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Abstrakt 
 
Článek předkládá podrobnou deskriptivní analýzu systému prostorového (územního) 
plánování v Rakousku, tedy v zemi, s níž i naše územní plánování má své společné kořeny, 
ale jejichž vývoj se v posledním období oddělil. Článek sleduje, jak se v Rakousku plánovací 
systém propojil s nástroji regionálního rozvoje. Závěr článku přináší srovnání a inspiraci, jaké 
výhody či nevýhody liberální a decentralizovaný rakouský systém skýtá ve srovnání s výrazně 
centralizovaným systémem v České republice. 

Abstract 
 
The paper brings detailed descriptive analysis of spatial (urban) planning system in Austria. 
Austrian and Czech planning systems have the same roots, but during the time those systems 
were divided. The paper observes how Austrians system is connected with the regional 
development tools. The paper´s conclusion brings an inspiration and also a comparison 
between advantages and disadvantages of liberal and decentralized Austrian system and 
deeply centralized system in the Czech Republic. 

1. Úvod 

Přestože se to ne příliš zmiňuje, je třeba konstatovat, že počátky prostorového (územního) plánování 
v Rakousku a v České republice mají totožné kořeny ještě v dobách Rakousko-uherské monarchie. 
Prostorové (územní) plánování také po poměrně dlouhou dobu bylo jediným nástrojem prostorového 
resp. regionálního plánování a regionálního rozvoje všeobecně. Cílem článku proto je analyzovat, jak 
a kam se systém prostorového plánování vyvinul v Rakousku ve srovnání se stavem v České 
republice, jak se propojil s nástroji regionálního rozvoje a jaké výhody či nevýhody rakouský systém 
skýtá. 

Z metodologického hlediska je článek založen na analýze plánovacích nástrojů, jejich verbální 
deskripci a komparaci. 
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2. Systém veřejné správy v Rakousku s ohledem na regionální rozvoj a prostorové 

plánování 

Rakouské uspořádání veřejné správy má 3 samosprávné úrovně a 4 úrovně státoprávní. Jsou jimi: 
• Federální úroveň; 
• 9 spolkových zemí (Länder); 
• 99 okresů (Bezirke) a  
• cca 2.400 obcí (Gemeinden). 

Na úrovni okresů neexistuje volený orgán, ale jedná se pouze o administrativní jednotky – úřady 
vedené státem jmenovaným „přednostou okresního úřadu“ (Bezirkshauptmann). 

Systém podpory a implementace regionálního rozvoje v Rakousku je velmi úzce navázán nejen na 
obecnou organizaci veřejné správy v této zemi, ale na rozdíl např. od situace v České republice je zde 
regionální rozvoj chápán jako součást nebo lépe řečeno podmnožina prostorového (územního) 
plánování (Raumordnungplannung). Stejně tak jsou místním „stavebním“ zákonem řízeny i další 
obory, jako je turismus, rozvoj zemědělských oblastí, infrastruktura, veřejné sektorové politiky či 
regenerace měst a péče o památky. 

3. Systém prostorového (územního) plánování v Rakousku 

Územní nebo lépe prostorové plánování (Raumordnungplannung) je proto tříúrovňové, a to na úrovni 
státu, zemí a obcí. Pravomoci jednotlivých úrovní jsou jasně vymezeny a poměrně striktně odděleny. 
V oblasti územního plánování je nejsilnější obecní úroveň, naopak role federální vlády je pouze 
koordinační a víceméně okrajová. Hierarchická struktura je slabá a mezisektorová spolupráce funguje 
víceméně na principu dobrovolnosti. Celkovou situaci dále komplikuje fakt, že územně-plánovací 
legislativa je věcí vlád spolkových zemí (nikoli vlády federální) a každá spolková země tak má svoji 
vlastní územně plánovací legislativu. 

