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Jak to tak vypadá, máme za sebou ekono-

mickou krizi (tedy doufejme), což se proje-

vuje i růstem stavebních objemů a poptáv-

kou po nových stavbách, nejen pro bydlení. 

Stále větší pozornost je při tom věnována 

využívání již zastavěného území. Skloňují 

se termíny jako revitalizace, intenzifi kace 

a obecná obnova území ve všech možných 

souvislostech. Všechno hovoří pro takto na-

stavenou cestu. 

Minimalizovat nové plochy pro zástavbu 

a  využívat již zabrané je jistě chvályhodné. 

Co ale obnáší ona intenzifi kace, jsme na ni 

připravení a  je to opravdu ta správná cesta 

v našich podmínkách? Hustoty zástavby ne-

jsou u nás na enormní výši. Naše města jsou 

ale krásná právě tou svou lehkou rozevlá-

tostí, střídáním intenzivních a  extenzivních 

partií a  vydechnutím vnitřními zelenými 

plochami ať už parkového, nebo přírodního 

charakteru, daného terénními podmínka-

mi. A  tak si kladu otázku, zda potřebujeme 

stavět stále výše a hustěji, snižovat odstupy 

staveb a  vytvářet stísněné město, kde nás 

bude samozřejmě na stejné ploše mnohem 

víc, ale kde budeme ztrácet odstup a prostor 

na  úkor mantry zahušťování. Asi bychom 

měli hledat míru takto nastavených rege-

neračních procesů a  jít vlastní cestou, která 

zachová krásu našich sídel, umožní jejich 

plnohodnotný rozvoj a bude minimalizovat 

nezbytné zábory další volné krajiny.

A když už jsme u toho zabírání volných ploch, 

regenerační procesy nejsou potřeba jen v za-

stavěném území, ona je potřebuje i  volná 

krajina. Mnoho území jsme dokázali svou čin-

ností negativně poznamenat a  je třeba tyto 

škody napravit. Naopak mnoho krajinných 

komponovaných celků jsme zdědili po svých 

předcích. Jsme ale schopni všechny identifi -

kovat a máme na to dostatečné nástroje?

Určitě nás bude zajímat, jakým způsobem 

přistupují k  této problematice za  našimi 

hranicemi. Proto jsme na  naši připravova-

nou konferenci pozvali i zahraniční kolegy, 

kteří se s námi podělí o své zkušenosti.

Místem našeho odborného setkání bude 

město Litoměřice, krásné historické sídlo, 

které prošlo mnohými regeneračními pro-

cesy a které se může pochlubit několika pří-

klady obnovy území z poslední doby. 

Hostit nás bude krásný nově zrekonstruova-

ný sál litoměřického hradu. V jeho prostorách 

ve  čtvrtek v  podvečer proběhne i  výroční 

shromáždění členů Asociace a ve večerních 

hodinách společenský večer, který se stane 

místem neformálních diskuzí a  přátelských 

setkání. Pro páteční odpoledne nám město 

připravilo odborné procházky právě po revi-

talizovaných územích v centru města a nej-

významnějších historických stavbách.

Těším se, že se s Vámi opět uvidím při na-

šem odborném programu i  navazujícím 

společenském setkání.

Za přípravný výbor

Petr Durdík | předseda AUÚPZ
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Čtvrtek dopoledne

09:00–10.00 prezence účastníků

10:00–10:40  představení Ústeckého 

kraje 

10:40–11:30  představení města 

Litoměřic 

11:30–12:00 příklady ze zahraničí

12:00–13:30 přestávka na oběd

Konference AUÚP na téma
Přestavba a regenerace sídel a krajiny
Litoměřice 6.–7. října 2016

Čtvrtek odpoledne

13:30–14:10 příklady ze zahraničí

14:10–14:40 konverze kasáren 

14:40–15:10  konverze železničních 

ploch

15:10–15:40 přestávka na kávu

15:40–16:10  regenerace parkových 

ploch 

16:10–17:15 panelová diskuse 

17:25–18:30  výroční shromáždění 

členů

20:00–24:00 společenský večer

Pátek dopoledne

09:00–09:30 soutěž Stavba roku

09:30–10:00  konverze území po těžbě 

hnědého uhlí

10:00–10:15  konverze území po těžbě 

štěrkopísků 

10:15–10:30  konverze vojenských 

území 

10:30–10:50 diskuse z pléna

10:50–11:20 přestávka na kávu

11:20–11:50  konverze zemědělské 

krajiny

11:50–12:20  identifi kace 

komponované 

a historické krajiny 

12:20–12:50 diskuse z pléna

12:50–13:00 závěr konference

Pátek odpoledne

odborná exkurze po městě 
Hrad – pohled do konferenčního sálu

Místo konání konference
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Možnosti ubytování 

Ubytování a  stravování si účastníci za-

jišťují sami. Informace o  ubytování lze 

získat na www.litomerice-info.cz v sekci 

Turistické informace – Ubytování.
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V prvním květnovém týdnu se konala v Tábo-

ře tradiční konference AUÚP pod záštitou mi-

nistryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové, 

ministra kultury Mgr.  Daniela Hermana, hejt-

mana Jihočeského kraje Mgr.  Jiřího Zimoly, 

starosty města Tábora Ing. Jiřího Fišera, Svazu 

měst a obcí a České komory architektů. 

V  kongresovém sálu hotelu Dvořák vybu-

dovaném v  prostorách rekonstruovaného 

pivovaru v původním areálu hradu Kotnova 

se sešlo 180 účastníků, což bylo o  poznání 

méně než na  předchozí konferenci v  Led-

nici. Snad za  to mohl fakt, že vinné sklepy 

v Lednici stejně jako moravské bílé víno jsou 

přece jen o poznání známější a oblíbenější 

než ty z jihu Čech. 

Program konference věnovaný kulturní-

mu dědictví, památkové ochraně a  jejich 

průmětu do  územního plánování obsáhl 

celou hierarchii památkové ochrany od me-

zinárodní úrovně reprezentované zápisem 

do Seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO, na  republikové úrovni pak vyhlá-

šením památkových rezervací (městských 

i  venkovských), památkových zón, památ-

kových areálů a  jednotlivých nemovitých 

kulturních památek, včetně národních kul-

turních památek až po  hodnotné celky, 

které zatím žádnou ochranu nemají. Průmět 

památkové ochrany do  územně plánovací 

dokumentace byl zkoumán od  úrovně zá-

konných norem, přes územní plán až po re-

gulační plán a územní studie. 

Úvodní část konference byla tradičně vě-

nována představení hostitelského města, 

čehož se ujali starosta města Tábor Ing. Jiří 

Fišer a  doc.  Rudolf Krajíc. Jihočeský kraj, 

kde je dochováno nadprůměrné množství 

kulturních památek a  chráněných území, 

pak představila Ing.  Daniela Řežábková, 

která zahájila svůj příspěvek mottem, jež 

by mohlo platit pro celou konferenci: „Jen 

takový národ, který si váží své minulosti, se 

dokáže sebevědomě starat o  svou součas-

nost a budoucnost“. Vzápětí však toto motto 

zrelativizovala odvážnými otázkami, např. 

zda naše země nemá příliš mnoho památ-

kových objektů, na jejichž údržbu a záchra-

nu pak často nejsou peníze, anebo proč se 

s  posuzováním hodnot některých objektů, 

případně s  jejich prohlášením za  kulturní 

památku začíná až v okamžiku projednávání 

návrhu na přestavbu či zbourání těchto ob-

jektů. Tato téměř svatokrádežná slova však 

nevyvolala žádnou okamžitou diskusi. Nej-

spíš proto, že většina účastníků se cítila být 

jistější v  problematice územního plánování 

než v problematice památkové ochrany. 

Odpovědi pak bylo možné najít v  následují-

cím příspěvku Ing. arch. Aleny Krusové, CSc. 

zabývajícím se právním rámcem péče o kul-

turní dědictví. Autorka vyšla od nejvyšší právní 

normy, kterou je Ústava České republiky, ná-

sledovanou Listinou základních práv a svobod 

a poukázala na závazky státu, které vyplývají 

z dokumentů UNESCO a z evropských úmluv, 

jejichž je Česká republika signatářem. Zmínila 

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

který defi nuje základní kategorie územní pa-

mátkové ochrany, provázanost se stavebním 

zákonem a povinnost respektovat legislativní 

nástroje na všech úrovních územního pláno-

vání. Přednášku ukončila apelem na  morální 

povinnost pořizovatelů a zpracovatelů územ-

ně plánovací dokumentace nakládat s  úze-

mím jako s  věcí veřejnou vzhledem k  tomu, 

že ovlivňuje podobu sídel a krajiny často zcela 

zásadním způsobem. 

JUDr.  Martin Zídek v  pří-

spěvku nazvaném Principy 

nového zákona o památko-

vé péči doplnil informace 

týkající se současného sta-

vu zákona č. 20/1987 Sb., 

o  státní památkové péči, 

a  o  nutnosti vypracovat 

zákon nový. Práce na  no-

vém zákonu byly zahájeny 

v roce 2012 a v roce 2015 

byl vládní návrh o  ochra-

ně památkového fondu 

rozeslán poslancům jako 

sněmovní tisk č. 666. Ná-

vrh např. předpokládá, že 

v  návaznosti na  vymezení památkových 

území (rezervace, zóna) bude bezprostřed-

ně upravena otázka nejen povinností, ale 

i práv vlastníka nemovitosti, která sice není 

kulturní památkou, ale nachází se v památ-

kovém území. Návrh řeší seznam památ-

kového fondu jako agendový informační 

systém, který musí být navázán na systém 

základních registrů, dále pak problematiku 

odborného vyjádření při posuzování pra-

cí na  kulturní památce nebo nemovitosti 

v  památkovém území, zpřesňuje principy 

archeologické památkové péče atd.

Blok věnovaný právní problematice uzavřela 

Ing. arch. Věra Kučová příspěvkem Světo-

vé dědictví UNESCO. Připomněla, že v  roce 

1972 byla přijata Úmluva o  ochraně světo-

vého kulturního a  přírodního dědictví, ná-

sledně byly formulovány Operační směrnice 

k naplňování Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví, jež lze při-

rovnat k „prováděcí vyhlášce k Úmluvě“. Bý-

valá Československá federativní republika 

k Úmluvě přistoupila v  roce 1990. V Sezna-

mu světového dědictví je k 1. 1. 2016 zapsá-

no na  území České republiky celkem dva-

náct statků, první tři (historická jádra měst 

Praha, Český Krumlov a Telč v rozsahu jejich 

památkových rezervací) byly zapsány v roce 

1992. V současné době jsou pro zápis do se-

znamu UNESCO podporovány méně zastou-

pené kategorie, např. moderní architektura, 

kulturní krajina, technické dědictví a  určité 

oblasti archeologie. V roce 2011 bylo přijato 

Doporučení k historické urbánní krajině, kte-

ré uvádí četné principy k řešení specifi k his-

torických měst. Od  konce 90. let 20. století 

začal být k návrhu zápisu statku do seznamu 

UNESCO povinně přikládán „plán nakládání 

se statkem“ (Management Plan). Materiál je 

postupně požadován i  jako dodatečný pro 

statky již předtím zapsané, což se týká i pa-

mátkové rezervace v hlavním městě Praze.

Ing.  arch. Jan Sedlák měl podle původ-

ního programu přednášet o  čerstvě ode-

vzdaném návrhu Management Planu pro 

památkovou rezervaci v hlavním městě Pra-

ze. Vzhledem k tomu, že ještě probíhá pro-

jednání tohoto návrhu, nebylo umožněno 

prezentovat ho na  konferenci AUÚP. Jako 

náhradu zvolil architekt Sedlák informaci 

o  složitém a  dlouhodobém hledání po-

drobnější studie pro Pražskou památkovou 

rezervaci. Po roce 1989 se přistoupilo k ak-

tualizaci urbanistické studie, zpracované 

v předchozích letech. V roce 1992 bylo za-

Kulturní dědictví a památková ochrana
Konference AUÚP, Tábor 5.–6. června 2016
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Exkurze v historickém centru
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hájeno projednání návrhu této aktualizace, 

pak však byly práce na  dlouho přerušené. 

Teprve v  roce 2000 následně po schválení 

územního plánu hl. m. Prahy byl zpracován 

nový návrh Aktualizace č. 1 urbanistické 

studie Pražské památkové rezervace. I tento 

návrh byl veřejně projednán včetně vyhod-

nocení připomínek, avšak Zastupitelstvo 

hl. m. Prahy tuto studii neschválilo. Do dneš-

ního dne nemá rezervace podrobnější do-

kumentaci než je územní plán hl. m. Prahy 

zpracovaný v  měřítku 1 : 10 000. Dobrou 

zprávou však je, že se v současné době při-

pravuje zpracování územní studie. 

