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A s o c i a c e  p r o  u r b a n i s m u s  a  ú z e m n í  p l á n o v á n í  ČR

sympozion, sympozium s (řec.) 1. hist.
ve starořecké společnosti duchaplný,
vtipný rozhovor při a po hostině; 2. lit.
starořecký literární útvar tohoto druhu;
3. rozhovor, debata na filosofický námět;
4. odborná porada, zasedání vědeckých
pracovníků, obv. s mezinárodní účastí

symposion ř. hostina (s pitím vína a du-
chaplným rozhovorem)

Bylo to dobré sympozium,
zdařilejší než ta předchozí.

Bylo i symposion.

Ohlédnutí za 3. mezinárodním urbanistickým sympoziem, Olomouc 1999

Dařilo se, že po celou dobu konání
sympozia jen občas a nepříliš řídly
řady auditoria.
Prezentace jednotlivých měst a re-
gionů byla věcná a vyvážená. K tomu
jistě přispěla příprava příspěvků do
sborníku, která byla dosti klopotná.
V omezeném čase jsme nahlídli ne-
jeden problém klíčový pro to které
území, se kterým se příslušné zastu-
pitelstvo potýká a který přísluší naší
disciplině spoluřešit.
Mnohovrstevnost problémů a nikoliv
překvapivá různost představ o jejich
řešení, různá vidění stejně pojme-
novaného v naší odborné hantýrce.
Rozhodně bylo ve prospěch věci, že
se tu setkaly názory představitelů
měst, názory zpracovatelů doku-
mentací a částečně i názory poři-
zovatelů.
Zpracovatelé analyzují vývoj a stav
území, zdůrazňujíce dávné i nedávné
zmýlené, konstruují opravy a naděje.
Ve všenápravu prostředky územního
plánování se dávno nevěří, ale působí
jiná falešná východiska, cíle jsou
přespříliš mnohoznačné (řekněte mi,
co je to přívětivé město!?…).
Je stále důvod zpozornět, jestliže
vyvstává problém, kdo za co, kdo
komu zodpovídá, jestliže se hledá
viník problémů.
Příznačné bylo “přiznání” tajemníka
Magistrátu Ústí nad Labem, že teprve
uplatňování schváleného ÚPN města

poodhaluje dalekosáhlé důsledky
jednomyslného optimismu při schva-
lování tohoto dokumentu.
A je tu i určitá uhranutost zpraco-
vatelů dokumentací abstraktním
“správným” hodnotovým modelem
“přívětivého města”, “vitálního regionu”.
Pravda, do kontrastu se staví odmítání
jakéhokoliv paradigmatu a požadavek
nereálného jasnozření na laických
zastupitelstvech.
Zdá se, že přesvědčení, že strategické
a územní plánování “mají být nedílnou
součástí činnosti veřejné správy” se
stává obecně přijímaným (na jak
dlouho?). Jde o způsob uplatňování
odvěké moudrosti, že “musíme vědět,
co chceme”…
Pak se může stát “ÚPN kotvou”
(K. Maier) nikoliv “plovoucím ostrovem”
J. Verna. Současné ligislativní klima

a metodická bezbřehost v disciplině
vystavuje především orgány státní
správy, ale i zpracovatele pokušení
přeceňovat procedury pořizování
a technologie zpracování ÚPD jako klí-
čovou záruku, že dojdeme správného
řešení. (Konec konců přezkoumávání
různých rozhodnutí jde zpravidla
především po proceduře…) Proce-
durální bezchybnost a “high tech-
nologie” zpracování vůbec nevylučuje
bezchybnost řešení. Dokonce nás to
může odradit od hledání alternativního
řešení a vést k rozhodnutí, že se v “za-
počatém omylu” má pokračovat do
úplného vyčerpání.
V této souvislosti se mi zas a znovu
vrací otázka, zda je opravdu lepší
alespoň nějaký než žádný plán (řád).
Prý jsou na to čtyři odpovědi!?
Vraťme se však k průběhu sympozia
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Několik poznámek k sympoziu “Město a region III”

Tento text si nečiní ambice být shrnutím názorů a myšlenek, které na
jednání zazněly, ani pochybností, z nichž některé zůstaly nevyřčeny.

