsel

mostov)

Lokalita
Mühlwasser/
Naufahrt

10

Plocha

Alternatívne
„zelené“
spojenie formou
cykl. cesty Æ s
Donauinsel

11

Línia

Zvýšiť hodnotu oblasti,
posilniť osi pozdĺž vody,
využiť vodné plochy

cyklistov cez Mühlbach a Naufahrt

2

2

2

2 celková
rozloha,
jednotlivé
časti

2

2

Existujúce štruktúry, rôznorodé
využitie, problémy: nudistická pláž,
„čierne“ stavby

1

1

1

2 (drahá
výstavba
mostov)

1

2

Možnosť usmerňovať
návštevníkov, výrub mimo
projektovej oblasti,
obyvatelia Lobau ?
most pre peších a cyklistov cez
Mühlbach a Naufahrt

Plán realizačných plôch na hraničnom území Lobau
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Študentská súťaž – „Štartovná čiara“
Študenti STU v Bratislave navrhnú pre lokalitu Eßlinger Furt v správe MA 49 vhodné
úpravy. Súťaž poskytne objednávateľovi návrhy, akú formu by v danej oblasti mohli mať
krajinné úpravy, rekreačná zóna a ponuka pre okolitých obyvateľov a návštevníkov.
V návrhoch pre pilotnú realizáciu v rámci projektu „urbANNAtur“ by sa mali sústreďovať
tiež všetky prvotné nápady, ktoré by posunuli stratégiu pre „park urbANNAtur“ do
ďalšieho štádia a viedli by k následnej realizácii. Študentská súťaž je súčasťou
vyučovacieho procesu na STU Bratislava v rámci odboru krajinnej architekúry v zimnom
semestri 2010/11. Študenti predstavia svoje návrhy odbornej porote vo februári 2011.

7.

ĎALŠIE ÚLOHY

Zabezpečenie plôch
Spolu s príslušnými odbornými referátmi magistrátu mesta Viedeň je potrebné zabezpečiť
plochy pre park urbANNAtur, ktoré vyplynuli z priestorovej analýzy a rozvoja stratégie.
Park urbANNAtur by mal byť v budúcnosti k dipozícii pre vybudovanie rozmanitých
rekreačných zón.
Kompetencie
Počas 3. workshopu vyplynul zámer prikročiť k postupnej realizácii stratégie. Cieľom je
získať príslušné odborné referáty za účelom realizácie nad rámec projektu a zabezpečiť
tak jeho kontinuitu, čo si vyžaduje jedného (alebo viacerých) "tútorov", ktorí budú
koordinovať ďalšie kroky.
Tím odborníkov preto požiadal predstaviteľov okrsku Donaustadt a MA 49, aby pozvali
vedúcich príslušných oddelení na stretnutie s cieľom zaistiť budúcu koordináciu,
financovanie a pokračovanie začatého procesu plánovania. Ďalej by malo prísť k jasnému
stanoveniu rámcových kritérií a podmienok pre jednotlivé realizačné plochy na hraničnom
území Lobau ako aj vypracovaniu postupov a zadeleniu kompetencií.
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urbANNAtur: Priestorová analýza hraničného územia Lobau: časť 3
8.

PRÍLOHA
8.1 Pojmy, názvoslovie

Za účelom lepšieho porozumenia pojmov, ktorých charakter umožňuje širokú
interpretáciu, sú pojmy „prírodný“ a „nárazníková zóna“ definované v kontexte tohto
projektu nasledovne:
Prírodný – úprava plochy vychádzajúca z tradičnej kultúrnej krajiny (les, vodné plochy a
poľnohospodárstvo); prírodná krajina v podmienkach hraničného územia Lobau je
rozľahlá otvorená krajina s výsadbou charakteristickou pre danú lokalitu (prechod od
pôvodne lesnatej, neskôr panónskej odlesnenej kultúrnej krajiny k lužnej krajine) –
nenáročné udržiavanie; antropogénny vplyv je badateľný (napr. kosenie).
Nárazníková zóna – prechodná zóna medzi prísne chránenou a intenzívne využívanou
oblasťou (napr. mestom / obytnou zónou, komunikačnou plochou). Nárazníková zóna
zahŕňa plochy pre intenzívne rekreačné využitie napr. parky, výbeh pre psov, územie
ekologického poľnohospodárstva atď.
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8.2 Účastníci odborných workshopov / pracovných porád
Meno

Inštitúcia

Batik Hannes, Dipl. Ing., AT

Landschaftsarchitektur (Krajinná architektúra) Schmidt
Rennhofer Batik, krajinný architekt

Brenner Harald, Ing., AT

MA 49, Lesná správa Lobau,
lesník v oblasti Obere Lobau

Bretterbauer Birgit,
Dipl. Ing., AT

MA 21 B Plánovanie mestských častí a využitie plôch
juh- severovýchod, odborná referentka, decernát 22.
okrsok

Breuer Markus, Ing., AT

MA 49 Lesná správa Lobau, zástupca vedúceho
lesnej správy

Csákányiová Petra, Ing. arch.,
SK

Mestské lesy v Bratislave, asistentka v rámci projektu
„urbANNAtur“

Dorfstätter Gitti, Dipl.Ing., AT

Raum- und Landschaftsplanungsbüro (Projektová
kancelária pre priestorové a krajinné plánovanie)
stadtland, vedúca projektu stadtland

Faltejsek Alexander,
Dipl. Ing., AT

MA 49 Lesná správa Lobau, vedúci lesnej správy

Fraissl Christian, Dipl. Ing., AT

Spoločnosť Nationalpark Donau-Auen GmbH, odbor
príroda & veda, manažment prírodného priestoru –
les, výskum

Gál Peter, PhD,
prof. Ing. arch., SK

Ústav záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta
architektúry Slovenská Technická Univerzita v
Bratislave, pedagóg

Gécová Katarína, Ing., SK

Ústav záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta
architektúry Slovenská Technická Univerzita v
Bratislave, pedagóg

Härtel Christian, Dipl. Ing., AT

MA 22 mesta Viedeň, Oddelenie pre ochranu prírody,
vedúci odboru pre územný rozvoj

Hledíková Eva, Ing. arch., SK

Firma AUREX, urbanistické a krajinné plánovanie

Hofer Alexander AT

MA 49, Lesná správa Lobau, člen lesnej stráže

Holčíková Joana, Ing. arch., SK

Mestské lesy v Bratislave, projektová manažérka
projektového partnera projektu „ urbANNAtur“

Jandl David, Ing., AT

MA 49 odborný referát 5 územné plánovanie, ochrana
prírody a prírodná pedagogika, sprievodca projektom
urbANNAtur

Kammerer Thomas, AT

Vedenie 22. viedenského mestského okrsku
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Kromp Bernhard, Dr., AT

MA 49, Výskumný inštitút Bio Forschung Austria,
vedúci

Kutka Vladimír, Ing., SK

Mestské lesy v Bratislave, riaditeľ

Leputsch Susanne,
Dipl. Ing., AT

MA 49, Projektová manažérka vedúceho partnera pre
projekt urbANNAtur, národný park-koordinácia mesta
Viedeň

Macák Ľubomír, Ing., SK

Firma AUREX, urbanistické a krajinné plánovanie

Mätzler Alois, Mag., AT

Firma MPROVE Team pre komunikáciu, moderátor
workshopu

Nagel Gerhard, Dipl. Ing., AT

MA 45 mesta Viedeň, vodné plochy

Ofenböck Thomas,
Dipl. Ing., Dr., AT

MA 45 mesta Viedeň, vodné plochy

Prochazka Eva, Dipl. Ing., AT

MA 18 Urbanistický rozvoj a urbanistické plánovanie,
krajinné plánovanie a plánovanie voľných plôch,
referentka, zástupkyňa vedúceho oddelenia

Putrová Eva, PhD,
Ing. arch., SK

Ústav záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta
architektúry Slovenská Technická Univerzita v
Bratislave, pedagóg

Römer Andreas, Dipl. Ing., AT

MA 22 mesta Viedeň, ochrana prírody, odborný
referent oblasť ochrany prírody

Šajánková Karolína,
Mag. phil., SK

Tlmočníčka a prekladateľka v rámci projektu
urbANNAtur

Sattler Martina, Cand. Ing., AT

Raum- und Landschaftsplanungsbüro (Projektová
kancelária pre priestorové a krajinné plánovanie)
stadtland, zodpovedná pracovníčka

Scheed Norbert, AT

Vedenie 22. viedenského mestského okrsku,
prednosta okrsku

Schnetz Maria Elisabeth,
Dipl. Ing., AT

MA 22 Viedenské oddelenie pre ochranu prírody,
odborný referent oblasť ochrany prírody (národný
park)

Seils Tereza, SK

Tlmočníčka na pracovnej porade 29.06.2010

Taucher Josef, Mag., AT

Predstaviteľstvo 22. viedenského mestského okrsku,
zástupca prednostu okrsku

Tokoš Stanislav, Ing., SK

Magistrátne oddelenie mesta Bratislava, vedúci
referátu pre životné prostredie

Topinka Peter, Ing. arch., SK

autorizovaný architekt
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Trisko Andreas, Dipl. Ing., AT

MA 21 B Plánovanie mestských častí a využitie plôch,
juh-severovýchod, vedúci decernátu 22. okrsok

Weidinger Herbert,
Dipl. Ing., AT

MA 49 Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta
Viedeň, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci
odborného referátu pre územné plánovanie, ochranu
prírody a prírodnú pedagogiku

Wolf Bernhard, AT

Vedenie 22. viedenského mestského okrsku, okrskový
radca, predseda výboru pre životné prostredie,

Zech Sibylla, Dipl. Ing.,
Univ. Prof.

Raum- und Landschaftsplanungsbüro (Projektová
kancelária pre priestorové a krajinné plánovanie)
stadtland,
dodávateľ
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8.3 Prezentácia projektu so zápisnicou, 16.03.2010
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Prezentácia projektu

„urbANNAtur“
Rozvoj rekreačných aktivít v prímestských chránených
prírodných oblastiach

Operačný program:

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Rakúsko 2007-2013

Doba trvania projektu:

1. 1. 2010 - 31. 12. 2012

Hlavný projektový partner:

MA 49 – Forstamt u. Landwirtschaftsbetrieb der
Stadt Wien (Magistrátne oddelenie 49 – Lesný
úrad a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň)

Projektový partner:

Mestské lesy v Bratislave

Východisková situácia:
Problém skĺbiť ochranu a
rekreačné využitie krajiny v
mestských aglomeráciách v
blízkosti vzácnych chránených
území (Natura 2000)

Viedeň,
Lobau
(Dunajské luhy)

Bratislava,
Malé Karpaty

Ciele projektu:
*) Znížiť rušivý vplyv človeka na oblasti patriace do sústavy NATURA 2000, a to
„Dunajské luhy“ vo Viedni a „Malé Karpaty“ v Bratislave
*) Vypracovať stratégiu koexistencie ochrany prírody a jej rekreačného využitia pre
rýchlo rastúce mestské aglomerácie
*) Definovať „nárazníkovú zónu“ a jej funkciu v okrajovom území medzi mestom a
chránenými lokalitami
*) Vytvoriť nové atraktívne možnosti rekreácie a zariadenia venované prírodnej
pedagogike na okraji chránených oblastí
*) Sprístupniť mestskému obyvateľstvu ďalšie priestranstvá na rekreáciu

2010

2011

P R - P U B L I C

2012

R E L A T I O N S

Prezentácia na webe cca. 4/10

Informačné tabule, podujatia, letáky,
aktivity v rámci prírodnej pedagogiky

P L Á N O V A N I E
Priestorová analýza cca. do 7/10
Porovnateľné príklady v EÚ
Výber územia na realizáciu
do 10/10 (odborný tím)
Detailný plán do 2/11
Definícia stratégie (odborný tím)
Plán aktivít prírodnej pedagogiky do
12/11

R E A L I Z Á C I A
Uskutočnenie krajinno-architektonických
opatrení na zvolenom území do 6/12

P R O

J E K T O V Ý

M A N A Ž M E N T

priebežná koordinácia projektu, príprava účtovných podkladov a správ, stretnutia projektovej riadiacej skupiny
(6x/ročne)