Zajímavé zahraniční příspěvky byly tentokrát 

ze Slovinska a  Francie. Mag. Peter Bassin 

představil slovinský systém územního plá-

nování a tamní ochranu kulturního a přírod-

ního dědictví. Stavební zákon z  roku 2007 

defi nuje čtyři typy plánů: strategický plán 

Slovinska, národní prostorový plán, územní 

plány obcí a  regulační plány. Nezahrnuje 

však plány na úrovni regionů mezi celostát-

ní strategií a  územními plány obcí. Během 

připojení k  Evropské unii vymezilo Slovin-

sko až 38 procent svého území jako Naturu 

2000 a stalo se tak nejvíce chráněnou zemí 

v  EU. Vedle ochrany přírody, krajiny a  půdy 

existuje významné archeologické dědictví, 

neboť většina osídlení se nachází v místech 

původních římských měst. Z  toho vyplývá 

hlavní zásada plánů obcí, tj. zabránit další-

mu rozrůstání do  krajiny a  rozvoj směřovat 

dovnitř území obce. Podrobněji byl předsta-

ven územní plán Ljubljany, města, které stále 

nese stopy římského založení, a konurbia tří 

měst na  jadranském pobřeží. Obce Koper, 

Izolu a Piran se dohodly na společném po-

stupu při územním plánování. V posledních 

10 až 15 letech zde došlo k výstavbě rekreač-

ních a zábavních zařízení, poměrně úspěšně 

integrovaných do  organizmů měst. Problé-

mem je však sezónnost jejich užívání, rozši-

řování zástavby rodinných domů ve svazích 

nad pobřežím a  další výstavba rekreačních 

a  hotelových zařízení. Strategickou rezervu 

nabízejí solné laguny, které by bylo mož-

né využít k  jiným účelům. Míra zastavění 

istrijského pobřeží však zdaleka nedosahu-

je úrovně některých částí Španělska nebo 

Francie. Měřítko istrijských měst je malé 

a povolované stavby nesmí být vyšší než čty-

ři nadzemní podlaží, což přispívá k uchování 

harmonie pobřežní krajiny.

Luc-Emile Bouche-Florin z  Francie se 

ve  svém příspěvku Dědictví všedního dne 

versus územní soudržnost zabýval zcela 

jiným problém, a  to jak lidé vlastně vní-

mají kulturní dědictví. Uvedl, že „dědictví 

každodennosti (nebo všedního dne) je to, 

které je vnímáno lidmi jako odrážející jejich 

historii (dávnou nebo současnou), historii 

jejich předků nebo těch, kterými se předci 

inspirovali, historii místa, se kterým se iden-

tifi kovali. Dědictví každodennosti je základ 

společné historie daného území, společný 

životní prostor inspirovaný duchem mís-

ta. Podílí se na  budování identity, která se 

permanentně vyvíjí a  neustále adaptuje 

na  nové skutečnosti.“ Na  základě této de-

fi nice doporučuje i nový přístup k politice 

obnovy městských center, vyžadující spo-

lupráci veřejných a  soukromých aktérů. 

Lidé si však musejí uvědomovat a  chápat 

hodnotu a význam životního prostředí pro 

svoji existenci. Jde o  složitý úkol, který lze 

uskutečnit prostřednictvím procesu sdílené 

identifi kace a  inventarizace. Lidé se musejí 

sami aktivně podílet na  tvorbě podkladů, 

na  diskusích s  odborníky, s  politiky. Tuto 

fi lozofi i a její konkrétní využití lze velmi těž-

ko ve stručnosti vysvětlit, proto doporučuji 

všem, aby si celý příspěvek přečetli ve sbor-

níku z  konference anebo na  webových 

stránkách AUÚP. 

V bloku pilotních přenášek k panelové dis-

kusi informoval Ing.  arch. Pavel Koubek 

o územním plánu Českého Krumlova, jehož 

historické centrum je zapsané v  Seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. 

V  České republice má město výjimečné 

postavení jako centrum cestovního ruchu 

a  turistických atraktivit světového význa-

mu. Identita města je dána vzájemným 

působením přírodního rámce, přírodních 

i  stavebních dominant území. Z  hlediska 

tvorby územního plánu problematika kul-

turního dědictví zahrnuje všechny aspekty: 

limity přírodní, limity kulturní i  problema-

tiku cestovního ruchu a  jejich vliv na pod-

mínky a předpoklady využití území. Vysoká 

míra turistické návštěvnosti odhadovaná 

ročně na  1,3 mil. návštěvníků, kteří prefe-

rují jednodenní návštěvu prostoru měst-

ské památkové rezervace a  areálu zámku, 

je už problémem. Turistický ruch v  takové 

hustotě je sice ekonomickým přínosem, 

na  straně druhé však proměňuje atmosfé-

ru historického jádra a vytlačuje obyvatele 

města za svůj okraj. Úkolem územního plá-

nu je především koordinace zájmů v  úze-

mí. Kromě využití ploch musí řešit i  pod-

mínky prostorového uspořádání. Pro nově 

chystaný územní plán bylo v  doplňujících 

průzkumech a  rozborech stanoveno osm 

základních typických struktur zastavění, 

které budou sloužit jako základní srov-

návací předlohy při formulaci podmínek 

prostorového uspořádání. Dále je třeba při 

rozhodování o  využití území a  hodnocení 

konkrétního záměru zástavby řešit vliv za-

mýšlené stavby na panorama pohledového 

pole z hlavních vyhlídkových míst, např. ze 

zámecké věže a z Křížové hory. 

Ing. arch. Dagmar Buzu věnovala svůj pří-

spěvek možnostem ochrany památek pro-

střednictvím ÚPD. Připomněla, že dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Mini-

sterstvo kultury či krajský úřad nebo obecní 

úřad obce s rozšířenou působností uplatňují 

stanovisko k  územně plánovací dokumen-

taci. Vzhledem k tomu, že ve většině obcí se 

nachází nějaká kulturní památka, je orgán 

památkové péče téměř vždy dotčeným or-

gánem a  měl by se vyjadřovat k  územním 

plánům. Územní plánování a  památková 

péče se navzájem doplňují. Dle jejího názoru 

se orgány památkové péče raději vyjadřují 

k detailům jednotlivých staveb, než k celko-

vé koncepci. Následně na příkladech několi-

ka územních plánů pořízených ORP Soběslav 

demonstrovala rozdílný přístup autorů do-

kumentace ke  stanovení kulturních hodnot 

příslušné obce. Konstatovala, že správným 

stanovením hodnot v  územním plánu je 

možné zabránit nevhodným změnám územ-

ního plánu a  respektováním hodnot lze za-

bránit znehodnocení území a vzniku „slamů“. 

Na  rozdíl od památkářů, kteří musejí vychá-

zet z centrálního seznamu kulturních pamá-

tek, má urbanista právo vyjádřit v ÚPD svůj 

názor na hodnoty území a měl by tak učinit 

s plnou zodpovědností, vzhledem k tomu, že 

dotčené orgány se na ně pak mohou odvo-

lat. Územní plánování je politická disciplína. 

Zastupitelstvo obce si určuje priority v napl-

ňování cílů územního plánování, je proto tře-

ba pomoci jim zařadit na přední místa vzhled 

a atmosféru obce a vrátit území řád. 
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Ing. arch. Radek Jiránek poukázal na příkla-

dy narušení historických struktur malých obcí. 

Problém se týká především obcí, které, ač jsou 

svojí strukturou hodnotné, nemají žádný stu-

peň ochrany. Přitom jejich plíživá konverze 

nenávratně snižuje hodnotu lidového stavi-

telství. Na  jejich území vzniká množství ano-

nymních staveb, které lze označit termínem 

konzumní. Autor pak defi noval pojem struk-

tura obce, kterou chápe jako souhrn vztahů 

mezi prvky celku. Hledá nepopiratelné prin-

cipy seskupení prvků ve struktuře obce, např. 

hierarchii prvků. Z hierarchie lze odvodit, které 

prvky byly původní a které jsou tak na ostat-

ních závislé. Konkrétně určuje mateční struk-

turu, krajinu – základní vrstvu. Následuje 

komunikační vrstva, konverzní vrstva, která 

prezentuje uspořádání jednotlivých prvků 

konvertovaných z  mateční struktury. Nejed-

ná se tedy o prvky ve smyslu slova staveb, ale 

o prvky které jsou lidským zásahem konverto-

vány do nové podoby. Pokud se soustředíme 

na  seskupení prvků nemovitostí, zjistíme, že 

historicky docházelo k jejich seskupování pře-

vážně za  účelem zajištění přístřeší a  obživy. 

Na základě této teorie, kterou doporučuji pro-

studovat ve  sborníku konference, pak autor 

posuzoval příklady nové zástavby na okrajích, 

případně v centru vybraných obcí, např. obce 

Mlázovice či Oseka u Sobotky. 

Panelová diskuse na  téma památkové 

ochrany ukončila první den jednání. Zú-

častnili se jí Ing. arch. Dagmar Buzu, vedoucí 

oddělení územního plánování a památkové 

péče v Soběslavi, Ing. Jiří Fišer, starosta měs-

ta Tábora, Ing. arch. Radek Jiránek, architekt 

města Jičína, Ing. arch. Pavel Koubek, urba-

nista, ateliér UK-24, Ing.  arch. Alena Kruso-

vá, urbanistka, Národní památkový ústav 

a  Ing.  arch. Jan Sedlák, urbanista, Fakulta 

architektury ČVUT. Moderátor Ing. arch. Petr 

Durdík připravil pro diskutující celkem čtyři 

zásadní otázky týkající se ochrany panora-

mat, struktury, měřítka, výšky či určení regu-

lativů u  struktury, která je různorodá. Vrátil 

se k některým provokativním otázkám, např. 

zda je možné zbourat dům v  památkové 

rezervaci, či zda se chováme k  investorům 

vždycky dobře. K  jednotlivým tématům za-

zněly tyto zajímavé odpovědi: 

Panorama měst, ale i vesnic, by mělo být 

chráněné. Otázkou je však přísnost regula-

tivů, úplně tvrdý regulativ může vést k prů-

měrnosti. To, co nám chybí, je dohoda zú-

častněných stran, co je správně. Případná 

dohodnutá estetická doktrína, o kterou by 

bylo možné se opřít vůči atakům vlastníků 

či lobbistů, připomíná námět z  přednášky 

Luc-Emile Bouche-Florina z Francie. 

Na  otázku, jak určit regulativ u  struktury, 

která je různorodá, a  zda extravagantnější 

architektura je kvalitnější, zazněly následující 

poznatky. Jednou z  podmínek ochrany pa-

mátek v rezervacích a památkových zónách 

je ochrana objemu a střešní struktury. V úze-

mí mimo plošnou ochranu by bylo možné 

postupovat podobným způsobem. Připo-

menuty byly problémy se zateplením budov 

a  opět problémy se stanovením regulativů 

v ÚPD. Strukturu města spíše udrží regulační 

plán, než územní plán. Stavebníci však bohu-

žel nejsou ochotni respektovat pravidla. 

Je férové pro investora, když při projedná-

vání jeho záměru jsou dotčené objekty pro-

hlášené památkou? A je dnes území dosta-

tečně prozkoumané a  soupisy připravené? 

K těmto otázkám zaznělo, že návrh na pro-

hlášení objektu za  kulturní památku může 

podat kdokoliv. Takže v některých lokalitách 

přicházejí návrhy nové, současně však řada 

zmapovaných a navržených objektů v minu-

losti neprošla. Diskutující relativizovali opti-

mismus vkládaný do  územně analytických 

podkladů vzhledem k některým nepřesným 

údajům. Důležitá je role městského architek-

ta. V městských památkových rezervacích se 

Národní památkový ústav snaží defi novat 

podmínky pro stavební zásahy, které by po-

mohly budoucím investorům. 

Ve čtvrté otázce se moderátor provokativně 

otázal, zda je možné zbourat dům v památ-

kové rezervaci a  zda mohou regenerační 

procesy vstoupit i do historických struktur. 

Odpovědi se rozdělily na dva protichůdné 

názory. Jeden vycházel z památkového zá-

kona, který chrání všechny objekty na úze-

mí plošné památkové ochrany, včetně těch, 

které samy památkami nejsou. Druhý názor 

připouštěl, že v  minulosti lidé zasahovali 

do historické regulace a že i nyní je nutná 

vrstva současné architektury, přestože dnes 

nezjistíme, zda její kvalita obstojí. Takže na-

konec nejdůležitější je cit projektanta či ar-

chitekta města. 

Úvodem druhého dne jednání jsme se zno-

vu vrátili do  Českého Krumlova. Tentokrát 

se jednalo o  regulační plán Rybářské ulice, 

který nám představili autoři Ing. arch. Petr 

Wizner a Miluše Dolanská, Ph.D. Byl to vel-

mi zajímavý příspěvek, nejen proto, že zpra-

covaných regulačních plánů je jako šafránu. 

Lokalita Rybářské ulice leží na  břehu Vltavy 

v  záplavovém území pod strmými svahy 

v přímém kontaktu s památkovou rezervací 

a původní zástavba zde téměř zmizela. Zpra-

covatelé plánu se tak museli rozhodnout, 

zda navrhnout upravené repliky původních 

domů, anebo zde připustí zcela novou mo-

derní zástavbu. Zvolili první řešení. O tomto 

přístupu se schylovalo k živé diskusi z pléna, 

času však bylo bohužel málo. 