Povědomí o regionální  problema-
matice v období krátce před

opětovným ustavením krajů nelze
pokládat za všeobecně uspokojující.
Je to mimo jiné důsledek přerušení
koncepčních prací zabývajících se
rozvojem území na republikové
a krajské úrovni po roce 1992.
Na sympoziu byly převážně disku-
továny rozvojové koncepce (územní
plány) krajských měst. Regionální
problematika však většinou nebyla,
a to ani na úrovni širších vztahů, am-
bicemi těchto územně plánovacích
dokumentací.
Prakticky v žádném případě nebyla
zřetelná vazba s existujícími či
zpracovávanými dokumentacemi
VÚC. Přes zastoupení značné části
pořizovatelů těchto ÚP nedošlo
k diskusi (alespoň ne veřejné) o
smyslu těchto plánů pro politiky
“městské” (krajské) úrovně (za-
stoupenými vysokými funkcionáři
statutárních měst) ani se zpracovateli
ÚP těchto měst. Skutečností je, že
časová koordinace zpracování ÚP
VÚC a jádrových měst těchto regionů
prakticky neexistuje.
Veřejně projevené byly především
všeobecně sdílené problémy s do-
pravním propojením regionálních
center jak ve směru na hlavní město
Prahu, tak na zahraniční regionální
póly. Velice málo pozornosti bylo
věnováno otázce spolupráce re-
gionálních center se svým “zázemím”.
Poměrně  d y n a m i c k ý  r o z v o j
v příměstském území je městem
považován především za konkurenční,
nejsou však hledány cesty k obou-
stranně prospěšné spolupráci města
s okolím, která by mohla vést ke ko-
ordinaci rozvojových programů.
I když rivalita jednotlivých krajských
center nebyla deklarována, nelze ji
z řady náznaků vyloučit. Veřejných
státních prostředků bude nedostatek
a k jejich směřování pro rozvoj něk-
terých regionů budou zřejmě vyu-
žívány i méně korektní argumenty.
Při neexistenci republikových priorit,

jak celkových, tak odvětvových, nelze
seriózně koncipovat regionální prog-
ramy rozvoje, neboť ty do vytvoření
regionálních zdrojů (což je zřejmě
značně dlouhodobá záležitost sou-
visející i s daňovou reformou) musejí
být dotovány ze státního rozpočtu.
V řadě případů panuje představa,
snad i živená rozvojovými agenturami
a dalšími subjekty participujícími na
strategii regionálního rozvoje ČR,
o rozsáhlém financování deficitů
infrastruktury a dalších programů
v regionech ze zahraničních zdrojů.
Priority sousedních zemí jsou většinou
výrazně odlišné od našich představ,
čehož názornou ukázkou je nepro-
pojenost nadřazené silniční sítě, kde
v několika případech již česká strana
“došla” na hranice a na sousedním
území SRN (směr Norimberk) či Ra-
kouska (směr Vídeň) nemá trasa
adekvátní pokračování.
Další falešnou představou je, že
podpora by měla být věnována pře-
devším saturaci problémových území
či odvětví. Podstatně výhodnější je
vkládat veřejné prostředky do těch
programů, kde je vysoká míra jistoty,
že budou generovat nový, výhledově
disponibilní “kapitál”, který následně
může být využit k dotaci problé-
mových oblastí.
Největším přínosem sympozia bylo
vystoupení městských politiků, kteří
poměrně přesně formulovali své
zkušenosti s územním plánováním
i své výhrady k přístupu některých
zhotovitelů (zejména k jejich kom-
plexní erudici).
Závažným problémem je zodpověd-
nost za rozvoj území. Ta je nevyrov-
naná zejména v oblasti státní správy,
neboť ta (resp. její úředníci) v podstatě
nemá žádnou zodpovědnost za výsle-
dek ÚP, tj. především za jeho použi-
telnost pro rozhodování o budoucnosti
města, území (komunity).
Problematická je i “zodpovědnost” zpra-
covatelů ÚPD, kteří nemohou nebo
nechtějí být se “svým územím”
dlouhodobě spjati a zakázka (ÚP) je

a jeho přípravě. Myslím, že právě
přípravě sympozia pod vedením
Milana Körnera můžeme přiznat
nemalou zásluhu na výsledku, tedy
na úrovni samotného sympozia. Sám
by málo zmohl bez pomoci tajemnice
Asociace Z. Hrochové, bez důsled-
nosti V. Řezáče při “vymáhání” přís-
pěvků na zahraničních partnerech.
Ještě musím jmenovat kolegyně Brab-
covou, Fingerovou a Zimovou z hosti-
telského města Olomouce. Město
Olomouc ostatně byla šťastná volba,
stejně jako termín uprostřed jara
(v Olomouci). Všem městům, všem
zúčastněným patří příslušný díl
zásluh.
Celkové vyhodnocení podstatných
problémů, které byly k tématu regionů
a měst nastoleny přísluší odbornému
garantovi sympozia Milanu Körnerovi.
Doufám, že čtenáři Aktualit neod-
mítnou, když svoji “vzpomínku” na
3. sympozium doplním několika
informacemi o “velikosti” našeho set-
kání a připomenutím některých osob-
ností, které v tom “jely” s námi.

