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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Pozvánka
na jarní konferenci AUÚP

Územní plány
a nový
stavební zákon

Za radu a předsednictvo
přeji všem členům
i příznivcům
Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR
pevné zdraví, přízeň osudu
a celkovou pohodu v roce
2006.
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
Vážení kolegové,
vzhledem k tomu, že i pro Asociaci bude
rok 2006 rokem volebním, přijala rada na
svém posledním zasedání v prosinci 2005
návrh termínu a místa konání našeho
příštího výročního – volebního shromáždění členů.
Prosím proto všechny členy o aktivní účast
na tomto shromáždění, které se uskuteční
21.–22. 9. 2006 v Pardubicích. Dům
hudby, prostory zámku a naše vysoká
účast jistě vytvoří skvělou atmosféru pro
formulování nového programu činnosti
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a pro ustavení nových výkonných orgánů
Asociace na další čtyřleté volební období.
K tomu, aby vše bylo řádně připraveno, je
zapotřebí získat jak náměty k novému programu, tak co největší počet kandidátů do
rady a kontrolní komise. Nezapomeňme,
že v patnáctičlenné radě by měly být zastoupeny regiony i profesní skupiny.
Připravené návrhy prosím zasílejte již nyní
na známou adresu Asociace.
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Vážení kolegové,
dovolujeme si pozvat Vás do Zlína na jarní
konferenci, která se uskuteční ve dnech
6. a 7. 4. 2006.
Rada asociace dlouho zvažovala vhodné
téma pro toto naše setkání. Nakonec bylo
rozhodnuto věnovat se tématu, které je pro
nás všechny „životně“ důležité, a to obsahu územně plánovací dokumentace
v prostředí nového stavebního zákona.
Rozhodli jsme se zaměřit zejména na
základní dokument – územní plán.
Konference bude probíhat v období, kdy
bude pravděpodobně návrh nového stavebního zákona schválen. Procesní záležitosti pořizování dokumentace a její základní obsah jsou tímto zákonem určeny;
podrobný obsah územně plánovací dokumentace, ale i územně analytických podkladů a obecných požadavků na využití
území však určí až prováděcí vyhlášky.
Proto bude hlavním tématem naší konference – v návaznosti na úvodní seznámení
s posledním stavem prací – diskuse směřující k formulování podnětů pořizovatelů,
projektantů a uživatelů územních plánů pro
připravované prováděcí předpisy, které
mohou ovlivnit naši budoucí práci neméně
významně.
Věříme, že poskytnete své praktické
zkušenosti buď formou příspěvku (prosíme o přihlášku obratem!), anebo se
zapojíte do diskuse, pro kterou bychom
chtěli cíleně vyhradit podstatně větší
prostor. Domníváme se, že to je jedinečná
příležitost, jak aktivně vstoupit do tvorby
těchto vyhlášek.
Na setkání s Vámi se těší přípravný výbor
konference.
Aktuální znění nových legislativních předpisů je k dispozici na www.mmr.cz.
Kontaktní osoba pro programové záležitosti:
Ing. arch. Petr Durdík
e-mail: durdik@urm.mepnet.cz
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Seminář Územní plány a nový stavební zákon:
6. a 7. dubna 2006, Zlín
Alternativa – kulturní institut (Kolektivní dům), Osvoboditelů 3778, Zlín
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Alternativa – kulturní
institut (Kolektivní dům)



parkoviště

NĚKTERÉ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
VE ZLÍNĚ



INTERHOTEL MOSKVA
nám. Práce 2512, Zlín
tel.: 577 561 111, fax: 577 560 111
www.moskva-zlin.cz
recepce@moskva-zlin.cz
1lůžkový pokoj od 1000 Kč
2lůžkový pokoj od 1200 Kč
apartmá 2000 Kč



HOTEL GARNI
nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín
tel.: 577 212 074, 577 436 660
www.hotelgarnizlin.cz
1lůžkový pokoj 700–1000 Kč
2lůžkový pokoj 1000–1200Kč
3lůžkový pokoj 1400-1600 Kč
apartmá 1300–1800 Kč
přistýlka 400 Kč
HOTEL ONDRÁŠ
Kvítková 4323, Zlín
tel.: 577 210 178, 577 210 603, fax: 577 210 178
www.ondras.zlin.cz
recepce@ondras.zlin.cz
1lůžkový pokoj 650–850 Kč
2lůžkový pokoj 750–950 Kč

3lůžkový pokoj 950 Kč
turistický pokoj 530 Kč
přistýlka 200 Kč
apartmá 950 Kč





HOTEL SALOON
Tyršovo nábřeží 487, Zlín
tel.: 577 210 475, 577 213 570-1
fax: 577 213 575
1lůžkový pokoj 735–980 Kč
2lůžkový pokoj 870–1160 Kč
apartmá 1110–1480 Kč
HOTEL SOLE
Tř. T. Bati 5213, Zlín
tel.: 577 210 458
fax: 577 211 254
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www.inext.cz/sole
hotel.sole@worldonline.cz
2lůžkový pokoj 590–720 Kč/1 osoba
2lůžkový pokoj 720–920 Kč/2 osoby







