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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

VENKOV
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zúčastněte se přípravy jarního semináře na téma
venkov! Rozumí se venkov, venkovský prostor,
osídlení, krajina atd. jako územněplánovací
problém.

Venkov bude tématem chystaného jarního semináře Asociace. Rozhodla tak Rada
AUÚP na svém zasedání 22. 10. 2004, které se konalo po skončení konference
o Středoevropském prostoru ve feudálně důstojných prostorách Senátu ČR ve
Valdštejnském paláci.
Rada spontánně vzala za své téma „venkov“ navržené na shromáždění členů
AUÚP, konaném téhož dne tamtéž. Je to
logické po všech těch „velkých tématech“
s evropskými přesahy. Po tématech jako
urbanistická koncepce, regionální problematika, velké infrastrukturní koncepce
a podobně. Konec konců, všechna uvedená územněplánovací témata se více či
měně dotýkají venkovského prostoru, pokud z něho přímo nevyrůstají.
Sídelní struktury, řetězce urbanistických
struktur a infrastrukturních systémů, urbanizačních os a urbanizačních těžišť vetkáváme do venkovského prostoru.
Urbánní a suburbánní prostory (mnohdy
neprostory) ukrajují z venkovské krajiny.
A přesto, i když určit rozhraní mezi městem
a venkovem je už dlouho velmi obtížné, se
dále vyvíjí a proměňuje venkovská krajina,
jejíž osnovou je svébytné venkovské osídlení. Dávno se však už nejedná o prostředí
rurální, které bylo kdysi stavěno do opozice k prostředí urbánnímu. Vnější forma
tohoto osídlení i krajiny si stále zachovává
podobu, která byla odrazem kdysi relativně
stabilních rurálních vztahů.
Hospodářské aktivity a vlastnické vztahy,
které především formují prostředí, jsou
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dnes i ve venkovském prostoru stále dynamičtější. Zato stabilní katastr se nenápadně proměnil ve statický, statistický
a formální. A tak zatímco slýcháme stýskání nad znešvařováním donedávna harmonického obrazu české vesnice (byla to
opravdu někdy dávno harmonie?) a zatímco vedeme diskuse o zachování krajinného rázu a opatrně kreslíme „přeložky“
dávno ještě neexistujících ÚSES, startují
se procesy a zatím neviděné proměny,
které územní plánování a nás urbanisty
a územní plánovače nejen překvapí, ale
zas jednou pořádně zaskočí. Zatím lze vymezit svébytná území, svým charakterem
dosud venkovská, ale ubývají. Přičinou
není jen suburbanizace. Mnohem větší
území mění svůj krajinný ráz díky změnám
(úpadku) obhospodařování. Že by se rodila
nová divočina?
To, že je naše krajina krásně mnohotvárná
či mnohotvárně krásná a že tomu odpovídá pestrá typologie venkovského osídlení
i různá hospodářská využitelnost krajiny, je
snad zbytečné opakovat. Podobně pestrá
je také paleta názorů na venkov, na postižení příčin a budoucnosti jeho vývojových
trendů a problémů. Jsou dostatečně srozumitelné pro urbanisty, pro aplikaci v ÚPD

Telč,
21. a 22.
dubna 2005
a pro koordinace se souvisejícími disciplinami?
Nebudu v této chvíli vyjmenovávat všechny
problémy, které si myslím, že by mohly být
předmětem diskusí a názorových střetů
jarního semináře. Chci jen vyslovit přání,
abychom se při jeho přípravě pokusili vystihnout a vymezit to nejpodstatnější, co
charakterizuje venkovský prostor, a nechali zaznít hlavní názorové proudy týkající
se zaměření a formy usměrňování vývoje
venkovského prostoru. To znamená, že bychom se měli pokusit pojmenovat a charakterizovat hlavní funkce síly, které budou
venkovský prostor formovat, a naznačit
pravděpodobný směr vývoje a co z toho
plyne pro urbanismus a územní plánování
venkova.
Obracíme se na všechny členy i nečleny Asociace s žádostí o zaslání námětů, případně přihlášek k prezentaci
tématu, či ÚPD.
Seminář se bude konat v Telči 21.–22.
dubna 2005.
Představa o členění tématu a zaměření
programu je uvedena na další straně.
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Předběžná představa zaměření a programu semináře
(zpracováno na základě podkladů kolegy Vladimíra Mackoviče
a zápisu předsednictva AUÚP 16. 11. 2004)

Všeobecné vymezení tématu
Blok A: Teorie – rámcová profesní východiska
Hospodářská geograﬁe – typologie osídlení, dominantní hospodářské činnosti – zemědělství, lesnictví, rekreace, těžba apod., krajinné struktury a socioekonomické
potenciály, urbanistické struktury, dopravní a technická infrastruktura, sociologie
a územněplánovací syntéza a další

Blok B: Současná praxe – venkovské sídlo a krajina = sídlo
v krajině – územní plánování venkova v souvislostech
Na konkrétních územních plánech venkovských obcí různé typologie (v městské aglomeraci, ve velkoplošné CHKO, CHK-NP, v typicky zemědělských oblastech, v pohraničí apod.), charakterizovat typické současné problémy z hlediska zpracovatele ÚPD
(ÚPO, RP i VÚC), a to s jasným rozlišením problémů a vztahů zastavěného a zastavitelného území a území nezastavitelného, tedy vztahu sídla a krajiny i opačně, krajiny
a sídla, jako její součásti. V závěru každého příspěvku zobecnit, pojmenovat úskalí
a naznačit možnosti řešení.

Blok C: Jak dál – co se chystá a co je opravdu třeba
Venkovský prostor v novém stavebním zákonu – ÚPP, ÚPD, politiky, programy, participace, krajinný plán, pozemkové úpravy atd.

Pokus o shrnutí
Za přípravný výbor semináře
Miroslav Tůma

USNESENÍ
shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
konaného dne 22. 10. 2004 v Praze
Shromáždění členů:
I. konstatuje,
že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov usnášení schopné (ze 192 členů přítomno 52)
II. schvaluje
a) zprávu o činnosti předsednictva a rady
AUÚP ČR, přednesenou předsedou
Asociace doc. Ing. arch. Janem Mužíkem, doplněnou místopředsedou Ing.
arch. Vítem Řezáčem zprávou o zahraniční činnosti,
b) zprávu o výsledku hospodaření za rok
2003, přednesenou tajemnicí Asociace
Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,
c) zprávu kontrolní komise přednesenou
jejím předsedou, Ing. arch. Zdeňkem
Černým,
d) návrh rozpočtu na rok 2005.

III. stanovuje hlavní směry činnosti
AUUP ČR pro rok 2005:
a) podílet se na projednávání návrhu nových právních předpisů na úseku územního plánování uplatněním stanoviska
předsednictva AUÚP ČR; o stanovisku
informovat v Aktualitách,
b) uspořádat dva semináře na aktuální
téma, které stanoví rada AUÚP,
c) uspořádat minimálně jednu studijní
cestu pro členy Asociace,
d) zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské rady urbanistů (ECTP),
e) shromáždit informace o vztahu autorských práv a ÚPD v zemích EU.
V Praze 22. 10. 2004

Zpráva o činnosti Asociace pro
urbanismus a územní plánování
ČR za období listopad 2003 až
říjen 2004
Přednesená předsedou Asociace doc. Janem Mužíkem na výročním shromáždění
členů konaném 22.10.2004 v Praze.
Úvodem mohu konstatovat, že naše Asociace má za sebou další velmi rychlý a snad
i úspěšný rok činnosti ve prospěch kvality
prostředí našich sídel i krajiny.
Předchozí výroční shromáždění se uskutečnilo 30. 10. 2003 v Jihlavě a stanovilo
hlavní okruhy činnosti pro rok 2004. Převážnou většinu bodů zakotvených v usnesení z výročního shromáždění se podařilo
výkonným orgánům – radě a předsednictvu – splnit. Pouze jediný bod doporučuji
přenést do usnesení z dnešního výročního
shromáždění.
V tomto období se opět podařilo uspořádat dvě významné odborné akce, s jejichž
obsahovou, společenskou i organizační
úrovní můžeme být nadmíru spokojeni. Seminář „Urbanistická koncepce a územní
plánování“ společně s prostředím v Krnově a mezinárodní konference na téma
„Proměny středoevropského prostoru“ se
zasedáním rady ECTP v Praze to dokladují.
Podobně lze hodnotit podzimní studijní
cestu do Hamburku. Pečlivá obsahová
a organizační příprava téměř zabránila navštívit životem proslavená místa přístavního
města. Rozhodně je potřeba za všechny
účastníky cesty ještě jednou poděkovat
Vítu Řezáčovi a Tomáši Sklenářovi za práci
a čas, který přípravě akce věnovali.
Rada Asociace se v uplynulém období sešla v souladu se stanovami 3krát
(30. 10. 2003, 11. 12. 2003 a 16. 4. 2004).
Rozhodla o přijetí 11 nových členů a 6 členům jejich členství zrušila z důvodů neplnění členských povinností. Smutnější je, že
mezi těmito šesti je i náš dřívější předseda
Ing. arch. Petr Starčevič.
Dále rada rozhodla o cíli tzv. „velké“ studijní
cesty, v těsném hlasování dala přednost
Novému Zélandu a Sydney před Čínou
s Tibetem.
Rada se seznámila s významným expertním posudkem rozvojové studie letiště Pra-
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ha-Ruzyně, který u Asociace objednala
Městská část Praha 6 a zpracoval kolektiv:
J. Mužík, V. Soukeník, I. Vorel, P. Kotas.
Posudek byl radou kladně přijat stejně jako
nezanedbatelný ﬁnanční přínos.
Předsednictvo Asociace se v tomto období
sešlo celkem 12×, z toho 3× na společném jednání rady. Neúčast členů předsednictva na jednáních byla naprostou
výjimkou. Naopak velmi aktivně s předsednictvem spolupracovali P. Durdík a P. Koubek, a to nejen na přípravě uvedených
odborných akcí. Za kontrolní komisi se
též aktivně a pravidelně účastnil jednání
V. Mackovič. Perfektní práci na všech úrovních a při všech akcích jako vždy odvedla
naše tajemnice Z. Hrochová.
Spokojeni můžeme být i s naší publikační
činností. V tomto období vyšla pouze dvě
čísla Aktualit (63 a 64). Podařilo se však
vydat dva, podle mého názoru vysoce kvalitní sborníky příspěvků ze seminářů konaných v Písku a v Krnově. Oba byly vydány
s významnou podporou MMR ČR, odboru
územního plánování jako samostatná příloha časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“. Jsou to sborníky:
• Obnova území po povodních – Písek
2003
• Urbanistická koncepce a územní plánování – Krnov 2004
Za nemalou pomoc při shromažďování
podkladů a jejich zpracování do vydání
možné podoby děkuji Z. Černému.
Závěrem konstatuji, že rada i předsednictvo Asociace svou prací splnily úkoly obsažené v usnesení minulého výročního shromáždění, zejména v odstavci III., bodech
a–g. Zejména příprava doposud nejvýznamnější akce Asociace si zaslouží ocenění a poděkování nás všech těm, kteří se
na dlouhodobé přípravě podíleli.
Jan Mužík

Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise konstatovala, že při kontrole všech účetních dokladů, předložených
tajemnicí Z. Hrochovou, neshledala žádný
problém. Nakládání s majetkem a ﬁnancemi Asociace je v souladu se stanovami
AUÚP a všechny výdaje souvisejí s činností
Asociace.
Zdeněk Černý

Zpráva o zahraničních aktivitách
Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR v roce
2004
Členství v ECTP
Naše asociace byla poctěna uspořádáním
tří souběžných vrcholných akcí ECTP: mezinárodní konference na téma „Proměny
středoevropského prostoru“, výročního
zasedání ECTP, na které se sjíždí 23 prezidentů národních asociací, a především
vyhodnocení a slavnostního vyhlášení 5.
ročníku soutěže ECTP. Naše kandidatura
zvítězila před Nizozemskem a Maďarskem
především díky spolehlivosti naší asociace,
podpoře ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj a Senátu ČR, který poskytl zdarma
své prostory.
Mezinárodní rada urbanistů přijala slavnostně v sídle lisabonské techniky dne
20. listopadu 2003 aktualizovaný text
Nové aténské charty (text v originále na
www.ceu-ectp.org). Tím vyvrcholila asi
pětiletá práce na sjednocení textu a na
deﬁnování úlohy našeho oboru ve sjednocené Evropě. Vzhledem k respektu, jaký
původní Aténská charta z roku 1933 má
v povědomí evropských urbanistů (ať už zaslouženě, či nikoliv), měla by se propagaci
nového textu věnovat zvýšená pozornost.
Nabízí se několik možností: od vydání brožury, přes komentáře v odborném tisku, po
zařazení nového textu do výuky na fakultách a v odborných kurzech.
ECTP zahájilo na pravidelné výroční konferenci v roce 2003 diskusi o budoucnosti
organizace. Vedení ECTP chce změnit situaci, kdy skoro polovina evropských zemí
vůbec zastoupení v ECTP nemá a kdy prezentace oboru urbanismu pokulhává např.
za spolky architektů nebo lékařů.
Bylo představeno několik scénářů budoucí role ECTP: a) lze ponechat stávající
strukuturu střešní organizace národních
spolků, b) může vzniknout „lobystické“
sdružení s kanceláří v Bruselu, c) či může
být ECTP pojato jako „vědecká“ odborná
instituce. Po krátké diskusi byla ihned vyloučena varianta c), neboť převládl názor,
že ECTP vznikla především kvůli praktikujícím urbanistům. Nakonec se delegáti přiklonili k názoru, že se ECTP přednostně
musí zaměřit na problematiku spolupráce
odborníků v oboru, posílit vzájemnou zna-

lost plánovacích kultur v evropských zemích, zabývat se vzděláváním urbanistů
a působit na národní vlády při hájení postavení profese. ECTP by měla dělat to,
co národní asociace sama není schopna
zvládnout.
V lednu 2004 se naše asociace vyjádřila
k otázkám týkajícím se kritérií pro přijetí
budoucích členů ECTP. Podpořili jsme model střešní organizace národních spolků
s tím, že se nebráníme umožnit členství nečlenským zemím EU, regionálním spolkům,
spolkům s činností blízkou plánování, kde
jsou členy kvaliﬁkovaní urbanisté.
ECTP se zabývala otázkami autorizace
v rámci EU. Velké země si rozhodně nepřejí
„univerzální“ celoevropskou autorizaci, nakonec je to těžko představitelné, protože
dnes existuje tolik rozdílů na úrovni jednotlivých států.
V souvislosti se změnou členství a s očekávaným rozšířením agendy ECTP bylo
schváleno navýšení členských příspěvků.
Od roku 2004 bude pro AUUP ČR roční
příspěvek v přijatelné výši 400 eur.

Soutěž ECTP
V Praze proběhlo v říjnu 2004 slavnostní
vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt
za období 2002–2003. Soutěž se setkala s poněkud menší odezvou než před
dvěma lety (mj. i kvůli zavedení poplatku
ve výši 400-1 200 eur za práci). Celkem
bylo přihlášeno kolem 200 projektů ze 13
zemí (např. v Německu 99, v Anglii 39,
v Nizozemsku 24, ve Slovinsku 5 atp.). Do
ﬁnále bylo národním porotami nominováno
26 prací.
Národní komise, jejímiž členy byli architekti
Petr Durdík, Jelena Zemánková, Vít Řezáč
a Petr Vávra, vyhodnotila české projekty
v únoru. Do evropského kola doporučila
projekt Husovy kolonie zaslaný Magistrátem města České Budějovice.
Na rozdíl od minulého ročníku se nám podařilo obeslat soutěž a získat tak první
zkušenosti s přípravou i organizací. Porota dospěla k doporučením pro budoucí
účastníky, které by mohly zvýšit naději na
získání ocenění našich kolegů v dalším
ročníku.
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Bienále evropských měst a evropských
urbanistů, Kodaň 9.–11. června 2005
Bienále, kde se každé dva roky prezentují
výrazné urbanistické počiny z jednotlivých
zemí, se bude konat v roce 2005 v Dánsku. Naše asociace se z ﬁnančních důvodů nezúčastní, ale individuální návštěva
tohoto největšího podniku je možná. Informace jsou na www.byplanlab.dk.
Bilaterální kontakty
AUÚP ČR využila bilaterální kontakty s německou SRL při přípravě exkurze a mezinárodní konference. Stejně tak naše vztahy
s Maďarskem a Polskem nám pomohly při
zajišťování podzimní konference.
Počátkem října jsme zabezpečovali odbornou exkurzi asociace z Norska, která se
v roce 2004 stane členem ECTP.

Soutěž EUROPAN
AUUP podporuje i nadále mezinárodní architektonickou soutěž EUROPAN pro architekty do 40 let. Výsledky 7. ročníku byly
vyhlášeny 8. prosince 2003. Soutěže na
68 lokalit v 19 zemích se zúčastnilo přes
2 000 architektonických týmů. Bohužel
žádný z českých účastníků cenu neobdržel.
Na lokalitu Libeň-Palmovka se přihlásilo
45 soutěžících ze 7 zemí Evropy, práce
odevzdalo 21 týmů. Všechny projekty byly
vystaveny na Staroměstské radnici v prosinci 2003. Česká sekce soutěže byla formálně ukončena letos na jaře seminářem,
na který byli pozváni autoři 5 oceněných
projektů.
Další ročník soutěže je již v běhu. Sdružení
EUROPAN CZ bude spolupracovat nadále
s Prahou a nově s Plzní. Tím získá ČR mož-

nost sestavení vlastní soutěžní poroty. Více
informací lze získat na www.europan.cz.
Mezinárodní kontakty
Na asociaci se z titulu členství v ECTP obrací řada zahraničních institucí, výzkumných ústavů, kolegů, kteří potřebují získat
informace o plánování u nás. Poskytovali jsme takto údaje kongresu RESTEC
v Moskvě, byli jsme zváni na konference
v Polsku, Velké Británii, Německu, Rakousku a Maďarsku.
Informace jsou průběžně uveřejňovány
na naší internetové stránce www.urbanismus.cz.
Vít Řezáč

Zpráva o hospodaření za rok 2003

Návrh rozpočtu na
r. 2005

Příjmy

Příjmy

Členské příspěvky
Zisk z jarního sympozia
Zisk z podzimního semináře
Prodej sborníků a publikací
Úrok z běžného účtu
Zisk z posudku „Příbram“
PŘÍJMY CELKEM

předpoklad skutečnost
105 000
114 000
40 000
55 960
20 000
48 375
1 500
214
1 500
1 910
1 200
168 000

zahrnuje veškeré příjmy i výdaje spojené
s realizací semináře
zahrnuje veškeré příjmy i výdaje spojené
s realizací semináře

Úrok z běžného účtu

221 659

PŘÍJMY CELKEM

195 500

Výdaje

předpoklad skutečnost
Provoz kanceláře, režie
51 000
18 145
Administrativní práce
35 000
4 650
Režie, drobná vydání, nájemné
9 000
7 601
Bankovní poplatky
5 500
5 394
Poštovné (bez Aktualit)
1 500
500
Internet, provoz domény, aktualizace 4 000
9 680
Aktuality (vč. poštovného)
30 000
41 476
Členský příspěvek ECTP
16 000
31 392
Zahraniční cesty – zasedání ECTP 40 000
42 259
Příspěvek na studentskou soutěž
10 000
10 000
Příspěvek na EUROPAN
5 000
0
Ostatní vydání (občerstvení atp.)
9 000
18 739
Studijní cesta Dessau - příprava
0
10 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