Pokud se podíváme blíže na strukturu územního plánování, pak situace vypadá následovně: 

3.1.Federální úroveň 

Jak již bylo uvedeno výše federální úroveň je poměrně slabá a federální instituce mají v oblasti 
územního plánování spíše koordinační než výkonnou pravomoc. Z tohoto důvodu také neexistuje 
žádné federální ministerstvo pro plánování. Federální úroveň disponuje zejména pravomocemi 
v oblasti rozpočtu a daní, obrany státu a policie, vysokoškolského vzdělávání, železniční, letecké a 
vodní dopravy apod., kde vytváří jednotlivé sektorové politiky., které jsou zastřešeny celkovou 
„národní rozvojovou politikou“, kterou bychom mohli považovat za „náhražku“ federální územní 
politiky. 

Pro potřeby územního plánování byla zřízena „Rakouská konference pro regionální plánování – 
OEROK (Österreichische Raumordnungskonferenz), která vypracovává Rakouský koncept 
prostorového rozvoje - ÖRK (Österreichishe Raumordnungkonzept), který má desetiletou platnost 
(´81, ´91, ´01, ´11). ÖRK složí víceméně jako „průvodce „ po nejdůležitějších otázkách prostorového 
plánování v Rakousku, ale přesto vlastně není legislativně vůbec zakotven. ÖRK řeší zejm. 
problematiku rozvoje osídlení, volných prostorů, regionální ekonomie či sociální a technické 
infrastruktury. 
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Obr. 1 Rozvojové regiony v nadnárodním kontextu. Zdroj: ÖROK 2001 

 

 
Obr. 2 Schéma hlavních ekonomických a obytných regionů v Rakousku.Zdroj: ÖROK 2001 
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Vedle ÖRK mohou na federální úrovni dále vznikat sektorové rozvojové plány např. v oblasti dopravy 
a technické infrastruktury nebo v oblasti lesního hospodářství (Lesní rozvojový plán). 

3.2.Zemská úroveň 

Zemské kompetence spadají zejm. do oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí, zdravotnictví, 
sportu a volnočasových aktivit. Na úrovni spolkových zemí se utváří základní územně-plánovací 
legislativa, kterou schvaluje Zemský parlament (Landtag). Většina zemských plánovacích zákonů 
pochází z 50. - 60. let 20. století, ale od té doby všechny prošly řadou změn a modernizací. Za územní 
plánování na úrovni spolkových zemí jsou odpovědné zemské úřady pro prostorové plánování. Tyto 
úřady se zabývají zejména otázkami udržitelného rozvoje, kontrolou využívání území a zábory půdy, 
rozvojem osídlení, ochranou přírodních zdrojů a problematikou urban sprawlu.  

Vedle legislativy na zemské úrovni vznikají: 
• Zemský rozvojový plán; 
• Zemské sektorové plány; 
• Regionální rozvojový plán a  
• Regionální sektorové plány. 

Všechny tyto plány fungují jako „nadmístní“ rámec pro místní prostorové plánování obcí. Země tedy 
zejména „nadhlížejí“ a asistují místnímu prostorovému plánování. 
 

 
Obr. 3 Ukázka zemského sektorového plánu v oblasti hlavních rozvojových os (Dolní Rakousko) 
Zdroj: Land Niederösterreich, 2006 

 

3.3. Okresní úroveň 

Jak již bylo uvedeno výše okresní (regionální) úroveň (Bezirk) nemá volené představitele. Cílem 
okresního úřadu proto také není vytvářet vlastní politiku, ale fungovat jako dohlížející a řídící orgán 
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obcí zejm. v oblasti školství, sociální péče, regulace silniční dopravy a v neposlední řadě právě 
v oblasti územního plánování. Některá velká města (obvykle 2-3 v jednotlivé spolkové zemi mají 
obecní i okresní kompetence (Städte mit einigem Status). 

