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[urbanistická koncepce a změny 
územních plánů
Srdečně zveme na podzimní seminář Asociace. Seminář se koná 
v Kongresovém centru Pasáž v Třebíči ve dnech 10. a 11. listopadu 2011. 
Pořádá jej Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR  
ve spolupráci s městem Třebíčí a pod záštitou starosty Třebíče pana 
MVDr. Pavla Heřmana.

Proč právě toto téma semináře?
Urbanistická koncepce v rámci zpraco-
vání územního plánu:
•	 řeší celé správní území obce (včetně při-

hlédnutí k územním vazbám nadmístních 
záměrů v kontextu se sousedními obcemi);

•	 předmětem urbanistické koncepce je 
komplexní posouzení území a koordina-
ce jeho využití s přihlédnutím k funkč-

ním i prostorovým vztahům a s ohle-
dem na eliminaci možných střetových 
jevů a ochranu přírodních a civilizačních 
hodnot;

•	 zpracovatele územního plánu angažuje 
obec na základě výběrového řízení zpra-
vidla s požadavkem, aby hájil veřejné zá-
jmy a vyvážený rozvoj obce k prospěchu 
všech jejích obyvatel;

Změna územního plánu:
•	 týká se jen vybraných pozemků (loka-

lit);
•	 předmětem změny ÚPD je úprava pod-

mínek pro využití vybraných pozemků 
s cílem umožnit jejich využití v souladu 
s nově sledovaným záměrem;

•	 zpracovatele změny v poslední době 
stále častěji angažuje přímo investor 
(žadatel o změnu ÚPD), obdobně anga-
žuje i „létajícího“ pořizovatele, zpraco-
vatele dokumentace SEA apod. s cílem 
implantace nového záměru do původní 
struktury územního plánu.

Praxe prokazuje, že se často jedná 
o procesy zcela protichůdné. Zatímco ur-
banistická koncepce stanovená platným 
územním plánem by měla pro obyvatele 
a vlastníky nemovitostí představovat stabi-
litu a pracně dosaženou dohodu o příštím 
využití území alespoň v horizontu desetiletí, 
změna obsahuje nejčastěji moment živelné-
ho vývoje v mozaikovitě rozmístěných loka-
litách a úpravy podřízené okamžitým a ně-
kdy dokonce osobním cílům.

V rámci programu semináře, panelových 
i volných diskusí by měl být dostatečný pro-
stor pro vyjádření Vašich názorů a zkuše-
ností s uvedenou problematikou. 

Namísto holé kritiky tohoto stavu 
bychom rádi hledali možnosti a nástro-
je, jejichž prostřednictvím by bylo mož-
né vývoj území v rozumné míře stabili-
zovat. Neváhejte své podněty uplatnit 
přímo na místě ústně, ale třeba i pí-
semně.]
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[urbanistická koncepce a změny územních plánů

Ubytování
Zde jsou vybrány hotely a penziony nejblí-
že místu konání, tj. Kongresovému centru 
Pasáž, Mysarykovo nám. 1323/12, 674 01 
Třebíč (v mapce vyznačeno hvězdičkou). 
Mnohá další ubytovací zařízení najdete na 
stránkách Městského kulturního střediska: 
http://www.mkstrebic.cz/download/2/ 
163/Ubytovani-2011.pdf

 Hotel Winkler
Vítězslava Nezvala 8, Třebíč
tel. 568 840 514, 568 841 506
e-mail: recepce@hotel-winkler.cz
www.hotel-winkler.cz
kapacita 29 lůžek, ceny 800–1700 Kč/po-
koj vč. snídaně a parkování

 Grandhotel
Karlovo nám. 5, Třebíč
tel. 568 848 560, 568 848 540

[ubytování, stravování, parkování

í










e-mail: info@grand-hotel.cz
www.grand-hotel.cz, kapacita 200 lůžek
ceny 1lůžkový pokoj 1380 Kč, 2lůžkový 
1780 Kč, 3lůžkový 2500 Kč, vč. snídaně 
a bazénu

 Penzion U Černého orla
Karlovo nám. 17/11, Třebíč
tel. 606 094 188, 568 420 202
e-mail: info@penzion-cernyorel.cz
www.penzion-cernyorel.cz
kapacita 50 lůžek, ceny 2lůžkový pokoj pro 
1 osobu 890 Kč, 2lůžkový 1190 Kč, 3lůž-
kový 1790 Kč, 4lůžkový mezonet junior sui-
te 1890 Kč, 4lůžkový apartmán family 2100 
Kč, bez snídaně, možno dokoupit

 Hotel Zlatý kříž
Karlovo nám. 19/13, Třebíč
tel. 568 840 843, 602 326 182
e-mail: recepce@zlatykriz.net,  
info@zlatykriz.net, www.zlatykriz.net

kapacita 77 lůžek
ceny 1lůžkový pokoj 490 Kč, 2lůžko-
vý 890 Kč, 3lůžkový 1200 Kč, 4lůžkový 
1520 Kč, apartmá 1700 Kč, bez snídaně

 Penzion Vis-à-vis
Smila Osovského 13, Třebíč
tel. 568 840 056, 602 753 595
e-mail: bohumilhroch@centrum.cz
www.penzion-trebic.cz,kapacita 38 lůžek, 
1lůžkový pokoj od 480 Kč, 2l. od 680 Kč, 
3l. od 930 Kč, apartmá od 1100 Kč

 EA hotel Joseph 1699
Skalní 85/8, Třebíč
tel. 561 200 540, 602 721 776
e-mail: recepce@joseph1699.cz 
www.joseph1699.cz
2lůžkový 1690 Kč, 3lůžkový 1990 Kč

