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CÍL SOUTĚŽEÚVODNÍ SLOVO

Předmětem soutěže je vybudování Transformačního centra 
Ústeckého kraje (TCÚK) v areálu bývalé střední školy ve Staré ulici 
v Ústí nad Labem. Cílem projektu je vytvořit zázemí a potřebnou 
infrastrukturu pro poskytování nezbytných podpůrných služeb 
pro řízenou transformaci regionu a podnítit tak vznik nového 
pólu rozvoje jako protiváhu k administrativnímu centru města. 

Vybudování TCÚK je strategickým projektem Ústeckého kraje v 
rámci Plánu spravedlivé územní transformace. Iniciativa projektu 
vznikla v reakci na řadu nedokončených transformací, kterými 
Ústecký kraj současně prochází. K hlavním aspektům zde patří 
nízká míra ekonomického růstu doprovázená malým podílem 
inovativních firem, nerozvinutými kapacitami VaV a malým 
podílem pracovních míst s vysokou kvalifikací, snížená kvalita 
životního prostředí,  podmíněna vysokými hodnotami polutantů 
a množstvím brownfieldů a krajinných ploch s nedořešenou 
rekultivací po těžbě a nakonec i problémy v sociální oblasti, 
které se projevují v nižší průměrné vzdělanosti, ve strukturální 
nezaměstnanosti a selektivní migraci mladých a talentovaných 
lidí mimo kraj.

S výbornou dopravní dostupností a blízkostí Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně má budoucí Transformační centrum 
ideální předpoklady pro vývoj nového pólu rozvoje města. 
Z urbanistického hlediska se hledá řešení, které by využilo 
moderních a udržitelných urbanistických hodnot a fungovalo 
tak jako etalon pozitivní transformace a revitalizace městského 
brownfieldu.

Záměrem je zachovat a v nejvyšší možné míře využít pavilonový 
objekt bývalé školy a vhodnou dostavbou ho přizpůsobit 
požadavkům na sídlo TCÚK. 

JAN WEDLICH
PROJEKTOVÝ MANAŽER TRANSFORMAČNÍHO CENTRA

Transformace je idea a výzva, která provází  Ústecký kraj v době 
změny energetické koncepce, odklonu od těžby uhlí, obnovy 
potěžební krajiny, poptávky po nových pracovních místech, 
vzdělávání, vědy a výzkumu, vzniku nových perspektivních firem, 
to vše s akcentem na nové technologie, robotizaci a digitalizaci i 
na nová kreativní odvětví. 

Transformační centrum Ústeckého kraje chce prostřednictvím 
svých pěti „pilířů“ a aktivit, podpořit tyto změny z krajské a 
institucionální úrovně. V souladu s nařízením Evropské komise 
o FST (Fond pro spravedlivou transformaci ) budou podporovány 
tyto aktivity:

1) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb;

2) investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu 
pokročilých technologií;

3) investice do zavádění technologií a infrastruktur pro 
cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí 
skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů;

4) investice do digitalizace a digitálního propojení;

5) investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace 
půdy a projektů pro nové využití;

6) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné 
předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným 
využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

Budoucí areál Transformačního centra má být moderní 
nadčasovou základnou pro tyto aktivity a instituce (Energetické 
centrum Ústeckého kraje, Datové centrum Ústeckého kraje, 
Inovační centrum Ústeckého kraje, Regionální rozvojová 
agentura se službami pro kompletní revitalizaci území), další 
institucionální, akademické a výzkumné partnery a instituce a 
také pro firmy a startupy.

Transformace samotného areálu je také příležitostí propojit jej 
ekonomicky i sociálně s okolní rezidentní zástavbou. Stejně tak 
má být ukázkovou realizací transformace původního školního 
areálu pavilonového typu.  
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PAVEL PLÁNIČKA

NÁHRADNÍK

Vystudoval nejprve Fakultu stavební, poté FA ČVUT v Praze a ab-
solvoval praxi v kancelářích ve Švýcarsku. Několik let působil v 
ateliéru Jana Jehlíka. V roce 2006 založil v Ústí nad Labem ateliér 
3+1 architekti. Do portfolia jejich ateliéru patří vedle soukromých 
rezidenčních staveb četné rekonstrukce, například zemědělské 
usedlosti na školící středisko nebo konírny na místo pro kulturní 
a společenské události.

Absolvent Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Pracoval 
v německém studiu raumlabor berlin, které se specializuje na 
participativní a umělecké projekty pracující přímo s místními 
komunitami. Tyto zkušenosti ho přivedly kromě vlastní praxe k 
otevření Veřejného sálu Hraničář, kde s kolegy rozvíjejí kulturní, 
výstavní a popularizační program.

TOMÁŠ PETERMANN

NÁHRADNÍK 

POROTA
NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY

MARTIN STÁRAAbsolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, v roce 2015 zalo-
žil společně s Jánem Antalem Studio Perspektiv s pobočkami v 
Praze a Bratislavě. Studio Perspektiv se věnuje zejména kancelář-
ským interiérům a rezidenční výstavbě různých měřítek; zabývají 
se ovšem také komunitními projekty. Martin Stára má na starosti 
právě projekty ve veřejném prostoru  například poslední vítězné 
soutěžní návrhy Meziprostor Pražské tržnice nebo náměstí – Ma-
sarykova nádraží v Praze. Podílí se na poradenství v oblasti agilní-
ho způsobu práce a plánování pracovních míst. 

Architekturu studovala nejprve na FUA TUL v Liberci a posléze 
na FA ČVUT se stážemi v Bratislavě a v Tokiu. Od roku 2020 má 
s Martinem Dubou vlastní architektonickou kancelář Hejdová 
Duba architekti. Předtím pracovala v několika pražských atelié-
rech, ale také u Jána Studeného a v dánském COBE. Má za se-
bou mnoho úspěšných účastí v architektonických soutěžích, a 
to včetně prvních cen v soutěžích na mateřské školy v Moravské 
Nové Vsi a Na Marně z posledních tří let.

LUKÁŠ KORDÍK

GILMA TEODORA GYLYTĖ

MILADA HEJDOVÁAbsolvoval studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě 
a École Nationale d'Architecture de Lyon. Spolu se Štefanem 
Polakovičem založili ateliér GutGut a v současnosti vede Ateliér 
Kordík na Fakultě architektury ČVUT v Praze. GutGut se věnuje 
drobným zásahům přes návrhy budov až po urbanismus, je také 
aktivní ve veřejné sféře jako spoluorganizátor festivalu DAAD 
(Dny architektury a designu) v Bratislavě a je několikanásobným 
laureátem Ceny za architekturu CE-ZA-AR. V roce 2019 byl jejich 
projekt Mlynica vybrán mezi 40 nejlepších projektů pro cenu 
Miese van der Rohe.