Workshopy odborného tímu:
Rozvoj stratégie a výber územia na realizáciu sa uskutoční v rámci workshopov za
účasti pozvaných odborníkov:
Naplánovaných je minimálne 5 workshopov:
1. workshop – východisková situácia vo Viedni a jej analýza (apríl 2010)
2. workshop – stratégie plánovania a realizácie/ návrh územia na realizáciu vo Viedni
(jún 2010)
3. workshop – exkurzie Viedeň – Bratislava, špecifikácia kritérií pre súťaž v plánovaní
(Viedeň/Bratislava, október 2010)
4. workshop – Súťaž v plánovaní: rozhodnutie (február 2011)
5. workshop – Vypracovanie stratégie koexistencie ochrany prírody a jej rekreačného
využitia pre mestské aglomerácie na základe priestorovej analýzy, súťaže,
porovnateľných príkladov zo zahraničia a odborných poznatkov (marec až jún 2011)

Realizácia projektu – prvé kroky:
 Schválenie projektu
 Zadanie zákazky na vypracovanie priestorovej analýzy
Cieľom priestorovej analýzy je nájsť na rozhraní dynamicky rastúcich mestských častí a
prísne chráneného územia „neuralgické“ miesta, kde je možné čo najefektívnejšie
uskutočniť krajinotvorné opatrenia. Čo najviac rekreačných aktivít by sa malo
sústreďovať v hraničnom území Lobau. Dôležitým kritériom je doba realizácie projektu
do 12/2012, (t.z. že zvolená plocha musí byť pomerne rýchlo k dispozícii a finančný
rámec realizácie je max. 300.000 euro). Priestorová analýza má byť súčasne aj
základom pre rozvoj prírodného územia a zelene v hraničnom území Lobau v
budúcnosti.
 Prezentácia projektu príslušným orgánom a správe okrsku (16.3.2010)
 Zostavenie tímu odborníkov, naplánovanie úvodného workshopu (apríl 2010)
 Informácie o projekte WWW

Ďakujem za pozornosť a
prosím o aktívnu účasť na projekte „urbANNAtur“!

Zápisnica:

Projekt európskej územnej spolupráce urbANNAtur

Téma:
Prezentácia projektu „urbANNAtur“
Miesto:
Centrum Národného parku Viedeň-Lobau, Dechantweg 8, 1220 Viedeň
Dátum/Čas: 16. 3. 2010, 13:00 – 15:15 hod
Účastníci:
viď Prezenčná listina
Moderácia: Herbert Weidinger
Body diskusie:
1) Predstavenie účastníkov
2) Leputsch: Prezentácia projektu
3) Diskusia:
*
) Faltejsek: Objasnenie problémov v hraničnom území Lobau: rast obyvateľstva predovšetkým
v dôsledku budovania novej mestskej časti Seestadt Aspern, konflikty medzi ochranou prírody
a rekreačným využitím, Nariadenie o Národnom parku/ predpisy a zákazy ohľadom cestných
komunikácií sa doteraz v praxi uplatňovali prostredníctvom opatrení na
zatraktívnenie/vytvorenie zaujímavých lokalít
*
)Weidinger: Atraktívne miesta na okraji (napr. Centrum národného parku) menia správanie
návštevníkov
zatraktívnenie vstupných častí
*
) Jandl: Problematika psov, ktorí sa pohybujú voľne, bez vôdzky
*
) Weidinger: Pre majiteľov psov by bolo vhodné nájsť cestné spojenia vedúce mimo NP
*
) Römer: Nariadenie o chránenej krajinnej oblasti Lobau („LSG-Lobau“) je najstarším
nariadením Magistrátneho oddelenia (MO) 22 a je naplánovaná jeho novelizácia, spomínané
nariadenie sa zameriava na trvalú ochranu; návrhy v rámci novelizácie – samostatné ochranné
pásma (napr. popri vodných plochách a tokoch, poľnohospodárskej ploche dunajských terás,
osídlených územiach)
*
) Leputsch: Pri projektoch EÚ je možné využívať pridanú hodnotu/synergie v rámci
plánov/projektov, napr. MO 22/ Nariadenie o chránenej krajinnej oblasti, MO 18/ Plánovanie
mestských častí, MO 21/Kategorizácia územia, záujmy okrsku, Organizácia krajinských
samospráv Burgenlandu, Viedne a Dolného Rakúska pre územné plánovanie („PGO“),
výskumné projekty/ Lobau 2020
*
) Hertl: Z dlhodobého hľadiska je usmerňovanie návštevníkov v NP nedostatočné; je dôležité
zlepšiť infraštruktúru v jednotlivých „zelených“ lokalitách; napojenie trás verejnej dopravy na
NP; odstránenie parkovísk vo vstupných častiach NP a vytvorenie atraktívnych cestných spojení
s NP (bez motorizovanej dopravy)
*
) Schnetz: Dôležité otázky v súvislosti s plnením funkcií NP: KTO prichádza kvôli tomu, aby
navštívil NP, kto prichádza kvôli prechádzke so psom či rekreácii
úloha hraničného
územia: vytvorenie zón s cieľom zmierniť tlak na NP
*
) Römer: Pozitívnym príkladom je oblasť Mühlwasser, kde sa podarilo zachovať prirodzené
prostredie a súčasne vytvoriť možnosti na rekreáciu
*
) Schnetz: Dôležité sú dobrovoľné alternatívne možnosti
*
) Weidinger: Nestačí, ak má cez víkend službu iba jedna osoba
*
) Nagel: Sprostredkuje kontakt s kompetentnou osobou z MO 45
*
) Bretterbauer: V oblasti je momentálne zakázané stavať, cieľom je zaradenie do kategórie
Chráneného pásma lesa a lúk („SWW“), cestné komunikácie, aktuálne nová kategorizácia v ulici
Saltenstraße; množstvo rôznych žiadostí poukazuje na tendenciu zhusťovania osídlenia;
problémom v hraničnom území Lobau sú vzťahy medzi vlastníkmi pozemkov: riešením by
mohlo byť spojenie pozemkov vo vlastníctve mesta Viedeň; rámcové právne podmienky sú
problematické; MO 21 môže kategorizovať územie ako Chránené pásmo lesa a lúk
a komunikácie; významné sú opatrenia presahujúce tento rámec
pretváranie krajiny
(skupiny stromov, zaujímavé pohľady, kľukaté trasy ciest)
*
)Weidinger: MO 49 sa pokúša o kúpu pozemkov, výmena je problematická

) Prochazka: MO 18 sleduje veľkoplošné plány, narastá tlak na využitie (napr. Lobau 2020).
Štúdia „Proksch 2006“, synergie medzi súčasným projektom MO 18 zameraným na „Zelenú
sieť“ pre Viedeň; umožniť využívanie rôznych plôch na hry a šport, spojenia/prepojenia/poloha
významných rozhraní
*
) Fraissl: Projekt je zaujímavý najmä kvôli jeho veľkoplošnému charakteru, porovnanie
s prácou pracovnej skupiny Poradného zboru NP pre územné plánovanie/rozvoj
návštevnosti/rozvojovú zónu
výmena poznatkov, skúseností; jedným z centrálnych miest,
kde vznikajú konflikty v súvislosti s NP je nielen územie Lobau, ale aj južný breh Dunaja,
bratislavské mestské časti, obce Wolfsthal a Kittsee; prínosom by bolo, keby sa konflikt medzi
prírodou a veľkomestom podarilo vyriešiť pomocou vzorového projektu
*
) Scheed: Projekt je zaujímavý, vytvára synergie aj v aktuálnej diskusii v okrsku
o perspektívach rozvoja – smerodajný aspekt, „požierajú“ voľné plochy iba stavby? Alebo sa
pozemky využívajú aj na hodnotnejšie účely?
Posilnenie centier a zachovanie zelene; Akú
rozlohu musí mať prirodzené prostredie, aby v ňom mala dostatok miesta nielen rekreácia, ale aj
príroda? NP sa prezentuje málo sebavedome
hranice by mali byť výraznejšie,
s jasnými pravidlami a hodnotami
nutnosť zvýrazniť jedinečný charakter NP.
Zaujímavá je koexistencia Centra NP a nudistickej pláže pri rybníku Dechantlacke – nové
možnosti na kúpanie v hraničnom území Lobau by mohli tieto dve miesta výraznejšie oddeliť.
Veľa záujmov sa sústreďuje v hraničnom území Lobau (golf, výstavba...), urbANNAtur sa tak
zaraďuje do širšej diskusie o ekologickom rozvoji mesta.
*
) Fraissl: Momentálne sa realizuje nová koncepcia vstupnej časti, napríklad areál Schlossinsel
ako nový magnet pre návštevníkov hoci to je iba príroda z „druhej ruky“
*
) Wolf: Má radosť z tejto iniciatívy, pretože prostriedky z projektu umožnia stanoviť nové
míľniky; často sa uskutočňujú projekty, napr. superNOW, ktoré ale rýchlo upadnú do
zabudnutia. Prihliada sa síce aj na edukatívnu hodnotu, ktorá by sa však mohla dostať viac do
popredia. Rôzne zloženie návštevníkov, napr. v oblasti Mühlwasser funguje dobre, ale v prípade
vyššej návštevnosti sa opatrenia na riadenie pohybu návštevníkov dostanú na hranicu svojej
efektívnosti
je potrebné ďalšie rozčlenenie oblasti a záujmov. Čo je Lobau 2020?
*
)Weidinger: Výskumný projekt v rámci programu „Človek a biosféra“ (Man and Biosphere)
(spolupráca Rakúskeho inštitútu pre územné plánovanie („ÖIR“), Univerzity pre pôdoznalectvo
(„BOKU“) a Viedenskej univerzity), koncepcia budúceho rozvoja chránenej oblasti Lobau. MO
49 zorganizuje prezentáciu projektu Lobau 2020 v rámci tímu odborníkov urbANNAtur.
*
)Schnetz: Na projekte Lobau 2020 je zaujímavý výskum správania návštevníkov.
*
) Fraissl: Tento projekt môže vhodne doplniť aj štúdia „Mensch-Wild“; Fraissl pošle štúdiu
Susanne Leputsch
*
) Dorfstätter: Také isté témy ako pred 10 rokmi, prečo sa neprikročilo k realizácii v rámci
územného plánovania? Zmenená situácia pri vchode do NP – v súčasnosti zákazy, zvýšenie
efektivity, sebavedomia NP; ak je naším cieľom zatraktívniť Lobau, musíme urobiť ešte veľa
práce, napríklad sprístupniť poľnohospodársky využívané územia na hry a šport; aké sú
možnosti zapojenia obyvateľstva? Záhradná terapia?
*
)Sattler – nová spolupracovníčka kancelárie stadtland
*

4) Odborná súčinnosť? Účastníci diskusie sú pripravení spolupracovať ako odborníci, resp.
sprostredkovať potrebné kontakty;
5) Dohodnutie dátumu pre úvodný odborný workshop:
1. workshop k projektu urbANNAtur : 22. apríl 2010 od 8:30 do 14:00 hod
Na workshop budú poslané pozvánky.
Prílohy:
*
) Prezenčná listina
*
) Prezentácia projektu
Leputsch, 26. 3. 2010

8.4 Dokumentácia z 1. odborného workshopu, exkurzia vo
Viedni, 22.04.2010

urbANNAtur_Priestorová
analýza hraničného územia
Lobau
stadtland
február 2011
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1. Odborný workshop urbANNAtur, 22.04.2010, Viedeň – retrospektíva
Nárazníková zóna, koncepcia
presahujúca hranice národného
parku
Zamerať sa na záujmy návštevníkov,
aktuálny vývoj sídel (rodiny s deťmi
a mládež)

Tvorba krajiny podľa potrieb, napr.
výbehy pre psov
Zelený pás – východ/západ,
sever/juh
Ekologické poľnohospodárstvo
Prírodná pedagogika

Príkazy a zákazy
v závislosti od špecifického
využitia lokality
Zachovanie hodnoty
osídlených území
Nové nariadenie o
chránenej krajinnej oblasti,
jej rozšírenie
Prepojenie území,
rozšírenie
Hranica sídel, územné
plánovanie
Využitie potenciálov, ktoré
poskytuje mesto samotné
Spoločný rozvoj