KOLIBA U ČERNÉHO MEDVĚDA
Nad zimním stadionem, Zlín
tel.: 577 211 813, 577 436 908, fax: 577 436
035
www.edb.cz/koliba
2lůžkový pokoj 1300 Kč
apartmá 1500–1600 Kč
PARKHOTEL ZLIN
Růmy 1393, Zlín
tel.: 577 056 111, fax: 577 056 122
www.parkhotelzlin.cz
recepce@parkhotelzlin.cz
1lůžkový pokoj 1150–1500 Kč
2lůžkový pokoj 1740 Kč
apartmá 2740–3380 Kč
PENZION UNO
Nivy III/4439, Zlín
tel./fax: 577 226 341, 577 226 341
www.penzionuno.cz, unobar@volny.cz
9 dvoulůžkových pokojů, apartmá
cena 600–1400 Kč

Další možnosti ubytování (penziony, soukromí)
naleznete na www.mestozlin.cz – odkaz
pro návštěvníky nebo je poskytne Městské
informační turistické středisko,
tel. 577 630 271

Organizační
informace
1. Závaznou přihlášku (je přiložena
k těmto Aktualitám) spolu s kopií dokladu o platbě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 17. 3. 2006 na adresu:
Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR
Perucká 11a
120 00 Praha 2
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu
osobu (přihlášku lze kopírovat).
2. Účastnický poplatek činí:
1 700 Kč
1 200 Kč pro členy AUÚP ČR
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický
poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře.

6 8
3. Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe
vyslat náhradníka.
4. Platbu poukažte na účet AUÚP ČR:
Česká spořitelna Praha 1
č. ú. 1922930399/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Pokud neuvedete rodné číslo nebo nežádáte o vystavení faktury, je nezbytné zaslat
pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního
dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
Pokud chcete vystavit daňový doklad
(fakturu), uveďte to v přihlášce a platbu
proveďte až po obdržení faktury (použijte variabilní symbol z faktury) – jinak poplatek uhraďte nejpozději k datu odeslání
přihlášky.
5. Bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek a plateb. V případě vyčerpání kapacity sálu budete vyrozuměni (v přihlášce
uveďte telefonický nebo emailový kontakt)
a platba Vám bude vrácena.
6. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Některé ubytovací možnosti uvádíme.
7. Parkování je možné na parkovištích
v blízkosti místa konání – viz mapka.

V průběhu přípravy semináře
bude program upřesňován. Podrobný program se jmény přednášejících bude k dispozici na
www.urbanismus.cz, účastníci
semináře jej obdrží u prezence.

Případné další informace o semináři
podá:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel. a fax: 257 318 095
mobil: 604 507 398
email: zuzana.hrochova@quick.cz

Studijní cesta
do Německa
ve dnech
5. 5. až 9. 5. 2006
Předsednictvo Asociace ve
spolupráci s cestovní kanceláří
Lenka Sklenářová připravilo pro své
členy i další zájemce studijní cestu
do Německa, zaměřenou zejména
na Porýní a Emšský park.
Odborný program je garantován
předsednictvem Asociace pro
urbanismus a územní plánování ČR.
Pátek 5. 5. 2006
Odjezd v 10.00 h z Prahy ze zastávky MHD
nad stanicí metra B a C Florenc (výstup
směr Holešovice), v 10.15 h ze zastávky
MHD nad stanicí metra A Hradčanská
(směr Střešovice) a cca v 11.35 h z Plzně
ze zastávky MHD „Na Rychtářce“, přes
hraniční přechod Rozvadov, odpoledne
cca 2 h 15 min prohlídka středověkého
klenotu – města Rothenburg ob der Tauber, večer ubytování v Etap hotelu.
Sobota 6. 5. 2006
Dopoledne prohlídka Heidelbergu včetně
zámku (cca 2,5 h), kolem poledne cca
1,5 h prohlídka zámeckého parku v
Schwetzingenu ve francouzském stylu,
odpoledne bude věnováno nejromantičtější části údolí středního Rýna, s plavbou
z Oberweselu kolem slavné skály Loreley
do Rhens (cca 1 h 55 min.), po ubytování
v Etap hotelu bude následovat večerní procházka Koblenzem, ležícím na soutoku
Rýna a Mosely (cca 1 h 45 min.).
Neděle 7. 5. 2006
Dopoledne procházka Bonnem (cca 2 h),
po obědě prohlídka zámku Augustusburg
v Brühlu, který je památkou UNESCO (cca
2 h), odpoledne a večer prohlídky první
části Emšského parku (celkem cca 4 h 45
min), který je největším pokusem „recyklovat“ postindustriální krajinu s mnoha průmyslovými centry od Duisburgu, přes Essen po Dortmund v délce 70 km a šířce 10
až 15 km, zahrnující krajinářský park, ekologické stavby, bytovou výstavbu, integrovaný rozvoj měst a tvorbu pracovních příležitostí. Ubytování v Etap hotelu.
Pondělí 8. 5. 2006
Dopoledne a odpoledne do cca 16,30 h
bude pokračovat odborný program v Emšském parku, v podvečer ubytování v Etap
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hotelu, večer procházka Kasselem (cca
1 h 45 min.).
Úterý 9.5.2006
Přejezd domů se zastávkou cca 1 h 45
min. v Erfurtu, dále přes hraniční přechod
Hora Sv. Šebestiána do Prahy s příjezdem
cca v 17,40 h do Dejvic a kolem 18.00 h
na Florenc.
Cena: 6.200 Kč pro členy Asociace,
kteří mají zaplacené členské příspěvky,
6.700 Kč pro ostatní zájemce.
Cena zahrnuje autobusovou i lodní dopravu včetně všech poplatků, 4× ubytování v Etap hotelu ve dvoulůžkovém pokoji
(možnost jednolůžkového pokoje za příplatek 2.000 Kč za osobu a 4 noci), vstupné
do zámků v Heidelbergu a Brühlu, vstupné
do zámeckého parku v Schwetzingenu
a pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Za příplatek 650 Kč je možné zajistit
4× snídani.
Přihlášky: Závazné přihlášky (viz příloha
Aktualit) budou přijímány do naplnění zájezdu, nejpozději však do 31. 3. 2006 na
adrese Mgr. Lenka Sklenářová, cestovní
kancelář, A. Kaliny 1354, 280 02 Kolín 5,
tel. a fax 321 724 135, nebo e-mailem na
adrese ck.lenka@seznam.cz. Na základě
závazné přihlášky bude vystavena faktura.
Protože se předpokládá větší zájem, než je
kapacita autobusu, rozhodujícím kriteriem
pro zařazení do zájezdu bude datum obdržení přihlášky a podmínkou úhrada faktury
ve lhůtě splatnosti.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY AUÚP ČR
NA ROK 2006
Výše příspěvků na rok 2006:
• 700 Kč
• 200 Kč studenti, důchodci
Členský příspěvek uhraďte nejpozději
do 30. 6. 2006!
V případě, že příspěvek neuhradíte do
konce kalendářního roku, bude Rada
Asociace na nejbližším zasedání dle
článku III., odst. 6b) Stanov jednat o zrušení Vašeho členství.
Platbu můžete provést:
• přiloženou složenkou
• bankovním převodem na účet
č. 1922930399/0800
Pro snadnější identiﬁkaci platby uvádějte
prosím
• variabilní symbol – vaše rodné číslo
• speciﬁcký symbol – 2006
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Usnesení
shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní plánování
ČR konaného dne 21. 10. 2005 v Jičíně
Shromáždění členů:
I.