114 000
50 000
30 000
–
1 500
–

cena posudku 11200 Kč, zpracovatelům
vyplaceno 10000 Kč

Výdaje

VÝDAJE CELKEM

Členské příspěvky
Zisk z jarního sympozia
Zisk z podzimního semináře

165 000

181 691

+3 000

+39 968

Pozn.: zahrnuje položky účetně se vztahující k roku 2003

celkem 47745 Kč (29600) Kč vyúčtováno
v r. 2004)
celkem 34250 Kč (29600) Kč vyúčtováno
v r. 2004)

zahrnuje i přihlášky na semináře, rozesílané
spolu s Aktualitami

Provoz kanceláře celkem

60 600

Administrativní práce, účetnictví

40 000

Kancelářské potřeby, drobná vydání, nájemné

13 600

Bankovní poplatky

6 000

Poštovné (bez Aktualit)

1 000

Internet, doména, aktualizace
15 000
Aktuality (vč. poštovného)
40 000
Členský příspěvek ECTP (544 eur) 16 500
Zahraniční cesty, zasedání ECTP 35 000
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000
Příspěvek na EUROPAN
5 000
Ostatní vydání (občerstvení atp.) 13 400

odsouhlaseno předsednictvem dne
18. 11. 2003

VÝDAJE CELKEM
rozdíl zdanitelných příjmů a výdajů (daňový
základ), činil -23554 Kč, daň tedy byla 0 Kč

195 500

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM 0
Rozpočet byl schválen shromážděním
členů AUÚP ČR 22. 10. 2004 v Praze.
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Soutěž o Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního
plánování 2004 / European Urban and Regional Planning
Achievement Awards 2004
Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky jako
člen Evropské rady urbanistů (ECTP) se zapojila do soutěže, kterou
tato organizace pořádá již od roku 1990. Soutěž se koná každé dva
roky a začíná si získávat kredit mezi architekty v řadě zemí.
Soutěž o Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního plánování chce vyzdvihnout takové územněplánovací strategie, dokumenty nebo realizace, které
výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na venkově.
Národní výběrová komise AUÚP ČR zasedala koncem ledna 2004 a hodnotila 5 přihlášených prací. Komise AUÚP ČR doporučila, aby nás v celoevropském soutěžním
kole reprezentoval projekt „Husova kolonie“ předložený magistrátem Českých Budějovic. Projekt zaujal tématem participace
obyvatel, použitou plánovací metodikou
a názornou a výtvarnou formou posterů.
5. ročníku soutěže se zúčastnilo 186 týmů
ze 13 zemí (např. v Německu 99, Anglii 39,
v Nizozemsku 24) a nakonec jich do evropského ﬁnále postoupilo 26 z 12 zemí.
Mezinárodní rada urbanistů ustanovila mezinárodní porotu vedenou profesorem Max
van den Bergem z Nizozemska. Dalšími
členy byli profesor Miroslav Baše z pražské
fakulty architektury, paní Rachel Kenny,
místopředsedkyně Irského svazu urbanistů, paní Marta Doehler, projektantka
z Lipska, a profesor Andrej Pogačnik ze
Slovinska. Zasedání poroty se uskutečnila
v budově ABF v Praze a byla rozdělena do
dvou kol. První proběhlo 26. a 27. března
2004 a druhé 5. až 6. června 2004. Tento
časový rozvrh umožnil porotě vybrat v prvním kole kandidáty na ocenění a ve druhém kole rozhodnout o vítězích.
Způsob práce poroty vycházel z různého
pozadí a různých kultur, ale členové poroty
byli schopni najít společný jazyk a sladit
své názory tak, aby mohly být vybrány nejlepší projekty. Porota si proto stanovila pro
posuzování následující kritéria:
a) uplatnění principů udržitelného rozvoje
pro obohacení životního prostředí a jakékoli zřetelné sociální a ekonomické
přínosy vyplývající z provedení projektu

b)
c)

d)

e)

ve smyslu zlepšení kvality lidského života, větší bezpečnosti nebo vyšší
efektivity;
originalitu a novátorství provedení nebo
přístupu;
kvalitu odborné práce při návrhu, rozvoji plánovacích koncepcí nebo při
uplatnění plánovacích metod;
rozsah, v jakém může projekt sloužit
jako reference pro jiné projekty nebo
jako východisko pro zpracování navazujících projektů;
role, kterou plánovač sehrál coby podporovatel (enabler) nebo koordinátor,
a prokázání hodnoty vnesené do projektu zásahem plánovačů.

Na jedné straně měly práce mnoho společného, například přístup k plánování, techniky a metodiku plánování. Na druhé straně
bylo možno zaznamenat spoustu odlišností, zejména rysy regionální a národní
kultury při plánování. Některé práce kladly
důraz na řízení a přestavbu měst, další na
rozšíření nebo zlepšení dopravních koridorů, někdy byly vyzvedávány aspekty sociální soudržnosti a spoluúčasti, u jiných
projektů převažovaly ekonomické cíle.

plexní aspekty (prostorových) společenských otázek;
• řešení problémů týkajících se procesu
plánování, spolupráce, spoluúčasti
a vysvětlování;
• proveditelnost a přesvědčivost prezentace plánu/projektu;
• rozsah, v jakém může práce sloužit
jinde jako reference.
Nakonec se porota rozhodla udělit čtyři
ceny a pět zvláštních uznání.
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR byla poctěna uspořádáním výroční
konference ECTP ve dnech 21. a 22. října
2004 a s ní spojeného vyhlášení soutěže
ECTP.

Pro snazší porovnání se porota rozhodla
rozdělit soutěžní práce do následujících
kategorií:
• regionální plány,
• plány obcí: nová výstavba,
• plány obcí: přestavba,
• projekty nábřeží,
• řízení města a okolí.

Slavnostního zahájení výstavy a předání
cen se zúčastnily delegace zastupující
všechny oceněné projekty, obvykle v čele
se starosty nebo členy městské rady odpovědnými za rozvoj města. Prahu tak poctil návštěvou starosta španělského Bilbaa
pan Inaki Azkuna Urreta, starosta města
Leinefelde pan Gerd Reinhardt v delegaci s ministrem stavebnictví spolkové
země Tueringen panem Olafem Langlotzem, starosta městské části Pankow v Berlíně pan Burkhard Kleinert a mnozí další.
Ceny předával místopředseda Senátu pan
MUDr. Ladislav Svoboda, který také převzal záštitu nad průběhem souběžně pořádané mezinárodní konference.

Poté posuzovala práce v rámci kategorií
z následujících hledisek:
• odborná dovednost: zjevná kvalita projektu, zpracované plánovací metody,
pozornost věnovaná prezentaci;
• originalita, novátorství a přesvědčivost
přístupu;
• komplexnost: způsob, jakým byly analyzovány, interpretovány a řešeny kom-

Asociace pro urbanismus a územní plánování získala díky soutěži řadu neocenitelných zkušeností, které bude chtít při pořádání dalšího ročníku v roce 2005 využít.
Věříme, že se do soutěže přihlásí mnohem
více českých měst a obcí a že se nám podaří i prosadit na mezinárodní scéně, neboť úroveň našeho plánování je plně srovnatelná se zahraničím.
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Uznání: Transforming the Ashby Woulds (Přestavba Ashby
Woulds), Anglie

Regionální plány
Projekty nábřeží
Uznání: Town-Planning Concept in Connection with Public Transport along the Corridor Ljubljana –Kamnik
(Urbanistická koncepce ve spojení s veřejnou dopravou na trase
Lublaň – Kamnik), Slovinsko
Uznání: Millennium Link Project (Projekt „Millenium Link“), Skotsko
Plány obcí

Uznání: Wexford Quay front Restoration Project (Projekt obnovy
nábřeží ve Wexfordu), Irsko
Řízení města a okolí
Cena: Child-friendly Urban Renewal in Prenzlauer Berg (Projekty
pro děti ve čtvrti Prenzlauer Berg v Berlíně), Berlín, Německo

– nová výstavba
Cena: Master Plan Steigereiland (Územní plán Steigereilandu),
Amsterdam, Nizozemsko

Zvláštní uznání za výzkum
– přestavba
Cena: Abandoibarra South Transformation Operation (Projekt
transformace čtvrti Abandoibarra), Bilbao, Španělsko

Atlas of the Cultural Ecology (Atlas kulturní ekologie), Rotterdam,
Nizozemsko
Více informaci o soutěži můžete získat na stránce ECTP www.ceu-ectp.org, dále na české stránce www.urbanismus.cz.

Rozhovor s předsedou Evropské rady urbanistů
panem Janem Vogelijem z Nizozemska

Cena: Urban Restructuring. Workshop for the City’s Future (Restrukturalizace města. Workshop pro budoucnost města), Leinefelde, Německo

Pane prezidente, jak soutěž European Urban & Regional
Planning Awards vlastně vznikla a v čem spatřujete její přínos?
Soutěž Evropské rady urbanistů „European Urban & Regional
Planning Awards“ byla vyhlášena poprvé v letech 1990–1991
v úzké spolupráci a za podpory DG XVI Evropské komise (nyní
DG REGIO). Letošní ročník, pátý v pořadí, je organizován výlučně
ECTP a jejími členskými asociacemi.
V květnu 2004 se k Evropské unii připojilo deset nových zemí.
Tento přelomový okamžik pro EU je významnou výzvou i pro urbanisty. Přináší současně také větší diferenciaci v plánovací praxi.
Nyní bude do procesu ochrany našeho dědictví a rozvoje našeho
společného prostoru zapojeno mnohem více lidí, politiků a samozřejmě urbanistů. Soutěž dává všem stejné šance prezentovat své
schopnosti a znalosti.
Bienále soutěže ukazuje současný stav praxe územního plánování
v Evropě a představuje regionální rozdíly jako pozitivní prvek naší
kulturní evropské pestrosti.
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Bohuslav Blažek
(18. 10. 1942 – 20. 11. 2004)

Jaký je vztah soutěže k územnímu plánování v Evropě?
Evropská komise nemá přímé kompetence v oblasti územního plánování, které je nadále řízeno na úrovni členských zemí. Avšak
celá řada činností svázaných s rozvojem území a územním plánováním v kompetenci EU je. Více něž desetiletí se oblasti územního
plánování dotýká prostřednictvím programu „Udržitelná města“
například sekce životního prostředí Evropské komise. Rovněž DG
REGIO se do otázek plánování zapojuje ještě aktivněji díky řadě
programů, např. Evropským strukturálním fondům, programu Interreg nebo URBAN a projektu European Spatial Planning Observatory Network (ESPON). Všechny tyto programy přímo nebo
nepřímo zasahují do územního plánování v různém rozsahu a měřítku.
Co Vy považujete za důležité na profesi urbanisty?
Územní plánování je nezbytnou podmínkou dosažení udržitelného
rozvoje. Týká se zejména uvážlivé správy prostoru, omezených
přírodních zdrojů, po nichž však stále stoupá poptávka. Vyžaduje
rovněž mezioborovou týmovou práci zahrnující nejrůznější znalosti
v rozličných oborech při práci na dlouhodobých úkolech. Jedinečným rysem plánovací profese je její schopnost vzít v úvahu široké
spektrum otázek a převést je do území.
My, jako členové organizace, která sdružuje přes dvacet tisíc odborníků prakticky z celé Evropy, hodláme propagovat pohledy
a vize týkající se budoucnosti evropských měst a regionů, tak jak
jsou vyjádřeny v Nové aténské chartě, dokumentu, který naše
rada přijala na podzim roku 2003, šedesát let po své slavné předchůdkyni.