Ing. arch. Dana Pavelková a Ing. Jan Jílek 

představili územní plán Jankov – Holašovice. 

Starosta Holašovic Ing.  Jan Jílek s  oprávně-

nou hrdostí informoval o  postupné rekon-

strukci obce, prohlášené za  vesnickou pa-

mátkovou rezervaci a  zapsanou roku 1998 

na  Seznam světového kulturního dědictví 

UNESCO. Po  tomto zápisu začala postupná 

rekonstrukce jednotlivých objektů včetně 

hospodářských stavení. Zajímavé je, že zde 

neklesá počet trvalých obyvatel, ale naopak 

roste zájem o  výstavbu nových rodinných 

domů. Najít lokalitu, kde by bylo možné po-

volit novou výstavbu bylo úkolem nového 

územního plánu. Pozemky k  výstavbě jsou 

navrhované mimo chráněné historické jádro. 

Strukturální vegetační prvky kulturní krajiny 

byl název přenášky Jana Hendrycha, ASLA, 

která doplnila program konference o  in-

formaci týkající se ochrany krajiny. V  letech 

2012–2015 bylo v rámci projektu Významné 

aleje české krajiny zpracováváno mapování 

strukturálních vegetačních prvků v historic-

kém prostoru Čech mimo intravilán sídel 

s  ohledem na  problematiku péče, ochrany 

a  obnovy těchto významných krajinotvor-

ných prvků. Práce se zaměřila např. na iden-

tifi kaci, analýzy, dokumentace a  přípravu 

certifi kované metodiky. Součástí byla tvorba 

a  zveřejnění interaktivní elektronické data-

báze alejových linií, specializovaná GIS mapa, 

mapování alejí a  jejich významných dřevin. 

Další částí byl výběr a rozmnožení vybraných 

semenných (donorových) alejových stromů, 

vývoj perspektivní alejové odrůdy (klonu) 

stromu, monografi e. U  významných alejí 

byly zjišťovány všechny podstatné paramet-

ry zjistitelné měřením in situ, např. druh dře-

vin, obvod kmene ve výčetní výšce, zjištěný 

zdravotní stav, ale i  krajinářsko-urbanistická 

a sadovnická hodnota. Posuzovalo se uplat-

nění prvku v krajině, dynamika, uzavřenost či 

zaklenutost aleje, snímky v různých ročních 

dobách a  další estetické a  prostorotvorné 

funkce v  krajinném kontextu. Vedle prů-

zkumů a  analýz byly v  roce 2012 započaty 

práce na výběru vhodných alejových dřevin 

k založení genobanky a  jejich sběr (semen, 

řízků a roubů) k rozmnožení. Výsledkem celé 

práce je interaktivní databáze a specializova-

ná mapa s  odborným obsahem, které jsou 

zveřejněny na serveru Národního geoportá-

lu INSPIRE (www.geoportal.gov.cz).

V příspěvku Struktura zástavby a požadavky 

do regulace Ing. arch. Jan Mužík uvedl, že 

urbanistická struktura patří k  charakteristic-
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kým rysům lidských sídel – měst i vesnic a je 

tvořena v  různé míře strukturou zástavby, 

veřejných a vyhrazených prostranství. Sídelní 

struktura, urbanistická struktura sídla a struk-

tura zástavby jeho jednotlivých částí prochá-

zí staletým vývojem, tedy krystalizací hodnot 

a forem. Zejména ty části měst a vesnic, které 

prošly zmíněnou krystalizací, mají urbanis-

tickou strukturu, kde jsou vzájemně sladěny 

prostorové nároky, funkční potřeby a provoz-

ní vztahy. Takové části našich sídel jsou vše-

obecně uznávanou urbanistickou hodnotou. 

V  územních a  regulačních plánech nebo 

alespoň územních studiích jsou pak ozna-

čovány jako stabilizovaná struktura, kterou je 

třeba respektovat a chránit. Na příkladu měs-

ta Litoměřice demonstroval vliv přírodních 

podmínek na  urbanistickou strukturu sídla. 

Následně autor sestavil celou škálu struktury 

zástavby včetně formulace regulativů jak pro 

územní plán, tak pro plán regulační a územní 

studie. Jako příklad vý-

voje vesnické struktury 

doplnil lokalitu Přízřeni-

ce, Brno-jih a  na  příkla-

dech z  Litomyšle uvedl 

přehledně základní typy 

městské struktury. 

Z  problematiky územní-

ho plánování nás do rea-

lity konkrétní ochrany pa-

mátek v areálu Pražského 

hradu přenesla před-

náška Ing. arch. Petra 

Chotěbora. Areál Praž-

ského hradu byl národní 

kulturní památkou pro-

hlášen v  r. 1958 a  znovu 

v r. 1999. Hrad spravuje Správa Pražského hra-

du, příspěvková organizace Kanceláře prezi-

denta republiky. O praktický výkon památko-

vé péče se stará Odbor památkové péče KPR. 

Pražský hrad prošel za dobu své existence – 

což je více než 1100 let – složitým územním 

a  stavebním vývojem. Současnou podobu 

nejvíce ovlivnila poslední radikální přestavba 

za  vlády Marie Terezie v  letech 1755–1775, 

dostavba katedrály sv. Víta a  úpravy v  době 

první republiky. Vývoj Hradu jako celku se 

považuje za  dokončený, hlavními aktivitami 

se staly opravy a  rekonstrukce památkově 

chráněných architektur. V posledních deseti-

letích se uplatňuje konzervativní přístup, kte-

rý památku prezentuje v podobě, do jaké se 

postupně vyvíjela. Konzervačnímu přístupu 

vyhovují lokální zásahy stavební údržby, pro-

váděné ovšem dostatečně odborně a řeme-

slně kvalitně, a dále systematická konzervace 

a restaurování. Tento přístup lze demonstro-

vat na dvou nejvýznamnějších architektonic-

kých památkách v  areálu Pražského hradu, 

na katedrále sv. Víta a na Starém královském 

paláci. Současná vlna konzervačních zásahů 

na katedrále byla zahájena v roce 1973 a bez 

přerušení pokračuje do  současnosti. Dalším 

příkladem systematické konzervace, prová-

děné po  etapách, je Starý královský palác. 

Jednotlivé úseky průčelí tohoto složitého 

stavebního komplexu, střechy a  interiéry 

byly postupně konzervovány a  opravovány 

v  období 2002–2015. Podmínky památkové 

ochrany v areálu Pražského hradu odpovída-

jí výjimečnému charakteru a  významu této 

národní kulturní památky. Kromě konzultací, 

památkových směrnic a  závazných stanovi-

sek je nesmírně významný praktický výkon 

památkového dozoru na stavbě.

Po  poslední přednášce následovala ještě 

krátká informace Ing.  Tomáše Sklenáře 

z  Ministerstva pro místní rozvoj ČR o  do-

datečných titulech na  podporu územního 

plánování týkajících se územních plánů, re-

gulačních plánů i územních studií. 

Byl představen vítězný projekt studentské 

soutěže, Ing.  arch. Jan Fibiger informoval 

o  soutěži Stavba roku a  po  krátké diskusi 

z pléna byla zajímavá konference ukončena. 

Následovala odborná exkurse po historickém 

jádru města Tábora, kterou vedl Ing. arch. Mi-

loš Roháček, městský architekt. 

Závěrem je nutné poděkovat nejen měst-

skému architektovi za  spoustu zajímavých 

informací, ale především městu Tábor za 

podporu a vlídné přijetí. 

Alena Hořejší

Hrad Kotnov
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Z  Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) v  rámci specifi ckého cíle 

3.3 „Podpora pořizování a  uplatňování do-

kumentů územního rozvoje“ byly vyhlášeny 

výzvy na územní plány, jejich změny, regu-

lační plány a územní studie. 

O dotaci na územní a regulační plán mohou 

nově žádat i obce s  rozšířenou působností, 

které mají schválené zadání územního a re-

gulačního plánu před 1. 1. 2014.

Integrovaný regionální operační 
program – specifi cký cíl 3.3: 
Podpora pořizování a uplatňování 
dokumentů územního rozvoje

Dne 13. 5. 2016 byly vydány aktualizace spe-

cifi ckých pravidel výzev pro žadatele a pří-

jemce SC 3.3 IROP. Nejpodstatnější změnou 

je datum zahájení realizace projektu, které 

se nově váže na první právní úkon týkající 

se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy 

způsobilé výdaje.

Nadále však platí:

§  Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2017.

§  Datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 

2019.

§  Příjem žádostí prostřednictvím aplikace 

MS2014+ 

§  V  celém specifi ckém cíli 3.3 IROP jsou pří-

jemci pouze obce s  rozšířenou působností 

(ORP); projekty na zpracování územních stu-

dií se mohou, na rozdíl od projektů na územ-

ní a regulační plány, realizovat v celém správ-

ním obvodu obce s rozšířenou působností.

Změny v dotacích na podporu pořizování 
a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje – SC 3.3 IROP



a k t u a l i t y  A U Ú P  |  9 8  |  2 0 1 6  |  s t r a n a  7

§  Celková alokace 2. výzvy IROP „Územní 

plán“ je 630 mil. Kč, z čehož 85 % je fi nan-

cováno z Evropského fondu regionálního 

rozvoje (535,5 mil. Kč), 5 % ze státního roz-

počtu (31,5 mil. Kč) a zbývající část, tedy 

10 %, je hrazena příjemcem (63 mil. Kč).

§  Celková alokace 3. výzvy IROP „Regulač-

ní plán“ je 235,2 mil. Kč, z čehož 85 % je 

fi nancováno z  Evropského fondu regio-

nálního rozvoje (199,92 mil. Kč), 5 % ze 

státního rozpočtu (11,76 mil. Kč) a zbýva-

jící část, tedy 10 %, je hrazena příjemcem 

(23,52 mil. Kč).

§  Celková alokace 9. výzvy IROP „Územní stu-

die“ je 450 mil. Kč, z čehož 85 % je fi nan-

cováno z  Evropského fondu regionálního 

rozvoje (382,5 mil. Kč), 5 % ze státního roz-

počtu (22,5 mil. Kč) a  zbývající část, tedy 

10 %, je hrazena příjemcem (45 mil. Kč).

§  Maximální výše celkových způsobilých vý-

dajů není stanovena. 

Územní plány – datum zahájení 
realizace projektu, způsobilé výdaje

Datem zahájení realizace projektu se rozu-

mí datum prvního právního úkonu týkají-

cího se aktivit projektu, na které jsou vyna-

loženy způsobilé výdaje. Datum zahájení 

realizace projektu může být stanoveno nej-

dříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první 

právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datem zahájení realizace projektu může být 

zejména datum schválení zadání územní-

ho plánu, zahájení zadávacího/výběrového 

řízení, podpisu smlouvy s  dodavatelem, 

předání návrhu územního plánu pro spo-

lečné jednání nebo předání návrhu územ-

ního plánu pro veřejné projednání. Jedná 

se o datum ve vztahu k aktivitám projektu, 

na které jsou nebo budou uplatněny způso-

bilé výdaje v souladu s kapitolou 2.2 Speci-

fi ckých pravidel SC 3.3 IROP, která jsou nedíl-

nou součástí výzvy č. 2 IROP. 

Příklad: Pokud žadatel bude uplatňovat v rám-

ci prvního způsobilého výdaje návrh územního 

plánu (změny územního plánu) pro společné 

jednání, bude datem zahájení realizace pro-

jektu datum schválení zadání územního plá-

nu. Pokud schválení zadání územního plánu 

proběhlo před 1. 1. 2014, za  datum zahájení 

realizace projektu bude považováno 1. 1. 2014.

Při aktualizaci specifi ckých pravidel došlo 

u územních plánů i ke snížení minimálních 

celkových způsobilých výdajů, a to na 300 tis. 

Kč (původně bylo 450 tis. Kč), u změn územ-

ních plánů je nadále 250 tis. Kč. 

Stále platí, že datem ukončení realizace 

projektu na územní plán (změny územního 

plánu) je datum předání upraveného návrhu 

územního plánu (změny územního plánu) 

po veřejném projednání pořizovateli.

V případě územních plánů mohou o podporu 

žádat všechny ORP. Ty ORP, které měly územ-

ní plán fi nancovaný z  oblasti intervence 5.3 

Integrovaného operačního programu (IOP), 

mohou o podporu žádat až po uběhnutí pě-

tileté doby udržitelnosti projektu z  IOP. Tato 

podmínka se nevztahuje na zpracování změn 

územních plánů, tedy pokud ORP fi nancovala 

územní plán z oblasti intervence 5.3 IOP, může 

fi nancovat změnu tohoto územního plánu 

ze SC 3.3 IROP, aniž by čekala na  uplynutí 

doby udržitelnosti územního plánu. Změny 

územních plánů budou však podpořeny jen 

u  územních plánů vydaných po  1. 1. 2007 

a nutnost změny musí vyplývat z územní stu-

die zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo 

na řešení krajiny (výdaje na změny územního 

plánu, nevyplývající z územní studie, zaměře-

né na veřejnou infrastrukturu či řešení krajiny, 

jsou nezpůsobilými výdaji).