konstatuje,
že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov usnášeníschopné
(z 208 členů Asociace přítomno 52)

II.
a)

schvaluje
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,
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2004, přednesenou tajemnicí Asociace
Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,
zprávu kontrolní komise přednesenou jejím předsedou Ing.arch. Zdeňkem
Černým,
návrh rozpočtu na rok 2006.

b)
c)
d)
III.
a)

b)
c)
d)
e)

stanovuje hlavní směry činnosti AUUP ČR pro rok 2006:
podílet se na projednávání návrhu nových právních předpisů na úseku územního
plánování uplatněním stanoviska předsednictva AUÚP ČR; o stanovisku
informovat v Aktualitách,
uspořádat 2 semináře na aktuální téma, které stanoví rada AUÚP,
uspořádat minimálně jednu studijní cestu pro členy Asociace,
zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské rady urbanistů (ECTP),
upozornit dopisem ministra ŽP na problémy s posuzováním vlivů koncepcí na
životní prostředí a posuzováním vlivů na území NATURA 2000.

Zpráva o činnosti
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR za období listopad
2004 až říjen 2005, přednesená předsedou Asociace doc. Janem
Mužíkem na výročním shromáždění členů konaném 21. 10. 2005
v Jičíně
Úvodem mohu konstatovat, že naše
Asociace má za sebou další rok snad
úspěšné činnosti v oblasti urbanismu
a územního plánování, tedy v procesu vědomého utváření prostředí našich sídel
a krajiny. Dva odborné semináře připravené v tomto roce a zaměřené na problematiku našeho venkova se setkaly se
zájmem, který překonal naše očekávání
i kapacitu sálů. Potěšitelné je, že o činnost Asociace i o členství v asociaci zájem potěšitelně roste.
Připomínám, že poslední výroční shromáždění členů se uskutečnilo 22. 10. 2004
v rámci mezinárodní konference „Proměny
středoevropského prostoru“ ve Valdštejnském paláci v Praze. Usnesení, které bylo
na tomto shromáždění přijato, obsahuje
hlavní okruhy činnosti a úkoly pro výkonné
orgány asociace pro rok 2005. S uspo-