Sbohem pane B. B.
V sobotu 20. 11. tohoto roku zemřel Bohuslav Blažek. Už týden se srovnávám
s tím, jak mě to zasáhlo. V žádném případě bych se neodvážil náš vztah nazvat přátelstvím. Ale zosobňoval pro mě
intelektuální potenciál, v jehož silovém
poli být akceptován bylo ctí, které se mi
občas dostalo.
Bylo těžké a často nemožné mu stačit.
A teď je už pro vždy znemožněno tolikeré si vyjasnit. Rozřešilo se, bohužel, i moje váhání, zda Bohuslava Blažka
požádat o účast na přípravě semináře o venkově. Venkov a jeho sociální
ekologie bylo jedno z mnoha velkých témat, nad kterým jsme se vícekrát
potkali, ač trochu míjeli.
Bohuslava Blažka jsem poznal někdy počátkem 70. let. Tuším, že díky Milanovi Körnerovi, se kterým jsme založili undergroundovou skupinu mladých
urbanistů a humanistů. Bohuslav Blažek ji nazval „Nadace podzemního urbanismu“. Byl naším mediátorem, sršel nápady a naše mašinistické vidění
měst světa a především Prahy nám pomáhal vidět v jiných, nečekaných
souvislostech. Ale v časech normalizace neměl urbanistický undreground
mnoho šancí. S B. B. jsme v těch šedých létech několikrát spolupracovali.
Vždy to bylo nekonformní a zdálo se to také trochu riskantní.
Poslední spolupráci před listopadem opět inicioval Milan Körner. Bylo to
na Urbanizaci ČR a bylo to zvláště vzrušující, protože reálně popisovat stav
země a tehdejším prizmatem prognózovat její budoucnost vzrušující prostě
bylo a zvláště vzrušující díky B. B. Přirozeně že tato spolupráce vyústila po
listopadu 1989 v účast B. B. na hledání identity tehdy vznikající Asociace.
(Kdo by byl čekal, že přichází doba, která učiní z urbanismu a územního plánování téměř underground.)
Ale záhy po založení kontakty B. Blažka s Asociací ustávaly, až se jí docela
vzdálil. Myslím, že mu Asociace velmi brzy připadala málo kreativní a možná
málo mediálně přitažlivá. Asi mu vadila naše zakotvenost v platné legislativě, která je ctí územních plánovačů a která, bohužel, opravdu limituje kreativnost. (Napadá mě, zda by právě toto nestálo za zamyšlení z hlediska další
existence Asociace, aby nám také neumřela…)
Pan Bohuslav Blažek se vždy prezentoval jako sociální ekolog. Nahlížel
z tohoto úhlu naši disciplínu a uměl ji velmi trefně a také nepříjemně glosovat, stejně jako současnou architekturu, ﬁlm a mnohé další. Je dobře, že
svůj široký a nekonformní rozhled mohl uplatňovat na fakultě architektury.
Nemohu zde ale také nepoznamenat, že nejednou byly jeho komentáře
a stanoviska novinářsky unáhlené, přespříliš subjektivní a zbytečně sarkastické. A tím odrazoval. Přesto je škoda, že naše Asociace propásla možnost
reﬂektovat disciplínu územního plánování a urbanismus obnovením spolupráce s B. Blažkem.
Když nyní přemýšlím nad jeho odchodem, v plné síle si uvědomuji, jak chybí
mně a naší disciplíně obecně k odpovědnému výkonu profese urbanisty
a územního plánovače právě věrohodná sociálně ekologická reﬂexe společnosti a prostředí, pro které „urbanujeme“ a územně plánujeme. Památku
B. Blažka nejlépe uctíme otevřenou a tvořivou reﬂexí jeho zásadních prací,
které souvisí s prací naší.
Pane Bohuslave Blažku, budete nám chybět. Už teď nám chybíte.
Miroslav Tůma

Materiály o soutěži připravil Vít Řezáč
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Odborná exkurze do Hamburku:
25. až 28. září 2004
Jako každý rok uspořádala asociace odbornou exkurzi pro své členy.
Tentokrát díky příznivému kalendáři se podařilo program rozložit
do 4 dnů, i tak však byl program velice nabitý. Hlavním motem
zájezdu byla návštěva přístavního města Hamburku, jenž se pyšní
řadou nových projektů transformace rozsáhlé přístavní zóny, která je
v bezprostředním dotyku s centrem města.

Ještě cestou však účastníky čekala několikrát odkládaná návštěva nové automobilky
Volkswagenu vpravdě 21. století v Drážďanech. Laboratorní čistota, individuální
přístup ke každému vozidlu, bezdrátový
přenos elektřiny a jiné novinky u továrny
uprostřed města rozhodně stály za zhlédnutí. Těm, kteří s námi nebyli, můžeme
doporučit, aby si domluvili individuální návštěvu. Některá místa si lze prohlédnout
i bez průvodců (www.glaesernemanufaktur.de).
Po povinných, ale milých přestávkách
v Sanssoussi v Postupimi a Schwerinu byla
v programu krátká zastávka v hanzovním
městě Lübecku.
Prohlídku Hamburku jsme začali procházkou v centu kolem tradiční cihelné architektury z třicátých let od architekta Fritze
Schumachera (Chilehaus), který byl duchovním otcem plánu rozvoje moderního
Hamburku. Viděli jsme klasická místa
města jako Jungfernstieg, jezero Alster,
Landungsbrücken, odkud vyjížděly zaoceánské parníky do Ameriky. Někteří účastníci prošli tunelem pod Labem z roku 1911.
Vrcholem byla projížďka po tzv. Speicherstadtu a následně rozlehlým přístavem –
druhým největším v Evropě.
Druhý den nás nad modelem města seznámil s rozvojovými projekty pan Jorn
Walther, ředitel stavebního úřadu, který
zajišťoval odbornou část programu. Názvy projektů „Rozvoj dovnitř“ a „Skok přes
Labe“ nejlépe vystihují politiku města o 1,7
miliónu obyvatel, které se musí vypořádat
s transformací přístavu, změnou struktury
pracovních příležitostí, aniž by chtělo vše
řešit rozvojem mimo své území (Hamburk
má statut spolkové země).
Největším právě probíhajícím projektem
je přestavba části bývalých skladů (Speicherstadt). Ambiciozní projekt s 5 500 bytů
a 20 000 pracovních příležitostí s názvem
Hafen City, který má být dokončen do roku

2020, je již ve výstavbě (www.hafencity.com). Urbanistický koncept je dílem kanceláře Keese Christianse a ﬁrmy ASTOC,
jednotlivé budovy první právě dokončované části jsou od architektů Ingenhovena,
Overdieka und Partner, Böga, Spengler &
Wiescholeka, ASP – Architekten, BRT Bothe Richter Teherani, Matheze, APB Architekten a Jan Störmer Architekten.
Další část exkurze vedla do komplexu Holzhafen (2003) od Keese Christianse a sousedícího skladu Stadtlagerhaus rekonstruovaného (2001) na byty a kanceláře od
architekta Alsopa. V blízkosti se nacházela
téměř futuristická stavba Elbberg (2004) –
soubor kancelářského objektu s bytovými
jednotkami v podnoží, které ovšem neprošly kolaudací kvůli osvětlení, od architekta
Teheraniho z BRT Architekten. Na nové
bytové domy v Neumuehlen – Museumshafen od architektů Sprenglera, Citteriho,
Schaerfera, Teheraniho a BHL Architekten, jsme jeli z nedostatku času již jen autobusem.
Třetí večer jsme již byli na procházce v historickém centru Braunschweigu (katedrála
sv. Blasie z roku 1173–1195). V historickém duchu se nesla i návštěva půvabného Goslaru, města s tisíciletou historií,
bývalé císařské falce, schovaného v kopcích Harzu, dnes chráněného UNESCEM
(www.goslar.de).
Tímto zájezdem skončila série návštěv Německa. Další vícedenní exkurze se již připravuje na konec jara, a to do Nizozemska.
Vít Řezáč
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Studijní cesta

Nový Zéland – Sydney
Studijní cesta pro obor urbanismus a územní plánování byla
připravena z rozhodnutí rady AUÚP ČR cestovní kanceláří Adventura
s garancí člena předsednictva Ing. Sklenáře.