Architekturu vystudovala na Technické univerzitě Vilnius 
Gediminas. V roce 2013 spolu s dalšími třemi partnery založila 
kancelář DO ARCHITECTS, kde se spolu s nyní již více než 
třiceti kolegy různých profesí věnují urbanismu a architektuře 
všech měřítek. Jejich projekt urbanistické konverze Ogmios 
ve Vilniusu patří mezi největší a nejkomplexnější revitalizace 
veřejného prostranství i v Litvě. Na cenu Miese van der Rohe 
byly nominovány čtyři jejich projekty a třikrát získali hlavní cenu 
Litevské komory architektů „Žvilgsnis į save“.
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SIMONA KOSÍKOVÁ ŠULCOVÁ 

NÁHRADNICE 

IVA TOMEŠOVÁ

NÁHRADNICE

PAVLA SVÍTILOVÁ

NÁHRADNICE

JAN WEDLICH

Radní Ústeckého kraje v oblasti strategie přípravy a realizace pro-
jektů - Fond pro spravedlivou transformaci, fondy MŽP, MMR a 
jiných.

Občanská demokratická strana

IVA DVOŘÁKOVÁ

TOMÁŠ RIEGER

ZÁVISLÁ ČÁST POROTY

Nezávislá konzultantka v oblasti strategických a projektových ří-
zení národních i mezinárodních projektů v oblasti životního pro-
středí. Dlouhodobě se specializuje na oblast posuzování vlivů na 
životní prostředí, zejména otázky posuzování koncepcí (SEA) a 
posuzování z hlediska udržitelného rozvoje (SA).

Vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vedoucí investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Manažer inkubátoru v Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK)

Radní Ústeckého kraje v oblasti majetku a investic.

Občanská demokratická strana
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KONTEXT PROJEKTU
Řešená lokalita se nachází na hranici administrativního obvodu Ústí 
nad Labem-město a administrativního obvodu Ústí nad Labem–
Severní Terasa. Nová funkce Transformačního centra má zajistit 
nejen řešení požadovaného provozu a realizaci exemplárního, 
multiplikovatelného přístupu pro řešení staveb z druhé poloviny 
20 století, ale má napomoct i vytvoření nové identity místa a 
lokality.  

Pro úspěch projektu je velmi důležité, aby se veřejně investované 
prostředky staly iniciátorem kvality i mimo hranice řešeného 
území a aby architektonické řešení rekonstruované školy bylo 
nejen inspirativní pro své okolí, ale i iniciační - jak z pohledu 
technologického řešení, tak i z pohledu nových vazeb, které místo 
může poskytnout obyvatelům žijícím v okolí. Cílem je vytvářet 
živou součást města a  jakési nové centrum kreativního dění Ústi 
nad Labem, které nebude konkurovat kulturním a kreativním 
programům v centru města, ale obohatí dění v městě o novou 
formu práce a vzájemného sdílení myšlenek a vizí pro celý Ústecký 
kraj. 

Ústecký kraj tímto projektem tvoří další demokratickou vrstvu 
samosprávy, otevření Transformačního centra má za cíl posílit 
přítomnost kraje v každodenním životě. Rozhodnutí umístit 
Transformační centrum Ústeckého kraje do Ústí nad Labem je 
přínosné z řady důvodů, především i díky blízkosti institucí kraje a 
možnosti komunikovat krajská témata širokému publiku. 

Umístit Transformační centrum do lokality, ke které si urbanisté 
ani architekti za posledních 30 let nenašli cestu, je nejen 
odvážné, ale zároveň i klíčové pro úspěch projektu. Dnes, kdy 
jsou průmyslové stavby 19. století a první poloviny 20. století 
ceněným developerským zbožím, je téma rekonstrukcí objektů 
z druhé poloviny 20. století nejen akademickým, ale především 
architektonickým, technickým, a v neposlední řadě sociálním 
tématem. Není možné do budoucna umisťovat všechny kvalitní 
programy veřejného sektoru do center měst, nebo do jejich post-
průmyslových čtvrtí. Tím by docházelo jen k posilování těchto 
častí města a stavby z druhé poloviny 20. století by zůstaly na 
okraji zájmu. Města a jejich čtvrti, které vznikaly v druhé polovině 
20. století, se v duchu modernistického plánování charakterizují 
oddělenými funkcemi. V případě Ústí nad Labem to znamenalo, že 
nahoře na kopci se bydlí a v dolní části města se pracuje a vyrábí. 
Pokud by město dále dodržovalo tento princip, potvrzovalo by 
modernistickou doktrínu rozdělení funkcí a nedošlo by k zapojení 
obytných častí města do živého organizmu. V tomto duchu je třeba 
k řešení Transformačního centra přistupovat jak v architektonické, 
tak i v urbanistické rovině, kde je nutné navrhnout scénář změn v 
okolí Transformačního centra. Cílem je zapojit okolí a inicializovat 
změny na pozemcích a budovách, které nejsou v majetku kraje, 
ale města, obvodu nebo jiných veřejných či soukromých subjektů. 

Klíčová urbanistická premisa návrhu má být, jak zajistit, aby tak 
významná investice do veřejné stavby nevytvořila ostrov, do 
kterého budou přijíždět jen vysoce vzdělaní obyvatelé kraje, ale 
aby se z projektu Transformačního centra stal iniciační bod pro 
zkvalitnění bližšího a širšího okolí.

Pro realizování změny bližšího okolí je nutné nastudovat lokalitu 
a historii místa, které je dnes oploceným areálem bývalé střední 
školy. Areál školy přetrhal původní, dnes již zapomenuté, historické 
cesty a vazby a proto je požadavek, aby se areál stal otevřeným a 
průchozím v maximální možné míře. Otevření areálu je jedním z 
klíčových témat ve vztahu k blízkému okolí a je nutné ho provést 
tak, aby své okolí obohatil, a to jak příjemnější a kratší cestou, tak 
i pobytem jak v interiérech, tak i v zahradách Transformačního 

centra. Doporučujeme v maximální možné míře vytvořit 
otevřenou strukturu nejen pro procházení se, zkracování si cest, 
odpočinek, pobyt čí sportovní aktivity zaměstnanců a nájemců, 
ale i pro obyvatele z okolí Transformačního centra a kolemjdoucí.

V zahradách a mezi pavilony má vzniknout kreativní, inkluzivní 
prostředí, ze kterého budou těžit různé sociální skupiny. Bývá často 
tendence objekty podobného charakteru uzavírat s odůvodněním 
dobrého hospodáře a minimalizace škod na majetku. Je zde ovšem 
víra, že je možné kvalitním architektonickým,  technologickým, 
a v neposlední řadě krajinářským řešením zajistit inkluzivní 
prostředí. Klíčem k dlouhodobému fungovaní takového prostředí 
je i jeho údržba a celková správa veřejně dostupných  prostor, a 
proto očekáváme od soutěžících, aby se ve svém návrhu vyjádřili i 
na toto téma a rozvedli správu zahrady. Právním správcem objektu 
bude Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), klíčem bude ale 
definovat složení týmu, který o areál jako takový bude pečovat, aby 
byl sociálně funkční. Neočekáváme od architektů seznam profesí, 
které se budou o Transformační centrum starat, ale definici správy 
pro veřejné přístupné prostory.