Sympozia se celkem zúčastnilo 142 osob,
z toho více jak třetinu tvoři li č lenové
Asociace, vystoupil i 4 zahraniční a 16
domácích přednášejících.
Mezi čestnými hosty byli:
primátor Olomouce ing. Martin Tesařík, vrchní
ředitel MMR ČR Jiří Novák, ředitel odboru
územního plánování ing. arch. Martin Tunka,
CSc., primátor Liberce ing. J iří Ježek,
náměstek primátora Českých Budějovic
RNDr. Vladimír Kostka, náměstek primátora
Plzně ing. Miroslav Kalous, tajemník
Magistrátu města Ústí nad Labem ing. Milan
Zemaník, předseda Asociace doc. ing. arch.
Jan Mužík, CSc.
Přípravu akce zajišťoval 10členný přípravný
výbor vedený Milanem Körnerem.
Celé sympozium moderoval Miroslav Tůma.

Je více než pravděpodobné, že sym-
pozium mnohým nesplnilo očekávání,
neboť nepotvrdilo nebo opomenulo
jejich přínos či názor na diskutovaná
témata. Také ústřední orgán zůstal
trochu dlužen, neboť mnoho otázek
mířících tímto směrem zůstalo nezod-
povězeno. Ostatně i jemu jsou adre-
sovány naše slova, naše názory.
Bylo prezentováno a otevřeno nemálo
věcných i společensko-politických
problémů. Buďme dále otevření a vzá-
jemně tolerantní, alespoň tak jak jsme
prožívali atmosféru letos v Olomouci.

Miroslav Tůma
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někdy otázkou prestiže či osobních ne-
reálných vizí, neakceptující potenciální
rozvojové možnosti řešeného území.
Do třetice je problematická i odpo-
vědnost pořizovatele a schvalovatele
ÚPD. Výrazně nestabilní prostředí
(i v komunální politice) nevytváří
nejlepší předpoklady k přijímání roz-
vojových programů na období několi-
kanásobně delší než volební období.
V některých případech se stává ÚP
i “mediálním bojištěm”. Snad bychom
mohli být vděční za zviditelnění dis-
ciplíny. Pro obyvatele, vlastníky pozem-
ků i investory je současný “chaos” v ú-
zemí řady měst velmi nekorektní hrou.
Současná legislativa svou nedoko-
nalostí a neprovázaností vytváří spíše
nejistoty než “právně” zakotvené rámce
a umožňuje protichůdné závěry. Na
druhé straně při skutečné zodpo-
vědnosti všech aktérů hry o město
a region lze nepochybně i v současné
době dosáhnout pozitivních, kon-
senzuálních řešení. Musí však být vůle
k hledání takových řešení a následně
i vůle k jejich naplňování. Vývoj území
(města) je dlouhodobým procesem,
v němž období 15 let je nevýznamnou
epizodou. Je však určitým paradoxem
současné doby, jak málo pozitivního se
dá za toto období udělat a jak kom-
plikované a dlouhodobé mohou být
důsledky neuvážených, na chybné vizi
založených rozhodnutí.
V posledních několika letech se zača-
ly zpracovávat nové druhy koncep-
čních materiálů, tzv. “strategické plá-
ny” a v letech 1998-99 pak v garanci
Ministerstva pro místní rozvoj
“Strategie regionálního rozvoje ČR”.
Strategické plány měst by měly mít
spíše charakter “zadání” vlastního
územního plánu nebo by se měly
zaměřit ve svých implementárních
částech na realizaci přijaté koncepce.
Strategie regionálního rozvoje “bu-
dovaná” od okresů přes kraje a sta-
tistické jednotky NUTS II po repub-
likovou úroveň má charakter spíše
statistického materiálu a nebezpečně
se přibližuje metodám oblastního
plánování před rokem 1990. V této
podobě jen velmi nedostatečně může
nahradit práce na “Koncepci
územního rozvoje ČR”, které po roce
1992 byly zastaveny.

Milan Körner

Impulsy pro územní plánování a urbanismus
v České republice

(příspěvek pro diskusi na konferenci v Olomouci)

Ve sborníku z 2. mezinárodního
urbanistického sympozia v roce

1997, konaného v Praze na téma
“Město a region na prahu třetího
tisíciletí” mne zaujalo závěrečné slovo
pana architekta Miroslava Tůmy, které
stroze, ale velmi kriticky poukázalo
na řadu věcných i metodických sou-
vislostí, které vymezují a také omezují
nebo svazují naši tvůrčí činnost. Rád
bych proto s časovým odstupem cca
2 let navázal na jeho závěrečné slovo,
ať už proto, že dennodenně kon-
frontuji naše koncepční, plánovací
záměry s reálnými podnikatelskými
a investičními záměry nebo proto, že
se společně se svými spolu-
pracovníky pokoušíme kultivovat
odborné vědomí všech aktérů
procesu, jehož výsledným projevem
je podoba našeho města či v širším
kontextu našeho regionu.
Předně bych rád řekl, že nadšeně
vítám ono poněkud chaotické a meto-
dicky velmi nejasné úsilí o vznik
prvních strategií regionálního rozvoje
na úrovni krajů i celé republiky. Vadí
mi, že tyto aktivity zinscenovali naši
bohorovní politici tak pozdě, že máme
jen zlomky času na skutečně
odpovědnou tvůrčí práci, a tak brzy,
že nám chybí zodpovědné složky na
úrovni budoucích vyšších územně-
správních celků. Ještě více mi vadí,
že naše mateřské Ministerstvo pro
místní rozvoj nedokázalo uchopit tuto
unikátní příležitost a organizačně
stmelit aktivity svých sekcí regionální
a investiční politiky do té míry, aby
jeho regionální depozitury deklarovaly
jasné cíle, zájmy i odpovědnost za
vše, co se na území budoucích krajů
děje a bude dít. Přirozeně mi vadí i to,
že toto strhující úsilí o vznik prvních
prostorových strategií a plánů má
jednoznačný podtext v bláhové
představě o miliardách korun, které
tečou do jednotlivých částí naší země.
Snad je to dobré a užitečné jako
jakýsi stimul-hybatel, jak se říká
často: “u peněz vše začíná a nakonec
i končí”. Tato prostá filozofie však má
své meze a úskalí třeba v tom, co pan