Dokumentácia
1. Odborný workshop urbANNAtur
štvrtok, 22. apríl 2010, 8.30 – 15.00 hod
Viedeň, Nationalparkhaus Viedeň-Lobau a okolie

Účastníci: viď zoznam

Otvorenie a privítanie
Herbert Weidinger a Joana Holčíková otvorili workshop v „nationalparkhaus wien-lobAU“
(Centrum Národného parku Viedeň- lobAU) a uviedli prítomných do problematiky.
Alois Mätzler v krátkosti predstavil jednotlivé body programu dňa:
a)
b)
c)
d)
e)

Vytvorenie spoločnej informačnej základne, definovanie východiskovej situácie
Stanovenie oporných bodov pre účastníkov programu
Vytvorenie internej štruktúry programu
Spoločná analýza situácie vo Viedni
Určenie ďalších krokov

Spoločná informačná základňa a východisková situácia
Vedúci projektu informovali o pozadí a vzniku projektu urbANNAtur.
Päť odborných workshopov tvorí kooperačnú štruktúru pre spracovanie základných otázok
v tomto plánovacom projekte spolu s realizačnými opatreniami/ investíciami (max. 49%).
V rámci projektu má prísť k vytvoreniu stratégií a plánov pre vybrané oblasti, ako aj k
zriadeniu prvých nárazníkových zón.
Z projektu urbANNAtur vyplynú na základe reálnych impulzov konkrétne realizačné
projekty, pre ktoré by mal byť stanovený časový horizont a jasné kritériá. Výhoda projektu
spočíva v tom, že veľa prác je možné organizovať a realizovať „interne“, čiže v jednotlivých
odboroch mestských samospráv. Projekt slúži aj na získanie partnerov pre riešenie
jednotlivých otázok v celkovom kontexte a zosúladenie opatrení.
Po zvážení situácie na chránenom území a jeho okolí je zrejmé, že daná oblasť si vyžaduje
celoplošné riešenie akým je, napr. Deklarácia o Viedenskom lese (Wienerwald-Deklaration).
Podstatným posolstvom projektu je aj dobrá partnerská spolupráca miest Viedeň a Bratislava
– pod mottom „twin city“. Projekt tak ponúka možnosť vzájomne profitovať zo skúseností
a spoločne čeliť novým výzvam.

Účastníci a oporné body projekty
Účastníci sa predstavili a predniesli svoje očakávania v súvislosti s projektom, jeho
realizáciou, očakávanými výsledkami a faktormi nevyhnutnými pre jeho úspešný priebeh.

Bernhard
Kromp
AT

Vedúci výskumného inštitútu Bioforschung Austria
•
•

Realizácia projektu podľa prednesených návrhov
Zosúladenie územného plánu a poľnohospodárskych aktivít – na
poľnohospodársky-ekologickom základe: zlepšenie situácie v
2

•
•

Karolína
Šajánková
Joana
Holčíková, SK

Tlmočníčka počas projektu

Mestské lesy v Bratislave, projektová manažérka Mestských lesov v
Bratislave, krajinná architektka
Tlak rekreačných aktivít na mestské lesy.
•
•
•

Peter Topinka,
SK

Lobau
Zapojenie centra pre ochranu pôdy na okraji národného parku
na ulici Esslinger Hauptstraße – projekt európskej územnej
spolupráce s Českou republikou
Inštitút je otvorený aj pre návštevníkov a prispieva tak k oživeniu
územia na hranici s luhmi

Spoločný projekt urbANNAtur by mal dať odpovede na kľúčové
otázky
Estetická hodnota objektov v lesoparku –
novostavba/rekonštrukcia
Úspešná realizácia projektu

Architekt
Záujem o architektúru v meste a jeho okrajových častiach.
•

•
•

Pre obyvateľov veľkých miest je zvýšenie kvality života obzvlášť
dôležité, projekt urbANNAtur môže k takémuto zlepšeniu tiež
prispieť.
Rozšírenie a výmena odborných poznatkov
Ak v rámci projektu vznikne vo Viedni a Bratislave niečo
zaujímavé, je možné prekonať vzdialenosť medzi nimi za dve
hodiny aj na bicykli.

Alexander
Hofer AT

MA49, lesná stráž, Horná oblasť Lobau (Obere Lobau)

Harald Brenner
AT

MA49, lesník, Horná oblasť Lobau (Obere Lobau)
S opatreniami realizovanými v rámci projektu sa stretne v praxi

Josef Taucher
AT

Zástupca prednostu okrsku, okrskový výbor pre rozvoj víta tento projekt
a intenzívne sa oň zaujíma. Oblasť projektu sa vyvíja veľmi dynamicky,
všeobecná stratégia okrsku je zameraná na posilňovanie a zhusťovanie
existujúcich mestských častí a ochranu zelene v súlade s princípom
zodpovednosti voči budúcim generáciám a trvalo udržateľným
rozvojom.
• Odstránenie prvotného náporu návštevníkov
MA22, odbor ochrany prírody
Úlohy: ochrana zelene. Hraničné územie Lobau patrí zväčša do
chráneného územia, aktivity v ňom si vyžadujú udelenie povolenia.
MA49, vedúci lesnej správy Lobau, lesný hospodár

Andreas Römer
AT
Alexander
Faltejsek
AT
Martina Sattler

•
•

Realizácia
Nárazníková zóna medzi obytnými zónami a národným parkom

•

Nárazníková zóna pre národný park – pracovné príležitosti pre
ľudí na hraničnom území

•
•
•

Podnety pre hraničné územie Lobau – využitie voľných plôch na
rekreáciu a ochranu prírody
Zviditeľnenie aktivít – zeleň je dôležitá a má veľkú hodnotu
Plánovanie a realizácia – pevný základ pre návrhy

stadtland: organizácia je dobre oboznámená s daným regiónom.
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AT
Gitti Dorfstätter
AT

• Návrhy zamerané na realizáciu projektu v hraničnom území,
zachovanie zelene a tvorbu nárazníkových zón
stadtland, krajinná architektúra a záhradná terapia
V porovnaní s predošlým plánovaním je tlak na rekreačné aktivity
výrazne vyšší.
•

Hannes Batik
AT

David Jandl
AT
Christian Härtel
AT

Krajinná architektúra, poverený prepracovaním technických sietí
a vonkajších zariadení národného parku
• Záujem o návrhy v diskusiách priamo na mieste. Porovnateľné
problémy v centrách aglomerácií a územiach medzi nimi
MA49, riaditeľstvo, predtým lesná správa Lobau. Asistent pri projekte
urbANNAtur spolu s Herbertom Weidingerom a Susanne Leputschovou
•

•
•

•

Potreba odbremeniť národný park, aby jeho funkcia a poslanie
zostali zachované
Riešenie narastajúceho tlaku – plánovanie využitia a formovania
plôch v hraničnom území s cieľom „zachytiť“ tu väčšinu
návštevníkov
Realizácia

MA49 vedúci odboru pre územné plánovanie, ochranu prírody
a prírodnú pedagogiku; pracuje v odbore od vzniku národného parku.
Dané územie potrebuje v meste dobrú ochranu, rozhodnutia v oblasti
hraničného územia chýbajú, ochrana krajiny je nedostatočná
•
•
•
•
•

Christian
Fraissl
AT

Znížiť zaťaženie chránenej prírodnej oblasti
Dlhodobé zabezpečenie voľných plôch a zmiernenie tlaku
zástavby
Zlepšenie kvality života obyvateľstva

MA22, krajinná ekologička zodpovedná za národný park
•

Herbert
Weidinger
AT

Určenie najefektívnejších spôsobov ochrany národného parku –
znížiť záťaž, resp. zabrániť zhoršeniu napriek narastajúcemu tlaku

MA 22, Vedúci odboru pre územný rozvoj
Okrsok Donaustadt predstavuje jedno z najvýznamnejšie rastúcich
území, preto má aj pre túto oblasť projekt veľký význam. Zeleň
a možnosti rekreácie sa musia rozvíjať podobne ako ostatná
infraštruktúra.
•
•

Marlies Schnetz
AT

Po 10 rokoch „spánku“ sú potrebné konkrétne opatrenia:
Posilnenie hraničného územia, lepšia ochrana národného parku

Spracovať oblasť hraničného územia
Nový rozmer: Nevytvárať len jednotlivé body ale sieť biotopov
Fungujúce, atraktívne spojenia medzi centrami osídlených území
a rekreačnými oblasťami
Stanovenie potenciálu jednotlivých území – napr. umiestnenie
moderných druhov športu na Donauinsel namiesto do oblasti
národného parku
Stanovenie orientačných bodov v projekte a efektívne využitie
prostriedkov EÚ spolu s bratislavskými partnermi

Spoločnosť Nationalpark Donauauen GmbH sa zúčastnila aj plánovania
národného parku, pričom hraničné územie nebolo vtedy cielene zriadené.
Národný park v súčasnosti zaznamenáva milión návštevníkov ročne,
650.000 pripadá len na oblasť Lobau. V rámci vedeckej rady existuje
4

pracovná skupina, ktorá sa zaoberá formovaním tejto „zóny rozvoja“.
•
•

Birgit
Bretterbauer
AT

Ako by bolo možné zatraktívniť okolie národného parku?
Ako by bolo možné vybudovať vysokokvalitnú infraštruktúr a
usmerňovať návštevníkov za účelom optimálnej ochrany
národného parku?

MA21 Územné plánovanie, plánovanie mestských častí
• Podnety pre územné plánovanie

Interná štruktúra programu
Následne prebiehala diskusia o vzájomnej výmene informácií a procese rozhodovania.
Zástupcovia jednotlivých organizácií uviedli svoje kontaktné osoby.
Aktívna komunikácia s médiami podlieha centrálnej koordinácii a spoločne dohodnutému
postupu. Kontaktnou osobou je v tomto prípade Herbert Weidinger.
Partner projektu v Bratislave zriadi do konca mája 2010 internetový portál pre projekt.
Pracovné podklady budú podľa možnosti zabezpečené v príslušnom jazyku pred workshopmi
alebo pracovnými poradami.
Fotografie k projektu ako aj údaje k informačným prameňom zhromažďuje Alois Mätzler/
spoločnosť mprove (am@mprove.at).
V rámci projektu je k dispozícii seminárna miestnosť v Centre Národného parku vo Viedni.

Analýza situácie vo Viedni: Exkurzia
V rámci exkurzie v národnom parku a jeho okolí mali zúčastnení možnosť vytvoriť si
spoľahlivý prehľad o situácii vo Viedni. Odborníci získavali informácie ku konkrétnym
lokalitám priamo na mieste a vyjadrovali sa k problematike týchto oblastí.
 viď Závery z exkurzie.
Exkurziu vyhodnotili zúčastnení ako veľmi podnetnú a pre projekt nanajvýš dôležitú.
Nakoľko sa celá oblasť vyvíja veľmi dynamicky a veľa procesov prebieha paralelne, je
vyvíjanie nových stratégií a plánovanie o to dôležitejšie. Niekoľko podnetov a postrehov
zúčastnených priamo po exkurzii:
•
•
•
•

Biologické využívanie môže byť jedným z riešení – aj keď len dočasných, v rámci
ktorého vzniknú zaujímavé lokality alebo bio-územia.
Udržiavanie hodnoty plôch má dôležitú úlohu najmä v prípade, ak nie sú trvale
obhospodarované
Zohľadnenie možností/potenciálu prírodnej pedagogiky a biologického využívania
Pás zelene, ktorý prebieha zo severu na juh je potrebné doplniť a rozšíriť o plochy so
5

•
•
•
•
•
•
•

zeleňou, ktoré by sa tiahli z východu na západ za účelom ich vzájomného prepojenia.
V nárazníkovej zóne je potrebné nájsť spoločného menovateľa problémov. Kritériami
môže byť funkcia plôch, typ osídlenia alebo využívanie týchto plôch.
Rozvoj sídiel v okolí národného parku sa orientuje predovšetkým na rodiny s deťmi
resp. na mládež a podľa ich záujmov je možné formovať aj nárazníkovú zónu.
Problémy so psami: Potreba formovania oblasti podľa špecifických potrieb zvieratnapr. vyčlenenie zón určených na voľný pohyb psov
Potreba novej koncepcie pre chránené krajinné územie v hraničných lokalitách, v
ideálnom prípade jeho rozšírenie a tvorba aktuálneho právneho rámca.
Riešenie je možné nájsť pre zóny, ktoré sa dajú rozvíjať spoločne s inými partnermi a v
ktorých platia špecifické povolenia a zákazy v súvislosti s ich funkciou a plánovaným
využitím.
Okraj osídlených oblastí a územné plánovanie majú prirodzene rozhodujúci význam.
Potreba rozvíjať stratégie prekračujúce hranice národného parku a súčasne využiť
potenciál, ktorý mestské zóny ponúkajú.