 

Obr. 4 Strukturální model pro okres Salzburg, Zdroj: Land Salzburg 2004 

3.4. Obecní úroveň 

Místní územní (prostorové) plánování je autonomní otázkou obcí. Obce jsou nezávislé jednotky se 
silnou pozicí v oblasti plánování a ekonomického rozvoje. Do jejich pravomoci dále patří sociální 
služby, zásobování vodou a likvidace odpadů, místní doprava a veřejné služby. Součástí činností obcí 
je mj. i péče o vzhled obce a jejího okolí, ochrana historických objektů či dopravní plánování. Na 
úrovni obcí byly přibližně v 60. letech 20. století zřízeny místní úřady prostorového plánování, které 
jsou odpovědné za přípravu územně-plánovacích dokumentů obcí. Při územním plánování se tyto 
úřady řídí jen zákonem a dále mají za povinnost zohledňovat jen požadavky nemístního významu, 
jako jsou železnice, dálnice apod. Územně plánovací dokumenty na úrovni obcí schvaluje obecní 
zastupitelstvo (Gemeindrat), kterému předsedá starosta (Bűrgermeister). 

Na obecní úrovni vznikají 3 úrovně dokumentů, a to: 
Místní rozvojové schéma 

 

Plán využití území 
(zonální plán) 

 

Regulační plán zástavby 

3.4.1. Místní rozvojové schéma (Entwicklungskonzept) 

Jedná se v podstatě o přípravnou plánovací fázi předtím, než se začne vytvářet vlastní plán využití 
území. Liší se místo od místa, ale obecně se jedná o dlouhodobý rozvojový koncept obce, který se 
obvykle zpracovává jednou za deset let. Místní rozvojové schéma má převážně textovou podobu.  
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Obr. 5 Místní rozvojové schéma (Entwicklungskonzept) města Riedau 2006, Zdroj: Stadt Riedau 

3.4.2. Plán využití území – zonální plán (Flächenwidmungsplan) 

Stanovuje přípustné využití pozemků na celém správním území obce a sestává jak z textové, tak i 
mapové části obvykle zpracované v měřítku 1:5.000 nebo 1:10.000 (do úrovně jednotlivých ploch). 
Obvyklá doba, pro kterou je zpracován, je 5-10 let. Plán využití území schvaluje obecní zastupitelstvo 
a po svém schválení nabývá podoby „zákona o uspořádání území“. Při zpracování se musí zohlednit 
federální zájmy (např. chráněná území podzemní akumulace vod) a zemskými zájmy (např. zájmy 
ochrany přírody a krajiny a dalšími nadmístními zájmy). Povinná je o koordinace plánu se sousedními 
obcemi. Plán využití území se projednává s veřejností. 
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Obr. 6 Ukázka plánu využití území Flächenwidmungsplan města Bregenz, Zdroj: Stadt Bregenz 
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Plán využití území rozděluje území obce na jednotlivé typy a kategorie dle možností jejich využití. 
Obvykle se lze setkat s následujícími zónami: 
- rezidenční zóna 
- zemědělská zóna 
- lázeňská zóna 
- jádro – centrální/komerční zóna 
- centrální zóna venkovské oblasti 
- zóna smíšené zástavby 
- lehký průmysl / podnikatelská zóna 
- průmyslová zóna 
- zóna druhého bydlení (rekreační a víkendové domy) 
- nákupní zóna (shopping centra) 
- speciální zóna (plochy pro armádu, nemocnice apod.) 
- logistická zóna a 
- plochy územních rezerv pro veřejné účely. 

Tento typ plánu ale neobsahuje a ani nesmí obsahovat konkrétní požadavky na prostorové uspořádání 
území, od toho slouží regulační plány zástavby. 