Stravování
Městské kulturní středisko podává ten-
to přehled www.mkstrebic.cz/downlo-
ad/2/165/restaurace-a-pohostinstvi-v-
-centru.pdf, k němuž ZČ dodává: Podle 
hodnocení Lidových novin je výborný re-
staurant U Dubu v židovské čtvrti na Žero-
tínově náměstí: Bylinky ze zahrádky, maso 
skoro od souseda: třebíčský podnik U Dubu se 
snaží servírovat jídlo postaru a poctivě. Možná 
i díky inspekci z pořadu Ano, šéfe! Zdeňka Po-
hlreicha to dotáhl k docela dobrému výsledku. 
LN 6. 12. 2010

Parkování
V okolí objektu Pasáž pro nás město vyhra-
dí místa k parkování automobilů (viz map-
ka). Abychom je mohli využít, je potřeba za 
okénko viditelně umístit pozvánku na semi-
nář, resp. se jí prokázat při vjezdu.]
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[organizační informace
 Závaznou přihlášku spolu s kopií dokladu o platbě účastnického 
poplatku zašlete nejpozději do 28. 10. 2011 na adresu:
  Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
  Perucká 11a, 120 00 Praha 2
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu osobu (přihlášku lze ko-
pírovat).
Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky! V pdf je ke sta-
žení na stránkách Asociace: www. urbanismus.cz. Členové 
s registrovanou platnou e-mailovou adresou ji obdrží mailem.

 Účastnický poplatek činí:
  pro členy AUÚP ČR 1 300 Kč 
  pro ostatní 1 900 Kč
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický poplatek zahrnuje ná-
klady spojené s přípravou a realizací semináře.

 Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je 
možné za sebe vyslat náhradníka.

 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, je nezbytné zaslat pro identifikaci 
Vaší platby kopii platebního dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
Poplatek uhraďte nejpozději k datu odeslání přihlášky.
Po oddělení přihlášky lze použít část „organizační informace“ pro 
potřeby účetnictví k průkaznosti účetního záznamu. (V bodech 1–4 
jsou uvedeny všechny potřebné informace o pořadateli semináře.)
Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, nemůžeme vystavo-
vat daňové doklady.

 V případě vyčerpání kapacity sálu bude brán zřetel na pořadí 
došlých přihlášek a plateb – budete obratem vyrozuměni (v při-
hlášce uveďte telefonický nebo emailový kontakt) a platba Vám 
bude vrácena.

 Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami – některé tipy 
na vedlejší straně. 

 Parkování je možné jak u hotelů pro hosty, tak na parkovištích 
kolem kongresového centra – viz mapka. Za okénkem auta nut-
no ponechat pozvánku na seminář a tou se i při vjezdu na parkovi-
ště prokázat.

 Případné další informace o semináři podá: 
Ivana Dubná, tel. 224 354 986, mobil 723 842 212, email dub-
na@fa.cvut.cz.]

[program semináře
Téma semináře: 
Urbanistická koncepce a změny územních plánů 

Středa 9. 11. 2011
od 18.00  Jednání rady AUÚP ČR (salonek Café Bar Holi-

day, Smila Osovského 14/21)

Čtvrtek 10. 11. 2011 (Pasáž – Masarykovo nám. 1323/13)
 9.00  Prezence účastníků
10.00 – 10.20 Zahájení semináře
10.20 – 11.40 Představení města Třebíče a jeho regionu 
 Koncepce rozvoje území a urbanistická koncepce 

v územním plánu Třebíče
11.40 – 13.30 Polední přestávka
13.30 – 15.30  Urbanistická koncepce – definice a obsah pojmu; 

vývoj urbanistických koncepcí, východiska, cíle; 
urbanistická koncepce města Helsinky, dotazy

15.30 – 16.00 Přestávka, občerstvení
16.00 – 17.30 Urbanistická koncepce a změny územního plá-

nu – z pohledu projektanta, z pohledu samosprá-
vy obce

 Panelová diskuse, zkušenosti z praxe
18.00 – 19.30 Výroční shromáždění členů Asociace (Zadní Sy-

nagoga, Subakova ul.)
20.00 – 24.00 Večerní program – raut (předsálí Pasáže)

Pátek 12. 11. 2011 (Pasáž)
 9.00 – 10.30 Urbanistická koncepce – ve vztahu k ZÚR; z po-

hledu politika; z pohledu správy území
10.30 – 11.00  Přestávka, občerstvení
11.00 – 12.00  Diskuse, obecná rozprava k tématu – kvalita 

a změny územního plánu z pohledu města, měst-
ské části, pořizovatel, zpracovatel, politici, měst-
ský architekt, občanská sdružení…

12.00 – 12.30 Závěry semináře

od 14.00 Exkurze: židovské město + bazilika sv. Prokopa]



[pracovní skupina ČKA pro územní 
plánování, urbanismus a krajinu
Dlouhodobě přetrvávající a stále se zhoršující stav ve způsobu zadávání 
veřejných zakázek na zhotovitele ÚPD a narůstající tlak na řešení této 
situace vedl konečně k tomu, že v rámci ČKA vznikla v loňském roce 
pracovní skupina pro územní plánování, urbanismus a krajinu. 