kojením dnes mohu konstatovat, že téměř
všechny body obsažené v tomto usnesení
se podařilo radě, předsednictvu a přípravným výborům seminářů splnit. Pouze v jednom bodě tomu tak není. Jde o projednávání nových právních předpisů na úseku
územního plánování. Přípravu doporučuji
dále sledovat.
V roce 2005 jsme tedy připravili dvě významné odborné akce s jejichž obsahovou, společenskou i organizační úrovní
můžeme být nadmíru spokojeni. Vybraná
témata „Venkov – jeho proměny a územní
plánování“ a „Venkov II –sídla a krajina“ podpořená přístupem a prostředím měst Telč
a Jičín se setkala s obrovským zájmem jak
přednášejících, tak i účastníků. Pouze účast
členů Asociace mohla být větší.
Tento rok naší činnosti jsme začali ve Valdštejnském paláci v Praze a uzavíráme ho
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ve Valdštejnském paláci zde v Jičíně, ve
městě, které je součástí ojedinělé raně barokní krajinné kompozice významně se podílející i na jeho současném obrazu. Města
Telč a Jičín jsou příkladná právě ve vztahu
krajiny a města při utváření celkové kvality
a charakteru prostředí. Jsou tedy i příkladem v současnosti nezbytného komplexního pojetí urbanistické tvorby a územně
plánovací činnosti. Rád bych proto v této
chvíli poděkoval kolegům, kteří se nejvíce
podíleli na přípravě programu a organizačním zajištění obou akcí. Byli to především
Mirek Tůma, Vladimír Mackovič, Vladimír
Klajmon, Jelena Zemánková, Pavel Koubek a Ivan Vorel a Zuzana Hrochová. Velký
časový prostor věnovalo přípravám seminářů také celé předsednictvo.
Potěšitelné je také to, že se daří, i když
s určitými obtížemi, publikovat přednesené
i jinak prezentované příspěvky ve sbornících. Sborník z konference „Proměny středoevropského prostoru“ vyšel jako příloha
časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
č. 1/2005, sborník z jarního semináře konaného v Telči je připraven a vyjde opět
jako součást tohoto časopisu ještě v tomto
roce. Děkuji proto MMR ČR za podporu
a ÚÚR v Brně za pomoc nejen v této činnosti Asociace, ale i za zlepšování informovanosti a odborné úrovně všech odborníků
působících v oblasti urbanismu a územního
plánování.
Také v souladu s usnesením z minulého výročního shromáždění připravila Asociace
dvě zahraniční studijní cesty. Na jejich organizaci a odborném zajištění se jako vždy nejvíce podíleli kolegové Tomáš Sklenář a Vít
Řezáč. Zatím se uskutečnila pouze první
z nich. Na přelomu dubna a května tohoto
roku to byla cesta nazvaná „Nizozemsko
2005“. Podrobnější informace o jejím programu a průběhu jsou uvedeny v Aktualitách
č. 67. Druhá – velká studijní cesta „Nový
Zéland“ je připravena na letošní listopad.
Rada Asociace se v uplynulém období sešla v souladu se stanovami 3× (22. 10.
2004, 14. 12. 2004 a 22. 4. 2005). Rozhodla o přijetí 22 nových členů a 6 členům
jejich členství zrušila. Důvodem bylo opakované neplnění členských povinností.
Dále rada odsouhlasila studijní cesty pro
rok 2005 – Nizozemsko a Nový Zéland.
Projednala náměty na studijní cesty v roce
2006. Po diskusi doporučila připravovat
cestu do Porúří na květen 2006 a velkou
cestu do Číny až na jaro 2007.
pokračování na str. 6
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Zpráva o hospodaření za rok 2004
PŘÍJMY:
návrh skutečnost poznámka
zahrnuje dlužné příspěvky z r. 2003
Členské příspěvky
105 000
117 600 zaplacené v r. 2004
Zisk z jarního semináře Krnov
40 000
121 850
výnosy: 173 300 Kč
Prodej sborníků, publikací
1 500
300 náklady: 51 450 Kč
Úrok z běžného účtu
1 500
2 092
cena posudku: 195 000 Kč
Zisk z posudku studie letiště Ruzyně
0
30 000 zpracovatelům: 165 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM
148 000
253 472
VÝDAJE:
návrh skutečnost poznámka
Aktuality (vč. poštovného)
30 000
32 591
Internetová stránka
7 000
2 867
Provoz kanceláře celkem:
55 650
66 677
z toho: Administrativní práce
35 000
45 900 částečně vyúčtováno v r. 2005
Poštovné (bez Aktualit)
1 500
406
Bankovní poplatky
6 000
5 866
Kancelářské potřeby
10 000
10 935
Nájemné
3 150
3 570
Členský příspěvek ECTP
13 500
15 386
Příspěvek na zasedání ECTP, meziZasedání ECTP
30 000
30 000 nár. konfer. a výstavu ECTP (Praha)
výnosy: 431660 Kč, náklady: 469180
Ztráta ze zasedání ECTP a konference
0
37 520 Kč, částečně vyúčtováno v r. 2005
Mezinár. soutěž urban. projektů, vložné 13 500
13 195
Zahraniční cesty – jarní zasedání ECTP 20 000
24 756
Ostatní vydání (občerstvení atp.)
9 000
12 428
Příspěvek na studentskou soutěž 2004 10 000
10 000 vyúčtováno v r. 2005
Europan 2004
5 000
5 000 vyúčtováno v r. 2005
VÝDAJE CELKEM
193 650
250 420
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 45 650

3 052

Tabulka obsahuje všechny položky vztahující se k roku 2004 i když některé byly vyúčtovány až v roce 2005 (to se týká zejména
Zasedání ECTP a mezinárodní konference Proměny středoevropského prostoru, účetních a administrativních prací a příspěvku na
studentskou soutěž a EUROPAN 2004).
Účetně skončil rok 2004 ztrátou 14 344 Kč – uskutečnily se v něm některé platby vztahující se k r. 2003.