Mezi způsobilé výdaje patří zejména: zpra-

cování návrhu územního plánu nebo změ-

ny územního plánu pro společné jednání, 

vyhodnocení vlivů územního plánu nebo 

změny územního plánu na udržitelný rozvoj 

území, úprava návrhu pro veřejné projedná-

ní a úprava návrhu po veřejném projednání. 

Realizace projektu nesmí být ukonče-

na před podáním žádosti o  podporu 

v MS2014+ Žádost o podporu je tedy nut-

né předložit před datem předání uprave-

ného návrhu územního plánu nebo změny 

územního plánu po  veřejném projednání 

pořizovateli.

Regulační plány – datum zahájení 
realizace projektu, způsobilé výdaje

Datem zahájení realizace projektu, obdob-

ně jako u územních plánů, se rozumí datum 

prvního právního úkonu týkajícího se aktivit 

projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé 

výdaje. Datum zahájení realizace projektu 

může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, 

a to i v případě, že první právní úkon byl uči-

něn před tímto datem.

Datem zahájení realizace projektu může být 

zejména datum schválení zadání regulační-

ho plánu, předání zadání regulačního plánu 

zhotoviteli (je-li vydání regulačního plánu ulo-

ženo jako podmínka pro rozhodování o změ-

nách v území v územním plánu, jehož součástí 

je zadání regulačního plánu), zahájení zadá-

vacího/výběrového řízení, podpisu smlouvy 

s  dodavatelem, předání návrhu regulačního 

plánu pro společné jednání nebo předání 

návrhu regulačního plánu pro veřejné projed-

nání. Jedná se o datum ve vztahu k aktivitám 

projektu, na které jsou nebo budou uplatně-

ny způsobilé výdaje v souladu s kapitolou 2.2 

Specifi ckých pravidel SC 3.3 IROP, která jsou 

nedílnou součástí výzvy č. 3 IROP.

Příklad: Pokud žadatel bude uplatňovat v rám-

ci prvního způsobilého výdaje návrh regulač-

ního plánu pro společné jednání, bude datem 

zahájení realizace projektu datum schválení 

zadání regulačního plánu. Pokud schvále-

ní zadání regulačního plánu proběhlo před 

1. 1. 2014, za datum zahájení realizace projek-

tu bude považováno 1. 1. 2014.

I v případě této aktivity stále platí, že datem 

ukončení realizace projektu na  regulační 

plán je datum předání upraveného návrhu 

regulačního plánu po veřejném projednání 

pořizovateli. 

Nezměněn je i minimální limit celkových způ-

sobilých výdajů ve  výši 200 tis. Kč pro jeden 

projekt (projekt však může zahrnovat více re-

gulačních plánů). 

O dotaci na regulační plán mohou žádat všech-

ny ORP, zásadní podmínkou je pouze, že se 

musí jednat o  regulační plán z vlastního pod-

nětu obce nenahrazující územní rozhodnutí. 

Mezi způsobilé výdaje dle Specifi ckých pravi-

del výzvy pro žadatele a příjemce patří zejmé-

na: zpracování návrhu regulačního plánu pro 

společné jednání, úprava návrhu pro veřejné 

projednání a  úprava návrhu po  veřejném 

projednání. 

Realizace projektu nesmí být ukonče-

na před podáním žádosti o  podporu 

v  MS2014+. Žádost o  podporu je tedy 

nutné předložit před datem předání upra-

veného návrhu regulačního plánu po  ve-

řejném projednání pořizovateli. Pokud je 

předmětem projektu více regulačních plá-

nů, tak některé upravené návrhy mohou 

být již předány, termín ukončení realizace 

projektu se vztahuje k  regulačnímu plánu, 

u kterého proběhl tento krok jako poslední.

Odbor územního plánování MMR připravil 

metodický návod k zadání regulačního plá-

nu z  podnětu nenahrazujícího územní roz-

hodnutí, který je k dispozici např. na: http://

www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/

Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanovis-

ka-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemni-

ho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-

-dokumentace-a-jejich-zmeny.
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Územní studie – datum zahájení 
realizace projektu, způsobilé výdaje

Datem zahájení realizace projektu se i v pří-

padě této podporované aktivity rozumí da-

tum prvního právního úkonu týkajícího se 

aktivit projektu, na  které jsou vynaloženy 

způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace 

projektu může být stanoveno nejdříve na 

1. 1. 2014, a  to i  v  případě, že první právní 

úkon byl učiněn před tímto datem.

Datem zahájení realizace projektu může 

být zejména datum předání zadání územní 

studie, zahájení zadávacího/výběrového ří-

zení, podpisu smlouvy s dodavatelem. Jed-

ná se o  datum ve  vztahu k  aktivitám pro-

jektu, na které jsou nebo budou uplatněny 

způsobilé výdaje v souladu s kapitolou 2.2 

Specifi ckých pravidel SC 3.3 IROP, která jsou 

nedílnou součástí výzvy č. 9 IROP.

Nadále platí, že datem ukončení realizace 

projektu na územní studie je:

a)  podání návrhu na  vložení dat o  studii 

do  Evidence územně plánovací činnosti 

po  schválení možnosti jejího využití po-

řizovatelem (v  případě ORP, která nemá 

pověření krajského úřadu dle stavební-

ho zákona). Pokud projekt obsahuje více 

územních studií, jedná se o datum podání 

návrhu na vložení dat o studii do Eviden-

ce územně plánovací činnosti po schvále-

ní možnosti jejího využití pořizovatelem, 

které proběhlo jako poslední; 

b)  vložení dat o studii do Evidence územně 

plánovací činnosti po schválení možnosti 

jejího využití pořizovatelem (v případě, že 

ORP má pověření krajského úřadu dle sta-

vebního zákona). Pokud projekt obsahuje 

více územních studií, jedná se o  datum 

vložení dat o studii do Evidence územně 

plánovací činnosti po schválení možnosti 

jejího využití pořizovatelem, které pro-

běhlo jako poslední. 

Také u  této výzvy se nastavený minimální 

limit celkových způsobilých výdajů nezmě-

nil a  zůstává ve  výši 200 tis. Kč pro jeden 

projekt (projekt však může zahrnovat více 

územních studií). 

Územní studie podporované ze SC 3.3 IROP 

musejí být zaměřeny na:

§  veřejnou infrastrukturu (a  to technickou 

a  dopravní infrastrukturu nebo veřejná 

prostranství),

§  na řešení krajiny.

Dále pak musejí projekty na zpracování územ-

ních studií splňovat tato specifi cká kritéria: 

§  územní studie ORP je zpracovaná na akci 

veřejné technické infrastruktury ve  vaz-

bě na  TEN-E (transevropské energetické 

sítě) nebo na  záměry vyplývající z  Politi-

ky územního rozvoje ČR (PÚR) na  území 

správního obvodu ORP, 

§  územní studie ORP je zpracovaná na akci 

veřejné dopravní infrastruktury ve  vazbě 

na  TEN-T (transevropské dopravní sítě) 

nebo na záměry vyplývající z PÚR na úze-

mí správního obvodu ORP, 

§  územní studie ORP je zpracovaná na ve-

řejná prostranství, v  souladu s  územním 

plánem pro vybrané území správního ob-

vodu ORP, 

§  územní studie řeší krajinu podrobně 

ve  všech souvislostech ve  vazbě na  ze-

lenou infrastrukturu, Adaptační strategii 

EU, protipovodňovou ochranu a  Evrop-

skou úmluvu o  krajině na  území správ-

ního obvodu ORP (řešené území územní 

studie krajiny bude vždy vymezeno pou-

ze v  rozsahu celého správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, v souladu 

s metodickým pokynem Zadání územní 

studie krajiny). 

Mezi způsobilé výdaje dle Specifi ckých pravi-

del výzvy pro žadatele a příjemce patří zejmé-

na: výdaje na nezbytné doplňující průzkumy 

a rozbory související se zpracováním územní 

studie v rámci projektu a zpracování územní 

studie a úprava územní studie pro schválení 

možnosti jejího využití pořizovatelem. 

Realizace projektu nesmí být ukonče-

na před podáním žádosti o  podporu 

v MS2014+ Žádost o podporu je tedy nut-

né předložit před datem podání návrhu 

na vložení dat o studii do Evidence územně 

plánovací činnosti po  schválení možnosti 

jejího využití pořizovatelem (v případě ORP, 

která nemá pověření krajského úřadu dle 

stavebního zákona) nebo před datem vlo-

žení dat o  studii do  Evidence územně plá-

novací činnosti po  schválení možnosti její-

ho využití pořizovatelem (v případě, že ORP 

má pověření krajského úřadu dle stavební-

ho zákona). Pokud je předmětem projektu 

více územních studií, některé mohou být 

již v EÚPČ evidovány, termín ukončení rea-

lizace projektu se vztahuje k  územní studii, 

u které proběhne tento krok jako poslední. 

Odbor územního plánování MMR připra-

vil ve  spolupráci s  MŽP metodický návod 

k  zadání územní studie krajiny, který je 

k dispozici např. na: http://www.mmr.cz/cs/

Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planova-

ni-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/

Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-

-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-je-

jich-aktualizace.

Dále Odbor územního plánování MMR připra-

vil i metodický návod pro pořízení a zpraco-

vání územních studií veřejných prostranství, 

který najdete např. na: http://www.uur.cz/

images/8-stanoviska-a-metodiky/32-uzemni-

-studie-verejneho-prostranstvi-03112015.pdf.

Upozorňujeme, že bya rovněž aktualizována 

Obecná pravidla IROP, která doplňují Speci-

fi cká pravidla pro žadatele a příjemce, a jsou 

rovněž závazná (http://www.dotaceeu.cz/

cs/Microsites/IROP/Dokumenty).

Aktivity ze SC 3.3 je možné podpořit také 

prostřednictvím specifi ckého cíle 4.1 „Posí-

lení komunitně vedeného místního rozvoje 

za  účelem zvýšení kvality ve  venkovských 

oblastech a  aktivizace místního potenciá-

lu“, výzva „Komunitně vedený místní rozvoj 

– dokumenty územního rozvoje“. Projekty 

jsou vybírány místní akční skupinou, která 

má schválenou strategii komunitně vede-

ného místního rozvoje (strategie CLLD). 

Seznam místních akčních skupin naleznete 

na  http://nsmascr.cz/seznam-mistnich-akc-

nich-skupin/. Místní akční skupina vybírá 

projekty na  základě svých kritérií. Jednou 

z  podmínek výběru projektů je soulad se 

strategií CLLD. Řídicí orgán IROP kontroluje 

při závěrečném ověření způsobilosti sou-

lad s  operačním program IROP. Kritéria pro 

závěrečné ověření způsobilosti vyplývají 

z  programového dokumentu IROP. Příjem-

ce se podílí na  spolufi nancování projektu 

5 % z  vlastních prostředků. Ve  výzvě může 

být příjemcem pouze obec s rozšířenou pů-

sobností. Vyhlášení výzvy je naplánováno 

v polovině roku 2016. Celková alokace výzvy 

bude 100 mil. Kč. Pravidla budou zveřejněna 

nejpozději v den vyhlášení výzvy. 

Informace k  Integrovanému regionálnímu 

operačnímu programu poskytuje Centrum pro 

regionální rozvoj České republiky na  jednotli-

vých krajských pobočkách (http://www.crr.cz/

cs/). Podrobnější informace k  výzvám z  IROP 

najdete také na http://www.dotaceEu.cz/irop.

Ilona Kunešová | Filip Novosád | Ondřej Pešek

Ministerstvo pro místní rozvoj

Poznámka redakce: 

Text byl rovněž publikován v časopise Urbanismus a územ-

ní rozvoj č. 3/2016; dostupné též z www.uur.cz.
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V  roce 2012 se pražští radní pod vedením 

TOP 09 rozhodli ukončit práce na konceptu 

územního plánu, který byl ve  fázi projed-

návání tisíců připomínek, a  zadali Institutu 

plánování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR) úkol 

vypracovat nový metropolitní plán. Primátor 

Hudeček tehdy vsadil na  schopnosti archi-

tekta Romana Kouckého, od něhož očekával 

inovativní a  razantní přístup a vytvoření re-

volučního dokumentu naplňujícího ambice 

odpovídající statusu evropské metropole.

První veřejné představení deseti tezí „ducha 

plánu“ v  červnu 2013 mělo být zahájením 

odborné diskuse, podobně jako na  webu 

IPR postupně zveřejňovaný Koncept odůvod-

nění. Jenže když byla kritika „ducha plánu“ 

označena za osobní útok na hlavního autora, 

diskuse navždy skončila, nejen mezi odbor-

níky, ale i v rámci IPR.

Názorový střet se dal očekávat po nástupu 

Matěje Stropnického na  místo náměstka 

primátorky. Stropnický se v článku Manifest 

interurbanismu ostře vyhranil proti způso-

bu práce Romana Kouckého a developery 

označil za  příživníky na  veřejných investi-

cích do  rozvoje. S odstupem času hodno-

ceno, představovaly postoje obou osob-

ností nejbohatší náměty k debatě o rozvoji 

města od konce devadesátých let. Naleze-

ní alespoň několika kompromisů mohlo 

být skutečným posunem vpřed, nejen pro 

oblast plánování, ale i  sdíleného vládnutí 

(odborně nazývaného governance) města. 