architekt Tůma nazval “nereálnými
ambicemi, pohybujícími se v úrovni
snů” nebo “inflačním plánováním”. Já
si dovolím zdůraznit to pro mne milé
a příjemné, to je vznik určité konkrétní
společenské objednávky, která nám
tvůrcům územně plánovací doku-
mentace často chyběla a chybí. Stej-
ně mne uspokojuje a do jisté míry i in-
spiruje fakt, že objevujeme a zapra-
cováváme nové adepty pro začlenění
do našich územně plánovacích týmů,
kteří nás často překvapují neotřelými
pohledy na dimenzi a obsah celého
plánovacího procesu. Jaksi za rych-
lého pochodu vyrůstá generace regio-
nálních plánovačů bez ohledu na
profesní původ, která, jak alespoň
doufám, bude připravena podchytit,
odborně zaštítit a také usměrnit
chaos, který nastane ihned po vzniku
správních složek nově zřízených
krajů.
Optimismus, ke kterému jsem se
jaksi mimoděk postupně dostal, není
samozřejmě zcela na místě, pakliže
začneme nahlížet na obsahovou
stránku “rychlokvašených” strategií.
Najednou postrádáme dostatek ocho-
ty ke koordinaci a kooperaci, dostatek
argumentů pro hodnocení silných
a slabých stránek, a to nemusí chy-
bět statistická data či jiné komparativní
informace, postrádáme i racionální vizi
předpokladů pro rozvoj. Jako by všem
“zčervenaly” oči a místo přirozené
soutěže sídel a regionů nastává tvrdá
a nesmlouvavá konfrontace prost-
řednictvím dosud spících “šípkových
Růženek” – poslanců a senátorů, šéfů
významných firem a jiných zaru-
čených známých pracovníků našich
ministerstev. Aby bylo jasné, nemám
nic proti lobbismu jakéhokoli druhu,
ten je a bude vždy účinným nástrojem
k prosazení užitečných záměrů a cílů.
Má kritika směřuje proti lobbismu,
který bude předčasně degradovat
a měnit racionálně doložené
představy o žádoucím a zdravém
rozvoji země a toho kterého regionu.
Opět tak hrozí možnost vzniku “inflač-
ních plánů” a co víc, umrtvení mnoha
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investičních prostředků, kterých bude
vždy nedostatek. V té souvislosti mne
napadá další výraz: “politický volun-
tarismus”, který pronásleduje tvorbu
územně plánovací dokumentace
a zejména následná změnová řízení.
Ne, nesvádějme vše na politiky
a podnikatelské lobby. Máme nově ve
stavebním zákoně definovanou roli
autorizovaného architekta či
urbanisty, jak jsme si ostatně všichni
přáli, ale dost obtížně prosazujeme
jeho vliv na vlastní schvalovací
proceduru. Politický voluntarismus
a lobbismus odrážíme za cenu mnoha
kompromisů si lou své odborné
autority a diplomatických schopností.
Do zásadních sporů se dostáváme ve
chvíli, kdy autorizovaný projektant
stojí v  čele šiku navrhovatelů
a odpůrců a zapomíná na morální
kodex autorizovaného profesionála
a účelově se převléká, s cílem udělat
kšeft, tu do kabátu podnikatele a hned
zase do kabátu erudovaného odbor-
níka. Apeluji proto v tomto plénu na
všechny, kterým není etika našeho
oboru cizí, protože vím, co je to duše
tápajícího, dobromyslného politika,
který se někdy opravdu snaží dobrat
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Stavovská hrdost a tradice
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kolegyně, její vyslovená hrdost na tradice polského urbanismu. Sdělila nám také,
že v Polsku při pracích na urbanistických plánech vždy studují všechny plány
předchozí, aby sledovali a zachovávali dlouhodobou kontinuitu vývoje. Když
zalitovala, že v městě Opole, jehož plán zpracovávala, se nezachovaly
urbanistické koncepce vytvořené před rokem 1945, z doby, kdy město nepatřilo
k Polsku, to už mne opravdu udivilo.
Přestože urbanismus v českých zemích má přinejmenším srovnatelné tradice
a například jeho meziválečné úspěchy jsou mimořádné, polské sebevědomí tu
postrádám. A vůbec už si nedovedu představit, jak současný zpracovatel plánu
města shledává a studuje meziválečné či dokonce za mocnářství stvořené
urbanistické plány. Naopak velmi často jsou u nás s lehkým srdcem označeny za
překonané, ne-li výslovně špatné, všechny urbanistické práce, které vznikly dříve
(či je zpracoval někdo jiný, a to nejen za “socialismu”).