Ve vztahu k širšímu okolí je na jednu stranu nutné prostudovat 
historické stopy a modernistické vstupy do Ústí nad Labem, kdy 
došlo k vzniku Severních Teras a prefabrikované výstavby tvořící 
jednu z vrstev města, a na druhou stranu reflektovat všechny 
změny, které se zde odehrály v posledních dekádách. Jedním 
z potenciálních partnerů celého projektu je Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která se nachází necelý 
kilometr vzdušnou čarou od lokality. Výškové převýšení mezi 
Univerzitou a Transformačním centrem je více než 100 m, což 
se může podepsat ve způsobech dopravy a izolaci těchto dvou 
přirozeně propojených entit, které se navzájem budou doplňovat a 
obohacovat. Očekávanou symbiózu univerzity a Transformačního 
centra je nutné ověřit urbanisticky a zjistit, jestli je s ohledem 
na topografii a vzdálenost možné tyto dvě instituce urbanisticky 
„přiblížit“.  

Dopravní řešení, které je v soutěži požadováno s kapacitou 140 
parkovacích míst, je pokračovaním modernistického uvažování o 
městu. Příčinou takto velkého počtu aut, není jen špatná veřejná 
doprava, ale automobilová kultura, která je nejenom v regionu, 
ale v celé české republice velmi silná. Toto konstatování má vést 
k hledání cesty jak vyřešit požadavek na velký počet aut, který 
je dnes normově požadován, a přitom nezničit zahradu a vzrostlé 
stromy. Případná výstavba parkovacího domu, jako alternativa k 
plošnému parkování, by měla být koncipována jako objekt, jehož 
funkce se do budoucna může měnit. Samozřejmostí je příprava na 
přechod na elektrická auta a zajištění dostatečného výkonu pro 
jejich nabíjení. Řešení parkování je na úvaze soutěžících, s tím, 
že musí být v souladu s legislativou. Součástí dopravního řešení 
má být i infrastruktura pro cyklodopravu zahrnující nabíjení 
elektrokol, jejich bezpečné parkování a v neposlední řadě zajištění 
sociálního zázemí, sprch a šaten pro cyklisty. Očekáváme od 
soutěžících, aby se na cyklodopravu podívali v kontextu širších 
vazeb a aby doporučili systém pro aktivaci cyklistické dopravy v 
kopcovitém městě. 

Úkolem Transformačního centra není vyřešit dopravu celého 
města, ale stát se dobrým příkladem jak nakládat s parkovací 
kapacitou, která je v současnosti požadována v nadměrných 
kvantitách, časem se ale může výrazně snížit z důvodů změny 
dopravní kultury a poklesu potřeby parkovacích míst. Očekávané 
snížení poptávky po parkovacích plochách by mělo jít ruku v 
ruce s konceptem nového užívání prostoru či objektu zbylého po 
odstranění parkovacích míst, jako způsob udržitelného uvažování 
o prostoru. 
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LOKALITA
Řešené území se nachází severně od centra města v převážně 
rezidenční čtvrti. V blízkém okolí se nachází několik škol a 
Masarykova nemocnice, o něco dále pak Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně. 

Počet obyvatel v bezprostředním okolí je rozložen na sídliště 
Hornická-Stará s 2640 obyvateli a sídliště Severní Terasa s 11 869 
obyvateli (stav 2021), celkem tedy cca 14 500 obyvatel. 

STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA

Novou strategií rozvoje města je podpora smíšených městských 
funkcí na většině území.

Koncepcí územního plánu města není expanze do krajiny, ale 
využití stávajících ploch v rámci městské struktury, podporující 
jeho multifunkční využití a provázanost.

Důraz je kladen na zkvalitňování bydlení a veřejných prostranství 
- úpravu měřítka urbanistických celků a celkové prostupnosti 
města, vedoucí k vytvoření strukturově funkčního modelu.

Mezi nové koncepční cíle patří oživení obytné osy východ-
západ, zastavení urbanistického dělení pracovních/bytových/
rekreačních celků a také zamezení sociální a ekonomické 
prostorové segregaci.

Cílem je udržení finančních prostředků v rámci kraje, zastavení 
odlivu obyvatel a nastolení udržitelné funkčnosti města při 
navyšování hustoty osídlení.

Prioritou v rámci procesu je revitalizace brownfieldů a nové využití 
stávajících staveb s podporou zelené a modré infrastruktury, 
eliminace tepelných ostrovů a zlepšení hospodaření s vodou.

pěší vzdálenost   místo

1 min  20 m  autobusová zast. Střední školy

2 min  100 m   Gymnázium Václava Šmejkala

11 min   600 m  Masarykova nemocnice

21 min  1000 m   Univerzita J. E. Purkyně

28 min  2000 m  Nádraží Ústí nad Labem

500 M
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Území se nachází v katastrální oblasti Ústí nad Labem a je 
tvořeno dvěma parcelami ve vlastnictví Ústeckého kraje, které 
dohromady pokrývají plochu o výměře 17 075 m2. V severní části 
stojí pavilonový objekt bývalé školy. V jižní části areálu se nachází 
zahrada s vzrostlým stromovým porostem. 

STÁVAJÍCÍ STAVBY

Objekt situovaný v areálu byl dokončen v roce 1970 jako školní 
budova a tomuto účelu sloužil po většinu své existence. V 
současnosti je prázdný, s výjimkou pavilonu č. 2, který využívají 
různí nájemci.

Pavilon č. 1 je vícepodlažní objekt (2 patra) s technickým 
suterénem částečně pod úrovní terénu. Pavilon č. 2 je patrový 
(2 patra) s nástavbou v přízemí. Pavilon č. 3 je také vícepodlažní 
budova (2 patra).

Budovy byly postaveny najednou. Jejich konstrukci tvoří nosný 
železobetonový skelet na plochých patkách se železobetonovými 
stropy. Pouze střechu pavilonu tělocvičny tvoří ocelová 
příhradová konstrukce.

katastrální oblast  číslo parcely výměra/m2

Ústí nad Labem  4921/1  13 155
[774871]  4921/22  3 920
   celkem  17 075

Za dobu existence areálu nebyly prováděny žádné významné 
rekonstrukční práce, pouze běžné opravy a údržba.

Vnější plášť pavilonů je pokryt cementovou omítkou v kombinaci 
s keramickým obkladem. Spoje konstrukčních prvků obálky 
budovy jsou utěsněny tmelem.

Příčky jsou zděné, později postavené jsou sádrokartonové. Stěny 
jsou pokryty malbou, tapetami, obklady na bázi dřevotřísky, v 
sociálních zařízeních částečně keramickými obklady. Stropy jsou 
železobetonové, místy duté (přízemní přístavba pavilonu 2).

