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Výchozí teze 

Zaměření konference: 

Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny 

 

Cíle konference: 

 Ve dvou panelových diskusích se zabývat rolí, postavením a funkcemi územního plánování 
v procesech plánování krajiny (tj. na koncepční úrovni) a vazby územního plánu na procesy 
projektování krajiny (na příkladu vztahu řešení územního plánu k řešení komplexních pozemkových 
úprav)  

 Pomocí pilotních příspěvků představit hlavní (základní) problémy v oborech plánování krajiny a 
projektování krajiny z hlediska jejich vazeb na územní plánování.  V navazujících panelech diskutovat o 
slabých a silných stránkách, rizicích a příležitostech územního plánování při řešení krajiny. 

 

Východiska územního plánování: 

K  atributům územního plánování, které ovlivňují i řešení krajiny, patří zejména následující skutečnosti: 

 řešení obsažené ve vydané územně plánovací dokumentace (ÚPD) představuje závazný dokument pro 
rozhodování o změnách využití území v daném správním území.   

 Stavební zákon a navazující vyhlášky stanovují jen rámcový obsah územně plánovacích dokumentací (i 
s ohledem na řešení krajiny).   

 územně plánovací dokumentace se zabývají krajinou: 
o na úrovni kraje v zásadách územního rozvoje (obvykle v měřítku 1:100 000), ve kterých se 

vymezují typy krajin a jimž se stanovují cílové charakteristiky krajiny, včetně územních 
podmínek pro jejich zachování nebo dosažení.  

o na úrovni správního území měst a obcí (obvykle v měřítku 1: 5 000) se pro správní území 
navrhují koncepce (koncepce urbanistická, koncepce uspořádání krajiny, koncepce veřejné 
infrastruktury, systému sídelní zeleně). 

o vybranými složkami krajiny se zabývají ÚAP na úrovni ORP a kraje  

 otázky vlastnictví řeší uvedená ÚPD jen ve vztahu k veřejnému zájmu v území.  Z toho mimo jiné 
vyplývá, že mezi primární úkoly územního plánování patří vymezení a odůvodnění veřejného zájmu 
v řešeném území tedy i v krajině.   

 ZÚR a ÚP sice neřeší vlastnické vazby v území, ale vlastníci dotčených nemovitostí mohou napadnout 
vydané ÚPD u soudu. V soudním řízení se mimo jiné posuzuje, zda je v řešení ÚPD dostatečně 
odůvodněno omezení vlastnických práv.  

 proces pořizování územního plánu představuje vhodný prostor pro formulaci konkrétních přání a 
požadavků místními obyvateli a jejich promítnutí do cílových charakteristik krajiny správního území 
obce, v němž žijí. 

 projektovým řešením konkrétních krajinářských opatření se může zabývat proces územního plánování 
na úrovni regulačních plánů a v dokumentaci k územnímu řízení. 
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Konference se koná pod záštitou: ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové  
Ministra zemědělství Mariana Jurečky 

Ministerstva životního prostředí - ministra Richarda Brabce 

Hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška 

děkana Zahradnické fakulty MENDELU prof. Ing. Roberta Pokludy, Ph.D. 

České komory architektů 

Konference je zařazena do programu celoživotního vzděláváni architektů při ČKA 
 

 

Program konference:   
 

Čtvrtek: 
09:00 – 10:00 prezence 
10:00 – 10:20 zahájení, výročí AUÚP, záštity  
 

Úvodní informace 
10:20 – 10:50 RNDr. Libor Kabát;  starosta obce Lednice,    

10:50 – 11:05 Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D; děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity,   
 

Úvodní příspěvky 
11:05 – 11:35 „Komponovaná krajina Lednicko – valtického areálu a problémy jejího managementu“ 

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová, vědecko-výzkumná pracovnice  Ústavu  plánování krajiny, 
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 

11:35 – 12:05 Plán ochrany a koncepce regenerace krajinné památkové zóny a problémy 
dostupnosti informací o kulturní krajině pro územně plánovací činnost" 
Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., vedoucí Katedry urbanismu a územního plánování,  
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

11:05 – 12:25 Aplikace Evropské úmluvy o krajině do nástrojů územního plánování“  

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., vedoucí Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury 
ČVUT Praha  