Karel Nettwall
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větší centrální části měst v symbol
bohatství, po kterém se touží a kde
žijí a nakupují jen “úspěšní”.

Dlouhodobost
Doba tíhne k ideálu často repre-
zentovanému postavou podnikatele
jako člověka s pružnou reakcí, rozho-
dujícího se okamžitě a samostatně.
My všichni tím, že více méně přijí-
máme tento ideál, se stále více
vzdalujeme všemu, co přetrvává, co
by mohlo sloužit všem, co by mohlo
sloužit příštím generacím. Často
jsem pozoroval smutek, byla-li řeč
o zakládání vysoké zeleně. Je evi-
dentní, že tento smutek předchozí
generace neměly, alespoň ne v takové
míře, jako ho pociťujeme my. Na
druhé straně to není záležitost něko-
lika posledních let.
Architekt Hrůša při své prezentaci
územního plánu Českých Budějovic
na konferenci mluvil také o pod-
nikateli, který je konstruktérem
a opravdovým iniciátorem nového
světa. Domnívám se, že ale měl na
mysli skutečného podnikatele, který
nejedná jen okamžitě. Naopak, jak se
někdy dnes zdá, jako jediný v naší
společnosti postupuje velmi plánovitě.
Je schopen oželet, zcela v rozporu
s přijímaným ideálem, okamžitý zisk.
Často se jedná o mravenčí práci, která
směřuje k vzdálenému cíli.
Předmětem zájmu podnikatelů jsou
po právu především peníze.
Očekávání, že by mohli stvořit jakési
dokonalé “Versailles pour le peuple”,
je nerealistické. To je úkol pravého
pomocníka, kterým je odborná
a profesionální veřejnost. Ta by
neměla ztrácet ze zřetele dlouhodobé
cíle i v jiných oblastech.
Snahy po umělé regulaci směřující
k dlouhodobějším cílům nepůsobí
často sympaticky pro svůj náhražkový
charakter. Přirozenou regulaci je ale
nutné nahradit regulací umělou
s nadsázkou řečeno téměř “pří-
rodního” charakteru. Vyzdvihněme
zde z hlediska dlouhodobého roz-
hodování přínos zachování kvalit částí
příměstské krajiny velkých aglo-
merací, přínos zamezení vzniku
slums a přínos zachování sociálně
bohatého života v centrech měst.

Martin Sedlák

Kulturní centrum v Luzernu

Na sympoziu přednesl příspěvek architekt města Luzern pan Jaen-
-Pierre Deville. Kromě jiného představil unikátní projekt kulturního
a kongresového centra na břehu jezera v centru města.
Projekt je realizován po etapách na základě vítězného návrhu archi-
tekta Jeana Nouvela z roku 1993. Dnes je dokončena první část –
víceúčelová symfonická síň.
V krátkém rozhovoru jsme se architekta Devilla zeptali na pozadí
celého projektu.

léty zaběhlé stereotypy
v posuzování projektů při územním
a stavebním řízení, že se změní
jejich přístup i k dalším “obyčejným”
projektům. Velice záhy se však vše
začalo vracet do starých kolejí s
odkazem na to, že takový projekt
se staví jednou za sto let a je to
proto něco jiného.

Jak byl vlastně celý projekt
financován?
Kulturní a kongresové centrum byl
od počátku záměr přesahující
možnosti města. Náklady se
odhadují na 200 milionů
švýcarských franků. Od počátku se
hledaly způsoby, jak sdružit
financování. Město dalo více než
polovinu, jistý podíl uhradil kanton
Luzern. Významná část byla ovšem
získána od soukromé sféry. Město
uzavřelo smlouvu s mimořádně
kultivovanou agenturou, v jejímž čele
stál psycholog. Ten několik let
svého života obětoval této stavbě.
Postupně vytvořil image projektu,
sestavil marketingový plán, aktivně
se podílel na jednáních o stavbě.
Nakonec získal velké švýcarské
společnosti, soukromé osoby i další
instituce a projekt mohl být
zahájen. Pro nás v Luzernu je nové
kulturní centrum něco jako pro vás
Národní divadlo.