3.4.3. Regulační plán zástavby (Bebauungsplan) 

Regulační plány zástavby se zpracovávají pouze pro vybraná území, kde je potřeba rozpracovat 
plánovací dokumentaci do prostorových regulativů. Dle požadavků plánu využití území. Plán se 
zpracovává obvykle v měřítku 1:2.000 anebo menším a je rozpracovaný až do úrovně parcel. Mapová 
část je doprovázena texty. Podoba regulačních plánů se liší místo od místa, ale všeobecně lze říci, že 
obsahují zejména: 
- upořádání dopravních tras 
- stavební čáry 
- maximální povolenou hustotu zástavby 
- největší povolenou velikost staveb 
- minimální velikost stavebních pozemků 
- druh budovy 
- nejvyšší povolenou výšku zástavby 
- plochy zeleně 
- technickou infrastrukturu vč. systému nakládání s odpady 
- veřejné prostory a zařízení a  
- další požadavky na zástavbu dle místní potřeby. 
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Obr. 7 Ukázka regulačního plánu zástavby, Zdroj: WEBER, 2009 

4. Regionální rozvoj na národní (federální) úrovni 

I když federální vláda v oblasti prostorového plánování má spíše koordinační než výkonnou 
pravomoc, bylo jí již v 80. letech 20. století, zřízeno Regionální poradenské středisko 
(Regionalbeauftrage). Cílem tohoto střediska bylo řešení problémů území, která vyžadují zvláštní 
podporu, což odpovídá přibližně našim vymezeným specifickým oblastem dle Politiky územního 
rozvoje nebo tzv. regionům se soustředěnou podporou státu. Konkrétními výstupy činnosti tohoto 
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střediska bylo např. založení průmyslového parku Gműnd – České Velenice, revitalizace místního 
turismu ve Štýrsku (Voitsberg – Köflach) či založení regionálního inovačního centra ve Wiener 
Neustadtu. 
 

 
Obr. 8 Rakouská část průmyslového parku Gműnd – České Velenice, Zdroj: Access Industrial Park 
 

Další institucí, kterou rakouská federální vláda zřídila a finančně podpořila, byla Rakouská asociace 
pro vnitřní regionální rozvoj (Österreichische Arbeitsgemeinshaft fűr eigenständige 
Regionaletwicklung – ÖAR) zřízená rovněž v 80. letech 20. století. Cílem ÖAR bylo motivovat a 
podporovat orgány a organizace na regionální úrovni zabývající se přípravou rozvojových projektů, 
evaluací zkušeností s rozvojovými projekty a dalším aspekty regionálního rozvoje. Postupně ÖAR 
vytvořila regionální pobočky v deseti lokalitách – Horní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Dolní Rakousy, 
Burgerland a Vídeň a rozšířila svůj tým na 60 poradců. V současnosti je ÖAR privatizovaná a funguje 
jako soukromá poradenská a konzultační firma, které zakládá své působení na následujících pěti 
pilířích: 

Rozvoj regionů založený na jejich jedinečnosti. ÖAR umožňuje místním a regionálním rozvojovým 
aktérům nastavování inovativních myšlenek a jejich zapracovávání do projektů a tím dosáhnout 
žádoucích změn. Klíčem k úspěchu je vynikající sít – na místní, regionální či nadnárodní úrovni, od 
mikroregionů až k Evropské unii. 

Tvarovací procesy, kdy i spolupráce může vytvářet rozdíly. ÖAR navrhuje a implementuje procesní 
změny uvnitř organizace i mezi organizacemi.  

Poskytování metodologie. ÖAR pracuje s novými koncepty a nástroji v oblasti poradenství, koučingu, 
nerworkungu (síťování) a komunikace. Podporuje know-how transfer a výměnu informací mezi 
teoretickým výzkumem, řídící praxí a poradenstvím. 