 

12:25 – 14:00 polední přestávka 
 

Blok: Příklady ze zahraničí 
14:00 - 14:20 „Krajina a územní plánování na Slovensku“ 

  Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., vedoucí Katedry plánovania a tvorby krajiny    
  Technické university vo Zvolene. 
14:20 – 15:00 „Krajina a územní plánování v Rakousku“ 

Dipl. Ing. Ilse  Wollansky, Vedoucí odd.  prostorového plánovaní a regionální politiky, Skupina 
prostorového plánovaní, životního prostředí a dopravy úřadu  spolkové vlády Dolního Rakouska 

 

15:00 – 15:20 přestávka na kávu 
 

Blok: Plánování krajiny 
15:20 – 15:35 pilotní příspěvek krajinářského architekta 
  Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., vedoucí Ústavu plánování krajiny, Zahradnická fakulta,  
  Mendelova univerzita v Brně 
15:35 – 15:50 pilotní příspěvek geografa 
  RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Výzkumné centrum RURAL, Přírodovědecká fakulta,   
  Univerzita Karlova v Praze 
15:50 – 16:05 pilotní příspěvek urbanisty 
  Ing. arch. Vladimír Dujka,  AUÚP ČR 
16:05 – 17:00 panelová diskuse (Petr Kučera; Radim Perlín; Vlasta Poláčková, Vladimír Dujka;    
  Pavel Chotěbor MŽP) 
  Panelovou diskusi moderuje Ing. arch. Martin Říha 
 

17:00 – 17:15  „Územní studie krajiny pro správní obvod obcí s rozšířenou působností“ 
  Ing. Tomáš Sklenář, základní informace o dotačním titulu IROP na období 2014 - 2020 

 
17:30 – 19:00 výroční shromáždění členů AUÚP 

 

20:00 – 24:00 společenský večer   
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Pátek: 

 

Blok: Výsledky soutěží 

09:00 – 09:15  Vítězný projekt studentské soutěže o nejlepší urbanistický projekt 2013 - 2014  

  Vladimíra Soukupová, Pavel Čučka, Ondrej Palenčar, Barbora Krátká 
 

09:15 – 09:30 Informace o urbanistickém projektu roku 2015  
  Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a  
  stavitelství, 
 
  

Blok: Informace z jiných tematických oborů 

09:30 – 09:50    „LPIS a jeho využití při řešení krajiny“ 
            Mgr. Petr Birklen, obchodní ředitel EKOTOXA s.r.o. 
09:50 – 10:10    „Eroze, zranitelnost půd a další vstupy pro řešení krajiny“ 

RNDr. Pavel Novák, vedoucí oddělení hydrologie a ochrany vod, Výzkumný ústav meliorací         
a ochrany půdy, v.v.i. Praha 

10:10 – 10:30 „Vyhodnocení povodňových rizik jako jeden z podkladů územního plánování“ 
Ing. Karel Drbal, Ph.D., vedoucí pobočky Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,v.v.i., 
pobočka Brno 

 

10:30 – 10:50 přestávka na kávu 

 

Blok: Přechod od plánování k projektování krajiny 

10:50 – 11:10 „Územní plán a  řešení krajiny ve správním území obce“ 
  Ing. arch. Pavel Koubek, AUÚP ČR 
 

11:10 – 11:30 „Plán společných zařízení jako podklad k projektování krajiny“ 
   Ing. Václav Mazín Ph.D., Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

11:30 – 12:25 panelová diskuse (Eva Voženílková MŽP; Michal Gebhart Státní pozemkový úřad;   

  Petr Lepeška MMR; Pavel Koubek; Václav Mazín) 

  Panelovou diskusi moderuje RNDr. Radim Perlín Ph.D. 

 

12:25 – 12:30 závěr konference 

 

 

 

od 13:30  Tematické exkurze  

 

okruh A)  Nové prvky Lednicko-valtického areálu: lázeňské objekty, lázeňská kolonáda, nová rozhledna, 

výhled do kraje ze střechy Apollonova chrámu 

  

okruh B)  Zahradnická fakulta v Lednici, akademická zahrada, Festival krajinářské architektury 

 

 

 