Vít Řezáč

Jak se Vám spolupracovalo
s Jeanem Nouvelem?
Celý projekt se nesl v ojedinělé
pracovní atmosféře. Všichni věděli,
že se jedná o zcela výjimečný úkol.
Architekt Nouvel je naprostý
profesionál. Všechny problémy se
řešily věcně, komunikace fungovala
bez problémů. Architekt pravidelně
přijížděl do Luzernu. Na každodenní
projektovou práci měl vedle svého
pařížského ateliéru i místní
architektonickou kancelář, která
zabezpečovala transformaci
architektova záměru na lokální
podmínky.

Nevyskytly se během projektu
komplikace při prosazovaní
architektových myšlenek?
Samozřejmě, že se vyskytla řada
obtíží. Některá řešení byla na
hranici švýcarských předpisů, určitě
za hranicí místních zvyklostí. Díky
dobré atmosféře se podařilo úzká
místa překonat. Přispíval k tomu
nejen architekt, ale i úředníci.
Odsouhlasilo se mnoho prvků, které
by jinak asi neprošly. Musíte si
uvědomit, že příprava a realizace
trvají již několik let a projekt nadále
pokračuje a všichni se s centrem
jaksi sžili.

Změnilo se něco v Luzernu po
takovém mimořádném vzepětí
všech
zúčast-
něných?
Doufal
jsem, že
když se
podařilo
překonat
v myslích
řady
úředníků
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K problematice přetváření sídelní struktury Tato koncepce rehabilituje okolí
jádrového města a přiznává mu
srovnatelné funkce. Z této skutečnosti
mohou pak profitovat jak sídelní útvary
v zázemí města, tak město samé.
Relativně velký prostor zahrnující
i volnou krajinu umožňuje plánovitě
zapojovat do systému sídelních
struktur i případné prostory, které
budou nejen využívány, ale i – v zájmu
obytných funkcí – chráněny.
Všechna opatření k racionalizaci
urbanizačního procesu nutno důs-
ledně posuzovat z hlediska aspektu
životního a sociálního prostředí.
Není to otázka jen módních nebo
abstraktně humanistických postulátů,
ale v jádru záležitost ekonomická:
Zvyšující se nemocnost je negativní
z mnoha hledisek, získat a udržet
pracovní sílu v  oblastech se
zhoršujícím se životním prostředím si
již dnes vyžaduje nákladná opatření,
přesto zůstávají tato území
“průchozími domy” bez naděje vzniku
hlubší psychosociální identifikace
obyvatel s územím. Jde o nové
hodnotové preference, které budou
akcentovány zejména příštími
generacemi. Již dnes se odrážejí
v nárocích na vyšší kvalitu pracovního,
zejména obytného prostředí, nejen ve
smyslu technického standardu
a občanské vybavenosti, ale předev-
ším v nárocích na vyšší kvalitu
estetických, kulturních a přírodních
složek životního prostředí. Navíc je
nutno si uvědomit, že složky životního
prostředí s důsledky na zdraví člověka
současná generace podhodnocuje.
Vícerozměrná analýza na toto téma
prokázala vazby mezi kvali tou
životního prostředí a koeficientem
specifické úmrtnosti.
Obecně lze tedy očekávat, že vzroste
tlak na realizaci takové urbanistické
koncepce, která bude preferovat
regiony a sídla s vyhovující s vysokou
úrovní sociálního prostředí. Tyto
prostory budou – již v důsledku dnes
probíhajících posunů hodnotových
orientací – získávat trvalé obyva-
telstvo.
Jakmile tedy prognostik či plánovač
začne myslet v časovém horizontu
jedné či dvou dalších generací, začne
se nutně ekonomický pohled sbližovat

(městotvorné, osídlovací) procesy
probíhaly většinou ve formě adaptace
sídelních struktur na změny, které
vyvolával průmysl. Budoucí rozvoj
průmyslu bude naopak schopen se
v  určitém rozsahu přizpůsobit
stávajícím a novým poměrům. V tom-
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Jako optimální se tedy nabízí řešení
dalšího rozvoje územní koncepce
koncentrace pracovních sil a inves-
tičních prostředků do středních
a malých obytných sídel, respek-
tujících i faktory životního prostředí.
Tato koncepce může splnit cíle
urbanistické politiky i národohos-
podářského rozvoje a zabezpečuje
i nutnou kontinuitu vývoje, která ve
svých důsledcích může předcházet
stresovému vývoji území, ať už se
projeví nadměrnou koncentrací na
úkor ostatních území, či nadměrnou
mobilitou obyvatelstva doprovázenou
negativními jevy.
Jde především o to, abychom vytvářeli
podmínky nejen pro tzv. územně-
technický rozvoj, ale i pro vznik so-
ciálních integrovaných společenství,
která s sebou nesou i pohodu a bez-
pečnost života obyvatel umožňující
komunikaci mezi lidmi, orientaci
v neformálním životě území a podílů
na jeho rozvoji.