V budovách jsou původní dřevěná nebo ocelovo-hliníková okna 
a dveře (kromě výměny v posledních letech ve velmi malém 
rozsahu z důvodu plánovaného pronájmu).

Podlahy jsou betonové pokryté různými krytinami (PVC, koberec), 
v některých objektech keramická dlažba (chodby, jídelna, sociální 
zařízení kuchyně).

AREÁL GYMNÁZIA DR. VÁCLAVA ŠMEJKALA

S řešeným územím přímo sousedí sportovní areál gymnázia, 
který se v současné době rekonstruuje, včetně šaten a sociálního 
zázemí v serverní části areálu. Budova gymnázia se nachází 
severně přes ulici Starou. Součástí rekonstrukce sportovního 
areálu, který se jako areál TCÚK nachází ve vlastnictví Ústeckého 
kraje, je i jeho oplocení po celém jeho obvodu.  Gymnázium jej 
bude využívat od března 2023. 

590 M2

367 M2

605 M2

620 M2

565 M2

1000 M2

590 M2

565 M2

730 M2

620 M2

625 M2

ORTOFOTOMAPA AREÁLU
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TĚ
LO

CV
IČ

N
A

1.PP

3 380 M2

367 M2 2 505 M2

625 M2

VÝMĚRY PLOCH STÁVAJÍCÍ STAVBY

1.NP 3.NP

2.NP

ČPP stávajícího objektu celkem cca 6 877 M2

GYMNÁZIUM  

DR. VÁCLAVA 

ŠMEJKALA

SPORTOVNÍ  AREÁL  
GYMNÁZIA
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ZADÁNÍ SOUTĚŽE
Transformační centrum má fungovat jako infrastrukturní zázemí 
pro komplexní nabídku služeb a má v sobě sloučit několik funkcí 
a typů prostorů, které umožní různé způsoby využití. Velký 
důraz přitom bude kladen na pronajímatelnost prostorů, která 
má zajistit financování provozu budovy včetně fondu oprav a 
pravidelných rekonstrukcí. 

Klíčovými aktivitami centra budou datové služby, energetika, 
revitalizace území a podnikání a inovace. Mimo kancelářské 
prostory a technické a služební vybavení pro každý z pilířů se v 
budově budou nacházet i reprezentační prostory pro konference, 
školení, prezentace apod., pronajímatelné kanceláře a dílny 
jako zázemí pro startupy, zasedací místnosti, sdílené prostory 
typu coworkingu nebo relax zóny, a obslužné prostory jako jsou 
kavárna, kantýna nebo grafické centrum - a to nejen pro areál, 
ale i pro veřejnost. V areálu mají dále vzniknout parkovací plochy 
s dobíjením elektromobilů a rozsáhlé, kvalitně navržené plochy 
zeleně.

Důležitým aspektem bude i využití synergických efektů, které 
díky umístění všech služeb v jednom centru mohou vyniknout. 
Mimo sdílení dat mezi rozvojovými aktivitami, možnosti propojit 
urbanistická řešení s chytrou energetikou a vznikem nových 
firem v odvětvích významných pro kraj, jde i o propojení a 
překrytí funkcí ve spojení s flexibilním a ekonomickým využitím 
prostorů. Objekt má být příkladem dobré praxe v rámci kraje i 
České republiky a má sloužit pro výzkum a testování pokročilých 
systémů inteligentních budov.

Cílem soutěže je celková rekonstrukce stávajícího objektu bývalé 
školy včetně dispozičních změn a vhodná dostavba nových 
prostor při využití moderních technologií a materiálů, principů 
udržitelné výstavby a minimalizace environmentálních dopadů. 
Výšková regulace není daná, měl by být ale respektován kontext 
okolní zástavby. 

Střechy budov by měly být koncipovány tak, aby byly přístupné 
a mimo umístění fotovoltaických panelů i nabízely možnost 
aktivního využití.  

Přesný koncept provozu centra není předem určen. Každý 
soutěžící by měl přijít s vlastní vizí fungování centra a formou 
kancelářských prostor. Půdorys by měl být natolik flexibilní, aby 
umožnil různé míry soukromí a možnosti spolupráce. Důležitým 
aspektem bude kvalitní pracovní prostředí, které poskytne 
maximum mimopracovních služeb pro zaměstnance, aby do 
Transformátoru chodili relaxovat a nespěchali domů. Součástí 
návrhu by mělo být i akustické řešení a koncept interiéru.

Součástí návrhu bude i koncept nakládání se stavebním odpadem 
a popisem celkového poměru nových a stávajících materiálu při 
rekonstrukci.

VENKOVNÍ PROSTOR

Součástí zadání je najít řešení, jak zacházet s nezastavěnou 
plochou areálu, a to zejména z hlediska krajinných hodnot území. 
Zahrada, která se nachází jižně od pavilovoné stavby, nabízí bujný 
stromový porost a s ním kvalitní zelený prostor. Je žádoucí, kvalitu 
této přírodní krajiny co nejlépe a v největší možné míře zachovat.

Současně je území bývalé školy pojaté jako uzavřený areál. Jedním 
z cílů soutěže je umožnit pěší propojení a průchodnost nejen 
areálu, ale i stavby samotné a umožnit tak sociálně-ekonomické 
propojení s rezidenčním okolí, na který je kladen velký důraz.

PARKOVÁNÍ

V rámci přípravy projektu byla provedena dopravní studie, podle 
které je nutné navrhnout 180 parkovacích míst pro potřeby 
TCÚK.  Tato studie není pro soutěžní návrh závazná. Vzhledem 
k plánovanému provozu centra, který má umožnit i pořádání 
větších konferencí pro 200 lidí, je s ohledem na současné dopravní 
zvyky nicméně nutné s jistou kapacitou počítat. Požadavek byl 
snížen na 140 míst. Doporučuje se, aby soutěžící nezvolili řešení 
velkoplošného parkování, ale aby se zamysleli nad řešením, které 
by po změně dopravní kultury mohlo sloužit i jiné funkci.

PRONAJÍMATELNÉ KANCELÁŘE / DÍLNY 
PRO STARTUPY

4000 m²

1 050 m²

>150 m²

CO�WORK, RELAX, 
SDÍLENÉ PROSTORY

VENKOVNÍ PROSTORY 
PRO SPORT A RELAX
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ideálně propojený s kavárnou, bude navíc nabízet možnost 
levného pronájmu pro studenty, freelancery a osoby, co si 
nebudou chtít pronajmout celou kancelář.

REPREZENTAČNÍ CENTRUM

Hlavní část reprezentačních prostor Transformátoru bude tvořit 
velký multifunkční sál schopný pojmout cca 200 lidí. Důležitou 
charakteristikou sálu bude variabilita prostoru, která umožní 
různé způsoby využití. Součástí návrhu by mělo být i  technické 
vybavení včetně akustického řešení sálu. Záměrem je pronajímat 
sál na konference, společenské akce, přednáškové cykly atp. Dále 
je požadován i menší sál, který může sloužit i jako větší zasedací 
místnost kancelářským prostorům. Za účelem poskytnout širokou 
nabídku prostorů v rámci kongresů by mělo být umožněné i 
snadné napojení k menším zasedacím místnostem. 