Ďalšie kroky v rámci projektu
Závery workshopu budú zhrnuté a zaslané zúčastneným na schválenie. Nasledujúca časť
zahŕňa odborné spracovanie návrhov, vývoj stratégií a ďalších možných postupov.
Projektový tím v Bratislave zriadi internetový portál za účelom výmeny a zverejňovania
informácií v rámci projektu. Portál bude spĺňať úlohy komunikačnej platformy pre projektové
tímy, študentov zúčastnených na súťaži ako aj širokú verejnosť.
Riadiaca skupina pripraví druhý workshop s podobnou štruktúrou, ktorý sa bude konať v
Bratislave. Na programe tohto workshopu bude analýza a vyvodenie prvých záverov pre
vypísanie súťaže pre študentov architektúry ako aj obhliadka lokalít priamo v teréne.
Následne je možné začať s prípravami na začatie súťaže.

Poďakovanie a záver
Weidinger und Holčíková sa poďakovali organizátorom a zúčastneným odborníkom za ich
výdrž a podnety, ktoré zazneli počas workshopu.
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Závery z exkurzie
22. apríl 2010
1. Odborný workshop v rámci projektu urbANNAtur
Štvrtok, 22. apríl 2010, 8.30 – 15.00 Uhr
Viedeň, Nationalparkhaus Viedeň-Lobau a okolie

Príloha k dokumentácii 1. workshopu

Lokalita
1

Začiatok a koniec exkurzie:
Nationalparkhaus ViedeňLobau

2

Most pri Dechantskom rybníku

Situácia, impulzy

Problémy a výzvy

o

Hranica/plynulý prechod. Oblasť
intenzívne využívaná na rekreáciu s
vysokou návštevnosťou.

o

Zvyšujúci sa tlak na prírodu – výstavba
stanice metra, rozvoj letiska Aspern

o

Napriek vynikajúcej infraštruktúre sa vždy
nájdu osoby porušujúce prepisy

o

Dohoda s jazdcami s cieľom znížiť
zaťaženie oblasti Lobau – odstraňovanie
hnoja, určené brody cez vodné plochy

o

Kontroly a pokuty vyvolávajú negatívny
dojem – preto sú lepšie (pozitívne)
opatrenia na hraniciach parku ako
zákazy v ňom samotnom

2

•

Vybudovanie vstupu jasne viditeľného pre
návštevníkov z dôvodu nejednotnej právnej situácie

•

Jazda na koni: potreba okružných ciest a veľkých
plôch v hraničnom území, kompromisy; právne
predpisy ohľadom vedenia koňa na vôdzke v NP

•

Neznalosť dohôd a zvyklostí u nových návštevníkov.

•

Nejasná právna situácia vedúca k búrlivým diskusiám
pri porušovaní predpisov a náročným právnym
konaniam, problematická identifikácia pri
priestupkoch. Absencia právneho povedomia.

•

Nariadenie o ochrane prírodných území z roku 1978:
chýbajúce zákazy/povolenia

•

Individuálny prístup zamestnancov NP v konfliktných
situáciách

•

Infraštruktúra NP: parkoviská, gastronómia

•

Riešenie problému so psíčkarmi

3

Lokalita

Situácia, impulzy

Bien

o

Problémy a výzvy

Zvýšeniu prietoku bránia medzičasom
vzniknuté stavby s pivnicami, ktoré by boli
potom zaplavené

o

Systém protipovodňovej ochrany tvorí
hranicu medzi Dunajom a Lobau

o

Vodné cesty označené kolmi na
priväzovanie lodí vedú od stanice metra
U1 Kagran až do NP. Infraštruktúra cesty
je poškodzovaná krádežami a
vandalizmom, na jej obnovenie a údržbu
často chýbajú peniaze

o

Lesy mesta Viedeň (MA49) spravujú na
hraniciach mesta aj menšie plochy v
tesnej blízkosti osídleného územia. Tieto
plochy sú často pod vysokým tlakom a
využívajú sa tými najrôznejšími spôsobmi,
hoci nie sú určené na výstavbu – sú
považované za „územie nikoho“.
Obnova pôvodného stavu týchto plôch
je časovo náročná

o

Účasť verejnosti: účasť obyvateľov a
médií je často nežiaduca, napr. pri
ťažbe stromov ohrozujúcich bezpečnosť
alebo výbere vhodných drevín. Hoci
plány MA49 odsúhlasujú aj politickí
zástupcovia, je úsilie mestských lesov
často blokované. Zatiaľ čo je účasť
verejnosti samozrejmosťou vo Viedni, v
Bratislave by znamenala takmer
znemožnenie realizácie projektov: čím
menej sa o projekte hovorí, tým

3

•

Zvýšenie prietoku do Lobau

•

Riešenie dôsledkov protipovodňovej ochrany

•

Vybavenie vodných ciest: príklad vplyvu krádeží a
vandalizmu

•

Financovanie údržby a obnovy

•

Účasť verejnosti a odsúhlasenie politickými
predstaviteľmi

•

Aspekt neustálej kontroly a dohľadu zo strany médií a
občanov

•

Ekonomický vplyv

jednoduchšia je jeho realizácia.
o

Pri plánovaní a realizácii zohrávajú
podstatnú úlohu aj ekonomické činitele,
hospodárske záujmy sa intenzívne
spolupodieľajú na rozvoji oblasti

o

Prírodné oblasti „objavujú“ solventní
občania a využívajú ich na výstavbu.
Tento trend narastá s plánovanou
výstavbou metra

4

4

Problémy a výzvy

Lokalita

Situácia, impulzy

Vstup do národného parku,
ulica Saltenstraße

Keďže prechod z „vonka“ do „vnútra“
národného parku by mal byť dobre viditeľný,
je to tiež miesto vhodné na priebežné
postihovanie priestupkov
Vo vzdialenosti 2 km sa nachádza najväčšia
rozvíjajúca sa oblasť mesta Viedeň. Po
ukončení výstavby tu bude žiť až 20 000
obyvateľov. Blízkosť Lobau je jedným
z hlavných argumentov pri kúpe
nehnuteľností, a preto by sa toto hraničné
územie malo rozvíjať s ohľadom na jeho
budúcu rekreačnú funkciu a s tým spojené
využívanie prírodného prostredia

•

Ako sa dá zviditeľniť vstup do národného parku?

•

Parkoviská

•

Gastronómia v NP a jeho okolí

•

Územné plánovanie

•

Tlak v dôsledku rozvoja sídlisk

•

Informovanosť a usmerňovanie návštevníkov

•

Gastronómia a jej následný vplyv

•

Presné stanovenie a zabezpečenie hraníc osídlených
území

Z dôvodu zrušenia kategorizácie v rámci
územného plánu platí na veľkých plochách
v súčasnosti zákaz výstavby. V prípade
niektorých oblastí sa MA49 snaží o ich
zaradenie do systému chránených území
Stratégia mesta sa viac orientuje na kúpu
pozemkov než na vyplatenie odškodného.
Náučný chodník vedúci odtiaľto po
Nationalparkhaus (Centrum národného
parku) poukazuje na rôznorodosť prírody
v NP.
5

Orná pôda/ ulica
Flugfeldstraße

Táto lokalita bola pôvodne určená na
výstavbu rodinných domov, neskôr však prišlo
k zrušeniu tohto zámeru. Výsledkom je
heterogénna zástavba v tejto oblasti, čo je
napríklad dôkazom toho, aké je dôležité
stanoviť hranicu medzi osídlenými územiami

5

a voľnými plochami.

6

Problémy a výzvy

Lokalita

Situácia, impulzy

Vodná plocha Esslinger Furt,
parkovisko na hranici NP

o

Súčasné riešenie tejto oblasti nie je
uspokojivé.

o

Mesto Viedeň na tomto území zabralo 15
ha ornej pôdy a plánuje tu vytvoriť
vstupnú oblasť do NP s ohľadom na
zachovanie životného prostredia.

7

Národný park: obedňajšia
prestávka

8

Vodná plocha Stadler Furt
(Viedeň/ obec Großenzersdorf)

o

Existujúce parkovisko by malo byť
premiestnené, aby sa zvýšil „odstup“ od
NP. Momentálne zasahujú parkujúce
vozidlá takmer až do NP.

o

Územie leží na administratívnej hranici
medzi spolkovou krajinou Viedeň a
obcou Großenzersdorf v Dolnom Rakúsku

o

o

V lete má táto vodná plocha takmer
charakter talianskej pláže, v zime ju
využívajú korčuliari
Touto lokalitou vedie aj trasa plánovanej
diaľnice, ktorá by NP mala pretínať v
hĺbke 30 m. Od vodnej plochy Stadler Furt
6

•

Problematika psíčkarov

•

Predĺženie Kirschenallee

•

Integrácia rôznych projektov

•

Parkoviská

•

Stratégia na ochranu zelene

•

Tlak infraštruktúry na územie – ulice, inžinierske siete

•

Dlhodobé plánovanie

•

Zosúladenie postupu medzi spolkovou krajinou a
obcou

povedie diaľnica na osídlené územie
v tuneli.

9

10

o

Počas výstavby bude zasiahnutá aj
oblasť, ktorá je v súčasnosti venovaná
biologickému pestovaniu plodín, pre
obdobie po výstavbe je potrebné vytvoriť
stratégiu ochrany v rámci projektu
urbANNAtur

o

Na tomto území sa nachádza aj ropovod,
plynové a elektrické vedenie

Lokalita

Situácia, impulzy

Ulice Rosalie-Chladek-Gasse /
Seefelder Straße

o

Ihrisko pre skaterov/ miesto
stretávania mládeže

Problémy a výzvy

Spoločnosť Bioforschung Austria bude
mať na ulici Esslinger Hauptstraße svoje
nové sídlo (www.bioforschung.at)

o

Rozvoj oblasti: Plochy sú k dispozícii
stavebným investorom, v súčasnosti
prebieha výstavba technickej
infraštruktúry. O dva roky by sa sem mali
nasťahovať prví obyvatelia

o

Už v minulých rokoch boli plochy
osádzané v spolupráci s obyvateľstvom –
program „Les viedenskej mládeže“
existuje už 25 rokov. Skúsenosti sú veľmi
dobré

V rámci tzv. Agendy 21 tu správa okrsku
zriadila miesto, kde sa môže stretávať
mládež. Na tomto procese spolupracovali
iba skateri, ostatné cieľové skupiny sa
nepodarilo motivovať. Medzičasom prebral
starostlivosť o tento areál jeden spolok,
7

•

Vandalizmus (skleník, ktorý zničila mládež)

•

Riešenie rozvoja osídleného územia – plánovanie a
formovanie s perspektívou do budúcnosti

•

Práca s mládežou

•

Koordinácia rozdielnych kompetencií

•

Problémy s omamnými látkami a alkoholom

•

Vysoké náklady na údržbu – čistenie 2x do týždňa

dvakrát do týždňa ho navštevujú sociálni
pracovníci. Kontakt s lesným úradom nie je
intenzívny. O susediace ihrisko pre skaterov sa
stará Odbor pre údržbu záhrad a parkov
mesta Viedeň.