Jan Slanina

s ekologickým. Dále je nutno kon-
statovat, že i naše ekonomické poh-
ledy jsou zatíženy řadou nepřesností
a polopravd. Je pravděpodobné, že
některé regiony mají hustotu
průmyslu, která již přesáhla optimum
koncentračních výhod, které se pře-
pólovaly ve svém celospolečenském
efektu do koncentračních nevýhod.
Mylná se jeví i některá dílčí tvrzení
o stoupající nákladovosti některých
subsystémů, zejména technické
infrastruktury, se snižováním velikosti
sídla. Podrobné propočty nákladovosti
závislé na zvětšování sídel různých
velikostních kategorií z hlediska
investičních a provozních nákladů na
dopravu, zásobování teplem, vodovod,
kanalizaci a zaj ištění rekreace
(spekulativně i občanskou vybavenost)
hovoří pro preferenci sídel střední
velikosti tj. 20–100 tisíc obyvatel.
Z hodnocení subsystémů vyplývá, že
z hlediska investičních nákladů jsou
nejdůležitější subsystémy kanalizace
a komunikace. Z hlediska provozních
nákladů pak zásobování teplem
a doprava.
Toto konstatování neznamená zdů-
vodňování preference menších sídel
před většími, ale snaží se zdůraznit
skutečnost, že časté názory a tvrzení
o vysoké relativní nákladovosti men-
ších sídel jsou přinejmenším sporné.
Ve prospěch středních sídel s 20–100
tisíci obyvatel hovoří však i jiné další
faktory: prosazování a zabezpečování
možnosti “žít ve zdravém a krásném
prostředí” se stane východiskem
nejvyšší důležitosti. Tomuto trendu
odpovídají i výsledky sociologických
průzkumů signalizujících nejen
současný stav, ale i změny hod-
notových orientací a preferencí pra-
cujících. Celkové tendence směřují
k opouštění zejména center velkých
měst, k poptávce po předměstském
bydlení a ke zvýšení přitažlivosti
středně velkých města a dle názoru
současné generace i malých měst.
Klesá však atraktivita venkovských
obcí vzdálených od města, ale na
druhé straně i velkých měst.
Pozitivně je pracujícími hodnoceno
obytné prostředí zabezpečující
dostupnost pracovních příležitostí,
vybavenosti a kulturních a přírodních
složek životního prostředí.

3. Vzdělávání (pregraduální,
postgraduální, doktorské), koncepty
a metody, internacionalizace
4. Proces plánování – postmo-
derní teorie plánování, teorie komu-
nikace, vyjednávání, mediace a sku-
pinových procesů
5. Kvalita životního prostředí,
zelené plánování, politika udržitelného
rozvoje a její vývoj, venkovské a země-
dělské obce
6. Změny v trhu s byty, bydlení
a vývoj společnosti
7. Urbanistický návrh a archi-
tektura v urbanistickém kontextu
8. Urbanistický rozvoj a manage-
ment, politika v území a plánovací
nástroje, management infrastruktury
9. Plánování jako nástroj sociální
politiky a ekonomické spravedlnosti
(gender studie, multikulturální
společnost, změny ve společnosti,
občanské iniciativy a lobbismus),
hodnoty a etika v plánování, role
plánovacích institucí
10. Národní plánovací systémy,
národní a nadregionální plánování –
proces změn v postkomunistických
zemích východní a střední Evropy

Zájemci o účast na kongresu mohou
kontaktovat doc. Schmeidlera (Ústav
urbanistické tvorby, Fakulta
architektury VUT, Poříčí 5, 639 00
Brno, tel. 05-42142285, 42142286, fax
05-42142125) nebo přímo zaslat
předběžnou přihlášku na adresu Mgr.
Ivana Tarabová, TA-SERVICE,
Kongresové centrum, Výstaviště 1,
648 33 Brno, tel./fax 05-43211134, e-
mail: taservis@brn.pvtnet.cz.
Přihláška by měla obsahovat:
příjmení, jméno, titul, povolání,
organizace/firma, adresa (soukromá
nebo pracovní) včetně telefonu, faxu
a e-mailu.

Kongres AESOP 2000

O tom, že výroční kongres AESOP
2000 se bude tentokrát konat v České
republice (pořadateli budou město
Brno a Vysoké učení technické), jsme
už psali v Aktualitách č. 41. V nich
jste se mohli dočíst i bližší informace
o Asociaci evropských škol urba-
nismu a územního plánování (Asso-
ciation of European Schools of Plan-
ning), o její historii, činnosti i cílech.
Doc. ing. arch. PhDr. Karel Schmeid-
ler, CSc., z brněnské Fakulty archi-
tektury, seznámil účastníky olomouc-
kého sympozia s dalšími detaily této
významné akce. To nejdůležitější
předáváme prostřednictvím Aktualit
i vám.