K tomu ale nedošlo.

Následná neochota IPR veřejně prezento-

vat připravovaný dokument vedla k  tomu, 

že se o  jeho vyvěšení na internet postarali 

v předstihu Piráti. Snaha vyhnout se diskusi 

o metodice metropolitního plánu pak vyús-

tila do situace, kdy Asociace pro urbanismus 

a  územní plánování zveřejnila Posouzení 

plánu, zpracované pro město. Ze závěrů 

Posouzení vyplývá, že připravovaný plán 

je nepřehledný, nesrozumitelný a  v  dů-

sledku nevhodný k  praktickému použití. 

A z důvodu nesouladu s platnými právními 

předpisy dokonce není ani způsobilý k ve-

řejnému projednání.

Praha s trochou závisti sleduje žebříčky hod-

nocení kvality života světových velkoměst, 

přičemž dvě sousední metropole se umís-

ťují tradičně na  příčkách nejvyšších: Vídeň 

a  Mnichov. Souvisí nějak plánování města 

s  kvalitou života v  něm? Urbanisté mohou 

prohlásit, že rozhodně ano. Ani Vídeň, ani 

Mnichov přitom nemají revoluční územní 

plán, ale jen tradiční plán určující různé způ-

soby využití území, doplněný plány regulač-

ními a několika navazujícími předpisy. A vše 

funguje, ve  městech se živě staví a  zvláště 

Mnichov rychle roste a bohatne.

Přestože plánování obou měst lze označit 

za  konzervativní, neznamená to, že by ne-

dokázala rychle reagovat na globální změny 

a své aktuální potřeby. Obě města vývoj sle-

dují a  vyhodnocují. Daleko větší důraz ale 

kladou na plánování strategické a projektové, 

které vychází mimo jiné i z očekávaného de-

mografi ckého a  ekonomického vývoje. Na-

příklad Mnichov počítá s nárůstem obyvatel 

do roku 2030 o 200 tisíc, čemuž musí odpoví-

dat i bytová výstavba. S růstem počtu obyva-

tel souvisí nová pracovní místa a ekonomický 

rozvoj. Zájem o příchod důležitých veřejných 

a  mezinárodních organizací a  fi rem je pak 

rozvojovou třešničkou na dortu, předmětem 

prestiže a soutěžení mezi městy.

Zásadní podmínkou efektivního územního 

rozvoje je dopravní infrastruktura a  veřej-

ná vybavenost. Nejen dálnice, letiště, ale 

i  veřejná doprava, školy a  dostatek zeleně 

jsou rozhodujícím kritériem při volbě sídel 

fi rem, institucí a domácností. Plánuje se ne-

jen v administrativních hranicích města, ale 

i  v  regionálním měřítku. Mnichovská regio-

nální metropole čítá pět milionů obyvatel.

Územní plánování většiny západoevrop-

ských měst vychází z  konceptu udržitelné-

ho rozvoje. Kromě územních plánů mají 

města speciální městské politiky, napří-

klad ty mnichovské jsou zaměřené na 

městskou obnovu (Sanierung) či udrže-

ní stávajícího charakteru území (Erhal-

tungssatz). Tyto politiky omezují práva vlast-

níků a  investorů zákazem rekonstrukcí na 

nadstandardní bydlení, zmrazením cen ne-

movitostí před veřejnými investicemi do sa-

nace vymezených čtvrtí (zhodnocení je vrá-

ceno městu) nebo zákazem rušení funkce 

bydlení (Umwandlungsverbot). Další progra-

my a pravidla rozvoje se týkají výstavby do-

stupného bydlení nebo udržení drobného 

podnikání v centru města.

Cílem těchto protitržních opatření je udržet 

ve městech ve jménu obecné prospěšnosti 

sociální a  funkční smíšenost. Posuzují-li se 

stavební záměry, pak i z hlediska naplňová-

ní těchto městských politik.

Jedním z  úkolů územního plánu je vymezit 

plochy pro nový rozvoj, ať již na okraji města, 

či v rámci oblastí, které čeká přestavba nebo 

obnova. Pro další růst jsou tyto plochy zásad-

ní. Města mají dávno spočítáno, že rozrůstání 

v  podobě suburbanizace představuje riziko 

pro veřejné rozpočty a  fungování dopravy. 

Většina z nich proto razí strategii růstu města 

ve městě. Pokud se ve městě nacházejí nevy-

užívané průmyslové, armádní nebo dopravní 

plochy způsobilé k  transformaci, ocitají se 

ve středu zájmu jak jeho vedení, tak investorů.

Tradiční praxe Mnichova i Vídně spočívala 

v  nákupu pozemků, jejich vybavení infra-

strukturou a  prodeji investorům. Účelem 

veřejných investic bylo přilákat ty soukro-

mé. Zhruba posledních deset let ale většina 

západoevropských měst nedisponuje ani 

pozemky, ani prostředky na vlastní develop-

ment. Řešení spočívá v hledání nových rolí 

v plánování a investování.

Mnichov k  nové situaci přistoupil realistic-

ky: Město zpracovalo jednoduchý návod 

výměny práv na výstavbu za podíl soukro-

mých investorů na fi nancování veřejné in-

frastruktury nazvaný Sozialgerechte Boden-

nutzung. Neumožňuje současný územní 

plán developerům realizaci zamýšleného 

projektu? Město schválí regulační plán 

s  novými funkcemi a  parametry výstavby, 

ale poměrně velký podíl z  ekonomického 

zhodnocení pozemků musí developer vě-

novat na  výstavbu infrastruktury (komuni-

kace, občanská vybavenost, dostupné by-

dlení, zelené plochy). Vlastníci-developeři 

s městem odsouhlasí výši plánovacího zis-

ku a uzavřou plánovací smlouvu.

Město je natolik profesionálně vybavené, 

že je schopno se soukromými developery 

vyjednávat o nákladových a tržních cenách 

a ziscích. Podmínky jsou dány předem, vy-

jednávání jsou transparentní.

Umožní připravovaný metropolitní plán po-

dobný přístup, jaký se uplatňuje v  Mnicho-

vě či ve Vídni? Ze zveřejněných dokumentů 

(R)evoluce v pražském plánování. 
Může metropolitní plán naše hlavní město 
přiblížit Vídni nebo Mnichovu? 



a k t u a l i t y  A U Ú P  |  9 8  |  2 0 1 6  |  s t r a n a  1 0

vyplývá, že jeho autoři vycházeli z  poněkud 

jiného pohledu na město a plánování vůbec.

Metropolitní plán nesleduje prioritně logiku 

provázání strategického a  územního pláno-

vání a  navazujících rozvojových projektů. 

Většinu energie věnovali zpracovatelé tak-

zvaným stabilizovaným, tedy již zastavěným 

plochám. Metropolitní plán založil novou 

metodiku na identifi kaci lokalit, jejich charak-

teru a nastavení regulace. V těchto plochách 

se ale zásadní rozvoj města neodehrává.

Pravidla pro rozvoj stabilizovaných území 

mohou být velmi jednoduchá. Mnichov 

na  ně uplatňuje jeden paragraf stavebního 

zákona, podle kterého je v nich povolen pou-

ze takový rozvoj, který respektuje současný 

stav v  rámci stavebních bloků vymezených 

ulicemi. Nová výstavba musí respektovat sou-

sední míru zastavění, výšku zástavby a řídit se 

stavební nebo uliční čárou a  předepsanými 

odstupy. Stavební záměry musejí respektovat 

funkce, které jsou územním plánem v bloku 

povoleny. Vyžaduje-li území větší zásahy, je 

zahrnuto do území s regulačním plánem.

To znamená, že nestačí v  územním plánu 

označit místa, kde je povolena výšková zá-

stavba s uvedením maximálního počtu pa-

ter, jak to místy razantně navrhuje metropo-

litní plán. Taková změna je vždy podmíněna 

schválením regulačního plánu, pravidly pro 

navrhování výškových staveb a podmínka-

mi pro Sozialgerechte Bodennutzung.

Metropolitní plán odsunul řešení budoucnos-

ti rozvojových a transformačních ploch na ne-

určito. Nenavrhl základní strukturu ani postup 

pro rozvoj vymezených velkých transformač-

ních lokalit, což je zásadní úkol městského 

plánování. Chtěl být dokumentem fl exibil-

ním, který by na  rozdíl od  současného plat-

ného územního plánu z roku 1999 nevytvářel 

tlak na potřebu změn územního plánu. Neur-

čitost je ale právě to, co investoři ani město 

v nestabilizovaných plochách nepotřebují.

Pokud město jasně nedefi nuje příslušné zása-

dy a postupy, jsou investoři odkázáni na opa-

kované pořizování studií a  plánů, jejichž 

schvalování se zdá být právě u  těch nejvý-

znamnějších lokalit typu nádraží Bubny, žiž-

kovské a Masarykovo nádraží, Smíchov nebo 

Rohanský ostrov nekonečné. Od neustálého 

neschvalování záměrů je jen krůček k neprů-

hledným jednáním. A  takové postupy pak 

vedly v minulých letech k vytvoření naprosté 

nedůvěry mezi jednotlivými aktéry rozvoje – 

od developerů po občanské aktivisty.

Pražští radní se rozhodli pro experiment 

v  podobě metropolitního plánu. Ze strany 

města takové rozhodnutí vyžaduje důsled-

nou kontrolu a profesionalitu v řízení zpraco-

vatele. Avizovaným odvoláním ředitele IPR 

architekta Petra Hlaváčka se situace nevyřeší. 

Ačkoliv mohou mít odborníci k novému plá-

nu mnoho připomínek, ředitel Hlaváček byl 

jedním z  mála profesionálů, který stranám 

s různými názory dokázal naslouchat a vést 

je k debatě. O to větší je škoda, že to odnáší 

i za to, že sebestředného autora metropolit-

ního plánu Romana Kouckého, o jehož dal-

ším působení v rámci IPR se rovněž diskutu-

je, nedokázal včas usměrnit.

Lucie Doleželová

[Článek vyšel v Salonu – příloze deníku Právo dne 23. 6. 

2016, © Právo 2016. Text je dostupný rovněž na: https://

www.novinky.cz/kultura/salon/407401-r-evoluce-v-

-prazskem-planovani-muze-metropolitni-plan-nase-

-hlavni-mesto-priblizit-vidni-nebo-mnichovu.html. 

Uveřejněno s laskavým svolením redakce deníku Právo 

a autorky textu].

Poznámka redakce: 

Posouzení metropolitního plánu bylo zpracováno 

členy Asociace pro urbanismus a  územní plánování 

na základě objednávky Magistrátu hl. n. Prahy ze dne 

12. 1. 2016. Posudek byl dokončen a odevzdán ke dni 

18. 3. 2016. Následná aktualizace posouzení návrhu 

metropolitního plánu – manažerské shrnutí, bylo pře-

dáno pořizovateli 31. 5. 2016.

Posudek zpracovali členové Asociace: 

doc. Ing. arch. Petr Durdík, Ing.  arch. Alena Hořejší, 

doc.  Ing.  arch. Ivan Kaplan, Ing.  arch. Pavel Koubek, 

Ing.  Iveta Laštůvková, doc.  Ing.  arch. Jan Mužík, CSc. 

a Ing. arch. Petr Vávra. 

Posouzení metropolitního plánu vč. přílohy posouzení 

využitelnosti metropolitního plánu v praxi je dostupné 

na webových stránkách Asociace: 

http://www.urbanismus.cz/assets/user/novinky/Po-

souzení %20MP.pdf a 

http://www.urbanismus.cz/assets/user/novinky/Po-

souzení %20MP.pdf.

Kompletní dokumentace (návrh ke  kontrole pořizo-

vatelem) je k  dispozici na  stránkách IPR http://www.

iprpraha.cz/zverejneninavrhu

Ve  dnech 17. až 25. dubna 2016 se usku-

tečnila studijní cesta, která směřovala na jih 

Španělska, do  slunné Andalusie (španělsky 

Andalucía) ležící na  pobřeží Středozemní-

ho moře a  Atlantského oceánu. Metropolí 

„Autonomního společenství Andalusie“, jak 

se region ofi ciálně nazývá, je město Sevilla. 

V neděli 17. 4. odpoledne jsme se shromáž-

dili na Letišti Václava Havla v Praze a večer 

se letecky přepravili na mezinárodní letiště 

ve městě Málaga. Zde nás již očekával auto-

bus společnosti „Paco Pepe“ a byli jsme pře-

vezeni k ubytování v hotelu Ibis, kde jsme 

následně strávili tři noci. Kvůli poměrně 

pozdní hodině (22:00) jsme nestihli nic jiné-

ho než se ubytovat, ale zaznamenali jsme 

pozitivní skutečnost, že se hotel nachází jen 

kousek od historického centra města. 