Podpora udržitelnosti při spoluvytváření “naší společné budoucnosti”, kdy ÖAR nabízí participativní 
a na budoucnost orientované řešení pro vyrovnávání sociálních, ekonomických a ekologických 
problémů. 
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Přeshraniční spolupráce, uznání kulturních odlišností a jejich důstojné překlenutí. ÖAR podporuje 
veřejnou správu, nevládní organizace a soukromé podniky v Rakousku, Německu, Švýcarsku, EU, 
Jižní a východní Evropě, Latinské Americe, Africe a Asii. 

4.1.Regionální úroveň 

Obecně je v Rakousku kladen velký důraz na transfer technologií, což vedlo k založení celé řady 
regionálních novačních center (Regionale Inovationszentrum RIZ) např. ve Wiener Neustadtu nebo 
Center pro transfer technologií (Technologietransferzentrum – TTZ) např. v Leobenu. 

 

Obr. 9 Regionale Inovationszentrum ve Wiener Neustadtu. Zdroj: RIZ 
 

Dále vzniklo Výzkumné a výukové centrum práce a technologií (Forschungs- und 
Ausbildungszentrum fűr Arbeit und Technik – FAZAT) ve Štýrsku. 

4.2.Místní úroveň 

Na lokální úrovni jsou zejména velkými městy, jako jsou Vídeň nebo Salzburg, podporována další 
inovativní centra, transferové agentury a místní poradenské služby. Asi největším takovým projektem 
je již od 80. let 20. století Vídeňská rozvojová agentura (Wiener Wirtschaftsfölderungsfonds WWFF). 
Agentura investuje do modernizace a zvýšení konkurenceschopnosti firem, financování inovací, 
iniciování spolupráce, podpory otevírání nových trhů a mezinárodních investorů a společností ve 
Vídni. Agentura doprovází zakládající se firmy v jejich prvních krocích a realizuje další podporu start-
up firem v jejich růstu. Dále provádí nabídku nemovitostí a infrastruktury pro podnikání jako jsou 
kancelářské prostory a nájemní haly, prostory pro inovativní podnikání apod. 
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Obr. 10 Mapka lokalit pro rozvoj podnikání ve Vídni – listopad 2012. 
Zdroj: Die Wirtschaftsagentur Wien 

5. Závěr 

Systém rakouského územního (prostorového) plánování a organizace regionálního rozvoje je poměrně 
složitý (jak mj. ukazuje i následující schéma), nicméně je v této zemi dobře zažitý a plně funkční. 

 

Obr. 11 Schéma úrovní a kompetencí územního plánování v Rakousku. 
Zdroj: WEBER, 2009 
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Z pohledu reality v České republice je poměrně neobvyklé, že regionální rozvoj je v Rakousku 
víceméně podmnožinou prostorového plánování, které zde má velmi dlouhou tradici. Inspirativní je 
značná decentralizace plánovacích pravomocí, kdy federální vláda má v podstatě pouze inspirativní 
roli a spolupráce na této úrovni je založena víceméně na dobrovolnosti. Z pohledu legislativy i praxe 
v České republice může být až zarážející, že federální úroveň nemá koordinační a metodologickou roli 
tak, jak je tomu u nás. Regionální plánování se tak může jevit jako roztříštěné a nepřehledné, neboť 
jeho legislativní základy jsou položeny až na úrovni jednotlivých spolkových zemí (v našem kontextu 
by tuto rovinu představovaly zřejmě kraje). Individuální přístup jednotlivých zemí ke zpracování 
dokumentů na druhou stranu vytváří prostor pro větší sepětí dokumentů s realitou té které obce či 
města. Podřízení regionálního rozvoje a jeho akcí a aktivit prostorovému plánu pak vede k větší 
prostorové koordinaci těchto činností a většímu uplatnění plánovacích zásad v praxi. Pro Českou 
republiku je jistě inspirativní míra decentralizace a individuálního přístupu v oblasti plánování a 
regionálního rozvoje, která ovšem vyžaduje značnou vážnost těchto procesů u aktérů regionálního 
rozvoje a vymahatelnost nastavených pravidel a principů orgány veřejné správy. 
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