Smyslem činnosti pracovní skupiny je jed-
nak hledat řešení aktuálních akutních pro-
blémů v oboru, jakým je např. alarmující 
způsob výběru zhotovitelů ÚPD s jediným 
kritériem – nejnižší cenou, jednak dlouho-
dobější soustavná činnost směřující k zá-
sadním úpravám legislativy, a to nejen sta-
vebního zákona, ale i zákonů souvisejících 
s procesem územního plánování (ochrana 
ZPF, ochrana přírody a krajiny, vodní zákon, 
lesní zákon…).

Pracovní skupina uspořádala na půdě 
ČKA již dva pracovní workshopy, kterých 
se aktivně zúčastnila také řada členů AUÚP, 
a v současné době dokončuje materiál, kte-
rý má navrhnout konkrétní opatření ke zlep-

šení situace právě ve způsobu zadávání ve-
řejných zakázek na zhotovitele ÚPD. Tento 
materiál, na jehož zpracovávání se přímo 
podílejí i další členové AUÚP Vlasta Poláč-
ková a Vladimír Mackovič, bude v průbě-
hu září projednán na představenstvu ČKA 
a poté předán ministerstvu pro místní roz-
voj. 

Pro ilustraci na závěr ukázka části úvod-
ního textu tohoto připravovaného materiá-
lu:

„…zásadním problémem je skuteč-
nost, že v praxi není využíváno usta-
novení zákona o veřejných zakázkách 
č. 137/2006 Sb., kde se v paragrafu 103 
odst. 3 uvádí: zadavatel použije soutěž 

o návrh, zejména v oblasti územního plá-
nování, architektury…“

Soutěž o návrh je jediným transparent-
ním způsobem výběrového řízení, při kte-
rém je posuzována kvalita návrhu, která má 
potom v konečném důsledku vliv na kvalitu 
celého řešeného území.

V odůvodněných případech, zejména 
u nejmenších obcí, lze připustit v souladu 
s platnou legislativou, kritérium ekonomic-
ké výhodnosti nabídky, umožňující například 
osobní pohovor, předkládání referencí atd. 

Naprosto nepřijatelné je pokračování 
současné praxe při výběru zhotovitele ÚPD 
formou jediného kritéria – nejnižší ceny!

Pro okamžité zlepšení současné situace 
v oboru je nezbytné, kromě stanovení mini-
málních standardů, také stanovení srovná-
vacích odpovídajících cen vzhledem k ve-
likostním kategoriím sídel a v neposlední 
řadě propagace a osvěta ve sféře pořizo-
vatelů.]

Ing. arch. Milan Košař
 předseda pracovní skupiny  

 a člen představenstva ČKA

Jde o univerzální podmínky, které jsou 
uplatňovány pro celé spektrum poptáva-
ných služeb. Nepřispívají tedy ke zjiště-
ní odborných předpokladů uchazeče pro 
vyhotovení územního plánu, který lze chá-
pat jako autorské dílo, originální pro obec 
či město, pro něž se zpracovává. Plán má 
logicky navázat na dosavadní územní vývoj 
sídla a navrhnout další fázi jeho vývoje. Au-
tor vychází z pokynů uvedených ve schvá-
leném zadání ÚP, které prověří a vyhodnotí 
z hlediska jejich souladu či nesouladu s ur-
banistickými zásadami a principy. Výsled-
né dílo představuje konglomerát (myšleno 
jako vyvážený celek působící celistvě) či 
drúzu (myšleno jako shluk záměrů srost-
lý na společném základě) požadavků, kte-
ré jsou propojeny v souladu s urbanistický-
mi principy. Specifiku a originalitu konkrétní 
obce či města promítá do ÚP autorský pří-
nos urbanisty. Jeho odborné schopnos-
ti však neověří jediné kritérium – nejnižší 
cena – ani dále charakterizované požadav-

[diskriminační požadavky ve výběrových řízeních 
na zhotovitele územního plánu 
Příspěvek se zabývá výběrovými řízeními na zhotovitele územního plánu 
z hlediska nastavení podmínek pro uchazeče. Nejčastěji se vybírá 
zpracovatel na základě nejnižší nabídnuté ceny. Uchazeč ale musí, aby 
byl vůbec zařazen do výběru, splnit řadu podmínek. 

ky výběrových řízení. 
Ve výběrových řízeních na zhotovite-

le územních plánů se stále častěji objevu-
jí požadavky, jejichž parametry lze ozna-
čit za diskriminační. Toto tvrzení vychází ze 
skutečnosti, že jejich splnění je pro převáž-
nou část uchazečů nemožné. Přitom vů-
bec nepřispívají k diferenciaci uchazečů 
z hlediska jejich kreativních a koncepčních 
předpokladů ke zpracování poptávaného 
územního plánu. 

Takto nastavené požadavky nejsou 
v souladu s dobrými mravy. Ale zájemci 
o výběrové řízení se obvykle v takových pří-
padech nemají možnost bránit ani se odvo-
lat. Energie vložená do vyhotovení nabíd-
ky by přišla vniveč tím, že by uchazeč byl 
vyřazen pro nesplnění některého diskrimi-
načního požadavku. A pokud s takovým po-
žadavkem nesouhlasí, mají jedinou volbu, 
výběrového řízení se nezúčastnit. 

V další části příspěvku jsou uvedeny ně-
které příklady takových požadavků. Proč 

jsou tak nastaveny, si vyhodnotí každý čte-
nář podle svých osobních zkušeností a zna-
lostí.