OBSLUŽNÉ PROSTORY

Obslužná část centra bude určena jak pro uživatele areálu, tak 
i pro veřejnost. Mimo gastronomické prostory jako je kantýna, 
kavárna (případně i restaurace) a zázemí pro cateringové služby 
bude poskytnuta i zóna pro sport, workout a relax (která se může 
částečně nacházet i venku) a grafické centrum/ copy centrum, 
případně další kancelářské služby. Nemusí se vždy jednat o 
oddělené prostory. Naopak se uvítá řešení, které umožní funkční 
překrytí prostorů a propojení mezi různými částmi centra. 
Kavárna by se měla nacházet v bezprostřední vazbě na veřejný 
prostor, coworking a multifunkční sál. Vhodná bude i vazba na 
kantýnu, která bude sloužit primárně uživatelům kanceláří a 
dílen. Restaurace může fungovat jako nadstandardní služba, 
která nemusí být přímo napojena na ostatní prostory.

Další částí obslužných prostorů budou ubytovací služby, které 
budou sloužit například vědeckým pracovníkům pro krátkodobé 
ubytování. Pokoje nebudou určeny pro konference – na ty bude 
potřeba již plnohodnotných hotelů. Počet pokojů by se měl 
pohybovat kolem dvou až tří. V případě, že nebudou využívané 
k primárnímu účelu, lze zvážit jejich pronájem jako hotelových 
pokojů. 

VENKOVNÍ PROSTORY

Náplň venkovních prostorů je na vlastní úvaze soutěžících. Měly 
by nabízet funkce se zaměřením na  komunitní, zemědělské, 
kreativní a další užití dle současných zájmů a potřeb. 

FÁZOVÁNÍ

S ohledem na nestabilní ekonomickou situaci je nutné počítat 
s tím, že v případě extrémního růstu cen se projekt může 
prodloužit a některé části projektu se budou muset odložit. 
Bude z toho důvodu potřeba vystihnout prioritní části projektu a 
nafázovat realizaci tak, aby provoz Transformačního centra mohl 
fungovat i v různých etapách finalizace. 

PROGRAM
TCÚK bude nabízet tři základní služby: pracovní zázemí jako 
místo pro rozvoj ve formě kanceláří a dílen včetně potřebné 
infrastruktury, reprezentační prostory pro pořádání konferencí a 
podobných akcí a obslužné prostory typu kavárny, kantýny nebo 
grafického centra jak pro areál, tak i pro veřejnost. 

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

Kancelářské prostory se budou dělit na dvě části. Jedna část bude 
určena zasídleným firmám, které v TCÚKu budou mít své trvalé 
zázemí. Druhou část budou tvořit pronajímatelné kanceláře a 
dílny flexibilního charakteru, které budou určené startupům. 

Největší podíl kancelářské plochy zasídlených firem bude vyme-
zen pro potřeby ICUKu s potřebou místa pro 30 osob, dále pak 
pro energetické centrum, datové centrum a centrum urbanismu 
a krajiny o stejné velikosti s místem pro 8 osob, a nakonec pro 
instituce, do kterých spadá CzechInvest, CzechTrade, RRA, API a 
TAČR, které se budou dělit o společný kancelářský prostor v mís-
tě pro celkem 16 osob. Kancelářské prostory dotyčných institucí 
a center by od sebe měly být prostorově a zvukově odděleny. 
Zároveň by pracujícím měly být poskytnuty i možnosti setkání a 
vizuálního kontaktu a to nejen interně ale i mezi obory. Kancelář-
ské prostory by měly nabízet jistou multifunkčnost a zaměnitel-
nost s tím, že se mohou dle potřeby „přelévat“ mezi zasídlenými 
firmami a institucemi.

Pronajímatelné kanceláře a dílny budou určeny zejména 
začínajícím firmám a startupům, a to po dobu maximálně 
tří let. Důležitým aspektem přitom bude velká variabilita a 
multifunkčnost prostorů, s tím že z kancelářského prostoru se 
může stát dílna a naopak, oddělené prostory půjdou spojit do 
jednoho apod. Měla by být umožněna jistá modularita a flexibilita 
co se týče velikosti pracovních jednotek s výhledem na to, že se 
prostorové potřeby startupů během krátké doby rychle mohou 
změnit. Zároveň je třeba zajistit dostatečnou hygienu prostorů a 
to hlavně ve spojení s hlukem a pachem z produkce. 

Ohledně požadavků na vybavení prostorů se počítá s tím, že 30 % 
firem bude mít velké požadavky na techniku, 40 % firem nebude 
mít žádné specifické požadavky a zbylých 30 % budou vždy tvořit 
začínající podniky. Průměrnou plochu jednoho startupu lze 
odhadnout na 100 m², přičemž 80 m2 z toho tvoří kanceláře či 
dílny a 20 m2 sdílené prostory. 

Pronajímatelné kancelářské prostory a kanceláře zasídlených 
firem by měly být natolik propojeny, aby se v případě 
strukturálních změn daly snadno přeměnit.   

Sdílené zázemí kancelářských prostorů, které bude určeno 
společnému užívání stálých i dočasných pracujících, by mělo 
zahrnovat několik zasedacích místností pro jednání různých 
velikostí, relax zónu a coworking. Coworking prostor, který bude 

Prostory Počet osob m2

ICUK 30 450 m2

Energetické centrum 8 120 m2

Datové centrum 8 120 m2

Urbanismus a krajina 8 120 m2

Instituce 16 240 m2

Pronajímatelné kanceláře a dílny 4 000 m2

Coworking 150 m2

Zasedací místnosti
Zázemí

Prostory

Kantýna
Kavárna
Zázemí pro catering
Relax / sport / workout zóna
Copycentrum / grafické centrum
Ubytovací služby (5-10 pokojů)

Prostory Počet osob

Hlavní multifunkční sál 200
menší multifunčkní sál 40
Zázemí
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PAVILON 1

PAVILON 1

PAVILON 2

PAVILON 2
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PAVILON 3

SPOJOVACÍ CHODBA

PAVILON TĚLOCVIČNY 

PAVILON TĚLOCVIČNY 
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DOPRAVA
POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Město je napojeno na mezinárodní dálnici E 442 (Liberec, Děčín, 
Ústí nad Labem, Drážďany) a na silnice první třídy (I/8, I/30, 
I/13). Zároveň je přímo napojeno na motorovou silnici D8 (Berlín 
– Praha), která protíná západní okraj města. 

Silnice první třídy I/30 vede severo-jižně skrze město a prochází 
centrem. Křižovatka silnice I/30 s ulicemi Bělehradská a Stará je 
situována přímo vedle řešeného objektu. Stará ulice, která tvoří 
severní hranici území a kde se nachází současné přístupové body 
do areálu, je významná pro obsluhu objektu.