Problémy a výzvy

Lokalita

Situácia, impulzy

11

Ulica Kirschenallee

Kirschenallee vedie na mieste pôvodne
plánovanej diaľnice. Po zrušení tohto zámeru
sa podarilo plochy včas získať a zachovať na
nich zeleň. Územie so skupinkami stromov a
kríkov ponúka miesto na oddych a hry, lúky
tvoria zase zelenú spojnicu medzi osídleným
územím a NP

•

Potreba rýchlej reakcie, ak sa plochy uvoľnia z dôvodu
zmeny/zrušenia plánu

12

Sídlisko na ulici Heustadelgasse

o

Rozvoj osídlenia sa uskutočňuje podľa
najrôznejších štandardov kvality

•

o

Existuje veľký tlak na využívanie tejto
lokality – často zostanú voľné plochy len
pod vedením vysokého napätia

Obsadenie pevných bodov za účelom priečnych
spojení medzi „zelenými“ cestami do NP (osi – priečne
osi)

•

Absencia vplyvu ma formu zástavby

•

Konflikty medzi užívateľmi, o.i. medzi obyvateľmi sídlisk,
oddychujúcimi a záhradkármi

•

Málo flexibilní užívatelia

•

Utváranie povedomia a identity u obyvateľov priamo
na mieste, kde žijú a pracujú za účelom lepšieho

o

o

Krátenie rozpočtu spôsobuje nesúlad
medzi jednotlivými plánmi – napr. pri
plánovaní ciest
Ochrana prírody si vyžaduje novú

8

porozumenia potreby chrániť citlivé územia

koncepciu a nové pravidlá
o

Na tomto území sa pestujú v súčasnosti
MA49 so ziskom biologické plodiny. Kedy
je vhodné túto oblasť venovať iba
zachovaniu zelene?

9
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2. Odborný workshop „urbANNAtur“, 16.6.2010
Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Prezentácia:

DI Susanne Leputsch
MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
(MO 49 – Lesný úrad a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň)

susanne.leputsch@wien.gv.at

„urbANNAtur“
Výsledok 1. workshopu:
(zo dňa: 22. 4. 2010 vo Viedni)

Projektziele:

Ciele projektu:

1) Entwicklung einer Strategie zur
Vereinbarkeit von Naturschutz und
Erholungsnutzung im Grenzbereich
von wachsenden städtischen
Ballungsräumen.

1) Rozvoj stratégie pre koexistenciu
ochrany prírody a rekreačné využitie
v okrajových oblastiach rozrastajúcich
sa mestských aglomerácií.

2) Verringerung der anthropogenen
Störungen in den Natura2000Gebieten "Donau-Auen" in Wien und
dem südlichen Teil der "Kleinen
Karparten" in Bratislava

2) Zníženie rušivého vplyvu človeka
na oblasti patriace do sústavy
NATURA 2000, a to „Dunajské luhy“
vo Viedni a južnú časť Malých Karpát
v Bratislave

3) Schaffung weiterer attraktiver
Erholungsmöglichkeiten am Rand von
Schutzgebieten

3) Vytvorenie ďalších atraktívnych
rekreačných možností na okraji
chránených oblastí

4) Festlegung einer "Pufferzone" und
ihrer Funktion im Randbereich
zwischen städtischen und
geschützten Stadtbereichen

4) Definovanie „nárazníkovej zóny"
a jej funkcie v okrajovom území medzi
mestom a chránenými lokalitami

...

...

Workshop-Thema:
Téma workshopu:

Ausgangslage und Analyse Wien
Viedeň: Východisková situácia a analýza

Teilnehmer/Účastníci:ExpertInnen der Wiener Stadtverwaltung und der Bezirksvorstehung des 22.
Wiener Gemeindebezirks, Projektpartner Mestské lesy v Bratislave und
ExpertInnen aus der Slowakei, stadland (Raumanalyse urbANNAtur),
>mprove< (Moderation urbANNAtur), Übersetzerin.
Odborníci zo samosprávy mesta Viedeň a zástupcovia 22. viedenského
okrsku, projektový partner Mestské lesy v Bratislave a slovenskí odborníci,
stadtland (priestorová analýza urbANNAtur),
>mprove< (moderovanie urbANNAtur), tlmočníčka
Programm/Program: RAD-Exkursion Lobau Vorland, Diskussion vor Ort
(Ziele und Schwerpunkte für die Raumanalyse);
Výlet na bicykloch v hraničnom území Lobau, Diskusia na
mieste (Ciele a ťažiská priestorovej analýzy)

Lobau dnes: > 650.000
návštevníkov ročne

2020: +40.000 (obyvateľov a
pracovných miest)
 zdvojnásobenie počtu
návštevníkov v Lobau
Rozsah ochrany NP nebude
viac dostatočný

Kategorizácia hraničného územia Lobau

Pozemky vo vlastníctve MO 49

Trasa cyklistického výletu v území Lobau

Okraj Národného
parku

Poľnohospodárske využitie,
novostavby

Diskusia počas zastávok cyklistického výletu: Aké sú nároky jednotlivých
skupín užívateľov?

Mládež

„Zelená“ spojnica
medzi prírodnými
územiami

Rozvoj sídel

Súbor podnetov od odborníkov
 Ide o veľmi dynamickú oblasť, ktorá sa súčasne rozvíja rôznymi smermi.
 Vzhľadom na vyššie uvedené sú stratégie a plánovanie veľmi dôležité. Niektoré podnety účastníkov:
Ekologické poľnohospodárstvo môže byť dočasným riešením, ktoré prispeje vytvoreniu zaujímavých

vizuálnych pohľadov alebo ekologických oblastí.
Zachovanie hodnoty územia je dôležité najmä pri trvalom neobhospodarovaní.
Zohľadnenie možností/príležitostí v rámci prírodnej pedagogiky a ekologického poľnohospodárstva.
 Zelený pás smerujúci zo severu na juh je potrebné doplniť a rozšíriť o zelený pás vedúci z východu na
západ, čím príde k vzájomnému spojeniu súčasne existujúcej zelene.
Pre problémy v nárazníkovej zóne je nutné nájsť spoločného menovateľa. Kritériami by pritom mohli byť
funkcie území, druh osídlenia alebo využitie území.
Momentálne sa rozvoj sídel v okolí zameriava predovšetkým na rodiny a deťmi, resp. mládež a na ich záujmy
sa môže orientovať aj nárazníková zóna.
Problémy so psami: riešením môžu byť zóny, napr. veľké výbehy, ktoré spĺňajú špecifické potreby zvierat.
Chránená krajinná oblasť v hraničnom území Lobau si vyžaduje novú koncepciu a predpisy, v ideálnom
prípade rozšírenie o nové územia.
Najväčší potenciál na nájdenie úspešných riešení majú oblasti, ktoré je možné rozvíjať v spolupráci s
ostatnými partnermi, a v ktorých platia špecifické nariadenia a príkazy v súlade s individuálnymi cieľmi a
plánovaným využitím.
Ústredný význam majú prirodzene hranice sídel a prírodných oblastí ako aj kategorizácia územia.
Je potrebné myslieť aj za hranice Národného parku a súčasne využívať príležitosti rozvíjať oblasti vo
vlastníctve mesta.

slúži ako základ naplánovania stratégie urbANNAtur v hraničnom území Lobau

Stratégia „urbANNAtur“ v hraničnom území Lobau
Lobau dnes: >
650.000 návštevníkov
ročne

2020: +40.000
(obyvateľov/pracovných
miest)
 Atraktívna ponuka
rekreačných aktivít na
okraji/mimo územia NP
 Dostatočná ochrana NP a
ohľaduplné zážitky v prírode

Vzácne krajinné územia - stratégie/možnosti/nástroje ich
ochrany
(Prvý súbor návrhov v rámci stratégie urbANNAtur, 10. júna 2010)

a)

b)
c)
d)
e)

A. Zvýšenie hodnoty hraničných území
Utváranie povedomia: hraničné územie je niečím výnimočným. Život v
blízkosti vzácnych krajinných území neprináša so sebou len výhody,
ale aj zodpovednosť
Sústredenie vstupných bodov na hraničnom území
Rozvoj športových aktivít na území
Ponuka zaujímavých aktivít na hraničnom území
Ochranné pásmo 1 a 2 podobne ako pri ochrane vodných zdrojov
(napr.
„Krajinný park Lobau“ okolo národného parku)

B. Usmerňovanie a zníženie náporu návštevníkov
a) Riešenie prístupu na územie
b) Stratégia usmerňovania návštevníkov
c) Riešenie infraštruktúry: sprístupnenie, dostupnosť, mobilita v rámci
územia
d) Špecifická ponuka pre určité cieľové skupiny návštevníkov, zníženie počtu
konfliktov
e) Uzavretie niektorých oblastí pre vybrané skupiny návštevníkov
f) Povolenie a zákaz určitých činností

Vzácne krajinné územia - stratégie/možnosti/nástroje ich ochrany
(Prvý súbor návrhov v rámci stratégie urbANNAtur, 10. júna 2010)
C. Rozlišovanie neformálneho/riadeného využitia
D. Utváranie povedomia
a) Súbor argumentov: cenné krajinné územia a hraničné územia majú veľký
význam/potenciál – nárazníková zóna prispeje k zachovaniu hodnoty
prírody
b) Využitie území s malou rozlohou na utváranie povedomia
a sprostredkovanie impulzov na mieste, kde ľudia bývajú/pracujú
c) Označenie územia a zohľadnenie záujmových skupín
d) Marketing a rozvoj športových aktivít
e) Zabezpečenie informácií priamo na mieste
f) Zabezpečenie všeobecných informácií
E. Pomocné nástroje realizácie
a) Zásadné rozhodnutia príslušných politických orgánov
b) Zabezpečenie uvoľňujúcich sa plôch (v dôsledku zmien v plánovaní,
zostatkových plôch atď.)
c) Smernice na prenájom
d) Zviditeľnenie území v plánovacích podkladoch

Ďakujem za pozornosť a prosím o aktívnu
spoluprácu na dnešnom workshope “urbANNAtur”!

Závery z exkurzie
16. jún 2010
2. Odborný workshop v rámci projektu urbANNAtur
Streda, 16.6. 2010, 9.00 – 15.00hod.
Bratislava, Mestské lesy v Bratislave

Príloha k dokumentácii 2. workshopu

Lokalita

Situácia, impulzy

Začiatok a koniec exkurzie: Mestské lesy
v Bratislave

MLB (Mestské lesy v Bratislave) sú
správcom mestských lesov, majiteľom je
mesto
o

Problémy a výzvy

mestské lesy suplujú nedostatok
rekreačných zón v meste - kde
chýba mestská zeleň je veľká
potreba rekreácie hlavne pre ľudí
z hromadného bývania

o

hlavná stratégia : vytvárať
rekreačné plochy nie na úkor
ochrany lesov !

o

potreba nárazníkových zón na
zachytávanie hlavného náporu
návštevníkov a zastavenie rozvoja
urbanizácie smerom do lesoparku a
výstavby v samotnom lese
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územie je vybudované z plánov z pred 30tich rokov



transformácia právnej formy organizácie
MLB



Spolupráca s magistrátom na projekčnej
úrovni (územné plánovanie)



Od roku 2009 existuje urbanistická štúdia
Malokarpatskej časti bratislavského
lesoparku a je potreba ďalších detailných
projektov pre jednotlivé rekreačné areály



Nestálosť podoby územného plánu mesta
a stratégie na využívanie Lesného parku

Lokalita
2

Železná studienka

Situácia, impulzy

Problémy a výzvy

o

rekreačné centrum Hornej mlynskej
doliny

o

V minulosti reštaurácia s kúpeľmi a
tanečným altánkom, neskôr skauti
a trampy navštevovali tento areál, dnes
iba záhradné búdy-bufety,
nevyhovujúce hojdačky

o

potreba rekonštrukcie celého areálu t.j.
reštaurácia menšieho charakteru so
zázemím, s vonkajšími úpravami okolia,
ihrisko, toalety, a iné aktivity malého
charakteru

o

nachádza sa tu kozia obora

o

dostupnosť MHD, cez týždeň aj
automobilová doprava -negatívny vplyv
na návštevníkov

o

problémy s parkovaním mesto nerieši,
„čaká na investora“
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Nevybudovaná infraštruktúra – chýba vodovod,
problém s kanalizáciou, prítomnosť potoka Vydrica –
nebezpečenstvo znečistenia,



Otázna je forma alternatívnych-biologických čističiek
odpadových vôd alebo žumpa ?