Návrh rozpočtu na rok 2006
PŘÍJMY
Členské příspěvky
Zisk z jarního semináře
Zisk z podzimního semináře
Úrok z běžného účtu
Další příjmy – posudky,
reklama ... (odhad)
PŘÍJMY CELKEM

115 000
50 000
30 000
2 000
10 000
207 000

VÝDAJE
Provoz kanceláře celkem
69 500
– admin. práce, účetnictví
50 000
– kanc. potřeby, drobná vydání 9 000
– bankovní poplatky
6 000
– poštovné (bez Aktualit)
1 000
– nájemné
3 500
Internet, provoz domény
10 000
Aktuality (včetně poštovného)
40 000
Členský příspěvek ECTP (480 €) 15 500

Zahraniční cesty –
zasedání ECTP
40 000
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000
Příspěvek na EUROPAN
5 000
Ostatní vydání (občerstvení atp.) 12 000
Účast v soutěži
ECTP Award (400 €)
13 000
Aktualizace internetových stránek
(jen v případě, že rozpočet
za r. 2005 bude přebytkový)
30 000
VÝDAJE CELKEM
245 000
ROZDÍL PŘÍJMŮ
A VÝDAJŮ CELKEM

-38 000

Návrh rozpočtu schválen shromážděním členů AUÚP ČR dne 21. 10. 2005
v Jičíně.
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pokračování ze str. 5
Předsednictvo Asociace se v tomto období
sešlo celkem 11×, z toho 3× na společném
jednání rady. Neúčast členů předsednictva na jednáních byla naprostou výjimkou.
Naopak velmi aktivně se na činnosti předsednictva spolupodíleli kolegové Petr Durdík a Pavel Koubek, a to nejen na přípravě
uvedených odborných akcí. Za kontrolní
komisi se též aktivně a pravidelně účastnil
jednání Vladimír Mackovič. Perfektní práci
na všech úrovních a při všech akcích jako
vždy odvedla tajemnice Zuzana Hrochová.
Prostory a skromný servis pro jednání předsednictva a přípravných skupin poskytuje
i nadále Ústav urbanismu FA ČVUT v Praze.
Předsednictvo nemuselo v tomto období
řešit závažnější otázky týkající se činnosti
našeho sdružení. Děkuji tedy jak členům
rady, tak předsednictva za kvalitní práci,
čas i ﬁnanční prostředky, které věnují ve
prospěch Asociace a našeho oboru.
Co se týká posuzovatelské činnosti, byla
Asociace požádána o posouzení změny
Z 1000/00 – revize ÚPN hlavního města
Prahy, a to tak, že rychle (do 31. 10.) a bez
ﬁnanční podpory. V takových časových
podmínkách nejsme schopni tak náročný
požadavek organizačně a s předpokládanou úrovní zajistit.
Druhá žádost, kterou Asociace obdržela,
bylo urbanistické posouzení investičního
záměru „Obchodní centrum Chrudim“
a souladu tohoto návrhu s územním plánem
města. Předsednictvo požádalo o zpracování posudku kolegyni Jelenu Zemánkovou, která úkol přijala. S výsledky posouzení seznámí radu do konce tohoto roku.
Spokojeni můžeme být i s naší publikační
činností. Vyšla tři čísla Aktualit (65–67)
a podařilo se vydat jeden, podle mého názoru kvalitní sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze.
Aktuality nadále zpracovával a vydával Zdeněk Černý, za což mu velice děkuji. Pro
případné další zlepšení obsahu Aktualit by
bylo potřeba více příspěvků, zejména diskusních. O témata rozhodně není v současnosti v oblasti našeho působení nouze.
Prosím vás proto zasílání námětů a příkladů na známé adresy kolegů Z. Černého
a Z. Hrochové.
Závěrem konstatuji, že rada i předsednictvo Asociace svou prací splnily úkoly
obsažené v odstavci III, bodech a) až e)
usnesení shromáždění členů Asociace
z 22. 10. 2004.
Jan Mužík
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Zemědělská výroba a územní
plánování, jak se to rýmuje?
Oba letošní semináře věnované venkovu měly příspěvek věnovaný
zemědělství. Při přípravě jičínského semináře, i po jeho skončení, jsem
zaslechl otázku, zda nebylo věnováno moc prostoru zemědělství. Jsem
patriot profese, s kterou jsem v územních plánech začínal, a tak mám
naopak pocit, že se v posledních 15 letech zemědělství z územního
plánování stále víc vytrácí. Ve svém příspěvku se pokusím téma z nadpisu
krátce rozebrat.
• Do roku 1990 byla snaha zajistit soběstačnost ve výrobě potravin. To se
mimo jiné projevovalo přísnou administrativní ochranou zemědělského půdního
fondu (ZPF). Jeden z nástrojů, který byl
k ochraně ZPF využíván, představovalo
územní plánování. Tlak ochrany ZPF byl takový, že se začalo mluvit o „zemědělském
urbanismu“. Rozvoj sídel byl deformován
či blokován kvalitou přiléhající zemědělské
půdy.
• Snaha zpomalit úbytek zemědělské
půdy vyvolala zavedení institutu „náhradních rekultivací“. Ve volné krajině byly zemědělsky rekultivovány ostatní plochy.
V reálu se jednalo o rušení tzv. „nelesní
zeleně“, zornění údolních niv, rozptýlené
zeleně. Řečeno současnou terminologií se
jednalo o významné krajinné prvky, či interakční prvky. Na ochranu zemědělského
půdního fondu, potažmo na zemědělství,
tak jsou alergičtí nejen urbanisté, ale i krajináři-ochranáři.
• Po roce 1990 mělo zemědělství problémy samo se sebou. Dochází k restituci, k privatizaci státního majetku. Ruší
se systém jednotných zemědělských
družstev a státních statků. Podniky těchto
dvou forem koncem osmdesátých let obhospodařovaly kolem 95 % zemědělské
půdy. Transformované nebo nově vzniklé
ﬁrmy nemají potřebný ani provozní, ani
investiční kapitál. Zemědělství přichází
o státní dotace. Naopak je otevřen trh zemědělských komodit pro zahraničí. Ze
zahraničí jsou dováženy i dotované potraviny, kterým tuzemští výrobci obtížně konkurují.
• Ochranu zemědělského půdního fondu
má na starosti ministerstvo životního prostředí. To samozřejmě preferuje mimoprodukční funkce ZPF. Po roce 1990 se však
ochrana ZPF mezi priority MŽP dosud nedostala.
• Územní plány se projektují na tržních
principech. Územně plánovací projekce se