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Řešený objekt je velice dobře obsluhován stávajícím rozsahem 
sítě veřejné hromadné dopravy. V přímém okolí je řada zastávek, 
které jsou v komfortní docházkové vzdálenosti. 

Nejbližší je zastávka Střední školy, která se nachází v bezprostřední 
blízkosti areálu (20 m).

VODNÍ DOPRAVA

Řeka Labe je spojkou se západoevropskými říčními cestami, 
otevírající přístup do Německa, Beneluxu, severní Francie a 
důležitých mořských přístavů. Labská vodní cesta je součástí IV. 
transevropského multimodálního koridoru. Nákladní doprava a 
rekreační plavby jsou provozovány na vodním úseku Pardubice – 
Chvaletice – Ústí nad Labem – Hřensko – Hamburk.

bezinka
cca 5x

cca 5x
bezinka

BUS BUS

SILNICE 30

STARÁ

BĚLEHRADSKÁ

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Ústí nad Labem je důležitým železničním uzlem se čtyřmi 
železničními stanicemi. Největší z nich je Ústí nad Labem hlavní 
nádraží, které obsluhují mezinárodní vlaky EuroCity a InterCity. 
Páteřní mezinárodní tratí je celostátní železniční trať č. 090 – 
mezinárodní koridor protínající Českou republiku od hranice 
severně od Děčína přes Ústí nad Labem a Prahu až k jihovýchodní 
hranici u Břeclavi. Tato linka je součástí IV. Transevropského 
multimodálního koridoru.

V roce 2017 vláda schválila program rozvoje vysokorychlostního 
železničního spojení Praha - Drážďany, který zahrnuje zastávku v 
Ústí nad Labem a výrazně zlepšuje dopravní obslužnost celého 
regionu. Vysokorychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí 
až 350 kilometrů za hodinu. Projekt umožňuje šetrnější a 
udržitelnější dopravu - kombinaci železniční a veřejné dopravy se 
spojením do Prahy a Drážďan do třiceti minut.

LETECKÁ DOPRAVA

Severozápadně od města se nachází letiště pro malá sportovní 
letadla (LKUL). Nejbližší letiště pro dopravní letadla je v Praze (92 
km) nebo v německých Drážďanech (75 km).

DOPRAVNÍ STUDIE
Pro účely výpočtu nutných parkovacích kapacit Transformačního 
centra byla provedena dopravní studie. Výsledkem je 
doporučení na realizaci 180 parkovacích míst. V rámci úprav 
celkových požadavků na kapacity prostor byl požadavek na počet 
parkovacích míst snížen na 140.

[..] funkce budovy budou dohromady vyžadovat přibližně 140 
parkovacích míst. S přihlédnutím k variabilitě běžného provozu, 
potenciálnímu růstu a potenciální změně funkce je doporučeno 
navíc realizovat 40 rezervních parkovacích míst, které mohou 
sloužit pro návštěvy či veřejnost. Celkový počet doporučených 
parkovacích míst je tedy 180.

ILUSTRATIVNÍ PŘÍKLAD DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZAHRNUJÍCÍHO CELKEM 208 PARKOVACÍCH MÍST
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KONTEXT V RÁMCI REGIONU
MĚSTO 

Ústí nad Labem má 92 000 obyvatel a je krajským městem 
Ústeckého kraje. Je významným průmyslovým centrem a kromě 
toho, že je aktivním říčním přístavem, je důležitým železničním 
uzlem.

Geografie: Nachází se v hornaté krajině na soutoku Bíliny a Labe. 
Polovina jezera Milada leží na území obce. Jižní část území leží v 
Chráněné krajinné oblasti České Středohoří.

Vzdělání: Město je sídlem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
Tato veřejná vysoká škola má více než 12 000 studentů a se zhruba 
900 zaměstnanci patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v 
regionu.

KRAJ

PRŮMYSL

Ústecký kraj je jednou z nejprůmyslovějších oblastí střední Evropy. 
Ekonomicky býval založen na metalurgii a chemickém průmyslu, 
i když nyní je průmysl rozmanitější. Tradičními průmyslovými 
odvětvími kraje jsou chemický a petrochemický průmysl, 
strojírenství a tepelná energetika. Historicky ekonomický 
význam Ústeckého kraje spočíval v zásobách surovin, zejména 
ložisek hnědého uhlí, kvalitních sklářských a slévárenských písků 
a stavebního kamene. Hnědouhelná pánev se rozprostírá pod 
svahy Krušných hor od Ústí nad Labem po Kadaň.

Region je součástí Černého trojúhelníku, oblasti se silnou 
industrializací a poškozeným životním prostředím na třísměrné 
hranici Polska, Německa a České republiky. Region obsahuje řadu 
odlišných ekonomických regionů. Oblast s vysoce rozvinutou 
průmyslovou výrobou je soustředěna v podhůří Krušných hor 
(okresy Chomutov, Most, Teplice a část okresu Ústí nad Labem). 
Mezi významné ekonomické sektory patří energetika, těžba 
uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Oblast kolem 
Litoměřic a Lounska je známá produkcí chmele a zeleniny. Oblasti 
podél Labe a Ohře jsou vyhlášenými ovocnářskými regiony. V 
poslední době je okolí Mostu známé jako vinařská oblast, kde se 
víno pěstuje především na pozemcích, které byly rekultivovány 
po těžbě hnědého uhlí. Řídce osídlená oblast Krušných hor má 
omezené hospodářské aktivity. Obdobně i oblast Děčína není 
oblastí těžkého průmyslu ani zemědělství.

Region zažívá v posledních letech příliv zahraničních investic 
do různých odvětví, včetně automobilového, chemického, 
strojírenského, elektrotechnického a potravinářského průmyslu. 
Důraz se přesouvá na lehký průmysl a stává se šetrnějším k 
životnímu prostředí.

Zemědělská půda pokrývá téměř 52 % rozlohy regionu, lesy 30 
% a vodní plochy 2 %. Zemědělská výroba je zaměřena na chmel, 
ovoce a zeleninu.

OBYVATELSTVO 

Kraj měl k 31. prosinci 2021 798 898 obyvatel, což z něj činí pátý 
nejlidnatější kraj v ČR. Hustota obyvatelstva je vyšší než celostátní 
průměr a region je čtvrtý nejhustěji osídlený v zemi. Nejhustěji 
osídlenými oblastmi kraje jsou oblasti na hnědouhelné pánvi, 
naopak oblastmi s nižší hustotou osídlení jsou Krušné hory a 
okresy Louny a Litoměřice, kde převažují menší venkovská sídla.

Krajina: Ústecký kraje zahrnuje řadu velmi odlišných typů krajiny. 