areál nepotrebuje zväčšenie, jeho mierka je
postačujúca,



bratislavský magistrát a firma Aurex v rámci
urbanistickej štúdie sa zhodli na
historickom/historizujúcom štýle obnovy vychádzajúc
z histórie Hornej mlynskej doliny



Nedostatok parkovísk, otázne je či vôbec púšťať
automobilovú dopravu až sem



Pozor na atraktivitu reštaurácie, aby sa nestala
cieľom návštevníkov – dopravný tlak



revitalizovať v takých objemoch, aby sme vhodne
nadimenzovali vybavenie (infraštruktúru), väčšia
pestrosť športových aktivít a vhodné umiestnenie
v rámci lesa

Lokalita
3

Kačín

Problémy a výzvy

Situácia, impulzy
o

moderne zrekonštruovaný areál,
otvorený v apríli tohoto roku

o

vybavený ohniskami, grilom, detské
preliezky, 2 veľké altánky so stolmi
a lavicami, hojdačka aj pre
dospelých, lavicové sedenia,
navrhovaný podľa staroslovanských
motívov a „bioenergetických
princípov“, infotabuľa, suché
toalety, pôvodné futbalové ihrisko

o

o

dostupnosť pre imobilných,
dôchodcov a malé deti
prostredníctvom MHD, ale viac je to
mienené pre peších turistov
a cyklistov – selekcia a redukcia
náporu turistov časom...



zatiaľ pozitívny ohlas u návštevníkov



dostupnosť MHD sa stále zvažuje, skúma sa
návštevnosť a „kapacitné využitie“ , zisťujeme
názory MHD šoférov, návštevníkov a terénnych
pracovníkov MLB



MHD – rušivý element v lese – dostupnosť pre
imobilných riešiť v bližších areáloch (nárazníkových
zónach) - diferenciácia priestorov



koncentrovať nemobilných občanov do jedného
bodu – nie moc dobré riešenie, lepšie je
organizovanie invalidných občanov
prostredníctvom organizácie – povolenie
skupinového vstupu do vzdialenejších rekreačných
areálov/zón hromadným dopravným prostriedkom



ľudia majú požiadavky o uzavretú grilovačku so
servisom od MLB – nie sme kompetentný
zabezpečiť, a či vôbec uvažovať o tom, aby sme
pod tlakom vysokej návštevnosti nestratili intimitu
lesa



v tejto hĺbke lesa chceme zachovať určitú intimitu



palivo dostupné z lesa zatiaľ (odlomené, suché
haluze)



formou lesnej pedagogiky (v plánovanej lesnej
škole) chceme učiť deti (ľudí) ako sa správať v lese,
aby nebol devastovaný - aj napríklad zberom
dreva na ohniská



revitalizovať v takých objemoch, aby sa vhodne
nadimenzovalo vybavenie (infraštruktúra), väčšia
pestrosť aktivít a vhodné umiestnenie v rámci lesa

križovatka turistických trás

4
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Problémy a výzvy

Lokalita

Situácia, impulzy

Snežienka

o

zrušená výstavba hotela



o

spodná stanica sedačkovej lanovky z
Kamzíka

Problematika únosnosti územia na tento druh
výstavby



Nastal by problém režimu dopravy na Ceste
mládeže



Občania sú proti doprave a výstavbe v tejto lokalite

o

5

kontrola návštevníkov – lesná/požiarna stráž,
mestská polícia - kontrola automobilov

Kamzík

nachádza sa tu momentálne menšie
detské ihrisko, altánok, lúky s rozsiahlym
rekreačným využitím

o

miesto najväčšieho náporu; štartcieľ mnohých šport. podujatí,
Vianočných trhov v prírode

o

srdce lesoparku, križovatka
turistických trás

o

historický významná lokalita
(pomník)

o

MHD končí asi 1km od lokality

o

nachádza sa tu televízny vysielač,
lyžiarsky svah – cvičná lúka –
nefunkčný, bobová dráha s vlekom,
lanová lezecká dráha, horná
stanica sedačkovej lanovky zo
Snežienky
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nedostatok parkovacích miest



potreba rekonštrukcie stravovacích zariadení
a celého areálu bez väčších zásahov do prírody



nové športové aktivity



je potrebný nový moderný pohľad na využitie
centrálneho priestoru Lesoparku tak aby spĺňal
nároky všetkých skupín návštevníkov; alebo sa
zamerať len na určitú skupinu – doteraz bol
centrálny priestor hlavne využívaný na
organizáciu športových podujatí
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Muničák

o

o

o

2 rýchle občerstvenia – bufety

o

začiatok turistickej trasy
celoslovenskej Devín – Dukla
(800km)

oplotený čiastočne využívaný,
zarastený areál bývalých muničných
skladov
torza budov skladov
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vhodná lokalita pre lesnú školu – lesné múzeum



veľká rozloha, možnosť rozdeliť na samostatné celky



veľký potenciál využitia

Dokumentácia 2
2. Odborný workshop urbANNAtur
streda, 16. jún 2010, 9.00 – 15.00 hod.
Bratislava, Mestské lesy v Bratislave

Účastníci: viď zoznam

Otvorenie a privítanie
Riaditeľ organizácie Mestských lesov v Bratislave Ing.Vladimír Kutka otvoril workshop
v budove MLB a Ing.arch. Joana Holčíková uviedla prítomných odborníkov zo slovenskej
strany do problematiky projektu a vytýčila jeho hlavné ciele (viď príloha urbANNAtur-úvod).
Informovala o príprave webovskej stránky www.urbannatur.eu , ktorá zhrnie výsledky
spolupráce ne projekte URBANNATUR.
Alois Mätzler v krátkosti predstavil jednotlivé body programu dňa.
a)intro
b)zhrnutie 1.odborného workshopu
c)analýza územia bratislavského lesoparku
d)dohodnutie termínov na študentskú súťaž a 3.workshopu

Účastníci
Účastníci boli vyzvaní aby sa predstavili a predniesli možnosť svojho prínosu pre projekt
„urbANNAtur“.

Vladimír Kutka
SK
Karolína
Šajánková
Joana
Holčíková, SK
Peter Topinka
SK
Petra
Csákányiová
SK
Stanislav Tokos,
SK
Eva Putrová
SK

Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

KatarínaGécová
SK

Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave,
pedagóg

Peter Gál
SK

Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profesor

Eva Hledíková,
SK
Ľubomír Macák

Projektant firmy AUREX, spracovateľ urbanistickej štúdie
bratislavského lesoparku
Projektový manažér firmy AUREX, spracovateľ urbanistickej štúdie

Tlmočníčka počas projektu
Mestské lesy v Bratislave, projektová manažér projektového partnera pri
projekte urbANNAtur
Architekt, Beňuška-Topinka architekti
Architekt, asistent pri projekte urbANNAtur
Magistrát mesta Bratislavy, vedúci referátu environmentalistiky
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita v Bratislave,
pedagóg
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SK
Alexander
Faltejsek , AT

bratislavského lesoparku
MA49, vedúci lesnej správy Lobau, lesný hospodár

Eva Prochazka
AT
David Jandl
AT

MA 18, Odbor pre plánovanie

Christian Härtel
AT
Andreas Römer
AT
Susanne
Leputsch, AT
Herbert
Weidinger
AT
Alois Mätzler
AT

MA 22, vedúci odboru pre územný rozvoj

MA49, riaditeľstvo, predtým lesná správa Lobau. Asistent pri projekte
urbANNAtur spolu s Herbertom Weidingerom a Susanne Leputschovou

MA22, odbor ochrany prírody
MA 49, projektová manažérka lead partnera pri projekte „urbANNAtur“
MA49, vedúci odboru pre územné plánovanie, ochranu prírody a tvorbu
životného prostredia
Firma MPROVE, moderátor workshopu
Fotografie k projektu ako aj údaje k informačným prameňom
zhromažďuje spoločnosť MPROVE (am@mprove.at).

Interná štruktúra programu
S. Leputsch zhrnula výsledky z 1.odborného workshopu konaného vo Viedni 22.4.2010, kde sa
stretli projektový partneri a zástupcovia viedenskej mestskej správy. Bol tam predstavený
projekt „urbANNATUR“ a problematika hraničných oblastí viď.prílohy: Dokumentácia, Závery
z exkurzie.
Ďalej S.Leputsch predniesla prvý súbor stratégií v rámci projektu urbANNAtur (10.jún 2010),viď
príloha Cenné krajinné územia.

Exkurzia – Analýza Bratislavského lesoparku
V rámci exkurzie v Bratislavskom lesoparku boli účastníci oboznámení s najnavštevovanejšími
aj s problematickými lokalitami Lesoparku. Pre rozsah územia boli vybrané hlavné
problémové lokality (Kamzík, Muničák, horáreň Krasňany, Snežienka), a vyriešený areál
(Kačín). Odborníci získavali informácie ku konkrétnym lokalitám priamo na mieste od
pracovníkov Mestských lesov a vyjadrovali sa k problematike týchto oblastí. Kvôli prudkému
dažďu niektoré lokality bolo možné pozorovať len z autobusu, alebo z najbližších prístreškov.
Konkrétne pripomienky účastníkov k jednotlivým lokalitám sú zhrnuté v prílohe viď. Závery
z exkurzie 2.
3

Exkurziu vyhodnotili zúčastnení ako veľmi podnetnú a pre projekt nanajvýš dôležitú. Nakoľko
majú o jednotlivé lokality záujem rôzni investori je dôležité zadefinovať určité pravidlá/hranice
rozvoja územia vychádzajúc z prvého súboru nových stratégií. Niekoľko podnetov
a postrehov zúčastnených priamo po exkurzii:







Bol vyzdvihnutý areál muničných skladov ako územie s veľkým potenciálom pre
aktivity zamerané na lesnú pedagogiku formou lesnej školy spojenej s lesným
múzeom, zvieracou oborou a vhodne vybranými komerčnými aktivitami.
Je potreba vytvorenia nárazníkových zón rovnako ako aj na hraničnom území
národného parku Lobau; nárazníkovým zónam je potrebné nájsť spoločného
menovateľa problémov. Kritériami môže byť funkcia plôch, spôsob osídlenia alebo
využívanie týchto plôch.
Potreba novej koncepcie pre chránené krajinné územie v hraničných lokalitách, v
ideálnom prípade jeho rozšírenie a tvorba aktuálneho právneho rámca.
Riešenie je možné nájsť pre zóny, ktoré sa dajú rozvíjať spoločne s inými partnermi a v
ktorých platia špecifické povolenia a zákazy v súvislosti s ich funkciou a plánovaným
využitím.
Potreba rozvíjať stratégie prekračujúce hranice lesného parku v nadväznosti na
mestské časti z dôvodu jeho využívania obyvateľmi zo širokého okolia

Ďalšie kroky v rámci projektu
Do septembra je potrebné pripraviť témy pre študentskú súťaž (podklady, výber a zamerania
konkrétnych lokalít, znenie konkrétnych zadaní ...)
Projektoví partneri pripravia tretí workshop vo Viedni zameraný na výber a zadefinovanie
projektov na jednotlivé problémové lokality a na zadanie študentskej súťaže v októbri.
Zároveň pripravíme exkurzie pre študentov do vybraných lokalít v Bratislave a vo Viedni.
V júli spojazdníme internetový portál ako komunikačnú platformu pre projektové tímy,
študentov zúčastnených na súťaži ako aj pre širokú verejnosť, za účelom výmeny
a zverejňovania informácií v rámci projektu.
Závery 2. workshopu budú zhrnuté a zaslané zúčastneným na schválenie. Súčasťou tohto
dokumentu je príloha Závery z exkurzie 2.

Poďakovanie a záver
Riaditeľ V.Kutka sa poďakoval organizátorom a zúčastneným odborníkom za účasť
a podnety, ktoré zazneli počas workshopu.
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8.6 Dokumentácia z pracovnej porady tímu viedenských
odborníkov, stratégie pre hraničné územie Lobau, 29.06.2010

urbANNAtur_Priestorová
analýza hraničného územia
Lobau
stadtland
február 2011
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29.6.:
Konkretizácia stratégií plánovania pre hraničné územie
Lobau
 Zachovanie plôch pre možnú realizáciu
*) Plochy pre intenzívne využitie
*) Neobrábané plochy/ plochy, ktoré môže zabrať pre seba mládež
*) Rekreačná zóna v hraničnom území Lobau blízka prírode
*) Rôzne využitie napr. prechádzky, plávanie, beh, bicyklovanie,
výbehy pre psov, terapeutická záhrada, jazda na koni,...
 Zohľadnenie mobility, skupín užívateľov
 Úlohy:
*) Význam ekologického poľnohospodárstva
*) Prírodná pedagogika
*) Marketingová koncepcia
*) Ponuka voľnočasových a rekreačných aktivít
*) Celkový pohľad, ...