Příklady diskriminačních opatření

A) Požadavky, které sice vycházejí ze 
zákona o veřejných zakázkách, ale 
v účelově formulovaných parametrech 
mají diskriminační charakter

POSKyTOVáNí JISTOTy
Odůvodnění:

Projektant musí obeslat řadu výběrových říze-
ní, než získá zakázku. Většina uchazečů o zpra-
cování ÚPD jsou autorizovaní architekti, kteří 
projektují jako jednotlivci nebo v malých fir-
mách. V případě, že by se poskytování jistoty 
stalo pravidelnou součástí výzev, měli by ucha-
zeči velký díl provozního kapitálu vázán v jisto-
tách a nemohli by se účastnit více výběrových 
řízení. Tím by se výrazně snížilo spektrum mož-
ných uchazečů s tvůrčím a koncepčním poten-
ciálem. 

Poskytnutí jistoty tedy nepřispívá k diferen-
ciaci uchazečů z hlediska jejich odborné způso-
bilosti k vyhotovení kvalitní dokumentace, což 
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by mělo patřit k hlavním cílům výběrových říze-
ní pro výběr zhotovitele ÚP. 

Nebo je snad cílem společnosti směřovat pro-
jekci územních plánů jen do velkých firem, kte-
ré mají dostatečný „volný kapitál“, jenž může 
být řadu týdnů (z osobní zkušenosti i půl roku, 
než se vyřídilo odvolání) vázán v jistinách? Ně-
které dále uvedené parametry tomu nasvědčují.

NEÚMěRNá VýšE POJIšTěNí 
UCHAZEČE

Odůvodnění:
Diskriminačním se stává pojištění, když je po-
žadována uzavřená pojistka v neadekvátní výši 
jako nezbytná součást nabídky do výběrového 
řízení. Požadovaná pojistka může být neúměr-
ně vysoká ve srovnání s riziky potenciální po-
jistné události, která může vzniknout při vyho-
tovení územního plánu. Dosud jsem nezjistil, 
jaké pojistné události vlastně v důsledku projek-
ce územního plánu mohou vzniknout. Neúměr-
ně vysokou pojistku při vstupu do výběrového ří-
zení lze oprávněně považovat za diskriminační 
požadavek.

Měla by být nalezena všeobecná shoda na 
spektru možných pojistných událostí a z nich 
odvodit potřebnou výši pojistky pro zhotovitele 
územního plánu. 

Takto upravené kritérium preferuje opět vel-
ké firmy, které s ohledem na rozsah své ostat-
ní činnosti takové pojistné smlouvy stejně musí 
mít. U menších firem a jednotlivců, kteří se za-
bývají převážně oborem územního plánování, 
jsou neúměrně vysoké pojistné částky jednoú-
čelově vynaloženými prostředky, zejména když 
musí být pojistky uzavřeny před výběrovým říze-
ním, ve kterém pak neuspějí.

POŽADOVáNí NEÚMěRNě VySOKéHO 
OBRATU

Odůvodnění:
Požadavek neslouží k diferenciaci uchazečů 
z hlediska koncepčních předpokladů. Bývá po-
žadováno doložení neúměrně vysokého obratu, 
který nemůže vzniknout při převažující projekci 
ÚPD. Výše požadovaného obratu je mimo reál-
né hodnoty, jichž mohou dosáhnout běžní zpra-
covatelé ÚPD, a tím se stává diskriminačním.

PřEDLOŽENí SEZNAMU VýZNAMNýCH 
SLUŽEB, KTERý Z OBJEKTIVNíCH 
PříČIN MůŽE NABíDNOUT JEN ÚZKý 
OKRUH UCHAZEČů

Odůvodnění:
Požadovat seznam významných služeb je v sou-
ladu se zákonem o veřejných zakázkách. Záleží 
ale na tom, jak je kritérium nastaveno. Mohou 
být požadovány služby, jež mohly být splněny 
jen malým spektrem uchazečů. 

Jako příklad lze uvést následující požada-
vek: Počátkem roku 2011 bylo požadováno do-
ložení dvou dokončených nebo rozpracovaných 

územních plánů pro města nad 30 tis. obyva-
tel. Územní plány bylo možné pořídit až po roce 
2006 (název ÚP zavádí stavební zákon účinný 
od roku 2007). V kombinaci s nízkým počtem 
měst nad 30 tis. obyvatel (36 v rámci republiky) 
a průměrnou dobou potřebnou na pořízení jed-
noho ÚP se výrazně snižuje počet potenciálních 
uchazečů. V celé ČR tak mohlo teoreticky spl-
nit požadované kritérium jen několik uchazečů. 

PřEDLOŽENí ISO
Odůvodnění:

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v § 56 odst. 4 a odst. 5 umožňuje veřejnému za-
davateli požadovat certifikát ISO 9 000 a ISO 
14 000. Viz citace odstavce (4):

(4) Je-li to odůvodněno předmětem veřej-
né zakázky, může veřejný zadavatel v rámci 
prokázání technických kvalifikačních před-
pokladů požadovat předložení certifikátu sys-
tému řízení jakosti vydaného podle českých 
technických norem akreditovanou osobou. 
Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady 
vydané v členském státě Evropské unie. Veřej-
ný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rov-
nocenných opatřeních k zajištění jakosti.

Problém spočívá ve formulaci „je-li to odů-
vodněno předmětem veřejné zakázky“. Opět 
chybí celospolečenská shoda na tom, kdy je 
odůvodněno prokázání technických kvalifikač-
ních předpokladů pro vyhotovení územního 
plánu doložením ISO. V současné době se mi 
jeví požadavek ISO pro zpracovatele územního 
plánu neodůvodněným. Řada požadavků ISO 
uplatněná pro jednotlivce či malou firmu se jeví 
jako formální. 