Mezi vysokými svahy Krušných hor a Českým středohořím 
s mnoha sopečnými vrchy se rozkládají rozsáhlé plochy 
zdevastované povrchovou těžbou uhlí (Severočeská pánev), 
částečně rekultivované na umělou krajinu s rybníky, pláně a 
háje. Řeka Labe protéká Střední vrchovinou kaňonovitým údolím 
Porta Bohemica. Jižní část kraje, Polabí, je rovinatá a úrodná, na 
severovýchodě jsou pískovcové útvary Českého Švýcarska včetně 
monumentální Pravčické brány, přírodní pískovcové architektury.

GEOGRAFIE

Celková rozloha kraje je 5 335 km2, 6,8 % území ČR. Geografie 
regionu je velmi rozmanitá. Oblasti podél německých hranic 
dominují Krušné hory, Labské pískovcové skály a Lužické hory. 
Krušné hory jsou velmi staré a tvoří je sopečné horniny nebo 
prvohorní břidlice. Naproti tomu jihovýchodní část kraje tvoří 
roviny pocházející z druhohor (české křídové souvrství, česky 
Česká křídová tabule). V této oblasti se nachází České středohoří 
a hora Říp (která je podle legend spojována s příchodem 
nejstarších předků Čechů do Čech). České středohoří vzniklo 
sopečnou činností ve třetihorách. 

Nejvyšší bod kraje (1225 m) leží na úbočí Klínovce, který je 
nejvyšším vrcholem Krušných hor. Vrchol hory se však nachází 
na území Karlovarského kraje. Bez ohledu na dna povrchových 
dolů je nejnižším bodem kraje i celé republiky hladina Labe u 
Hřenska ve výšce 115 metrů nad mořem. Řeka Labe je největším 
vodním tokem v regionu. Mezi další hlavní řeky v regionu patří 
Ohře (Eger), Bílina, Ploučnice a Kamenice, všechny přítoky Labe. 
Největší vodní plochou je vodní nádrž Nechranice vybudovaná 
na řece Ohři v západní části kraje. V regionu se nachází také řada 
minerálních a termálních pramenů.

ČESKO - NĚMECKO

Ústí nad Labem se nachází na severu Čech v blízkosti německých 
hranic. Geografická poloha oblasti mezi Prahou a Německem 
byla významným faktorem rozvoje regionu a předpokládá se, 
že její význam naroste s plánovanou Vysokorychlostní železnicí 
(VRT) mezi Drážďany a Prahou.

MAPA PLÁNOVANÉ  VYSOKO RYCHLOSTNÍ VLAKOVÉ TRASY PRAHA - ÚSTÍ NAD LABEM - DRÁŽĎANY
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HISTORIE
ÚSTÍ NAD LABEM

První ověřená písemná zmínka je v zakládací listině litoměřické 
kapituly z roku 1056 (1057). V roce 1249 je Ústí nad Labem 
poprvé zmíněno s titulem královského města.

Ve druhé polovině 13. století přivítal český král Otakar II. do země 
německé osadníky a udělil jim formu obecního začlenění, čímž 
bylo založeno řádné město. V roce 1423 dal Zikmund jako český 
král město do zástavy kurfiřtu Fridrichu I. Míšeňskému, který ho 
obsadil se saským vojskem. Roku 1426 bylo Ústí obléháno husity: 
na jeho pomoc byla vyslána německá armáda o síle 70 000 
mužů, ale 25 000 husitských obléhatelů je 16. června porazilo za 
velkého krveprolití; následujícího dne zaútočili a srovnali město 
se zemí. Zůstalo opuštěné tři roky, než byla v roce 1429 zahájena 
přestavba.

Ústí nad Labem bylo znovu vypáleno v roce 1583 a vypleněno 
Švédy v roce 1639 během Třicetileté války. Také těžce trpělo 
během Sedmileté války a nedaleko něj se odehrály i bitvy u 
Kulmu v roce 1813 mezi Francií a aliancí Rakouska, Pruska a 
Ruska během napoleonských válek. Ještě v roce 1830 zde žilo 
pouhých 1400 obyvatel. Jako součást Českého království bylo 
nakonec začleněno do Rakouska a v průběhu 19. století silně 
industrializováno. Po dohodě z roku 1867 se stalo centrem 
okresu Aussig, a vedlo jednu z 94 okresních komisí Rakouských 
Čech (Bezirkshauptmannschaften).

V 70. letech 19. století bylo město s pouhými 11 000 lidmi 
významným výrobcem vlněného zboží, plátna, papíru, lodí a 
chemikálií a provozovalo významný obchod s obilím, ovocem, 
minerální vodou, řezivem a uhlím. Do roku 1900 narostl počet 
obyvatel na téměř 40 000, zejména díky přistěhovalectví převážně 
německých občanů. Ústí nad Labem tak přidalo k řemeslům 
sklářství a kamene. Zdejší říční přístav se stal nejrušnějším v 
celém Rakousko-Uhersku a předčil i námořní přístav v Terstu.

Továrny Aussig — jak se jim tehdy říkalo — byly raným centrem 
nacistického hnutí. Německá dělnická strana v Rakousku 
(Deutsche Arbeiterpartei in Österreich) byla založena 15. 
listopadu 1903 a později dala vzniknout Sudetoněmecké straně 
a straně Rakouského národního socialismu. Jejich knihy se v Ústí 
nad Labem tiskly i po vzniku Československa v roce 1918. 

Při sčítání lidu v roce 1930 žilo v Ústí nad Labem 43 793 obyvatel: 
32 878 Němců, 8 735 Čechů nebo Slováků, 222 Židů, 16 Rusů 
a 11 Maďarů. Ústí nad Labem bylo postoupeno nacistickému 
Německu se zbytkem Sudet v říjnu 1938 podle podmínek 
Mnichovské dohody a podřízeno správě Regierungsbezirk Aussig 
z Reichsgau Sudetenland. Na silvestra toho roku nacisté vypálili 
místní synagogu; na jejím místě později vznikla továrna na maso. 
Židovská komunita v Ústí nad Labem byla většinou vyhlazena v 
průběhu 2. světové války v době holocaustu. V dubnu 1945 bylo 
město vážně bombardováno spojenci.

Na základě Postupimské konference a Benešových dekretů bylo 
město vráceno Československu a v období let 1945 až 1948 
bylo z regionu vysídleno na 53 000 Němců. Na jejich místa přišli 
osídlenci z českých zemí, Slovenska, Rumunska a Sovětského 
svazu. 31. července 1945 se v Ústí odehrál neobjasněný masakr 
německého obyvatelstva, při kterém bylo zabito asi 80–100 
lidí. Výbuch místního muničního skladu odstartoval pogrom 
na německé obyvatelstvo, za který měli odpovědnost zejména 
mimoměstské polovojenské skupiny. Zatímco oficiální vyšetřování 
obviňovalo z výbuchu německé sabotéry, novější historické práce 

poukazují na to, že jde o komunistickou provokaci, jejímž cílem 
bylo umožnit následné vyhnání Němců.