atomizuje. Tržně podnikající urbanista musí
nabídnout konkurenceschopnou cenu. Logicky se proto „zbavuje“ činností, které nejsou vyžadovány nebo postačuje jen jejich
formální naplnění. V projekčních týmech,
které obvykle vznikají „ad hoc“ po získání
zakázky, se postupně snižuje počet zaangažovaných specialistů. Široké spektrum
profesí, které bylo obvykle angažováno při
zpracování územních plánů v osmdesátých
letech minulého století, se postupně redukuje. Specialistů, kteří mají praxi v projekci územních plánů, ubývá. Odešli do
důchodu nebo se zaměřili na jiné aktivity.
Absolventi potřebnou praxi nemají kde získat. Přitom územní plánování a urbanismus
představují svébytné profese i pro specialisty.
• Honorářový řád, jako orientační podklad pro stanovování cen územních plánů,
vychází zejména z počtu obyvatel. Cena
územního plánu vesnice (která má obvykle
malý počet obyvatel a velký rozsah území)
se ustálila na úrovni, která obvykle postačuje jen na pokrytí nákladů zakázky, kterou
zpracuje „sólo“ urbanista. Ten si případně
sjednává konzultace s potřebnými specialisty o konkrétních problémech. Přitom
právě u územních plánů vesnic tvoří podstatnou část řešeného území zemědělská
krajina.
Je však nedořešeným problémem, čím by
se mělo urbanistické řešení krajiny v územním plánu zabývat. Při pořizování územních
plánů chybí dostatečně zřetelně formulovaná veřejná objednávka „řešení krajiny“.
Zadání obsahuje především požadavky na
rozlišení zastavitelného a nezastavitelného
území.
Vlastnictví zemědělských pozemků, které
ve svém souhrnu tvoří převážnou část zemědělské krajiny, je značně rozdrobeno.
Jak je složité dohodnout s vlastníky zemědělských pozemků řešení krajiny (například
formou návrhu protierozivních opatření,
realizací prvků ÚSES, rozmístěním dopro-
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vodné vegetace, změnou druhů pozemků
a podobnými krajinářskými opatřeními zahrnutými do návrhu společných opatření),
dosvědčí každý projektant komplexních
pozemkových úprav.
Územní plánování má v současné době
dánu jako prioritu vymezování nových zastavitelných ploch. Tato priorita je v zájmu
vlastníků dotčených nemovitostí i zastupitelů obcí. Ti schvalují územní plány a obvykle mají zájem o realizaci investic na
území jejich obce (vychází z předpokladu:
víc obyvatel, víc podnikatelů, víc investorů = víc peněz pro obec).
O tom, jak do územních plánů promítnout komplexní přístup daný stavebním
zákonem, jak přistupovat k řešení krajiny, neprobíhá v dostatečné míře odborná diskuse. Souvisí to mimo jiné i s tím,
že specialistů, kteří se zabývají krajinou v územních plánech, ubývá. Krajina
v územních plánech se, pro jejího garanta
MŽP, zredukovala na vymezování ÚSES
a vyznačení zvláště chráněných území
přírody v řešeném území. V současnosti
k tomu přibývají evropsky významné lokality a ptačí oblasti známé jako Natura
2000. To však představuje jen rekapitulaci chráněných ploch a ověření, zda nedochází k jejich narušení navrženými změnami využití území.
Ale v čem by mělo spočívat vlastní řešení?
Na jedné straně determinují řešení krajiny
vlastníci nemovitostí, na druhé straně nekoordinované resortní požadavky. Na projednání si pak urbanistická koncepce obsažená v územním plánu může připadat jak
trhací kalendáře.
Začal jsem zemědělstvím a sám se divím,
až kam jsem se dostal. A to jen z toho důvodu, že jsem chtěl vyjádřit skutečnost,
že zemědělství patří mezi hlavní krajinotvorné faktory. Zemědělství má potenciál
jak pro kladný, tak i záporný vliv na utváření krajiny. Převážná část kulturní krajiny
kolem nás vznikla zemědělskou činností,
která udržuje její kulturní charakter již po
staletí.
Zemědělství v ČR prochází opět zásadní
změnou. V minulém století došlo v českých zemích ke třem zásadním změnám
ve vlastnictví zemědělské půdy (při vzniku
Československa, v padesátých letech násilná kolektivizace a v devadesátých letech obnovení institutu vlastnictví) a to se
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nezbytně promítá do utváření krajiny. Jak
se projeví třetí změna, která není dosud
dokončena, v trendu vývoje krajiny? Na
seminářích jsme se například dozvěděli,
že k obživě obyvatel ČR by postačovalo
50–60 % zemědělské půdy ČR. Pokud
budou tržní zemědělci produkovat potraviny na polovině ZPF, co se stane s druhou polovinou? Zastavět, využít pro rekreaci, zalesnit či jinak změnit její funkci?
A má, či může, do toho mluvit územní plánování? Nebo bude zaveden nový institut
krajinné plánování?