B) Požadavky formálně náročné či ne-
úměrně zatěžující uchazeče, případně 
i další osoby ve výběrovém řízení neza-
interesované

PřEDLOŽENí „DOBROZDáNí“
Odůvodnění:

Mezi časově náročné požadavky, které navíc za-
těžují i osoby ve výběrovém řízení nezaintereso-
vané, patří předložení písemných „dobrozdání“ 
potvrzených pořizovateli ÚPD, které uchazeč vy-
pracoval. Takové informace lze však jednoduše 
ověřit na internetu nebo telefonicky. 

Požadavek na předložení osvědčení od tře-
tí osoby lze považovat za nadbytečnou časo-
vou zátěž jak veřejných zadavatelů, tak uchaze-
čů. Na některých úřadech mají vnitřní předpisy 
do té míry složité, že na podpis pověřené osoby 
se čeká i týdny.

Podle mého názoru by například postačova-
lo v čestném prohlášení uvést kontakty na poři-
zovatele. Existuje také evidence územně pláno-
vací činnosti v ČR na stránkách MMR, ve které 
se uvádí i zhotovitel. 

PODMíNěNé POSKyTNUTí ZADáVACí 
DOKUMENTACE 

Odůvodnění:
Některá veřejná výběrová řízení jsou vyhláše-
na s tím, že zadávací dokumentaci, ze které je 
teprve patrné, v jakém rozsahu je požadováno 
vyhotovení předmětu plnění a další požadavky 
výběrového řízení, je nutné osobně vyzvednout 
v úředních hodinách po zaplacení manipulač-
ního poplatku. Ten však často výrazně přesa-
huje náklady na pořízení kopii zadávací doku-
mentace. 

Pro rozhodnutí, zda se účastnit výběrové-
ho řízení, a pro stanovení nabídkové ceny je po-
třeba mít k dispozici zadávací dokumentaci. 
Uchazeč tedy musí nejdříve osobně vyzvednout 
a hotově zaplatit podklad, než bude mít vůbec 
možnost zvážit, zda zpracovat nabídku. 

BEZPODMíNEČNý PODPIS SMLOUVy 
O DíLO

Odůvodnění:
Součástí podmínek podání nabídky do výbě-
rového řízení bývá bezpodmínečné podepsání 
smlouvy o dílo, předložené vypisovatelem výbě-
rového řízení. Ta často obsahuje některá usta-
novení, která nevyváženě preferují jen jednu 
smluvní stranu (objednatele), jako jsou napří-
klad neúměrně dlouhá doba splatnosti vystave-
ných faktur, jednostranně výhodné penále, ne-
smyslné lhůty záruk (přitom není zřejmé, na co 
se vlastně záruka vztahuje). Konečnou podobu 
dává územnímu plánu příslušné zastupitelstvo, 
které dokumentaci schvaluje a pořizovatel, který 
vyhodnocuje námitky a připomínky s doporuče-
ním pro zastupitelstvo, jak je vyřídit). Nabídka je 
vyřazena, pokud není předložené znění smlouvy 
akceptováno. Provokativně pak zní ustanovení 
v takové smlouvě, které tvrdí: „Obě smluvní stra-
ny prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pra-
vé a svobodné vůli a nebyla podepsána v tísni.“

BEZPODMíNEČNé POTVRZENí 
NEREáLNýCH TERMíNů PLNěNí 
ZAKáZKy

Odůvodnění:
Součástí podmínek pro podání nabídky je po-
tvrzení nereálného termínu plnění. Projektant 
může nést odpovědnost za lhůty vypracová-
ní jednotlivých fází územního plánu. Ale ne-
může s čistým svědomím potvrdit konečný ter-
mín vydání ÚP. Existují předpisy dané lhůty 
pro projednání jednotlivých etap územního plá-
nu, které zajišťuje pořizovatel. Projektant ne-
může ovlivnit, v jakých lhůtách se vyjádří dotče-
né orgány, zda bude nutné dohadovací řízení. 
Neovlivní, za jak dlouho zpracuje pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny 
pro úpravu návrhu nebo jeho přepracování. Bez 
ohledu na tyto fáze pořízení ÚP, které zpracova-
tel nemůže ovlivnit, je po něm požadováno po-
tvrzení předem daného termínu zakázky.



CHyBí TRŽNí PROSTřEDí, VE KTERéM 
VZNIKá REáLNá TRŽNí CENA
Projekci územních plánů zajišťuje privátní pro-
jektová sféra. Ta se o zakázky uchází ve výbě-
rových řízeních. V jakém rozpětí se pohybuje 
tržní cena za vyhotovení územních plánů pro 
obce různých velikostí, však vlastně není zná-
mo. Vypisovatelé výběrových řízení na vyhotove-
ní územních plánů nemají totiž povinnost ozná-
mit nabídnuté a zejména vítězné ceny (většinou 
se jedná o podlimitní zakázky). Znalost cen 
na trhu je nedostatečná, a tak vlastně reálná 
tržní cena nemůže vzniknout. 

Závěr
Po přečtení výše uvedených řádků čtená-
ře asi napadnou další uplatňované diskri-
minační parametry, které poznal během 
své praxe. Pomocí „dobře nastavených“ 
výběrových řízení (i když jejich požadav-
ky vycházejí ze zákona o veřejných zakáz-
kách) lze předem vyloučit podstatnou část 
potenciálních zájemců o zpracování územ-
ního plánu. A to na základě formálních po-
žadavků, jež svým charakterem nebo pa-
rametry nepřispívají k nalezení odborně 
vhodného uchazeče pro vyhotovení po-
ptávaného územního plánu. V obecné po-
době se tedy nejedná o diskriminační po-
žadavky, ale s obdobnými parametry však 
již ano. 