Varianty stratégií
HREBEŇ, SPOJNICA, PATCHWORKOVÝ KOBEREC, ZELENÝ STRED
CELKOVÁ STRATÉGIA „urbANNAtur“ pre hraničné územie Lobau
VÝBER plochy pre projekt urbANNAtur:
Rôzne možnosti –
Charakter vstupnej časti – „vizitka“, „vytvorenie marketingovej značky“
Usmerňovanie pohybu návštevníkov pod heslom: „Neobmedzovať ale
riadiť“, účinnosť v rámci celku
Zážitky – atrakcie – veľký ucelený park alebo jednotlivé lokality
Rozpočet na realizáciu v rámci projektu: 200 000,00 euro
Ďalšie prostriedky na rozvoj prírodnej pedagogiky

Dokumentácia

Viedenský tím odborníkov- pracovná porada urbANNAtur
Streda, 29. jún 2010, 8.00 – 12.00 hod.
Großenzersdorf, Dr. Anton-Krabichlerplatz 3

Účastníci: Viď zoznam

Otvorenie a privítanie
Alexander Faltejsek privítal ako hostiteľ účastníkov v budove lesnej správy, pričom
zdôraznil význam a potenciál projektu. Veľkú šancu vidí v pretvorení hraničného
územia Lobau.
Pracovnú poradu otvoril Herbert Weidinger. Prítomní odborníci poznajú oblasť
z každodennej praxe a opätovne tu musia riešiť problémy. Herbert Weidinger zhrnul
lokality, kde je potreba konať najnaliehavejšia, resp., kde je na národný park vyvíjaný
najväčší tlak. Podotkol, že plány musia teraz nadobudnúť konkrétnu podobu a že
dnes je potrebné diskutovať o reálnych podnetoch, skúsenostiach, stratégiách a
riešeniach – aj v súvislosti s realizáciou jednej časti v rámci projektu urbANNAtur.
Herbert Weidinger sa poďakoval zamestnancom lesnej správy za pohostinnosť.
Bernhard Wolf, predseda okrskového výboru pre životné prostredie s radosťou
privítal skutočnosť, že v tejto oblasti sa začínajú prijímať určité opatrenia. Povedal, že
politickí zástupcovia ochotne podporia plány, ktoré zodpovedajú ich cieľu posilniť
jadro okrsku a zachovať a chrániť zeleň. K uskutočneniu viacerých zámerov neprišlo
v minulosti z rôznych dôvodov, ale vzhľadom na nadchádzajúcu zmenu územného
plánu by teraz mohol byť ten vhodný čas. Jedným z problémov je v tejto súvislosti
doprava, ktorá sa priebežne rozptyľuje aj do bočných ulíc podobne ako prúd
návštevníkov v národnom parku. Preto je potrebné vytvoriť zodpovedajúce atraktívne
lokality a mechanizmy na usmerňovanie pohybu návštevníkov.

Úvod a správy
Alois Mätzler informoval o priebehu dopoludnia a vyzval prítomných, aby sa krátko
predstavili.
Susanne Leputsch referovala o exkurzii do Zürichu, kde účastníci mohli získať
zaujímavé podnety pre prácu v rámci projektu na základe mnohých príkladov. Detaily
a obrázky viď prezentácia.
Joana Holčíková informovala o dojmoch a výsledkoch 2. workshopu v Bratislave, na
ktorom sa spolu s odborníkmi zúčastnili aj zástupcovia fakulty architektúry a aktívni
architekti. Napriek nepriaznivému počasiu vyplynuli z workshopu veľmi hodnotné
a konštruktívne závery. V súčasnosti sa pracuje na jeho dokumentácii, ktorá bude po
schválení publikovaná. Tím projektového partnera v Bratislave pripravuje teraz súťaž
pre študentov architektúry.
Z pohľadu Susanne Leputsch poukázala spolupráca v posledných mesiacoch nielen
na spoločné problémy ale aj na odlišný prístup k riešeniu problémov. Práca na
projekte je tak na oboch stranách obohatená o aspekt vzájomnej súčinnosti
a zaujímavé podnety.

Súčasné konkrétne opatrenia: plnohodnotné hraničné územie
Výsledky pracovnej porady budú dôležitým východiskom pri vypracovaní stratégie,
ktorá zvýši hodnotu hraničného územia Lobau ako samostatného prvku a tým položí
základ jeho významu ako vstupnej zóny do národného parku. Susanne Leputsch
vyzvala účastníkov k aktívnej účasti a otvorenosti.
Ako základ diskusie predstavila Gitti Dorfstätter predbežné plány – pozri prezentácia,
ktoré sa budú ďalej spoločne rozvíjať.
V rámci štruktúry nasledujúcej intenzívnej diskusie prišlo k vypracovaniu resp.
zhrnutiu a systematizácii rôznych návrhov. Najdôležitejšie boli pritom možné riešenia
otázky:
„Ako môže hraničné územie prispieť k ochrane národného parku a spĺňať aj
iné predovšetkým rekreačné funkcie?“
V tomto ohľade je potrebné prihliadať nielen na funkcie národného parku, ktoré sú
stanovené v nariadení o národnom parku, ale sformulovať aj nové ciele pre jeho
vstupné hraničné územie. Jedným z riešení sa javí vytvorenie ponuky aktivít na
veľkom súvislom území, ktoré by bolo rozvíjané ako osobitná časť, napr. vo forme
krajinného parku pod mottom: „usmerňovanie“ namiesto „zákazy“.

Fakty
1. Rôzne skupiny návštevníkov
2. Aspern a iné oblasti: 22. okrsok sa rozrastá, napr. pri výstavbe novej mestskej
časti Seestadt Aspern je plánovaný nárast o 20 000 obyvateľov/20 000
pracovných miest
3. „Zákazníci“ sú mobilní, vyberajú si z „ponuky“, požadujú „zeleň“ a čiastočne aj
infraštruktúru, ihriská
4. Mimoriadne lákavé sú vodné plochy
5. Oblasť Lobau je už v súčasnosti veľmi atraktívna
6. NP – Ochranná zóna! „Ochrana prírody + rekreácia“
7. Zodpovedajúce pretvorenie hraničného územia môže znížiť vysoký tlak na
národný park
8. Funkcia NP je daná a právne zakotvená
9. Akákoľvek diskusia o hraničnom území sa vždy vráti späť k NP
10. Dopyt po bývaní v zeleni
11. Vhodné okolie prispieva k udržaniu hodnoty osídlených oblastí

Problémy vo vývojovom procese
1. Naplnenie cieľov NP (Interpretácia)
2. Problémoví „užívatelia“
3. Rozmiestnenie atraktívnych miest resp. lokalít v národnom parku
4. Funkcia hraničného územia – ktoré cieľové skupiny je treba prednostne osloviť?
5. Kontinuita – monitorovanie

6. Konflikty v otázke využívania územia
7. Pojem „blízko k prírode“
8. Zachovanie území za účelom ich možného pretvárania
9. Dostupnosť plôch
10. Ponuky pre mládež, plochy na osvojenie
11. Pozornosť politikov – rozhodnutia, rozpočet
12. Spoločné tvorba realizačného plánu
Možné riešenia
1. Zatraktívnenie hraničného územia
a. Voľné plochy/priestorové pôsobenie
b. „Blízko k prírode“
c. Vnímanie estetického stvárnenia
d. Vyčlenenie intenzívne využívaných lokalít
e. Mobilita
f. Špecifická ponuka využitia
g. Obohacujúce prvky (kone, záhrady)
2. Rozlíšenie skupín návštevníkov
3. Sprístupnenie voľných a neobrábaných plôch
4. Koncepcia hraničného územia ako oddychovej zóny „blízko k prírode“
5. Orientácia do budúcnosti
6. Celkový pohľad na miesta intenzívnej rekreácie
7. Premiestnenie činností, ktoré nie sú v súlade s funkciou a ochranou NP, do
hraničného územia
8. Využitie príležitostí – cesty situované v chránenej prírodnej oblasti – VEĽMI
AKTUÁLNE!
9. Spoločný koncept/ základná strategická kostra, priradenie funkcií + okamžité
začatie postupnej realizácie: prvotný impulz vychádzajúci z malej plochy – vízia
pre celok; metóda: „zabratie“ plôch, zapojenie zainteresovaných strán
10. Vytvoriť možnosť využívať ponuku aj pre širokú vrstvu obyvateľstva s
obmedzenými finančnými prostriedkami
11. Hraničné územie: prepojenie plôch do veľkého celku
12. Osobitné postavenie oblasti Lobau/krajinného parku
13. Plynulý prechod medzi hraničným územím a NP, nový priestorový sled, nová
štrukturálna následnosť, nové súvislosti, usmerňovanie návštevníkov
14. Celkový pohľad na osídlenie, dopravu atď.
Problematické aspekty
1. Vandalizmus
2. Časový horizont, kedy bude celkový koncept odsúhlasený
3. „Stavebné prehrešky“ – veľké plochy rezervované pre súkromné osoby, vysoký
dopyt po bývaní v zeleni (, ktorý by mali v tejto oblasti do veľkej miery pokryť
stavebné opatrenia označované ako „Neue Siedlerbewegung“)
4. Skupiny, ktoré nemajú porozumenie pre tento zámer

5. Problematika vhodných výrazových prostriedkov používaných pri projekte
(„nárazníková zóna“, „problém“) alebo objasňovaní pohnútok („pretvorenie
hraničného územia kvôli NP“)

Čo môže ponúkať vstupné hraničné územie?
1. Ihriská, možnosti na hranie, workshopy pre deti (napr. malý hospodársky dvor)
2. Ponuka pre jazdcov
3. Ponuka pre majiteľov psov
4. Pešie, cyklistické a jazdecké chodníky vedúce atraktívnymi lokalitami
5. Priestorové pôsobenie, následnosť, štrukturalizácia
6. Stravovacie zariadenia
7. Plávanie, kúpanie
8. Prechádzky, beh, chôdza
9. (Malé) záhrady, spoločné záhrady, terapeutické záhrady
10. Miesta s výhľadom na okolie
11. Loptové a iné hry
12. Piknik
13. Prepojenie s ostatnými miestami intenzívnej rekreácie (napr. Donauinsel)
14. Povolenia/príkazy, atraktivita ponuky – dynamika namiesto tlaku – usmerňovanie,
pretváranie plôch
15. Zrozumiteľnosť – Kde čo nájdem?
16. Povedomie + hrdosť, sociálna kontrola
17. Možnosť vidieť zvieratá naživo
18. Pedagogický rozmer
19. Spojenie koncepcie „blízko k prírode“ a intenzívne využívaného parku
20. Viacnásobné využitie plôch
21. Zmiernenie dopravy
Lokalizácia postrehov k navrhovanému plánu
V súvislosti s konkrétnymi lokalitami resp. návrhmi zazneli nasledujúce postrehy:
1. Zvýšenie hodnoty oblasti – pozitívne posilnenie osi, využitie vodných plôch
2. Plánovanie a realizácia cestných spojení – aj za účelom usmerňovania
návštevníkov
3. Vstup v lokalite Saltenstraße: parkovanie, odstrániť autá z hranice NP, zlepšiť
vstup, možným riešením je zvernica
4. Lokalita Esslinger Furt: potreba nového plánu, premiestnenie parkoviska od
hranice NP, sieť priečnych ciest, napr. lokalita Kirschen-Allee
5. Lokalita Seefelder Straße: ponuka zohľadňujúca rozvoj sídlisk, výhľad na lužný
les
6. Výskumný inštitút Bioforschung Austria: biologické poľnohospodárstvo, voľný čas
a oddychové aktivity, opatrenia na tvorbu životného prostredia
7. Vjazd (hlavné spojenia) zo smeru mestskej časti Seestadt Aspern