Kongres se bude konat v brněnském
kongresovém centru ve dnech 18. –
23. 7. 2000. Jednání bude probíhat
v deseti sekcích:
1. Vztah mezi historií a teorií
urbanismu a územního plánování,
výzkum v oboru
2. Počítačové aplikace v oboru,
CAD, GIS

Oprava sborníku
S velkým potěšením jsme přivítali, že na-
vzdory po uzávěrce dodaným příspěvkům
i ilustračním materiálům, se DTP studiu
a tiskárně podařilo dodržet výrobní lhůty tak,
že sborník byl hotov ještě před olomouckým
sympoziem. Bohužel se do jeho obsahu
vloudily dvě závažnější chyby. Konverzí mezi
počítačovými programy se ztratila šrafura
u mapy na str. 36. Chybně bylo publikováno
také schéma na str. 32, za což se autor i re-
dakce omlouvají. Správnou verzi obou přís-
pěvků přikládáme k Aktualitám. zč
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Z m ě n a  s t a n o v
V souladu s možností korespon-
denčního hlasování vás vyzýváme
k odsouhlasení malých, ale důleži-
tých směn ve stanovách Asociace.
Svůj souhlas se změnami můžete
stvrdit svým podpisem na
hlasovacím lístku, který je přiložen
členům Asociace. Lístek laskavě
doručte obratem na adresu
Asociace.

1. Článek VII. odstavec 1) věta
první zní:

1) Činnost Asociace mezi
Shromážděními členů řídí Rada
Asociace (dále jen “Rada”) jako její
statutární orgánů; do pravomoci Rady
náleží:

2. Do článku VII. se vkládá nový
odstavec 5) tohoto znění:

5) Asociaci navenek zastupuje a za
Asociaci se podepisuje předseda tak,
že k názvu Asociace připojí svůj
podpis. Je-li předseda nepřítomen,
zastupují jej v plném rozsahu
místopředsedové.

3. Dosavadní odstavce 5) a 6)
článku VII. se přečíslovávají na
odstavce 6) a 7).

Pozvánka na 2. ročník
specializovaného semináře

Územní plánování a GIS
14. - 16. 6. 1999

v areálu “Rovnost” na Vranovské
přehradě

Seminář byl vyvolán akutní potřebou
odborné veřejné diskuse po několika
letech praktických zkušeností
s faktickým užíváním “počítačové” plá-
novací dokumentace v prostředí
geografického informačního systému
(GIS). Cílem je sjednotit pojmy,
účelněji využívat stávající výpočetní
techniku, informovat prakticky zalo-

žené uživatele. K diskusi bude před-
ložena koncepce jednotné databáze
GIS ÚPD okresu jako subsystému
státního informačního systému,
postup a metody údržby databáze při
dosavadní absenci jiné koordinační
činnosti. Je určený především zás-
tupcům obcí a úřadů, projektantům
a informatikům.

Seminář je rozdělen na tematické
sekce v polodenních blocích, je mož-
né zúčastnit se libovolně podle zájmu
či hloubky znalostí.

Odborný program:
(A) 14.6.1999 13:00 – 15:30 hod.
Počítač, územní plán a GIS v obci.
(X) 14.6.1999 15:30 – 17:00 hod.
Diskuse, referáty, prezentace firem
u počítačů, soutěžní výstava digi-
tálních územních plánů na panelech.
(B) 15.6.1999 9:00– 10:30 hod.
ÚPP, ÚTP, podklady pořizovatelů,
dostupnost datových vstupů, “přidaná
hodnota” urbanisty a specialistů,
originalita a veřejnoprávní charakter
ÚPD. Odborné referáty.
(C) 15.6.1999 10:30 – 12:00 hod.
Referáty – komentované příklady vyvi-
nutých postupů digitálního zpracování
ÚPD (s projekcí z počítače na plátno).
(D) 15.6.1999 13:30 – 15:20 hod.
Referáty – pokračování.
(X) 15.6.1999 15:30 – 16:30 hod.
Diskuse, prezentace firem u počítačů,
výstava digitální ÚPD, závěry.
(E) 16.6.1999 9:00– 10:30 hod.
Referáty. Koncept regionální databáze
ÚPD v GIS. Úrovně, obsah, struk-
turace dat, organizace datových toků,
zadávací předpis pořizovatele.
(F) 16.6.1999 10:30– 11:30 hod.
Cena digitalizace, možnosti výstupů,
zabezpečení dat, nasazení v komp-
lexních informačních systémech,
situace v ČR.

Zúčastnit se je možné pasivně i aktiv-
ně (referát 5-10 minut nutno s anotací
připojit k přihlášce).

Vložné k úhradě režijních nákladů při
platbě předem činí 400 Kč pro pasivní

a 200 Kč pro aktivní účastníky. Zvlášť
se hradí ubytování (250 Kč/noc)
a strava.
Zde je publikován jen výňatek z pro-
pozic akce. Zájemci nechť neprodleně
kontaktují paní Zedníčkovou (0624/
218625) nebo RNDr. Hiesse (0624/
218604). Přihlášku je nutno podat do
31. 5. 1999!

Chcete držet krok s dobou? Pak
nemůžete chybět na Vranově –
“GIS a ÚP 99” je tu právě pro Vás!
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