Pokud se rozšíří uplatňování takových 
parametrů u většiny výběrových řízení, vy-
řadí se podstatná část členů ČKA, kte-
ří obvykle projektují jako jednotlivci nebo 
v malých firmách. Nutno však v prvé řadě 
nasypat popel na vlastní hlavy nás, u ČKA 
autorizovaných osob. Ve smyslu § 158 sta-
vebního zákona mohou projektovou činnost 
ve výstavbě vykonávat pouze fyzické oso-
by, které získaly oprávnění k jejich výkonu 
podle zvláštních předpisů. Nikdo jiný nemů-
že autorizovat územní plán z pozice projek-
tanta. 

Vždy se však najde dostatek autorizo-
vaných projektantů, kteří nabídnou neú-
měrně nízkou cenu. Takovou, za kterou 
lze možná nakreslit „Potěmkinovu ves-
nici“, ale ne vyprojektovat a obhájit před 
odbornou i laickou veřejností smyslupl-
ný územní plán. Takový plán, který promí-
tá dlouhodobou strategii vývoje obce či 
města do jednotlivých koncepcí, které má 
územní plán vyjadřovat. Takový plán, kte-
rý by mohl obci sloužit více než jedno vo-
lební období. Ale to už je „naříkání“ z jiné-
ho soudku.]

Vladimír Mackovič

Termín a ceny
26. 5. – 6. 6. 2012 (12 dní): 59 900 Kč
26. 5. – 9. 6. 2012 (15 dní): 71 800 Kč
26.05.-12.06.2012 (18 dní): 89 600 Kč
Ceny za jednu osobu bez letenky a letišt-
ních tax.
Letenka na 12 dní: návrh letu KLM cca 
25 000 Kč na osobu včetně letištních tax 
(cena aktuálně platná – rok 2011).
Letenka na 15 dní: návrh letu KLM cca 
23 000 Kč na osobu včetně letištních tax 
(cena aktuálně platná – rok 2011)
Letenka na 18 dní: návrh letu KLM cca 
25 500 Kč na osobu včetně letištních tax 
(cena aktuálně platná – rok 2011)

Program
1. den (26. 5.) Letecky do KENI, Nairobi. 
Nocleh v centru města. 
2. den (27. 5.) Kontrasty hlavního města. 
Kenyatta Conference Centre - fascinující 
podívaná ze střechy této pozoruhodné budo-
vy. Uvidíme v dálce i ledovec Mt. Keni? Mo-
nument Jomo Kenyatty – zakladatele Keni. 
Odpoledne odjezd do NP Masai Mara. Vel-
ká příkopová propadlina s úchvatným vý-
hledem do krajiny. Údolí s farmami Kikujů. 
Nocleh v lodži na území parku.
3. den (28. 5.) Safari v NP Masai Mara 
– nejlepší pozorování divoké zvěře v Keni. 
První vzorky fantastické fauny Afriky. Spat-
říme kompletní „velkou pětku“ – lva, slona, 
nosorožce, buvola i levharta? Rezervace 
proslavená migrací obrovských stád pa-
koňů. Nocleh v plně vybaveném kempu či 
ve stylové lodži s večeří.
4. den (29. 5.) Ranní safari v NP Masai 
Mara, pak přejezd do NP Nakuru. Nejlepší 
místo na světě pro pozorování nosorožců, 
„opancéřovaných kolosů“ savany. Svůj do-
mov zde našli ohrožení bílí i černí nosorož-
ci. Obrovská mračna růžových plameňáků, 
kterých zde žije přes milion. šance na lev-
harty. Nocleh v komfortní lodži u jezera.

5. den (30. 5.) Z NP Lake Nakuru odjezd 
do hlavního města Keni. Podél Nairobské-
ho NP na jih mizí civilizace a roste nekoneč-
ná savana. Za Maparasha Hills projedeme 
Amboseli Game Reserve s šancí na první 
zvířata. Postavy zahalené do červené – Ma-
sajové. Nocleh v lodži v parku. UPOZOR-
NéNí – přejezd z Keni do NP Amboseli trvá 
přes 9 hodin.
6. den (31. 5.) Ranní safari v NP Amboseli. 
Stáda slonů, buvolů, antilop a zeber. Velká 
šance vidět lvy a gepardy. Ukážou se nám 
i zasněžené vrcholky Kilimandžára? Vyhlíd-
kové místo na nejvyšší horu Afriky. Přes 
hraniční přejezd Namanga do TANZÁNIE. 
Arusha, hlavní město safari. Nocleh v hote-
lu ve městě.
7. den (1. 6.) Velká příkopová propadlina 
– Východoafrický zlom. Výjezd na vrchol 
sopečného rimu. Měnící se vegetace. Se-
stup na dno kaldery NP Ngorongoro. Od-
polední safari v kráteru. Obdoba Noemovy 
archy plné zvířat. Největší koncentrace zvě-
ře na světě. Sodné jezero Magadi s růžo-
vými plameňáky. Nocleh v komfortním hote-
lu na hraně kráteru Ngorongoro. 
8. den (2. 6.) Královská snídaně na hraně 
kráteru Ngorongoro. NP Serengeti – nej-
větší a nejslavnější národní park. Nekoneč-
né legendární pláně s množstvím zvěře. 
Obrovská migrující stáda – výzva nejen pro 
nás, ale i pro lvy, levharty i gepardy? Luxus-
ní ubytováni v lodži. 
9. den (3. 6.) Mimořádné ranní safari. Ro-
mantický východ slunce nad buší, kdy jsou 
zvířata nejaktivnější. Nejlepší pozorování 
šelem. Celý den plnohodnotně prožijeme 
v NP Serengeti. Naučná stezka se zvířaty 
i tajemnými zvuky savany. Idylka podvečer-
ního safari. Objevíme na stromech levhar-
ta? Večeře a nocleh v lodži.
10. den (4. 6.) Možnost balónového létání. 
Finální průjezd nádherně nekonečnými plá-
němi Serengeti. Romantické pahorky Naa-