Program byl Tomášem Sklenářem a Vítkem 

Řezáčem již tradičně pečlivě připravený 

(spočítaný téměř na minuty, jak je u Tomá-

še zvykem), ale již v pondělí 18. 4. jsme kvůli 

nedorozumění se španělský-

mi kolegy na radnici v Málaze 

museli improvizovat a  místo 

plánované návštěvy na  rad-

nici jsme hned po  ránu vy-

jeli do  jednoho z  tzv. bílých 

měst, do  města Álora. Pueb-

los Blancos („Bílá města“) jsou 

charakterizována malými bílý-

mi domky s červeně a hnědě 

zbarvenými střechami, jsou 

vystavěny na kopcích, z nichž 

je krásný výhled do  krajiny, 

propleteny úzkými dláždě-

nými uličkami, doplněny ne-

zbytnými kostelíky, a to všechno dohromady 

vytváří jejich neopakovatelnou starobylou 

atmosféru. Pueblos Blancos jsou v andaluské 

krajině podobnými perlami jako naše údolní 

Álora – pohled na část města

Andalusie 2016 – Studijní cesta AUÚP
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vesničky s  červenými sedlovými střechami. 

Je třeba říci, že právě v  důsledku nepláno-

vané změny programu začala „ochutnávka“ 

Andalusie nečekaně mile. Městečko Álora 

bylo totiž úžasné nejen svým vnějším půso-

bením v krajině, ale i svou poklidnou a typic-

ky španělskou atmosférou – pěkně upravená 

veřejná prostranství zjevně každodenně uží-

vaná k setkávání (posezení starších občanů 

na  lavičkách, pobíhání dětí na  hřišti, probí-

hající anketní akce na náměstí před radnicí), 

příjemné kavárničky v ulicích, prostě veřejný 

prostor žijící a  pulzující lidmi, jejichž spěch 

při cestě do práce nebo za nákupy vykazuje 

výrazně méně stresu a výrazně více úsměvů 

než u  nás. Procházka úzkými zastíněnými 

a poměrně strmými uličkami směrem k do-

minantě na  kopci nám dala nahlédnout 

do každodenního života obyvatel ve městě, 

které je tak trochu stranou obvyklých turis-

tických tras, ale o to opravdovější. 

Pondělní odpoledne a později také část stře-

dy bylo věnováno poznávání Málagy. Má-

laga je správním centrem provincie Málaga 

na  jihovýchodním pobřeží Středozemního 

moře. Je samozřejmé, že jsme navštívili ze-

jména významné památky: pevnost Alcaza-

ba (maurská pevnost z  11. stol.) se zvláštní 

atmosférou dvorků protkaných důmyslnými 

vodními kanálky, starověké ruiny římského 

amfi teátru s novodobou stavbou zázemí pro 

její současné využití (divadelní a  koncertní 

představení), katedrálu Catedral de la En-

carnación vybudovanou křesťanskými do-

byvateli r. 1528 namísto velké mešity, která 

je známa spíše pod názvem „La Manquita“ 

(„Ta jednoramenná“), protože kvůli nedo-

statku peněz nebyla nikdy dobudována její 

druhá věž. Kromě památek jsme nemohli 

minout býčí arénu „La Malagueta“ s  prů-

měrem 50 m a cca 14 000 místy pro diváky 

(jedna z největších arén ve Španělsku) a také 

nebylo možné vynechat „Paseo del Parque“ 

nebo také „Parque de Málaga“ – park navr-

žený jako botanická promenáda s celkovou 

plochou cca 30 000 m2. Milovníci výtvarné-

ho umění si také nenechali ujít příležitost 

navštívit Museo Picasso, kterému bylo da-

rováno zděděných 204 děl zdejšího rodáka 

Pabla Picassa. Někteří kulturní „barbaři“ vstup-

né do muzea ochotně zaměnili za ochutnáv-

ku „vina Málaga“, typického místního vína 

s barvou, cukernatostí i konzistencí ne nepo-

dobnou našemu vínu slámovému. 

Úterý 19. 4. bylo věnováno celodenní ná-

vštěvě Granady. Granada je středisko stej-

nojmenné provincie a  je nazývána perlou 

Andalusie. Zde nás čekala prohlídka maurské 

Alhambry, středověkého komplexu pevností 

a paláců maurských panovníků Granady, jež 

se rozkládá na  ploše cca 14 ha. 

V  rámci pokusů vyfotografovat 

celý komplex z patřičného odstu-

pu jsme absolvovali rozsáhlou pro-

cházku městem. Ohromující do-

jem z rozsáhlosti celého komplexu 

byl korunován dokonalým kamen-

ným „krajkovím“ vnitřní výzdoby 

sálů, dvorů a zahrad, neuvěřitelně 

propracovanými rozličnými de-

taily na obrovských plochách stěn, 

stropů, sloupů, průčelí a  dlažeb 

v maurské části komplexu. Někte-

ré části Alhambry byly přestavě-

ny nebo dostavěny křesťanskými 

vládci, ale tyto počiny, ač majestát-

ní, jsou stále vnímány spíše jako 

znehodnocení původní maurské 

architektury. Navštívili jsme také 

letní palác Generalife s  dochova-

nou maurskou zahradou a  typic-

kým dlážděním v granadském sty-

lu – z říčních oblázků. Pro opravdu 

klidnou procházku zahradami 

Generalife bychom pro jejich roz-

sáhlost potřebovali mnohem více 

času, než nám bylo vyměřeno. 

Kromě návštěvy granadské kated-

rály s královskou kaplí Capilla Real 

(s  náhrobky katolických králů Fer-

dinanda a Isabely) by bylo hříchem 

nenavštívit starou čtvrť Albayzín 

s křivolakými uličkami, kde jsme si 

plnými doušky užívali atmosféru 

starého města. Večer jsme se vrátili 

do hotelu v Málaze. 

Ve středu 20. 4. jsme odjeli do Se-

villy, kde jsme se věnovali zejména 

prohlídce pamětihodností města. 

Sevilla je významným přístavem 

a  hlavním městem Andalusie, 

s bohatou historií zaznamenanou 

od  9. století př. n. l. a  zahrnující 

vývoj od  Féničanů přes maurské 

období a  reconquistu končící 

roku 1492 dobytím Granady Isa-

belou Kastilskou a Ferdinandem II. 

Aragonským. Po  objevení Ame-

riky roku 1492 Kryštofem Kolum-

bem se Sevilla také stala jediným 

přístavem ve  Španělsku, odkud 

mohly vyplouvat lodě do Nového 

světa, a  jediným přístavem, kam 

mohly být dováženy suroviny z  Ameriky. 

Je nasnadě, že obrovský význam města se 

projevil i v jeho rozvoji a množství památek 

hodných naší pozornosti. Protože památek 

a  míst, které stojí za  zhlédnutí, je v  Seville 

mnoho, byl na  prohlídku města vyhrazen 

také celý pátek 22. 4. , a to včetně odborné 

části v doprovodu španělských kolegů. 

Začali jsme v  malém námořním muzeu 

ve věži Torre del Oro – maurská věž s cim-

buřím z  13. století sloužící dříve k  ochraně 

přístavu. Staré námořní mapy a  zobrazení 

světa tak, jak jej viděli v  dobách slavných 

zámořských plaveb, bylo zajímavým zážit-

kem. Za  všechny úžasné památky a  zají-

mavá místa, která jsme ve středu a v pátek 

Málaga – pobřežní promenáda se stíněním

Málaga – pohled z Alcazaby na býčí arénu „La Malagueta“

Málaga – Alcazaba s pozůstatky římského amfi teátru

Granada –  Alhambra, Patio de los Leones – Fuente de los Leones 

(Lví fontána)
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ve městě navštívili, stojí za to jmenovat ze-

jména Katedrálu a  la Giralda s  nádhernou 

kaplí Capilla Mayor, nádvořím Patio de los 

Naranjos, náhrobkem Kryštofa Columba 

a nezapomenutelnou věží La Giralda – zvo-

nicí katedrály z  maurského období s  krás-

ným výhledem. Mimořádným zážitkem 

byl také královský palác Real Alcazar tvořící 

s  navazujícími zahradami rozsáhlý pohád-

kový komplex ne nepodobný granadské 

Alhambře (od  r. 1364 až dodnes je tento 

palác královským sídlem). Mnohé z nás však 

oslovily a pohladily po duši také procházky 

malebnými zákoutími staré židovské čtvrti 

Barrio de Santa Cruz, kde ve  změti bílých 

uliček bylo možné nahlížet do  andalus-

kých dvorků, případně zde chvilku posedět 

v kavárně či restauraci. Význam a bohatství 

města dokládají další stavby jako např. Casa 

de Pilatos nebo samotná budova radnice. 

Ve  městě je též muzeum Archivo General 

de Indias s dokumenty o kolonizaci Nového 

světa. Atmosféru města ovlivňuje řeka Gua-

dalquivir a celá čtvrť El Arenal u ní. 

Cestou jsme z oken autobusu zahlédli také 

most Puente del Alamillo (autor Santiago 

Calatrava) – most postavený u  příležitosti 

světové výstavy Expo v  Seville se 142 met-

rů vysokým pylonem nakloněným v  úhlu 

58 stupňů, který bez potřeby protiukotvení 

vyvažuje mostní konstrukci o  rozponu 200 

metrů, s  níž je spojen 13 páry ocelových 

lan. Stavba, v níž se snoubí krása a elegance 

s důmyslností technického provedení. 

Čtvrtek 21. 4. jsme strávili návštěvou Cór-

doby, která je opět hlavním městem stej-

nojmenné provincie. Zde nás také čekala 

odborná část programu s  kolegy z  místní 

radnice. Pravděpodobně nečekali, že nás 

přijde tolik, protože zvolená místnost pro 

výklad o  historii, postupném rozvoji měs-

ta a  územně plánovacích dokumentacích 

byla malá a většina z nás musela výklad vy-

Sevilla – katedrála, El Patio de los Naranjos 

slechnout vestoje, 

což bylo poměrně 

náročné. Odborný 

výklad byl zajímavý 

stejně jako srovnání 

principů územního 

plánování a  způ-

sobů a  podmínek 

pro povolování sta-

veb ve Španělsku 

a  u  nás, který jsme 

si ujasňovali v  ná-

sledné diskusi. 

Po odborné části 

jsme vyrazili do ulic 

Córdoby, kde nás 

samozřejmě čekala prohlídka vyhlášené cór-

dobské mešity-katedrály La Mezquita. Jedná 

se o původně středověkou mešitu, do které 

byla v  16. století vestavěna katedrála zasvě-

cená Neposkvrněnému početí Panny Marie. 

Dnes slouží jako římskokatolická katedrá-

la, ale v  době, kdy byla tato část Španělska 

spravována Maury, sloužila jako Velká mešita 

v Córdobě. Od vítězství křesťanů zde dodnes 

nebyly povoleny muslimské modlitby. Stavba 

je dlouhá 179 m a široká 134 m a rozkládá se 

na 23 000 m2, což z ní dělá jednu z největších 

sakrálních staveb na  světě. Asi 860 sloupů 

v pravidelných řadách je spojeno charakteri-

stickými dvojitými oblouky nad sebou a celý 

prostor má jedinečnou neopakovatelnou 

atmosféru. Obdivovali jsme nádherně zdobe-

ný mihráb (výklenek ve středu stěny mešity, 

orientovaný směrem k Mekce – slouží k urče-

ní směru modlitby) a nevěřícně jsme kroutili 

hlavami ve snaze pochopit poměrně brutální 

zásah do původní mešity vestavěním vysoké 

renesanční lodi s kupolí do jejího středu. Ani 

tento zásah kupodivu 

kouzelnou atmosféru 

místa nedokázal zni-

čit. Kombinace islám-

ských a  křesťanských 

symbolů v  jednom 

„chrámu“ vyznívá po-

divně, vyvolává smíše-

né pocity a nutí k váž-

nému zamyšlení nad 

smysluplností stálého 

„boje“ různých nábo-

ženství a zločinů vede-

ných ve jménu těchto 

náboženství v  historii 

i  v  současnosti. Ale 

atmosféra jakéhokoliv 

chrámu má vést člo-

věka k  zamyšlení nad 

sebou i  nad světem, 

takže je vše vlastně 

v pořádku. Jen jsme se divili, že ozbrojených 

vojáků kolem mešity-katedrály je tak málo… 

Zajímavý byl i  Alcazár de los Reyes Cristia-

nos (palác křesťanských králů) ze 14. století, 

postavený na půdorysu staršího arabského 

paláce, krásné byly zejména jeho zahrady 

s  vodními terasami a  vodotrysky. Kouzel-

ná byla procházka po  starém židovském 

a arabském městě Juderia s malebnými ulič-

kami a dvorky a poklidné a romantické byly 

i jiné uličky a náměstíčka starého města. 

Nelze opomenout také starověký římský most 

Puente Viejo s 16 oblouky, postavený Římany 

po  roce 45 př. n. l., zbytky římského chrámu 

z 1. století blízko radnice a velký počet kostelů, 

které v tomto městě rovněž stojí za pozornost. 

Večer jsme se vrátili do hotelu v Seville a ně-

kteří „účastníci zájezdu“ si ještě nad rámec 

organizovaného programu dopřáli zcela 

nevšední zážitek – návštěvu sevillského 

klubu s  amatérským fl amencem, při jehož 

provedení diváci místy zapomínali dýchat. 