Cesta je zaměřena na městské aglomerace i venkovské osídlení Nového Zélandu,
využití přírodního a kulturního potenciálu pro organizovanou turistiku, architekturu maorských shromažďovacích domů,
stavby usedlostí a rezidencí z doby osídlování přistěhovalci, veřejné budovy zejména
z druhé poloviny 19. století, vily počátku
20. století s typickými arkýři, obchodní
domy první poloviny 20. století, stavby ve
stylu art deco a moderní architekturu přelomu 20. a 21. století, úpravu městského
parteru a parkovou úpravu, stavby pro leteckou a lodní dopravu, silniční stavby
mnohdy v náročných terénních podmínkách a na závěr při návštěvě Sydney je studijní cesta zaměřena především na slavnou
budovu opery, Harbour Bridge a historickou čtvrť The Rocks.
Pro turistické využití je rozhodující příroda
Nového Zélandu, která je unikátní a přitom tolik rozdílná. Pro Severní ostrov jsou
typické hlavně sopky, gejzíry a horké prameny, Jižnímu ostrovu zase dominují nádherné hory a fjordy, o kterých se říká, že
prý předčí ty norské. Je také domovem
mnoha zvířat, lze zde pozorovat tuleně,
lachtany, tučňáky, velryby, delfíny a další
zajímavé živočichy. V době odpočinku
bude pro zájemce ponechán čas na koupání na překrásných plážích, rafting, plavání s delfíny, Jet boating apod.
Jednáním s CK Adventura bylo dosaženo
výrazného snížení ceny mimo jiné za předpokladu, že bude v dohodnutém termínu
ponechána určitá volnost pro hledání cenově přijatelných leteckých spojů. Proto je
rozdělení do dnů předběžné a při dodržení
navštívených míst a trasy bude ještě upřesněno.
Termín:
Délka studijní cesty:
Cena:

kových pokojích (4× bez hygienického zařízení na pokoji, jinak vždy s WC a sprchou
nebo vanou), česky mluvícího průvodce
s velkou zkušeností, pojištění proti úpadku
CK.

Cena nezahrnuje pohyblivý palivový příplatek k letence a bezpečnostní taxy (nyní
celkem cca 500 Kč), vízum do Austrálie,
vstupné, stravování, pojištění léčebných
výloh.
Program:
1.–3.den: letecky Praha – Auckland, po
příletu prohlídka města (přístav, Sky tower,
centrum…)
4. den: hlavní rekreační oblast severně od
Aucklandu – Bay of Islands (pláže, vodopády…)
5. den: odjezd směr Rotorua, cestou zastávka v Hamiltonu (Hamilton Gardens).

listopad 2005
22 dnů
90 000 Kč

Cena zahrnuje letenku včetně letištních
tax, dopravu mikrobusem, trajekt na Jižní
ostrov, ubytování až na výjimky ve dvoulůž-
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Rotorua – prohlídka „města sirných pramenů“, návštěva rezervace s termálními
prameny – Whakarewarewa, maorská kultura, večeře v Marae
6. den: přejezd k jezeru Taupo (Huka
Falls, Crater of the Moon), koupání v horkých pramenech; přejezd do Whakapapa –
lanovkou pod vrchol sopky Mt. Ruapehu
7.den: pěší výlet v oblasti NP Tongariro –
Tongariro Crossing (možnost 4–6hodinového výletu), přejezd směr Napier
8. den: prohlídka měst Napier, Hastings –
art deco styl, návštěva obřího akvária,
možnost (dle doby odlivu) výletu traktůrkem po pobřeží k jednomu z největších
hnízdišť terejů, přejezd směr Wellington
9. den: Wellington – prohlídka hlavního
města (parlament, muzeum Te Papa,
stavby architekta Iana Athﬁelda…); přejezd
trajektem na Jižní ostrov do Pictonu
10. den: Marlborough sounds – pěší výlet
Queen Charlotte track, v závěru odpočinek a koupání u moře, večer přejezd směr
Kaikoura
11. den: Kaikoura – z lodi pozorování velryb, delfínů, tuleňů, přejezd na západní
pobřeží
12. den: NP Paparoa, prohlídka Pancake
rock, městečko Punakaiki, přejezd k ledovcům, cestou Hokitika (zlatokopecká osada)
13. den: ledovce Franz a Fox glacier – dle
výběru: pěší výlet k ledovcům nebo placený výlet na ledovec helikoptérou. Prohlídka návštěvnického centra, vyhlídka na
Mt. Cook a Mt. Tasman. „Zrcadlové“ jezero
Matheson; po západním pobřeží kolem jezera Moeraki, přes městečko Wanaka do
Arrowtownu (zlatokopecká osada, čínská
kolonie)
14.den: Queenstown – prohlídka města,
lanovkou na výhled, možnost adrenalinových atraktivit (Jet boat, Bungy jumping,
rafting…), přejezd do Te Anau
15.den: výlet lodí po nejznámějším fjordu
Milford Sound – možnost návštěvy podmořské observatoře; přejezd směr východní pobřeží
16.den: Dunedin – prohlídka univerzitního
města, původní skotské osady; Moeraki
Boulders – unikátní kulaté kameny; Oamaru – „Město z bílého kamene“; sídliště
tučňáků
17. den: Christchurch – prohlídka tohoto
velmi zajímavého města (zajímavá architektura, muzea, galerie, botanická zahrada…)
18.–20. den: 18. den je zatím časovou rezervou a bude „rozpuštěn“ do předchozích
dnů a naplněn při upřesňování programu.
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Pak odlet do Sydney (2 dny) – nejmalebnějšího města Austrálie (historická čtvrť
The Rocks, slavná budova opery, Harbour
Bridge, mořské akvárium, pláže…).
21.–22. den: odlet ze Sydney, přílet do
Prahy
Poznámky:
• Studijní cesta je organizována pro samostatnou skupinu nespojovanou s jinými
zájezdy, její minimální velikost byla stanovena na 8 osob. Některé počty účastníků
jsou cenově nepřijatelné (např. 9, 12, 13,
14, 17, 20). Přihlášky budou proto vybírány a hromadně předány CK, rozhodující
pro zařazení bude datum doručení závazné
přihlášky Ing. Sklenářovi.
• V dostatečném časovém předstihu před
odjezdem bude uskutečněna schůzka, kde
budou podány podrobné informace.
• Bližší informace o studijní cestě lze získat na mailové adrese tomas.sklenar@
mmr.cz nebo na čísle mobilního telefonu
Ing. Sklenáře 607 917 091.
Závazné přihlášky: do 31. 1. 2005
Zašlete poštou na adresu Ing. Tomáš Sklenář, A. Kaliny 1354, 280 02 Kolín 5, faxem
na číslo 321 724 135 nebo e-mailem na
adresu tomas.sklenar@mmr.cz
Přihláška je rozesílána s Aktualitami.
Způsob placení:
Po obdržení závazné přihlášky zaslané
Ing. Sklenářovi Vám bude potvrzeno zařazení do zájezdu a následně Vám bude vystavena zálohová faktura CK Adventura ve

výši 50 % ceny, splatná do 21. 2. 2005.
Zbylá částka bude fakturována se splatností v září 2005.
Všeobecné podmínky pro cestu a storno
poplatky se řídí Všeobecnými podmínkami
2005 cestovní kanceláře Adventura, které
lze nalézt na www.adventura.cz

Studijní cesta do Nizozemska
Radou Asociace je ve spolupráci s CK
Lenka Sklenářová připravována studijní
cesta do Nizozemska s odjezdem v pátek
29. 4. 2005 cca ve 12.30 h a příjezdem
ve středu 4. 5. 2005 ráno v 8.00 h. Oﬁ ciální nabídka a přihláška budou zveřejněny v nejbližších Aktualitách.

Filmový dokument Peru–Bolívie
2004
Upozornění pro případné zájemce o ﬁlmový dokument ze studijní cesty do Peru
a Bolívie, pořádané AUÚP ČR.
Jedná se o cca 90minutový ﬁlm, ozvučený komentářem a hudbou, natočený
Ing. arch. Milanem Košařem v červnu
a červenci 2004.
Cena DVD, CD nebo VHS je jednotná,
500 Kč za 1 kus.
Zájemci mohou kontaktovat buďto tajemnici Ing. arch. Zuzanu Hrochovou,
nebo přímo Ing. arch. Milana Košaře,
tel. 466 615 566, mobil 777 193 777,
e-mail: archiko@quick.cz.
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Pozdní satisfakce?
Když vláda České republiky na přelomu tisíciletí rozhodla o potřebě
nového stavebního zákona, bylo tomu starému (zákon č. 50/1976 Sb.)
čtvrt století. Na svou dobu vzniku to byla moderní právní norma, ale málo
platné, do nových politických a hospodářských podmínek se již nehodila
a ani četné novelizace to nedokázaly spravit, naopak některé zásahy
účinnost ochrany veřejných zájmů ještě oslabily (např. zrušení té části
vyhlášky o obecně technických požadavcích na výstavbu, která pojednávala o urbanistických zásadách, bez náhrady, namísto její úpravy). Někteří
z nás odborníků nedůsledné úpravy právní regulace pro urbanismus
a územní plánování osobně i prostřednictvím nevládních organizací (Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Asociace pro urbanismus a územní
plánování, Česká komora architektů...) kritizovali a připomínkovali, ale
nebyli vyslyšeni.
Proto jsme přivítali usnesení vlády, že má
být zpracován zákon zcela nový, odpovídající soudobým podmínkám moderní demokratické pluralitní společnosti s tržním hospodářstvím, s posílením úlohy samosprávy
a respektováním principu subsidiarity při
stanovení kompetencí jednotlivých úrovní
veřejné správy. Ti osvícení přivítali i rozhodnutí, že vedle ministerstva pro místní rozvoj
budou zpracovateli a předkladateli zákona
i ministerstva životního prostředí a vnitra.
Zaručovalo to totiž dobré ošetření zájmů na
ochraně životního prostředí, kompatibilitu
s novými předpisy pro posuzování vlivů na
životní prostředí, ale i na nový správní řád,
reformu veřejné správy atd. Karty byly tedy
rozdány dobře.
Pro práce na novém stavebním zákonu
byla ustavena meziresortní skupina na
úrovni náměstků ministrů a pracovní skupina, složená z pracovníků gesčních ministerstev. Za MŽP byla gestorem jmenována,
pro mnohé poněkud překvapivě, náměstkyně ministra a ředitelka sekce technické
ochrany životního prostředí Ing. Eva Tylová, tedy nikoliv tehdejší 1. náměstkyně
ministra Kužvarta, odpovědná za legislativu JUDr. Římanová. Do pracovní skupiny
odborníků jsem byl jmenován za MŽP já,
protože jsem byl na MŽP široko daleko
jediný pracovník s autorizací architekta
a současně držitel osvědčení pro posuzování vlivů na životní prostředí. To se nezměnilo ani po volbách v roce 2002, kdy na
místo RNDr. Kužvarta nastoupil jako ministr
RNDr. Ambrozek a od Ing. Tylové převzala
štafetu její nástupkyně ve funkci Ing. Jirásková.
Problémy nastaly hned při zpracovávání
rozborů dosavadní právní úpravy a návrhu
tezí právní úpravy nové. Neshodli jsme se