[safari keňa a tanzánie + zanzibar 
Návrh 15denní cesty s možnost prodloužení o Viktoriiny vodopády (18 dní), 
popř. zkrácení o Zanzibar (12 dní).

Výkladní skříň Afriky. Komfortní safari s polopenzí. NP Masai Mara, NP 
Nakuru – nejlepší místo na světě pro pozorování nosorožců, NP Amboselli 
s výhledy na Kilimandžáro. Kráter Ngorongoro – největší koncentrace 
zvěře na světě. NP Serengeti – nedozírné pláně plné zvířat. Termín je 
volen v době po narození mláďat a zelenější krajiny po období dešťů. 
Při variantě 15 dní exotický ostrov koření Zanzibar – Kamenné město, 
nejhezčí pláže, smaragdová voda i bílý písek, skvělé šnorchlování 
a potápění. A na závěr je připravena varianta 18 dní zahrnující krátce 
hlavní město Tanzanie Dar es Salaam a hlavně Viktoriiny vodopády, 
domorodci zvané Hřmící kouř.
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bi Hill. Opětný vstup do NP Ngorongoro. 
Nocleh v oblasti NP Lake Manyara v plně 
vybavené stanové lodži. 

MOŽNOST ZKRÁCENÍ. ODLET Z ARU-
SHI Z KILIMANJARO AIRPORT 11. DEN 
A DÁLE NÁVAZNĚ DO EVROPY.

Základní varianta pokračuje:
11. den (5. 6.) Velmi brzy ráno po nové „ja-
ponské“ cestě do Arushi. Dopolední odlet 
na exotický ostrov Zanzibar. Neopakova-
telná atmosféra křivolakých uliček. Kamen-
né město. Palác zázraků. Dům a kostel Li-
vingstona. Kobky otroků. Transfer na sever 
ostrova. Nocleh v oblasti Nungwi.
12.–13. den (6.–7. 6.) Nungwi – nejhezčí 
místa ostrova. Bohaté možnosti aktivit. Bě-
lostné pláže. Potápění či šnorchlování na 
nejlepších lokalitách. Pro zájemce fakulta-
tivní výlet na ostrov Mnemba či plavba za 
západem slunce na tradiční dřevěné pla-
chetnici. Zajímavá práce lodníků s plachto-
vím. Nocleh v oblasti Nungwi.

ODLET ZE ZANZIBARU 14. DEN ODPO-
LEDNE A DÁLE NÁVAZNĚ DO EVROPY.

Možnost prodloužené varianty:
14. den (8. 6.) Letecky do Dar es Salaam. 
Prohlídka města (dle zájmu mešity, koste-
ly, rybářská vesnice Msasani, botanická za-
hrada…). Noční město s lákadly. 
15. den (9. 6.) Přelet do ZIMBABWE na 
Viktoriiny vodopády – nejkrásnější na svě-
tě? 1 700 m široká řeka padá o 110 m. Dva-
krát vyšší než Niagara. Domorodci je nazý-
vají „hřmící kouř“. Tropický deštný prales 
podél. Zambezi, nové pohledy na neza-
pomenutelné divadlo. Monument Dr. Davi-
da Livingstona, objevitele vodopádů. Plav-
ba po Zambezi při západu slunce.
16. den (10. 6.) Výběr z možných aktivit 
na Viktoriiných vodopádech. Každý z nás 
zde nalezne to pravé! V nabídce je nezapo-
menutelný raft, rychlá jet boat, adrenalino-
vý bungee jumping, let nad vodopády heli-
koptérou či motorovým rogalem, procházka 
mezi lvíčaty. Stylová večeře s ochutnávkou 
exotických jídel za příjemného zvuku bub-
nů.
17.–18. den (11.–12. 6.) Letecký návrat 
domů.

Cena zahrnuje: Místní přelet Arusha – 
Zanzibar, v prodloužení Zanzibar – Dar es 
Salaam a Dar es Salaam – Victoria Falls. 

Veškerá doprava a transfery z/na letiště. 
Na safari terénní džípy s úpravou pro safa-
ri. Ubytování v hotelích ve městech se sní-
daní, v Arushi s polopenzí, po dobu safari 
v komfortních lodžích s polopenzí. Na Za-
nzibaru noclehy v klimatizovaných bunga-
lovech se snídaní. Při prodloužení na Vik-
toriiny vodopády nocleh v lodži se snídaní. 
Vstupy do národních parků. Cestovní pojiš-
tění. Český průvodce.
Cena nezahrnuje: Mezinárodní letenka 
a letištní taxy. Vstupní víza do Keni po pří-
letu 50 USD, Tanzánie na hranici 50 USD, 
Zimbabwe po příletu 30 USD. Místní odle-
tová taxa ze Zanzibaru 30 USD. Spropitné. 
Stravování nad rámec programu. Vstupy 
do památek a muzeí v Nairobi, v Kamenném 
městě a Dar es Salaamu. Fakultativní aktivi-
ty a program na Viktoriiných vodopádech. 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 12 500 Kč. 