A jaká je odpověď na otázku v úvodu?
• zemědělská kulturní krajina
• zemědělské osídlení
• zemědělské bydlení a účelové stavby
• pracovní příležitosti v zemědělství na
venkově
• agroturistika
• zdravý selský rozum
…tak se to rýmuje.
Vladimír Mackovič

Evropská rada urbanistů zasedala ve
slovinském Bledu
Na břehu Bledského jezera ve Slovinsku se na svém výročním kongresu
sešla v polovině listopadu Evropská rada urbanistů.
Konference se nesla ve znamení diskuse
o budoucnosti profese urbanisty v Evropě. „Urban design“ a územní plánování
patří mezi osm set neregulovaných profesí
v rámci Evropské unie. ECTP se hodlá aktivně angažovat, aby dosáhla lepší ochrany
profese, tzn. aby tato vysoce odborná činnost nemohla být vykonávána bez náležitého vzdělání a odborných zkušeností. Zatím nejsou urbanisti v žádném dokumentu
EU vůbec zmíněni (s výjimkou podkladů od
UK, ve kterých RTPI deﬁnuje pozici urbanistů v UK).
Architekti ochrany dosáhli vydáním tzv. sektorální direktivy. Těchto direktiv je celkem
12 a vztahují se zejména na činnosti ve zdravotnictví, veterinářství a farmacii. Argumentem, proč činnost architektů musí být autorizována, je, že „architektura, kvalita budov,
způsob, jakým ovlivňují prostředí, respekt
k přírodnímu a civilizačnímu prostředí a kulturní dědictví jsou statky veřejného zájmu.“
Nicméně uznání architektů v rámci EU se
zdařilo až po 15 letech vyjednávání a Evropská komise naznačila, že podobný strastiplný proces již nechce opakovat.
EU mezitím zjistila, že systém uznávání
kvaliﬁkace a ochrana profesí je neuvěřitelně komplikovaný a nepřehledný. Navíc
řada zemí vůbec nepředložila údaje o národních systémech uznávání kvaliﬁkací.
V roce 2001 byly proto zahájeny práce
na vytvoření systému nového. Ten byl postupně rozpracován a v roce 2005 předložen Radě Evropy, která jej formou direktivy schválila 6. června 2005.

ECTP hodlá nyní aktivně využít této nové
situace pro to, aby profese urbanisty získala lepší ochranu, než má doposud.
Cesta vede přes tzv. „common platform“ –
společnou platformu, zmíněnou v článku
15 této nové direktivy. V něm se říká, že
profesní uskupení mohu na celoevropské
úrovni stanovit kritéria pro vykonávání profese, na jejichž základě pak národní asociace mohou akreditovat kvaliﬁkované urbanisty z jiných členských zemí EU. ECTP by
tedy mělo usilovat o vytvoření takové platformy co nejrychleji, protože tím se zvýší
prestiž a význam profese urbanisty v každé
jednotlivé zemi. V případě, že se toto podaří, pak budeme mít nárok na uznání tzv.
Evropské profesní komory pod garancí
ECTP. Aby toho mohlo být dosaženo, musí
každá členská země splnit jednotná kritéria
daná ECTP. V současné době ECTP tedy
rozeslala dotazník svým členům v tomto
smyslu. O postupu prací budeme naše
členy průběžně informovat.
Další body programu měly převážně organizační charakter. Místopředseda ECTP
profesor Wyporek z Polska shrnul, že za
uplynulé dva roky se novými členy ECTP
staly asociace norských a rumunských urbanistů. Dále polské členství převzala nově
ustavená urbanistická komora (Krajowa
Izba Urbanistow), která nahradila spolek
TUP. Ten po téměř dvaceti letech z ECTP
vystoupil, aby nedubloval polské členství.
Německá SRL z těžko pochopitelných ﬁ nančních důvodů z ECTP taktéž vystoupila.
Urbanisti z Rakouska, Estonska, Finska
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a Srbska splňují kritéria pro vstup do ECTP
a začali již navazovat kontakty. Švédové do
ECTP nechtějí. Ze Slovenska zprostředkovává kontakty architekt Panuška z Bratislavy.
Maďarská asociace představila přípravu
tradičního bienále měst, které bude v roce
2007 hostit Budapešť. Termín není zatím
stanoven. Tématem bienále je „Město jako
architektura, architektura ve městě“. Setkání urbanistů se bude zabývat otázkami
estetiky, architektury, formování veřejných
prostranství, regenerací průmyslových
zón, problematikou center, revitalizace
apod. AUÚP ČR se proto obrací na své
členy s výzvou k podání námětů na prezentaci našich měst se svými projekty na bienále. V případě dotazů nebo budete-li chtít
získat podrobnosti, kontaktujete sekretariát asociace.
Vít Řezáč