A  jako „bonus“ navíc obdrželo pár oprav-

dových vytrvalců pozdně večerní posezení 

v restauraci na jednom z mnoha nočním ži-

votem pulzujících náměstí, kde byli svědky 

neuvěřitelného koncertu „party“ jednadva-

ceti kytaristů a  zpěváků zpívajících tklivé 

i  veselé andaluské písně. Nepopsatelnou 

atmosféru těchto okamžiků nelze slovy vy-

jádřit – to se musí zažít. 

V  pátek 22. 4. probíhal odborný program 

a setkání s kolegy v Seville a další část dne 

byla věnována i  moderním stavbám a  do-

končení prohlídek památek. Z  pátečního 

odborného programu asi nejvíce zaujala 

zevrubná prohlídka sevillské býčí arény Pla-

za de Toros de La Maestranza z  18. století 

Córdoba – římský most s věží
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navštívili vysoký mys s  opičí kolo-

nií, jeskyni sv. Michala s  krásnou 

krápníkovou výzdobou, která je 

používána také pro pořádání kon-

certů a několik kilometrů dlouhou 

vojenskou chodbu vybudovanou 

ve skále pro vojenské účely (využí-

vanou v obou světových válkách). 

Z  výšky jsme si zde prohlédli po-

divuhodnou dopravní průsečnou 

křižovatku vzletové dráhy letiště 

a  hlavní příjezdové komunikace, 

vzletovou dráhu vycházející z moře 

a  také urbanisticky zvláštní umís-

tění hřbitova přímo v  sousedství 

vzletové dráhy. 

Cestou z  Gibraltaru jsme projeli 

Costa del Sol s výhledem na Afriku 

a večer jsme pak strávili v  jednom 

z  nejhonosnějších evropských le-

tovisek, které navštěvují králové 

i fi lmové hvězdy – v letovisku Mar-

bella. Zde jsme měli i poslední uby-

tování (poněkud skromnější než 

ony fi lmové hvězdy) a  při večerní 

procházce jsme mohli obdivovat 

široký pěší bulvár Avenida del Mar, 

ozdobený sochami Salvadora Dalí-

ho a  chvíli si užít noční atmosféry 

kaváren a restaurací na dlouhé po-

břežní promenádě. 

V  neděli 24. 4. jsme se pomalu 

přibližovali k plánovanému večer-

nímu odletu z Málagy. Zajeli jsme 

kousek do vnitrozemí, do starého 

města Ronda, které se rozkládá 

na  masivní skále a  na  obou stra-

nách strmé vápencové rozsedliny. 

Strmé vápencové stěny kaňonu 

El Tajo, který je místy až 130 m hlu-

boký, překlenuje most z 18. století 

Puente Nuevo. Most dříve sloužil 

jako městské vězení a  tento účel 

plnil naposledy v době občanské 

války (tyto události popsal Ernest 

Hemingway v  knize Komu zvo-

ní hrana a  Rondu si zvolil za  své 

letní sídlo). Ve městě je také býčí 

aréna postavená v roce 1781, kte-

rá patří k nejstarším ve Španělsku, 

a  odtud také pochází tradice zá-

pasů toreadorů s  býky bez koní 

(v  počátcích toreadoři bojovali 

s býky na koních). Právě býčí zápa-

sy a  tradice zápasnického umění 

jsou prý největším lákadlem k ná-

vštěvě Rondy, ale většina turistů 

– stejně jako my – obdivuje spíš 

úžasnou polohu města na  skále 

a nádherné výhledy. 

Cádiz – veřejný prostor před budovou radnice

Cádiz – výhled na město z věže katedrály

Gibraltar – letištní plocha končící v moři

Ronda – město na skále

s  barokní dvoubarevnou fasádou, uvnitř 

s  nádhernými arkádami a  se stálou výsta-

vou dokumentující historii býčích zápasů, 

kostýmy a fotografi e významných toreadorů 

apod. Prohlédli jsme si také moderní stavbu 

Metropol Parasol (autorem je německý ar-

chitekt Jürgen Mayer). Jedná se o obrovskou 

dřevěnou konstrukci ve  tvaru slunečníků, 

která se na  ploše 5 000 m2 rozprostírá nad 

centrem města. Stavba byla dokončena 

v  r. 2011 a  její technický stav po  pouhých 

pěti letech v nás budil spíše rozpaky. Údaj-

né slunečníky jsme si pro sebe přejmenovali 

na „divné dřevěné houby“ a stavba rozhod-

ně vyvolala diskusi i mírné rozpaky. 

Sobota 23. 4. byla přejezdovým dnem, 

i  když ve  skutečnosti se jednalo jen 

o  250 km. První zastávkou byl Cádiz, pří-

stavní a  rybářské město obklopené takřka 

ze tří stran Atlantikem. Cádiz se proslavil 

jako hlavní přístav zejména při dobývání 

Nového světa a  s  tím související bohatství 

je dokumentováno úžasnou barokní kate-

drálou. Neopomenuli jsme si prohlédnout 

nový most (realizovaný před rokem), který 

je unikátní stavbou, a  poté jsme vstoupili 

do  ruchu Cádizu, který je znám zejména 

rozvinutým loďařským a  rybářským prů-

myslem. Byli jsme udiveni a  okouzleni 

malebnou a  velmi živou atmosférou ne-

spočetných úzkých a nekonečně dlouhých 

uliček, s  množstvím malých „náměstíček“ 

otevírajících se v místech, kde se uličky kři-

žují. Pavučina uliček byla doplněna patřič-

ně upravenými velkými veřejnými prostory 

u  významných budov ve  městě (radnice, 

katedrála) a v kontrastu s tím jsme některé 

kostelíky hledali právě v  těch starých ulič-

kách, kde byly součástí staré uliční zástavby. 

Neuvěřitelně rušné město, pouliční divadlo 

s  množstvím živých herců, nabízející však 

zcela jiný ruch než obvyklá velkoměsta – 

ruch v lidských měřítcích, komorní, příjem-

ný. Originální atmosféru měla také měst-

ská tržnice Mercado Central de Abastos 

Ayuntamiento de Cádiz, která – jak jinak 

– nabízela převážně čerstvé úlovky ryb, dal-

ších mořských plodů, vcelku i  po  částech 

(některé nabízené zboží jsme nedokázali 

ani pojmenovat). Návštěva tržnice byla pro 

všechny gurmány exkluzivním zážitkem. 

Z Cádizu jsme přejížděli na Gibraltar. Po ces-

tě jsme se zastavili u přístavu Algeciraz, odkud 

je nádherný pohled na celý Gibraltar. Britské 

území, které dodnes slouží také vojenským 

účelům, je touto okolností poznamenáno – 

ne všude je povolen přístup a  některé čás-

ti města vykazují podobné znaky jako naše 

vojenské „brownfi eldy“. Samozřejmě jsme 
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Byl jednou jeden dřevorubec, který měl dva 

potomky v  předproduktivní věkové skupi-

ně 0–15 let – Jeníčka a Mařenku. Byli chudí, 

protože žili v malém sídle lokálního význa-

mu, mimo rozvojovou oblast i osu. Dokon-

ce tu nevedl ani žádný koridor technické 

infrastruktury. Otec pracoval na PUPFL, děti 

většinou na  ZPF. Žila s  nimi zlá macecha. 

Ta hlavně přemýšlela, jak zaměstnat ne-

vlastní děti. Jednoho dne se jich rozhodla 

zbavit docela, aby měla celou světnici jen 

pro sebe. Z podnětu a na žádost macechy 

zavedl otec obě děti do hlubokého lesa. Šli 

dlouho, předlouho. Když opustili BV, kráčeli 

po DS mezi ZS, přes NZ až k NSpz. Jenom 

NPéčku se vyhnuli! Ani si nevšimli, že pře-

kročili hranice CHOPAV i CHKO a byli v NL.

„To je ale divný les“, divil se Jeníček. „Máš 

pravdu, chlapče, to je les zvláštního určení“, 

řekl tatínek. „Vy tu zatím sbírejte houby, ja-

hody i maliny a poslouchejte, jak já o kus dál 

pracuji“. Pak odešel.

Děti poslušně plnily tatínkovo přání a košíky. 

Až do soumraku pilně sbíraly lesní plody, zce-

la v souladu s úkoly a cíli, které jim stanovil 

otec. Najednou si však s  hrůzou uvědomily, 

že už neslyší ani vzdálené údery otcovy seky-

ry do staletých dubů. Byly od něj příliš daleko! 

A cestu domů neznaly... Jejich slabou strán-

kou byl i  hlad. Naštěstí Honzík v  kapse ob-

jevil starou kůrku, Mařenka dokonce novou 

PÚRku a kousek ZÚRky. Rozdělili se v měřítku 

1 : 1, pojedli a společně projednali svoji situa-

ci. Brzy poté se ozvala větší hrozba – žízeň! 

Jedinou příležitostí k  jejímu odvrácení bylo 

najít studánku. Našli. Ale ouha! Studánka 

měla stanovené ochranné pásmo I. stupně! 

Tak musely děti hledat dál, až přišly k malé-

mu potůčku. Přestože to nebyl vodohos-

podářsky významný, natož vodárenský tok, 

žíznivá děcka se z něj dosyta napila. A hned 

jim bylo lépe. Ale jen do doby, než se projevil 

nejhorší limit večerního lesa – tma! Napadl je 

skvělý plán: na žádost Mařenky vylezl Honzík 

na nejvyšší strom, coby přirozenou krajinnou 

dominantu, aby měl přehled o všech prvcích 

nadmístního významu. A dobře udělal! V dáli 

uviděl izolované sídlo v krajině, zcela mimo 

souvisle zastavěné území. Konečně měly děti 

cíl! I vydaly se k němu...

Když přišly blíže, nevěřily vlastním očím: stá-

la tam chaloupka, vymykající se všem obvyk-

lým regulativům – celá z perníku!

Střecha plná jídla, jen komín 

byl od Schiedela!

Jakmile ulomily první tašku, 

aby snížily výšku hřebene 

střechy na požadovanou úro-

veň, zavrzaly dveře. A v nich 

stáli dědek s  bábou. Jen co 

provedli průzkum a  rozbor 

situace, hnali milé děti ze 

střechy koštětem, kterým to 

tuze bolelo. Je to účinný ná-

stroj k regulaci střešní krajiny, 

zejména když je nový. Děti 

Variace na pohádkové téma aneb Urbanistův útěk od reality
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nečekaly na uplynutí žádné lhůty, skočily hned 

dolů a dosedly přímo do mechu pod chaloup-

kou. Ještě klika, že střecha byla sedlová!

Jenda s  Mařenkou, bolestivě se držíce za 

všechny dotčené orgány, utíkali pryč jak 

ve zrychleném řízení. Jaká byla jejich radost, 

když opustili ochranné pásmo PUPFL, pře-

kročili hranici intravilánu a  vběhli na  staré 

známé prostranství veřejné.

A tak končí pohádka,

jak děti plány zkřížily.

Tátu soud dal za vrátka

pro zanedbání výživy. 

I macecha už je pryč,

byl to jenom sen:

Cukr, perník, žádný bič,

rychle odtud ven!

Rodná chaloupka už není –

padla s asanací.

Jeník pozemku si cení,

brzy začne s prací.

„Po chaloupce proluka,

– jasná plocha přestavby!

Co bych to byl za kluka,

hnedka se dám do stavby!“

Mařka říká: „Dobře, hochu“,

perník nechci vidět více,

máme rozvojovou plochu,

postavíme Pardubice!“ 

Ať s komínem nebo bez,

hlavně jako VPS!

S pomocí Boženy Němcové, stavebního, lesní-

ho a vodního zákona, PÚR, ZÚR, MINISu a do-

tčených orgánů (zejména ruky) po  částech 

v letech 2013–2016 sepsal

Lukáš Zemánek

Cestou z  Rondy do  Málagy jsme z  autobusu 

zachytili nádherný pohled na akvadukt Águila. 

Málagou jsme pouze projížděli na cestě do jes-

kynního komplexu Cuevas de Nerja, v němž 

se zachovaly 2000 let staré nástěnné malby. 

Tyto malby jsme však nezhlédli, protože jesky-

ně byly zavřené. Trochu jsme zalitovali, že jsme 

se mohli raději déle zdržet v malebné Rondě, 

a protože okolí jeskynního komplexu neskýtalo 

nic zajímavého, přejeli jsme rovnou do menší-

ho pobřežního letoviska Nerja na  útesu nad 

mořem. Zde jsme se kochali širokým rozhledem 

po  pobřeží ze skalnatého výběžku El Balcón 

de Europa a  po  krátké procházce a  úvaze, že 

bychom tady chvíli vydrželi odpočívat, jsme 

ušetřený čas povětšinou věnovali posezení 

v  restauraci u  pozdního odpoledního oběda 

před defi nitivním odjezdem na letiště a přípra-

vami na odlet domů. 

Z  Málagy jsme odlétali v  neděli večer 

po desáté hodině a na  letišti v Praze jsme 

přistáli v pondělí 25. 4. po jedné hodině ran-

ní. Po překonání prvotního teplotního šoku 

(Málaga 25 stupňů, Praha 9 stupňů) jsme se 

rozjeli do svých domovů. 