totiž v pracovní skupině na tom, co z principů a nástrojů regulace ve veřejném zájmu je ve starém zákonu nadále použitelné
a co je třeba nahradit. Neshodli jsme se
ani na tom, že nástroje územního plánování mají být především nástroji územní samosprávy a stát do nich má zasahovat jen
vytvářením zákonného rámce, formulováním celostátní politiky územního rozvoje
a pak už jen kontrolou dodržování zákonů
a závazků přijatých demokraticky na mezinárodní a celostátní úrovni. Zatímco MMR
prosazovalo nadále model územního plánování jako přeneseného výkonu státní
správy, kde volené orgány samosprávy
se v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace pouze formálně vyjadřují a nakonec formálně schvalují výsledek připravený aparátem státní správy, já
jsem se pokusil prosadit, aby bylo územní
plánování především nástrojem samospráv krajů na úrovni velkých územních
celků (VÚC) a obcí – sídelních útvarů (SÚ).
Zpracoval jsem za tím účelem a do pracovní skupiny přinesl alternativní text tezí
nové právní úpravy a navrhoval jsem, aby
byly souběžně zpracovávány a politikům
(vládě, Parlamentu) předloženy k rozhodnutí o konečné podobě obě verze věcného
záměru zákona. Ministerstvo vnitra zůstalo
v tomto sporu neutrální a tak rozhodl silný
odpor Ministerstva pro místní rozvoj, který
našel oporu i u náměstkyně ministra životního prostředí, proti „samosprávné verzi“.
Navíc mi bylo naznačeno, že jsem v pracovní skupině nikoliv pro obhajobu politických zájmů, ale že se mám omezit na
kompetence MŽP, tedy ochranu životního
prostředí. Také můj nesouhlas s násilným
opouštěním osvědčeného instrumentária
a pojmosloví dosavadního zákona a nahra-

zováním zažitých nástrojů novými, s mlhavě
deﬁnovaným a tím i obtížně vynutitelným
obsahem, jako „zásady územního rozvoje
krajů“ namísto „územních plánů velkých
územních celků“, uměle zaváděná nepružnost ve vymezování řešených území na této
úrovni jen na celé správní území kraje ap.,
nedošly sluchu.
Vnímal jsem negativně i fakt, že se zákon
oproti dosavadnímu ještě více stylizuje do
suché právní normy, ve které není místo pro
kreativitu, autorský podíl architektů, pro urbanismus v původním slova smyslu, s fantazií a s aktivní účastí občanských komunit
obcí, pro které jsou územní plány vytvářeny. Jak by se mohli občané obce ztotožnit s územním plánem, který jim pořizuje nikoliv jejich radnice, ale obec jiná, obdařená
příslušnou pravomocí, někdy i dost vzdálená? Pak je takový nástroj nutně oslaben
v účinnosti a vymahatelnosti. Není to nástroj „seberegulace ve společném zájmu“,
ale zevně vnášené regulace, jako tomu bylo
do roku 1992. Je to dokonce krok zpět
oproti dnešnímu stavu, nastolenému novelami původního zákona, kdy si každá obec
pořizuje územní plán obce sama. Hlavní námitku proti ponechání pořizování na obcích
a chápání územního plánu jako nástroje
samosprávy, totiž nedostatečnou garanci
kvality, lze přeci řešit jinak než odebráním
této logické kompetence obcím. Jednak
důsledným uplatňováním kontrolní role odborníků státní správy při projednávání zadání, konceptů a návrhů územně plánovací
dokumentace, jednak obrannými mechanismy před „neumětelstvím“ prostřednictvím autorizace a nástrojů České komory
architektů při stížnosti na nekvalitu výstupů
práce architektů. Všechny ty pomocné, jen
zdánlivě demokratické a odborné orgány,
navrhované v novém paragrafovaném návrhu stavebního zákona, jako „rady udržitelného rozvoje“ při obcích s rozšířenou
působností, poctěných pořizovatelstvím,
budou pořízení a schválení územních plánů
spíše komplikovat, než mu pomáhat. Stavební zákon tak nemůže plnit jednu z podmínek vládního zadání, aby byl jednodušší,
praktičtější, aniž je to na úkor ochrany veřejného zájmu. Jenže jsem se loajálně držel vykázaných mezí mého angažmá ve
skupině jen za životní prostředí a domníval
jsem se, že tohle přeci musejí vnímat hlavně
kolegové z vnitra a z MMR, jakož i další připomínkující místa. Ta však při projednávání
věcného záměru zákona kupodivu nijak výrazně neprotestovala a pak už byly takové
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připomínky a námitky snadno shazovány ze
stolu poukazováním na rozpor se schváleným věcným záměrem zákona.
Když dnes čtu připomínky Svazu měst
a obcí, krajů, jednotlivých obcí, nevládních organizací a České komory architektů,
mohl bych pociťovat satisfakci, že na má
slova a názory došlo. Byl jsem v meziresortní pracovní skupině i v pracovní skupině
uvnitř MŽP pro stavební zákon jako mezi
mlýnskými kameny a nakonec jako „rušivý
a nepřizpůsobivý element“ z MŽP vyštván,
takže jsem jakýkoliv vliv na nový stavební
zákon a jeho prováděcí předpisy už ztratil.
Netěší mne ale, že to může znamenat zase
značný časový odklad, dojdou-li konečně
námitky a připomínky samospráv, laické
i odborné veřejnosti sluchu. Znamenalo
by to totiž nutnost přepracovat již vládou
schválený věcný záměr zákona a nepokoušet se vůbec stávající paragrafované
znění předložit do Parlamentu. Tlak obcí,
krajů i odborníků by však mohl u poslanců
a senátorů být vnímán a vyslyšen spíš, než
zjevný zájem státního úřednictva ponechat
si co nejvíce rozhodovacích pravomocí
a funkčních míst pro správu věcí veřejných,
v rozporu s demokratickou tendencí posilovat funkci samosprávy.
Stavební zákon je však zejména ve své
části věnované územnímu plánování tak
důležitý z hlediska ochrany veřejných (to
je nám všech společných) zájmů, že by
se jeho projednání a schválení nemělo
uspěchat a příslušné orgány by měly být
schopné reﬂexe nepříznivé odezvy ze
všech stran k zamyšlení, zda to je takhle
opravdu dobře. Zákon by měl vydržet bez
podstatných úprav a přispět ke stabilizaci
praxe v nových podmínkách. Optimální by
bylo, kdyby platil stejně jako dosavadní zákon alespoň 25 let. Obávám se, že ve stávající navržené podobě na to nemá naději,
i kdyby ho Parlament schválil. Při přemýšlení o jiném by nám měl pořád být bližší, už
z hlediska historických souvislostí, samosprávný model rakouský nebo švýcarský
než etatistický model francouzský. Tohle
přesvědčení mi nikdo nevezme. Ostatně
ani v rukách státních orgánů není kvalita
výkonu státní správy, zejména po likvidaci
okresních úřadů, zaručena. Podléhá čím
dál víc politickým a někdy i diletantským
tlakům a kvalitě veřejné správy v nových
podmínkách se tedy musíme učit všichni.
Kéž by nám to netrvalo příliš dlouho.
Ing. arch. Martin Říha
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Proměny středoevropského prostoru
výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 21. a 22. října 2004
v Rytířském sále Senátu České republiky v Praze
Publikujeme vystoupení Ing. arch. Martina Říhy.

Proměny středoevropského prostoru po vstupu ČR do EU z hlediska
vlivů na české území, jeho funkční využití, sídelní strukturu, dopravní
a technickou infrastrukturu
Vážení kolegové,
konference se podle programu, odeznělých vystoupení a diskusních příspěvků
věnovala především proměnám velkých
metropolí Evropy a příhraničních prostorů
se sousedními zeměmi. Integrace Evropy
se ovšem projevuje i ve venkovském prostoru kdekoliv v zemi a nikdo si dnes nemůže být jist, jako před 20 lety, že nějaký
mezinárodně důležitý podnikatelský nebo
infrastrukturní záměr nezasáhne i dosud
poklidné území mimo tradiční průmyslové
a sídelní aglomerace. I to je tady třeba pro
úplnost říci. O to důležitější je vážit limity
území, dané přírodními podmínkami, charakterem a hustotou osídlení, dopravní
a technickou infrastrukturou i stavem životního prostředí. Vždyť vstup ČR do EU
přinesl i tlak na výrazné změny v legislativě
související s územním plánováním a posuzováním vlivů na životní prostředí územních
plánů a rozvojových koncepcí.
Česká republika se vstupem do EU dostala konečně nejen geograﬁcky a politicky, ale i funkčně a ekonomicky „zpět do
Evropy“. Vedle nepochybně pozitivních
politických, ekonomických, sociálních,
environmentálních a bezpečnostních důsledků to s sebou nese i nejrůznější důsledky územně-technické a při nedostatečné představivosti i negativní důsledky
z nepřipravenosti. Jako každou změnu,
i tuto lze hodnotit z hlediska silných a slabých stránek ČR, příležitostí a ohrožení ve
všech sférách života. Vzhledem k zaměření
semináře mi dovolte omezit se na ty, které
jsou důležité z hlediska územního rozvoje,
naší disciplíny územního plánování a mé
specializace na vlivy na životní prostředí.
Někomu zde se může zdát, že jde o samozřejmosti, triviality, ale praxe a její výsledky
nás denně usvědčují, že mnozí z nás žijí
ze setrvačnosti a zažitých návyků a nevzali
tyto podstatné změny právního i věcného
„okolí“ naší práce ještě na vědomí.
ČR se vstupem do EU stává součástí