Soutěž EUROPAN
bude znát vítěze
v březnu
8. ročník mezinárodní celoevropské soutěže pro architekty do 40 let EUROPAN se
chýlí ke konci. Zopakujeme, že soutěžící
mohou být architekti a další specialisté do
40 let, kteří nemusí mít ještě autorizaci. Na
každou soutěžní lokalitu se udělují první
cena ve výši 12 000 eur a druhá cena ve
výši 6 000 eur a několik nehonorovaných
tzv. citací. Každý soutěžící se může přihlásit na jakoukoli lokalitu v Evropě za stejných soutěžních podmínek. Cílem soutěže
je dovést vítězný návrh k realizaci.
Soutěž byla vyhlášena pro všechny zúčastněné státy dne 7. března 2005. 26. září
bylo posledním dnem k odeslání soutěžních návrhů. Ke stejnému datu byly též publikovány celoevropské statistické údaje,
srovnávající účast soutěžících v sedmém
a osmém ročníku EUROPANU. Do Europanu 8 se na 74 soutěžních míst z 19 zemí
přihlásilo 3 116 týmů, projekty odevzdalo
1 618 týmů, ve kterých pracovalo více než
čtyři tisíce architektů. Pro nás jsou zajímavé a povzbuzující údaje pro český EUROPAN. Účast českých architektů narostla
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o 129 % a to je evropský rekord. Je to potěšení poněkud problematické, zakrývající
mnohem smutnější skutečnost – vzrůst ze
sedmi na šestnáct přihlášených českých
týmů je bohužel obrazem malého zájmu
našich architektů. Čísla řeknou víc než komentáře: pro obě soutěžní lokality bylo přihlášeno pouze 9 českých týmů, přičemž
se přihlásilo 54 týmů cizinců (14 Španělů,
8 Italů), 8 českých architektů se přihlásilo na místa v jiných zemích. Pro srovnání:
104 rakouských týmů se přihlásilo do soutěže – a to polovina na domácí území! Největší zájem byl o ﬁnské lokality – na nabízená 3 místa je celkem 146 přihlášených.
Česká třetí účast byla v soutěži EUROPAN
průlomová – podařilo se připravit dvě lokality a tím jsme mohli sestavit národní porotu. Přihlášky na lokalitu Praha-Podbaba
zaslalo 26 týmů, z nichž 14 odevzdalo projekty. Na plzeňskou lokalitu Cukrovarská
se přihlásilo 37 týmů, 23 prací bylo odevzdáno. Bilance je tedy srovnatelná s minulými ročníky.
V roce 2005 proběhla první kola národní
jury. Porotu přijal starosta Prahy 6 Mgr. Tomáš Chalupa a následně plzeňský primátor Ing. Miroslav Kalous. Národní jury, složená z devíti členů, z nichž jednu třetinu
tvořili zahraniční odborníci, zasedala ve
dnech 4. a 5. listopadu v Praze a Plzni za
plné účasti všech porotců. Předsedou poroty pro obě lokality byl zvolen prof. Jaroslav Šafer. Jury doporučila z každé lokality
dva projekty k ocenění a dva na citaci. Tyto
práce budou představeny na Fóru měst
a jury v Sintře a pak ve druhém kole jury,
které se bude konat 20. ledna v Praze, kde
se určí konečné pořadí. Výsledky soutěže
budou oznámeny 30. března a slavnostně

vyhlášeny 30. června 2006 v holandském
Dodrechtu.
EUROPAN CZ se již připravuje na zahájení prací na nových soutěžních podmínkách pro EUROPAN 9. Ten má být zahájen
v lednu 2007, termín odevzdání je v červnu
2007. Vyhlášení výsledků se předpokládá
v lednu 2008. Hledáme zajímavé lokality
v našich městech, které jsou vhodné pro
bytovou výstavbu a které jsou ve vlastnictví obce. Náměty přijímáme od všech členů
asociace. Můžete je zasílat na naši adresu
nebo na auup@volny.cz.
Do konce roku 2006 budou připraveny
podklady pro internetovou informaci o českých soutěžních místech, do konce ledna
2007 detailní soutěžní dokumentace pro
celoevropské i české internetové stránky.
Oﬁciální informace zájemcům o soutěži
jsou od konce roku 2004 na stránkách internetu. Internetová stránka www.EUROPAN–CZ.cz funguje od roku 2003.
Národní porota EUROPAN CZ, EUROPAN
8 / Složení poroty: Jaroslav Šafer, předseda, Ján Bahna, Petr Bílek, Petr Franta,
Tim Heide, Karel Maier, Jan Slanina, Pavel
Vecán, Zdeněk Zavřel
Náhradníci: Mirko Baum, Oldřich Hysek
Sekretář: Vít Řezáč
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