Výlet do slunné a památkami a historií nabi-

té Andalusie naše očekávání rozhodně ne-

zklamal. Byl nádhernou ochutnávkou míst, 

kde by stálo za to pobýt déle a věnovat se 

zevrubnějšímu a klidnějšímu prozkoumání. 

Hasta la vista Andalusía!

Iveta Laštůvková

Foto © Iveta Laštůvková
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Regulační plán 
historického jádra obce

Některé působivé prezentace urbanistic-

kých řešení byly velkým povzbuzením k ná-

sledování. K  tomu, aby se prosadily jako 

regulační plán, je zřejmě nutná jejich for-

malizovaná podoba.

Dovolím si poznámku, možná do diskuse, o vý-

kladu, k pořízení regulačního plánu (RP) z pod-

nětu. V § 64 (1) stavebního zákona se píše:

„Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje… 

návrh jeho zadání, není-li součástí ÚPD… Přísluš-

né zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulační-

ho plánu a  předá návrh zadání upravený podle 

svých požadavků, pořizovateli…“ 

Problém v praxi je v tom, že někdo, v případě, 

že návrh zadání není součástí ÚPD, musí dát 

pořizovateli pokyn, aby návrh zadání pro „Pod-

nět“ zpracoval, tj. rozhodnout o pořízení RP ješ-

tě před zpracováním návrhu zadání…! Nebo 

může pořizovatel zpracovat návrh zadání „sám 

od sebe“, bez pokynu samosprávy?

Ve  své praxi se bohužel setkávám s  názo-

rem, že regulační plán pro historické jádro 

je zbytečný, protože je dostatečně ochrá-

něno dohledem Národního památkového 

ústavu a  stavebními předpisy. Na  druhé 

straně odborná diskuse nad „ÚS sv. Hostýn 

v parametrech regulačního plánu“ byla ve-

dena s otazníkem, co se tam vlastně řešilo, 

když tam není dohromady nic nového. 

Myslím si, že dostatečným důvodem každé 

práce v  historicky cenném prostředí je sta-

bilizace poměrů v  území a  variantní řešení 

komplexu infrastruktury. Regulační plán je do-

hodou místních obyvatel, památkářů, staveb-

ního úřadu, města a jeho tvůrců – poučených 

architektů. Bez něho se historické jádro stává 

nekončícím soubojem účastníků řízení, mezi 

stavebním úřadem, Národním památkovým 

ústavem, investorem, projektantem. V důsled-

ku toho se městská památková rezervace stá-

vá právně neprůhledným prostředím. 

Síla limitů

Plošným a prostorovým limitem, daným MK 

ČR pro MPR v Kroměříži je, že jakákoliv nová 

výstavba je „možná jen jako obnova, resp. úpra-

va historicky doložitelných zastavěných ploch 

a  prostor. Chráněna musí být zejména prosto-

rová a hmotná historická skladba, odpovídající 

Historické kulturní dědictví a některé nástroje 
k jeho zachování
Poznámky k diskusi na  jarní konferenci AUÚP v Táboře

mapě stabilního katastru“. Tento limit považuji 

za korektní a závazný pro každé řízení, nicmé-

ně je blíž fi lozofi ckým kategoriím než staveb-

nímu řádu. Také i  z  tohoto důvodu považuji 

za důležité mít regulační plán pro každé úze-

mí hodnotné z historického hlediska.

V této souvislosti si dovolím citovat Ing. arch. 

Marii Švábovou, autorku stávajícího regulač-

ního plánu MPR Kroměříž (1992):

„Identita historických měst je založena na in-

tuitivně zachovávané prioritě prostoru. Smy-

slem města jsou jeho prostory vymezené zá-

stavbou pro bezpečné kontakty mezi lidmi, 

pro jejich spolupráci. K tomu slouží u chráně-

ných území analýza jeho prostorových vzta-

hů, nezbytná pro regulační plány.“ 

V  panelové diskusi na  konferenci padla po-

známka k problémům s uplatněním současné 

moderní architektury v  památkově chráně-

ném území. Zmíněno bylo umístění kultur-

ní památky Černínského paláce v  kontrastu 

s  veřejnou diskusí nad umístěním a  realizací 

známého Tančícího domu u Jiráskova mostu.

Základem přirozené krásy Černínského pa-

láce je symetrie a  nepsaná zásada starých 

mistrů, že dokonalým profi lem stavby jsou 

tři podlaží. K tomu najdeme v Praze i ve svě-

tě spoustu příkladů. „Symetrii lze nalézt téměř 

všude, v každém oboru vědy, v přírodě, v umění 

v architektuře, ale i v našich představách morál-

ky a spravedlnosti. Symetrie je vše prostupující 

koncept.“ píše David Wade. 

K tomu Ing. arch. Marie Švábová v připomín-

kovém řízení k novému „památkovému záko-

nu“ přidává: „V případě registrovaných památek 

zákon jejich ochranu zajišťuje, ale pro ochranu 

území nástroje nemá. I když ve světovém vývoji 

názorů na architektonickou tvorbu postmoder-

na ustupuje, u nás zůstává jedinou formou chá-

panou částí odborníků a developerů, jako jedině 

vhodnou pro architektonický výraz.“ 

Do kategorie postmoderny samozřejmě „Tan-

čící dům“ nepatří. Dovolím si názor, že odrá-

ží hluboký symbol mistrů zednických hutí, 

tvůrců raně středověkých katedrál (v  Chart-

ru, Týnský chrám), kteří do dvojice věží, jedné 

subtilnější, než je druhá, zakódovali mužský 

a ženský princip.

Symetrie se dostává do souboje s postmo-

dernou a  novodobou dekadencí. Dlouho-

době připomínám historicky potvrzené 

pravdy, které byly základem každého his-

torického díla. Logiku poměru proporcí, 

uspořádání prostoru a vztahu k obytnému 

či životnímu prostředí. Platon to nazývá 

jednotnou harmonickou rezonancí vyjádře-

nou spojitou geometrickou úměrou (menší 

část k větší se má jako větší část k celku).

Symetrii nacházíme ve stavbách zapsaných 

do seznamu UNESCO, ale také v přirozeně 

narostlých i  mnohých cíleně navržených 

sídlech, sídelních útvarech. Nejznámější 

jsou symetrie zrcadlové (podle osy) uplat-

něná např. ve Zlíně, nebo rotační v Hradci 

Králové. V přírodě je nejčastější geometric-

ká soběpodobnost. Symetrie je neměnná 

vlastnost jak růstu, tak forem. Symetrie je 

uložena i v jádru hmoty, ukázalo se, že vlast-

nosti prvků odrážejí pravidelnosti vnitřního 

uspořádání jejich atomů.

Snad tento exkurz do historie naznačí ces-

tu, jak udržovat, ale i tvořit naše památkově 

chráněná města, vyhnout se krátkodobým 

úspěchům egocentrických projektantů.

Symetrie je přítomná i v procesu a při pro-

jednávání našich urbanistických projektů 

a  územních plánů: je to vyváženost, kon-

senzus „balancing“ názorů, obecně plat-

ných limitů, ale i  subjektivních podmínek 

úřadů. Vyváženost by měla být – v konečné 

fázi našich soubojů o tvůrčí myšlenku – pří-

tomná i v soudním řízení jako spravedlnost.

Poctivě je nutné zmínit i  asymetrii. Pracu-

jeme nejen s obytným prostředím, ale také 

s  prostředím životním: kulturní a  přírodní 

krajinou, které mají charakter asymetrie – 

odchylky od symetrie nebo snad její zvlášt-

ní variaci. Obraz krajiny, horizonty a její pro-

fi l vnímáme jako svůj domov, i když nemusí 

být symetrické, jsou pro nás krásné…

Dovolil jsem si těchto několik poznámek, 

abych posílil naše sebevědomí, sebevědomí 

tvůrců a  strážců obrazu našich historických 

sídel, kdy se kromě jiného můžeme opřít 

i o zkušenosti z historie, z přírodních zákonů.

Nemáme nic než své pochybnosti a  svůj 

talent. Přestože část pochybností prohlou-

bením znalostí o  obecných zákonitostech 

odstraníme, a  tím objevíme nové limity 

naší práce, vždycky zůstane dost místa pro 

talent každého z nás, svobodnou myšlenku, 

originální nápad.

Jan Slanina
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Informace z jednání rady 
a předsednictva AUÚP 

Rada AUÚP jmenovala do přípravného vý-

boru podzimní konference v  Litoměřicích 

Petra Durdíka, Petra Vávru, Jana Mužíka 

a Vladimíra Mackoviče | 10. ročník meziná-

rodního festivalu architektury a urbanismu 

Architecture Week Praha 2016 se uskuteč-

ní ve  dnech 16. 9. až 9. 10. 2016 na  téma 

Organické město a  představí nejzajímavější 

architektonické, dopravní a územně-rozvo-

jové projekty z celé České republiky a světa. 

V  rámci projektu proběhne výstava, umís-

těná ve  výstavní síni Mánes, odborná do-

pravně-bezpečnostní konference, tisková 

konference a další přednášky zahraničních 

architektů a  expertů. K  pro-

jektu bude vydána samostat-

ná dvojjazyčná publikace. 

Rada AUÚP udělila nad touto 

odbornou akcí záštitu a  připraví přednášku 

na téma Smart Cities. | AUÚP se pokusí navá-

zat spolupráci se zainteresovanými subjekty 

projektu DETLUP. Cílem tohoto projektu je 

zvýšit odbornou úroveň zástupců místní 

a  regionální správy, nevládních organizací 

i  projektantů – územních plánovačů a  po-

skytnout jim stimuly a  nástroje vedoucí ke 

kvalitnímu územnímu plánu. Projekt je reali-

zován za podpory Višegrádkého fondu. 

Habitat III
Ve  dnech 17.–20. října 

2016 se bude v  Quitu 

konat třetí celosvětová 

konference OSN o  byd-

lení a udržitelném rozvoji 

měst – Habitat III. Ofi ciál-

ním výstupem konferen-

ce Habitat III bude přijetí vyjednaného do-

kumentu („Nová agenda pro města“ – „New 

Urban Agenda“), reagujícího na vývoj v ob-

lasti měst s trvale rostoucím podílem světo-

vé populace žijící ve městech (do roku 2050 

to bude 70 procent).

Aktuality, Informace 

Členské příspěvky na rok 2016
Připomínáme členům AUÚP povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2016. Jejich výše zůstává stejná jako v předešlých letech. 

Žádáme ty členy, kteří ještě příspěvky neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Podrobnosti na webu Asociace.

KOHOUT, Michal – TICHÝ, 

David – TITTL, Filip – KU-

BÁNKOVÁ, Jana – DOLE-

ŽALOVÁ, Šárka. 

Sídliště, jak dál? 
[1. vyd. Praha: České vysoké 

učení technické v  Praze, Fa-

kulta architektury, Ústav nauky 

o  budovách, 2016. ISBN 978-

80-01-05905-0]

Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného 

výzkumu na FA ČVUT a  je rozdělena do  tří 

částí. Úvodní teoretická část se věnuje roz-

boru východisek sídlištní výstavby i obecné-

mu shrnutí možností jejich dalšího vývoje. 

Druhá prezentuje 18 modelových studií 

a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit 

v českých městech. Poslední část publikace 

je věnována datovým přehledům a  grafi c-

kým srovnáním: obsahuje výsledky analýz 

zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání 

jednotlivých případových studií a  přehled 

nejzajímavějších evropských příkladů rege-

nerace sídlišť z posledních 25 let.

ROZMANOVÁ, Na-

děžda – GAJDÍKO-

VÁ, Zuzana a kol. 

Principy a  zásady 

urbanistické kom-

pozice v příkladech
[1. vyd. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav 

územního rozvoje 2016, 110 s. ISBN 978-80-87318-44-7]

Publikace se věnuje urbanistické kompozici 

v územním plánování. Klade si za cíl seznámit 

uživatele stručnou a  názornou formou s  vy-

branými pojmy urbanistické kompozice, jaký-

mi jsou pojem dominanta, urbanistická osa, 

panorama, pohledový horizont, silueta, pohle-

dově exponované místo, průhled, veduta, cíl 

pohledu, měřítko, proporce, gradace a  další, 

a s důležitými principy a zásadami urbanistic-

ké kompozice v územním plánování.

Publikace vyšla jako mimořádná příloha ča-

sopisu U&ÚR č. 2/2016. Publikaci lze samo-

statně zakoupit v Brně, ÚÚR. 

Územní studie veřejné-

ho prostranství
[MMR 2015, metodika, inter-

netová verze]

Metodický návod je ur-

čen zejména pořizova-

telům a  projektantům 

územních studií, ale i za-

stupitelům, kteří mohou jejich pořízení inicio-

vat. Při tvorbě metodického návodu minis-

terstvo využilo podklad připravený Fakultou 

architektury ČVUT v Praze.

Metodický návod je ke  stažení na  strán-

kách Ústavu územního rozvoje www.uur.cz 

v sekci Stanoviska a metodiky. 

Nové publikace