prostoru, který svou relativní politickou
a hospodářskou stabilitou a životní úrovní
představuje určitou atraktivitu pro migraci
obyvatel nejen v rámci Evropy, ale v globálních souvislostech. Naše demograﬁcké
vstupy pro zpracování ÚPP a ÚPD, kde stereotypní vývoj přirozenou měnou a migrací měl relativně stabilní proporce, se tak
mohou výrazně změnit ve prospěch imigrace, se všemi z toho vyplývajícími „komplikacemi“ co do asimilačního potenciálu,
vzdělanostní struktury ap. Je třeba s tím
počítat a např. místo trvale bydlících obyvatel dimenzovat dopravní i technickou infrastrukturu, bydlení a občanskou vybavenost spíše na veškeré, i přechodně bydlící
obyvatelstvo, které tyto fondy užívá, než na
trvale bydlící.
Náš hospodářský prostor se stává součástí
evropského prostoru s volným pohybem
kapitálu, lidí, ekonomických aktivit, surovin
i energií. Dosavadní zděděné územní limity
takového pohybu jsou jen dočasné a brzy
přestanou platit. Také s tím je třeba počítat. Impulsy pro rozvoj a změny v území už
se nebudou rodit jen v našem omezeném
„rybníku“; mohou přijít odkudkoliv a ucházet se o lokalizaci kdekoliv. Kdo ještě před
20 lety uvažoval o takovém rozvoji Kolína
v prostoru Ovčár, Přerova, Havraně, Plzně,
Jičína a dalších míst v republice, kde byly
v posledních 15 letech umístěny významné
průmyslové investice cizího kapitálu? Musíme tedy sledovat už nejen vnitrostátní
„kolbiště“ zájmů, ale i kontinentální a globální souvislosti, komparativní výhody a nevýhody naší země, jako je poloha, kvaliﬁkace pracovní síly, cena lidské práce,
pozemků ap. Z toho můžeme při dostatečné předvídavosti těžit, ale při ignorování
těchto nových výzev také mnohé „prohrát“.
Záleží to na tom, jak udržíme krok s vývojem evropské legislativy, s podmínkami pro
podnikání, standardy ochrany sociálních
práv občanů i životního prostředí. Můžeme
se stát rychle se rozvíjející ekonomikou,
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ale i odkladištěm přežilých technologií;
můžeme být designérským a inovačním
centrem Evropy, nebo montážním závodem cizích nápadů a šrotištěm či skládkou Evropy. Záleží to na skutečné, ne jen
deklarativní podpoře vzdělávání, výchovy,
vědy a výzkumu a také na omezení „korupčního potenciálu“ našich politiků, úředníků státní správy a územní samosprávy.
Už 14 let se potýkáme s faktem, že ačkoliv
obyvatel naší země statisticky nepřibývá,
zábory ploch přírodního prostředí, zemědělské půdy, pozemků určených pro plnění
funkcí lesa a zeleně v urbánním prostředí
enormně narostly. Přitom zůstávají nevyužité rozsáhlé objekty a plochy po lidských
aktivitách přírodě již odebrané, technicky
vybavené a v dosahu existující dopravní
obsluhy. Příliv nového kapitálu a nových
ekonomických aktivit je proto třeba orientovat na tyto nevyužité nebo špatně využité
plochy i za cenu investování do sanací starých ekologických zátěží a modernizace
technické a dopravní infrastruktury i z veřejných rozpočtů. Cílem je přeci racionální
funkční využití urbanizovaného území v duchu evropských tradic kompaktní městské
zástavby, ne urbanistická anarchie na úkor
přírody a krajiny, cestou „nejmenšího odporu“.
Společný obchodní prostor EU a odstranění bariér na hranicích vystavuje naše
území v srdci Evropy a jeho dopravní infrastrukturu nové výzvě – zapojit se rozumně
do sítě evropských cest a přenést přes
naše území adekvátní, jeho environmentálním a hygienickým limitům odpovídající dopravní zátěž. To na jedné straně znamená
dohonit zpoždění ve výstavbě a údržbě
komunikací a zařízení pro všechny druhy
dopravy na soudobou evropskou úroveň,
ale také zajištění ochrany území a obyvatel před nadměrnou zátěží, přesahující
únosné limity a schopnosti regenerace
a fungování ekosystému i veřejného zdraví.
Diferenciace podpory rozvoje jednotlivých
druhů dopravy ve prospěch racionální
a environmentálně příznivé dělby dopravní
práce a naopak regulace druhů méně příznivých, zejména kamionové silniční dopravy, patří do instrumentáře rozumně se
chovajícího státu, chránícího své obyvatele
a životní prostředí. Podle stavu železniční,
dálniční a silniční sítě, logistiky a kinematiky, telekomunikací i vodních cest se zdá,
že u nás jsme v tomto směru poněkud zaspali. Nemělo by nás strašit, že to zdánlivě
zakládá dlouhodobější trend. Ve skuteč-
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nosti to způsobuje zvýšené zábory a nároky na území jen na přechodnou dobu.
Tlak odezní po odstranění onoho „dluhu“,
zpoždění za vyspělým světem, o kterém tu
již třeba v dálniční síti mluvili jiní. Důležité je
správné stanovení priorit a z nich odvozeného pořadí výstavby podle zátěží, nikoliv
podle odporu veřejnosti nebo různých zájmových skupin proti jednotlivým prvkům
systému. Nelogičnosti způsobí zbytečné
problémy a zvýšené investiční nároky
jinde – viz nešťastné předbíhání výstavby
vnitřního, tzv. „městského“ okruhu v severozápadním segmentu Prahy oproti vnějšímu „silničnímu“ okruhu kolem ní, které
vede ke zbytečnému předimenzování vnitřního okruhu na úkor zděděných urbánních
i přírodních hodnot a životního prostředí
kolem něj ve vnitřní Praze.
Vzhledem k poloze ČR na rozvodí Evropy
a jeho příslušnosti ke třem úmořím k nám
kromě srážek až na nepatrné výjimky
žádné povrchové toky nepřitékají. Jsme
pramennou oblastí Evropy a všechny vody
od nás kromě odparu a podzemních zásob
odtékají do sousedních zemí. Máme proto
mimořádnou odpovědnost za stav a kvalitu podzemních i povrchových zdrojů pitné
vody a čistotu odtékajících vod nejen vůči
vlastnímu obyvatelstvu, ale i vůči mnoha
dalším zemím Evropy. I to musíme vnímat
při navrhování sídelní struktury, lokalizaci
výrobních kapacit s nároky na vodu, technické infrastruktury k svádění a čištění odpadních vod.
Ještě před 15 lety jsme spolu s bývalou
NDR patřili v Evropě k největším znečišťovatelům ovzduší. Dnes to již není pravda
a ČR udělala za tu dobu obrovský pokrok
ve snížení emisí škodlivin do ovzduší. Dosud se však dělíme o nejhorší místa v Evropě v měrných emisích znečišťujících látek do ovzduší na jednoho obyvatele a na
jednotku produkce. Také emise znečišťujících látek z dopravy neklesly, ale stagnují
a lokálně dokonce někde narůstají. Také
zde nás čeká nezbytnost „dohonit“ vyspělé země Evropy a standardy životního
prostředí zlepšit tak, aby i v tom byla naše
země „konkurenceschopná“ jako místo
k životu.
Podobný skok musíme udělat v omezení
produkce odpadů a v hospodaření s nimi.
Územní nároky odpadového hospodářství se musí přesunout z požadavků na
plochy pro ukládání odpadů na plochy
a distribuční sítě pro jejich tříděný sběr
a druhotné zpracování. Musíme své území