Po převzetí vlády komunisty se pokračovalo s odstraňováním 
válečných škod a rozvíjel se těžký průmysl. Na začátku 60. 
let město přijímá plán komplexní přestavby, který počítá se 
zbouráním drtivé většiny historické zástavby v centru a nahrazení 
moderní výstavbou. Ten se poté uplatňuje především v 70. a 80. 
letech, kdy jsou prováděny rozsáhlé plošné asanace, budují se 
nové masivní objekty na místech původní zástavby, dopravní 
stavby a celkově se mění ráz městského jádra. Demolice na 
Masarykově (v té době Fučíkově) třídě bývá označována za 
nejrozsáhlejší odstřel v tehdejším Československu. Zároveň se 
buduje množství sídlišť většinou na vyvýšených místech města z 
důvodu lepšího stavu ovzduší.

Ústí nad Labem je dnes významným průmyslovým městem 
České republiky s významným chemickým, hutním, textilním, 
potravinářským a obráběcím průmyslem.
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ÚZEMNÍ PLÁN
Řešené území se nachází na ploše určené pro občanské vybavení.

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ 
INFRASTRUKTURA

a) převažující účel využití

 » umístění převážně nekomerčních zařízení pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotnictví, 
církve, kultury, veřejné správy a ochranu obyvatelstva

b) přípustné

 » jednotlivé typy (stupně) školských zařízení včetně jejich 
ubytovacích kapacit, sportovních a dalších účelových 
zařízení

 » zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče

 » účelová zařízení církví

 » zařízení veřejné administrativy a správy

 » kulturní zařízení, muzea, památníky

 » nezbytná dopravní a technická infrastruktura

 » zařízení pro ochranu obyvatelstva

c) podmíněně přípustné

 » ostatní ubytovací zařízení

d) podmínky funkčního a prostorového uspořádání

 » pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy 
bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto 
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 
1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace

e) nepřípustné

 » všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
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silniční tunel - návrh (tunel - návrh)

stoka splaškové kanalizace - návrh (kanalizace)

vodovodní řad skupinového vodovodu - návrh (vodovod)

kabelové vedení elektrické sítě VN 1- 35 kV - návrh (vedení elektrické sítě - návrh)

vedení elektrické sítě - nerozlišeno - rezerva (vedení elektrické sítě - návrh)

plynovod STL - návrh (plynovod - návrh)

plochy podmíněné projektem architekta

místní (lokální) biocentrum - funkční (územní systém ekologické stability)

místní (lokální) biokoridor - nefunkční (územní systém ekologické stability)

místní (lokální) biokoridor - funkční (územní systém ekologické stability)

hranice zastavěného území k  11.11.2011

elektřina (koridory územních rezerv (Q koridory))

plochy smíšené obytné městské (plochy územních rezerv (Q plochy))

plochy technické onfrastruktury (plochy územních rezerv (Q plochy))

plochy vodní a vodohospodářské (plochy územních rezerv (Q plochy))

plochy smíšené obytné komerční (plochy územních rezerv (Q plochy))

plochy přestavby (plochy přestaveb a zastavitelných ploch)

vrstevnice (po 10m)

veřejná prostranství (funkční využití obytných souborů)

plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park (funkční využití obytných souborů)

bydlení v bytových domech (funkční využití obytných souborů)

plochy dopravní infrastruktury silniční (funkční využití obytných souborů)

plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (funkční využití obytných souborů)

bydlení v rodinných domech městské a příměstské (funkční využití obytných souborů)

plochy technické infrastruktury (funkční využití obytných souborů)

plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (funkční využití obytných souborů)

PV - plochy veřejných prostranství (funkční využití - návrh)

PUPFL - plochy lesní (funkční využití - návrh)

BI - bydlení v rodinných domech městské a příměstské (funkční využití - návrh)

ZV-LP - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark (funkční využití - návrh)

Legenda

DI-S - plochy dopravní infrastruktury silniční (funkční využití - návrh)

OV-KM - plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (funkční využití - návrh)

BM - bydlení v bytových domech (funkční využití - návrh)

ZO - plochy zeleně ochranné a izolační (funkční využití - návrh)

SM-M - plochy smíšené obytné městské (funkční využití - návrh)

ZV-P - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park (funkční využití - návrh)

TI - plochy technické infrastruktury (funkční využití - návrh)

ZS - plochy zemědělské - sady, zahradnictví (funkční využití - návrh)

OV - plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (funkční využití - návrh)

V - plochy vodní a vodohospodářské (funkční využití - návrh)

OV-S - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (funkční využití - návrh)

RZ - plochy rekreace - zahrádkové osady (funkční využití - návrh)

SM-NL - plochy smíšené nezastavěného území - lesnická (funkční využití - návrh)

OV-K - plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá (funkční využití - návrh)

RI - plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci (funkční využití - návrh)

ZV-L - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - pobytové louky (funkční využití - návrh)

SM-K - plochy smíšené obytné komerční (funkční využití - návrh)

PV - veřejná prostranství (funkční využití - stav)

PUPFL - plochy lesní (funkční využití - stav)

BI - bydlení v rodinných domech městské a příměstské (funkční využití - stav)

ZV-LP - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - lesopark (funkční využití - stav)

DI-S - plochy dopravní infrastruktury silniční (funkční využití - stav)

OV-KM - plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (funkční využití - stav)

BM - bydlení v bytových domech (funkční využití - stav)

ZO - plochy zeleně ochranná a izolační (funkční využití - stav)

SM-M - plochy smíšené obytné městské (funkční využití - stav)

ZV-P - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - park (funkční využití - stav)

TI - plochy technické infrastruktury (funkční využití - stav)

ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené (funkční využití - stav)

OV - plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (funkční využití - stav)

Legenda

V - plochy vodní a vodohospodářské (funkční využití - stav)

OV-S - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (funkční využití - stav)

RZ - plochy rekreace - zahrádkové osady (funkční využití - stav)

SM-NL - plochy smíšené nezastavěného území - lesnická (funkční využití - stav)

OV-K - plochy občanského vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá (funkční využití - stav)

RI - plochy staveb pro individuální rodinnou rekreaci (funkční využití - stav)

ZV-L - plochy zeleně na veřejných prostranstvích - pobytové louky (funkční využití - stav)

SM-K - plochy smíšené obytné komerční (funkční využití - stav)

VD - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (funkční využití - stav)

žádosti o změnu ÚP - schválené v ZM

Legenda
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA



C C E A   M O B A

REFERENCE
Příklady podobných institucí a center v České republice z 
hlediska pronajímacích služeb pro firmy a start-upy:

https://www.jic.cz/pronajem/

https://ms-ic.cz/t-park/

https://www.vtpup.cz

OPERAČNÍ PROGRAM 
SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
Rozsah následné zakázky bude v souladu s operačním programem 
EU pod názvem Operační program Spravedlivá transformace.

Více informací k programu zde:

www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027

dotaceEU.cz/Uhelneregiony

 