8. Areál General Motors: nedostatočný priestor z dôvodu zúženia osi
9. Napojenie na existujúce a budúce P+R
10. Zlepšenie prístupnosti mestskou dopravou, pešími a cyklistickými chodníkmi
11. Tunel: ekologické pretvorenie dostupných plôch
12. Lokalita Mühlwasser: atraktívna pre rekreačné využitie, problémom sú však
„bujnejúce“ sídliská, intenzívny tlak zo strany návštevníkov. Témy: rozvoj sídlisk,
nuda pláž, protipovodňová hrádza
Otázky a úlohy
1. Hraničné územie: je potrebné osloviť nové cieľové skupiny alebo súčasných
návštevníkov národného parku?
2. Vhodné výrazové prostriedky: „nárazníková zóna“, „problém“; namiesto
„pretvárame hraničné územie, aby sme znížili tlak na národný park“ je lepšie
argumentovať s tým, že „hraničné územie je samostatná plnohodnotná oblasť“
3. Kde majú zmysel stravovacie zariadenia?
4. Zohľadnenie verejných plôch a plôch, ktoré sú súčasťou protipovodňovej ochrany
5. Koncept dopravy vrátane parkovacích možností
6. Upriamenie pozornosti na význam poľnohospodárstva (plochy), vetrolamy
7. Aká je úloha biologického poľnohospodárstva v budúcnosti?
a. Trvalo udržateľné využívanie pôdy (namiesto komerčného využitia)
b. Pedagogický rozmer
c. Informačné tabule, história oblasti
d. Výnosy
e. Oblasť vhodná pre účely hraničného územia
f. Aspekt lúčnych plôch
g. Účinnejšia prekážka (ako neobrobená plocha alebo lúka)
8. Komunikačná a marketingová stratégia zameraná okrem iného na nežiaduce
účinky, spádovú oblasť;
9. Upriamenie pozornosti na hodnotu nielen jednotlivých zelených plôch ale aj ich
vzájomného prepojenia
10. Rozdelenie úloh – napr. oddelenia magistrátu, okrsok,...
11. Atraktívna ponuka trávenia voľného času a rekreácie v prírode zvyšuje tlak na
rozširovanie sídiel
12. Celkový pohľad – nezameriavať sa príliš na detail (klásť dôraz na osi a hlavne
mobilitu)
13. Umiestnenie vhodných ponúk podľa druhu zástavby: (napr. ihriská v blízkosti
radovej zástavby/mladých rodín, pôvodné jadrá sídlisk/ponuka pre seniorov)
14. Tvorba hodnôt – príroda
15. Plánovanie atraktívnych chodníkov (pre peších)
16. Je našim cieľom krajina vytvorená v súlade s mottom „blízko k prírode“, ktorá
súčasne ponúka možnosť rekreácie?
17. Použitie materiálov, ktoré sú dostupné priamo na mieste

Ďalšie kroky v rámci projektu
Výsledky dnešnej diskusie a nasledujúce kroky
Dokumentácia dnešnej diskusie bude účastníkom zaslaná mailom, ďalšie nápady
a postrehy sú len vítané. Firma stadtland následne zapracuje tematiku do plánov.
Ďalší odborný workshop
V pondelok 13. septembra 2010 sa vo viedenskom Nationalparkhaus uskutoční ďalší
odborný workshop. Jeho ústrednou témou budú rozvojové stratégie a výber lokalít
pre súťaž študentov architektúry.
Súťaž študentov
Projektový partner v Bratislave pripraví základ pre súťaž, firma stadtland zostaví
súťažné podklady.
V dňoch 4./6. alebo 7. októbra 2010 si študenti budú môcť priamo na mieste pozrieť
lokality vybrané do súťaže.
Poznámka: potreba detailnejšieho spracovania témy
Skupina sa dohodla na ďalšom podrobnejšom spracovaní témy, čo však v rámci
projektu nie je možné. Projekt ale môže slúžiť ako dôležitý počiatočný impulz pre
širší proces plánovania a realizácie v hraničnom území Lobau. Otázne je, kto by
mohol ďalšiu pracovnú skupinu koordinovať resp. financovať sprievodné plánovanie
a riadenie.
Poďakovanie a záver
Susanne Leputsch sa poďakovala za intenzívnu spoluprácu a zaželala všetkým veľa
oddychu počas leta.

Beispiele Stadterholung Zürich

8.7 Dokumentácia z 3. odborného workshopu, výber plochy pre
realizáciu, 13.09.2010
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urbANNAtur

Varianty stratégií – realizačné plochy
v hraničnom území Lobau
Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

II. odborný workshop

13.9.2010

Vstupy do hraničného územia Lobau
a oblasti Lobau

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

„Hrebeň“: Prúd návštevníkov sever - juh

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

„Spojnica“: Rozloženie východ - západ

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

„Patchworkový koberec“: Jednotlivé
plochy s podujatiami

Raumanalyse
Lobau Vorland
urbANNAtur i.A. MAobjednávateľ:
49 ExpertInnenworkshop
II, 29.06.2010
Územná
analýza hraničného
územia/ Lobau/urbANNAtur
MA 49 III. odborný
workshop

13.9.2010

Syntéza: Zelený stred

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Zelený stred: vlastníctvo pozemkov

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Plochy navrhované na realizáciu (schéma)
1
1

11

2

2

3
4

6

10
11

5
6

4
9
10

7

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

8

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Plochy navrhované na realizáciu (legenda)
1. Hlavné spojenie s časťou Seestadt Aspern
2. Hlavné spojenie s osídlenou lokalitou Essling
3. Spojenie ulíc Lobaugasse-Biberhaufenweg
4. „Zelený stred“
5. Ulica Seefelder Straße/juh
6. Inštitút Bioforschung Austria/rýchlostná cesta S1- vstup do tunela/ lokality Stadler Furt
7. Vstup z ulice Saltenstraße
8. Vstup v lokalite Esslinger Furt:
9. „Zelené" spojenie formou cykl. cesty s Donauinsel
10. Lokalita Mühlwasser/ Naufahrt
11. Alternatívne „zelené“ spojenie formou cykl. cesty s Donauinsel

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Stratégie/ životný priestor, ekológia
Stratégie prekračujúce hranice národného parku: pri usmerňovaní návštevníkov
v národnom parku je potrebné využiť potenciál, ktorý ponúka mesto samotné
Riadenie rozvoja voľných plôch a sídlisk v hraničnom území Lobau, možnosti a argumenty
pre zaistenie území: územný plán (SWW, Epk*), hranice sídlisk, chránená krajinná oblasť,
kúpa, výmena
Spolupráca namiesto konkurencie: je treba vyhýbať sa konfliktom v otázke využívania
plôch a rozvíjať ich spolu s partnermi
Vytvorenie povedomia pre ochranu prírody:
Nárazník/ Vytvorenie prechodnej zóny do národného parku;
Sídliská- park- ekologické poľnohospodárstvo- národný park
Ekologické poľnohospodárstvo pomáha zaistiť existenciu ekologicky hodnotných území, je
základom prírodnej pedagogiky
Pre chránenú prírodnú oblasť je potrebné vyvinúť novú koncepciu a aktuálny právny
rámec, musí sa zachovať hodnota dlhodobo neobrábaných plôch
Sprítomnenie témy „voda“ v hraničnom území Lobau
* SWW (Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel“)- kategória v rámci územného plánu mesta Viedeň, ktorá slúži na zachovanie
tzv. „zeleného pásma“ okolo Viedne, kde je výstavba okrem určitých poľnohospodárskych a lesohospodárskych stavieb
zakázaná
Epk – kategória v rámci územného plánu mesta Viedeň zameraná na rekreačné oblasti (pozn. prekladateľa)
Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Stratégie/ Rekreácia
Vytvoriť vstupy do hraničného územia Lobau a národného parku, vytvorenie
marketingovej značky, spoločenské záujmy
Vizitka oblasti: dominantné rastliny, informačné tabule, umelecké objekty, exponáty,
vizuálne zaujímavé plochy atď.; na jednej strane atraktívny vstup do hraničného územia
Lobau- na druhej strane „filtrujúci“ vstup do národného parku
Vytvoriť a navzájom prepojiť zaujímavé lokality v hraničnom území Lobau:
zelený stred, stravovacie zariadenia, stajne pre kone, verejne prístupné, udržiavané
ihriská, ponuka pre deti spojená s opaterou atď.
Sprístupniť územie pre rôzne aktivity:
priestor pre majiteľov psov, mestská záhrada, hry a šport, možnosť „zažiť zeleň“, spoločné
záhrady, terapeutické záhrady, multifunkčné zelené plochy, priestranstvo na spoločenské
podujatia a oslavy, ponuka pre deti, mládež, dospelých, seniorov
Jasne treba rozlíšiť, „kde je čo možné uskutočniť“
Informovanosť/ právny rámec

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

Stratégie/ mobilita
Atraktívne cyklistické a pešie chodníky/okolo Lobau/ v hraničnom území:
viacero chodníkov, ktoré v krátkych rozstupoch prebiehajú zo severu na juh, ústia do
jednej centrálnej východno-západnej spojnice a na určitých miestach vedú ďalej do
národného parku
Realizácia jazdeckých chodníkov
Zníženie individuálnej motorizovanej dopravy
Opatrenia proti „čiernym“ vstupom do NP (ulica Grohmanstraße- cyklistický chodník),
demontáž parkoviska v lokalite Saltenstraße, premiestnenie parkoviska v lokalite Esslinger
Furt; alternatíva parkovacích miest v hraničnom území Lobau, napojenie na verejnú
dopravu

Územná analýza hraničného územia Lobau/urbANNAtur

objednávateľ: MA 49

III. odborný workshop

13.9.2010

ZOZNAM LITERATÚRY
Arnberger, Arne; u.a. (2009): „MaB: Ökologische und soziale Tragfähigkeiten als
Managementherausforderungen für suburbane Biosphärenparke am Beispiel Untere
Lobau. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – Austrian Academy
of Science Press.
Atelier Landschaft – Greimel Rom, Ute; Kratochwill, Sepp (2006): Stadtvision für die
östliche Donaustadt. Im Auftrag der MA 18.
Auböck, Maria; Kárász, János (2006): Heustadelgasse. Grünordnungsplan. Im Auftrag
der Stadt Wien.
Ivancsics; Hattinger (1990): Landschaftsrahmenplan Wien – Nordost. Im Auftrag der
MA18
Ivancsics, Roman; Langenbach, Heike (1995): Landschaftsplan Mühlwasser Vorland
Aspern „In der Au“ Süd. Im Auftrag der MA 18, Gruppe: Grün- und Freiraum.
Land in Sicht – Proksch, Thomas (2006): Grünverbindung. Flugfeld Aspern - Lobau
Vorland. Im Auftrag der MA 18.
MA 18: Stadtentwicklung und Stadtplanung (Hrsg.) (2005): Stadtentwicklungsplan 2005 STEP 05 mit eingearbeiteten Ergebnissen des Agrarstrukturellen Entwicklungsplans 2004
Projektgemeinschaft Stelzhammer
Hirschstetten. Im Auftrag der MA 21

–

Ivancsics

(2000):

Grünzug

Mühlwasser

-

stadtland – Dorfstätter, Gitti (1999 / 2000): Das Lobau Vorland – Planungen und
Realisationen der 90er Jahre. Ein Review. Im Auftrag der MA 21C und MA 49.
stadtland – Dorfstätter, Gitti (2001): Landschaftsplanung Eßlinger Furt, im Rahmen eines
Leitlinienkonzeptes für das Lobau Vorland. Im Auftrag der MA 21C.
stadtland – Dorfstätter, Gitti (2001): Landschaftsplanung Saltenstraße, im Rahmen eines
Leitlinienkonzeptes für das Lobau Vorland. Im Auftrag der MA 49.

Zoznam použitých prameňov:
Chránené oblasti a chránené objekty:
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/gebiet/schutzgebiete.html
Viedenský
zákon
o
ochrane
prírody
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/recht/

(Wiener

Viedenský
zákon
o národnom
parku
(Wiener
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