ochránit před černými skládkami nejen od
vlastních „škůdců“, ale i od nelegálních dovozců odpadů ze zahraničí. Starostové pohraničních měst a obcí, policie a celníci by
mohli vyprávět.
Ochrana přírody a krajiny byla a je v ČR
legislativně na vysoké úrovni od přijetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Doplněním o soustavu evropsky významných ptačích území a nalezišť v rámci sítě NATURA 2000 se přiblíží
rozsah zvlášť chráněných území přírody
k 20 % státního území. Protože některá
ustanovení zákona se vztahují na ochranu
přírody a krajiny v určité základní úrovni
i na ostatní území, jsem přesvědčen, že
legislativní ochrana přírody a krajiny je
a bude u nás až nadstandardní.
To bohužel vždy neplatí o skutečné vymahatelnosti práva v této oblasti. Ani všeobecné povědomí veřejnosti, podnikatelské
sféry, pracovníků státní správy a samosprávy, ani pravomoci orgánů ochrany
přírody a krajiny, vč. České inspekce životního prostředí, Policie ČR a podle speciálních zákonů ustavených stráží, zatím
nejsou na potřebné úrovni a zde máme
co dohánět. Technická převaha různých
„škůdců“, jako jsou majitelé rychlých motorových člunů, vodních skútrů, terénních
motocyklů, čtyřkolek, automobilových „off-roadů“, sněžných skútrů ap., nad dozorovými orgány se volným vstupem cizinců na
naše území výrazně zvýší co do intenzity.
Nedokážeme-li tomu rychle čelit lepším
technickým vybavením a zvýšenými pravomocemi příslušných orgánů, staneme
se „rejdištěm“ pro „adrenalinové sporty“
i v národních parcích a chráněných krajinných oblastech, přírodních rezervacích
a přírodních parcích. Pak nám progresivní
legislativa nebude nic platná.
Legislativa ochrany přírody a krajiny by
však neměla být zneužívána k bránění
některým investičním záměrům zejména
v dopravní a technické infrastruktuře, nezbytným pro dohonění výše zmíněného
„dluhu“ oproti evropským standardům.
To se týká hlavně modernizace železniční
a doplnění dálniční a rychlostní silniční sítě
na hlavních transevropských a celostátně
důležitých tazích, kde otázky nezní „zda“,
ale „jak“, resp. „kudy“. Vetováním čehokoliv činí environmentalisté zemi medvědí
službu a časovými ztrátami vytvářejí i zbytečné ekonomické problémy růstem investičních nákladů a odkladem příznivých
ekonomických i environmentálních účinků
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(viz např. dálnice D8, neúnosné životní prostředí v obcích a havárie kamionů a cisteren s nebezpečnými látkami na staré silnici
I/8). Východisko je ve funkční diferenciaci území celé ČR a stanovení územních
priorit plochám a koridorům tak, aby byl
funkční jak přírodní subsystém území, tak
subsystém antropogenní, patrně ve formě
jakýchsi překryvných, vzájemně se komplementárně doplňujících sítí. To vyžaduje
obnovu systematických územně plánovacích prací o celém území ČR, jako byla
Koncepce urbanizace a dlouhodobého
vývoje osídlení ČR. Ty byly nešťastně přerušeny ze strany MMR v roce 1994 jako
„bolševický přežitek centrálně-direktivního
plánování“. Práce by měly mít pochopitelně
nový, soudobý obsah i formu, musí být orientovány jinak než do roku 1990, ale neměly být zcela zastaveny.
Není cílem tohoto příspěvku podat vyčerpávající přehled o všech změnách, které
přináší náš vstup do EU a ostatní proměny
v globálním, evropském a středoevropském prostoru. Dovolte mi na závěr vrátit se k legislativě pro naši disciplínu, pro
územní plánování a stavební řád. Starý
stavební zákon č. 50/1976 Sb. v současném platném znění četných novel dosluhuje. Paragrafové znění nového zákona,
které bylo v minulých měsících předloženo
k veřejné diskusi, čelí zatím stále ještě závažným připomínkám a námitkám jak ze
strany odborné veřejnosti, tak Svazu měst
a obcí a jednotlivých orgánů územní samosprávy, tedy krajů, měst a obcí. Cítím
tiché zadostiučinění, že nejvíce kritizován
je fakt, že územní plánování zůstalo výkonem státní správy v přenesené pravomoci
a dokonce se do nového zákona vrací stav,
kdy mnoha obcím „bude rozvoj plánován
odjinud“ – jinou obcí v úloze pořizovatele,
namísto žádoucího stavu, kdy je územní
plán především nástrojem „seberegulace“,
samosprávným nástrojem občanské komunity kraje, města či obce. Stát do něj má
zasahovat jen kontrolou zákonnosti a ošetření „vyšších“ závazků a zájmů, jak jsem to
v pracovní skupině MMR, MŽP a MV pro
nový stavební zákon navrhoval již na začátku prací. Tehdy jsem byl odmítnut jak
MMR, tak MŽP a MV. Nemyslím, že obstojí argument MMR, že takto byl vládou
ČR schválen již věcný záměr zákona a už
s tím nelze nic dělat. Zákon v předložené
podobě neplní ani jeden z důležitých požadavků zadání, aby byl logický, „průhledný“
a srozumitelný, komplikuje institucionální
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zajištění i procedury, aniž by tím zaručoval potřebnou pružnost a kvalitu obsahu.
Opouští zbytečně některé osvědčené nástroje dosavadní praxe a zavádí sporné
nové, zatímco v některých ohledech, neříkám že všude, by možná „méně znamenalo
více“. Potřeba nového zákona a jeho prováděcích vyhlášek a navazujících metodik
je však naléhavá zejména i proto, abychom
dokázali včas a na úrovni čelit novým výzvám, z nichž jen některé jsem letmo načrtl výše. Proto by se teď naše pozornost
a síly měly soustředit na jeho rychlé dopracování, projednání a schválení, nikoliv jen
chválení.
Ing. arch. Martin Říha

Závěry z odborné konference

Průmyslová krajina
Karviná, 23. březen 2004
Konferenci PRŮMYSLOVÁ KRAJINA pořádaly Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné pod záštitou
ministra průmyslu a obchodu ČR, ministra životního prostředí ČR, rektora
Slezské univerzity v Opavě, náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
životní prostředí a dopravu a náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
regionální rozvoj, územní plán a cestovní ruch.
pokračování na další straně
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Konference se uskutečnila za účinné spolupráce společnosti GHE, a. s., Moravskoslezského kraje, OKD-Rekultivace, a. s.,
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
České společnosti pro životní prostředí –
územní skupiny Ostrava a dalších. Konference se zúčastnilo 131 odborníků a představitelů zejména moravskoslezských
podnikatelských subjektů, vysokých škol,
veřejné správy na všech stupních, ﬁnančních institucí a dalších.
Účastníci konference se shodli na nutnosti
přípravy dokumentů, které se budou zabývat:
• Návrhy změn stávající legislativy týkající se rozvoje lokalit brownﬁelds s využitím
praktických zkušeností.
• Přípravou „vize Moravskoslezského
kraje“ v oblasti udržitelného rozvoje krajiny
včetně stanovení prioritních témat rozvojových projektů v časovém horizontu do roku
2015.
• Implementací investičních projektů
v souladu s požadavky legislativy v ochraně
životního prostředí.
• Výběrem konkrétních a přijatelných projektů a jejich kvalitní přípravou.
Účastnící konference se dále shodli, že je
nutné:
• Zlepšit proškolení (instruktáž) pracovníků vybraných institucí při přípravě projektů a vypracování žádostí o dotace ze
strukturálních fondů.
• Zvýšit informovanost veřejnosti, samosprávy a státní správy v rámci celého kraje
o probíhajících a připravovaných projektech.
• Koordinovat informace jednotlivých institucí a podnikatelských subjektů zabývajících se problematikou „průmyslové krajiny“
a rozvojem brownﬁelds s BRU – Agenturou
pro obnovu brownﬁelds, která by měla být
v Moravskoslezském kraji zřízena v nejbližší době.
Účastníci konference PRŮMYSLOVÁ KRAJINA souhlasí, aby uvedená doporučení
byla adresována kompetentním institucím
a realizována za účasti širokého spektra
odborníků ze zainteresovaných podnikatelských subjektů, představitelů veřejné
správy, vědeckých a výzkumných pracovišť
a dalších subjektů.
Účastníci doporučují přípravu 2. ročníku
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konference PRŮMYSLOVÁ KRAJINA se
zaměřením na:
• řešení střetů zájmů (zejména legislativních) při přípravě a realizaci rozvojových
projektů,
• vytýčení základních priorit Moravskoslezského kraje v oblasti tvorby a ochrany
krajiny jako celku (průmysl, turistika, chráněná území),
• využití regionálních, celostátních nebo
evropských fondů při přípravě a následné
realizaci projektů se zásadami udržitelného
rozvoje krajiny,
• koordinace při tvorbě dlouhodobých
koncepcí (např. energetických, infrastrukturních, urbanistických a dalších) se zásadami udržitelného rozvoje krajiny,
• rozvoj měst a obcí v průmyslové oblasti
ve vztahu k ostatním krajinotvorným prvkům,
• energetickou náročnost ve vztahu k potřebám průmyslových aktivit kraje,
• zapojení podnikatelské sféry do řešení
problematiky rozvoje krajiny v souvislosti
s čerpáním dotací bez účasti veřejného
sektoru.
Účastníci konference:
1. konstatují, že problémy spojené s restrukturalizací Moravskoslezského kraje
a s tím spojená vysoká míra nezaměstnanosti jsou závažné a dále doporučují
- pokračovat v procesu rekultivace krajiny
a odstraňování starých ekologických
zátěží při respektování speciﬁk přirozeného vývoje,
- rozšiřovat a zdokonalovat proces monitorování znečistění životního prostředí s cílem jeho postupného zlepšování; současně vyvíjet tlak na řešení problematiky
u hlavních producentů škodlivin,
- využívat příkladů úspěšných řešení sociálních a ekologických problémů ze starých průmyslových regionů zemí EU pro
aplikaci v Moravskoslezském kraji.
2. vítají iniciativu Krajské hospodářské
komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
v rámci spolupráce podnikatelské sféry
v období revitalizace Moravskoslezského
kraje, kdy jsou zakládány odborné celokrajské sekce, např. pro revitalizaci a rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji,
pro dopravní infrastrukturu, pro životní prostředí a další.

Poděkování patří všem osobnostem podnikatelského sektoru a představitelům veřejné správy, kteří svou aktivní účastí na
konferencí přispěli k její vysoké úrovni. Poděkování patří též zúčastněným představitelům veřejné správy, vysokých škol, podnikatelských a ﬁnančních subjektů i dalším
účastníkům.
Ing. Miroslav Fabian, generální ředitel
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.,
děkan Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné
10. Internationales Symposion zur Rolle der
Informations- und Kommunikationstechnologien in der und für die räumliche Planung sowie zu den Wechselwirkungen zwischen realem und virtuellem Raum
22.-25. Februar 2005, Technische Universität Wien
Leitthema CORP 2005
REALE MODELLE – IRREALE WELT
Der professionelle Umgang mit dem Unvorhersehbaren
Spezialthemen CORP 2005
Open Source für den öffentlichen Sektor –
ernsthafte Alternative oder gefährliches
Experiment? • Marken und Kameras – das
neue Gesicht der Städte • Seminar: “Ideal
European Regions” vs. “Real European
Regions”
10 th International symposion on information
and communication technologies in urban and
spatial planning and impacts of ICT on physical space
February 22nd -25th 2005, Vienna University of
Technology
Main topic CORP 2005
REAL MODELS – UNREAL WORLD
Planning and Dealing with the Unpredictable
Special topics CORP 2005
Open Source for public sector – serious alternative or dangerous experiment? • Trademarks and Cameras – the new face of
our cities • Seminar: “Ideal European Regions” vs. “Real European Regions”

www.corp.at
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