Přihlášky
Kdo má o uvedený zájezd opravdu vážný 
zájem, zašle do 14 dnů po zveřejnění na-
bídky Ing. Sklenářovi na adresu ck.lenka@
seznam.cz mail s jménem a příjmením, tele-
fonickým spojením a uvedením, zda má zá-
jem o základní variantu, preferuje prodlou-
ženou variantu nebo zkrácenou variantu.]

[nové knihy
ANDěRA, Miloš. Národní parky střední Evropy.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 2011. 192 s. 
ISBN 978-80-7391-461-5.
Atraktivní a ucelený přehled o všech národních parcích střední Ev-

ropy. Koncepce průvodce vychází 
z rozsáhlé encyklopedie Národní par-
ky Evropy a zahrnuje šest zemí – Čes-
ko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, 
Rakousko a Slovinsko. Úvodní text 
ke každé zemi obsahuje charakteristi-
ku přírodních poměrů, informaci o roz-
sahu chráněných území a výčet parků 
existujících do konce roku 2010. Text 
podává stručný nástin přírodních po-
měrů se zdůrazněním zajímavých fe-
noménů pro dané území, významných 
druhů rostlin a živočichů, informace 
o přístupových trasách i kulturněhis-
torických památkách v parku a okolí.

KRATOCHVíL, Petr. Současná čes-
ká architektura a její témata.
1. vyd. Praha: Paseka. 2011. 208 s. 
ISBN 978-80-7432-110-8.
Monografie Petra Kratochvíla sezna-
muje čtenáře s nejvýraznějšími stav-
bami, rekonstrukcemi a jinými archi-
tektonickými projekty realizovanými 

v prvním desetiletí 21. století. Po úvodních statích následují kapito-
ly, jež chronologicky představují třicet vybraných architektonických 
realizací v posledních deseti letech. Knihu doprovází přes sto čtyři-
cet fotografií renomovaných fotografů.

JáČ, Ivan a kol. Jedinečnost obce 
v regionu.
1. vyd. Praha: PROFESSIONAL PUB-
LISHING, 2011. 206 s.  
ISBN 978-80-7431-038-6.
Kniha se zabývá možnostmi regionál-
ního rozvoje v ČR. Přináší mj. zce-
la novou metodiku hodnocení hospo-
dářského stavu a vývoje obcí. Důraz 
je kladen na praktickou aplikaci a spo-
lupráci veřejného a soukromého sek-
toru při zkvalitňování života v obcích. 

Kniha pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na kraj-
ské, regionální i místní úrovni.

BURIAN, Jaroslav a kol. Vývoj města Olomouce v letech 1930–
2009 na základě analýzy funkčních ploch M.A.P.S. Num. 2.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 16 s. 
ISBN 978-80-244-2698-3.
Dílo prezentuje vývoj prostorového uspořádání území města bě-
hem 20. století a na začátku 21. století podle informací získaných 
ze čtyř územních plánů a aktuálních územně analytických podkla-
dů. Dílo má sloužit jak odborníkům, tak laické veřejnosti.
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Omluva: vyměnil jsem hezčí za ještě hezčí. V minulém čísle Aktualit jal 
jsem se demonstrovat, co vzniklo na místě Hubáčkova obchodního domu 
Ještěd, a umístil tam chybně fotografii stavby nesoucí jméno Delta, na 
níž pohled dále směřuje k „paláci Syner“, zatímco jsem měl dát snímek 
Fóra, jak se to snad jmenuje, i když na fotce vidím nějaké „palace“. Obě 
fotky pro porovnání jsou tu, což byla dobrá záminka ve vzpomínce se 
vrátit do jinak sympatického a příjemného Liberce

Kauza les. Environment jako estetický problém.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 220 s. 
ISBN 978-80-244-2572-6.
Les je krátké, prosté slovo, se zdánlivě jednoznačným významem. 
Sémantické pole tohoto pojmu však pokrývá mnohem rozsáhlejší 
terén. Jednotlivé kapitoly této monografie se zabývají jak «přímým» 
prožitkem lesa, tak prožitkem a způsoby reprezentace lesa v litera-
tuře, poezii (i čínské), výtvarném umění, zahradní architektuře, stej-
ně jako filosofickou, resp. estetickou analýzou této škály zažívání. 
Obrazová «kapitola» se pak rozpíná od environmentu „superlesa“ 
deštného pralesa po mikrosféru detailů a ilustruje tak mimo jiné 
obecný proces estetické recepce vůbec.

NOVáČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 432 s. 
ISBN 978-80-244-2514-6.
Publikace je pokusem o syntézu dlouhodobě udržitelného rozvoje, 
tedy o formulování a prosazování způsobu života, který by umožnil 
uspokojovat v rozumné míře potřeby všech lidí na světě, ale záro-
veň by byl šetrný k životnímu prostředí a nepřekračoval by únosnou 
kapacitu využívání ekosystémů.

WOKOUN, René – TVRDOň, Jozef a kol. Přímé zahraniční in-
vestice a regionální rozvoj.
1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství 
Oeconomica, 2011. 204 s. ISBN 978-80-245-1736-0.
Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých 
zahraničních investic. Dále se zaměřuje na vývoj přílivu a regio-
nálního rozložení přímých zahraničních investic v České republice 
a na Slovensku a s tím souvisícím popisem legislativního, instituci-
onálního a socioekonomického rámce podpory vstupu PZI, včetně 
analýzy realizace investičních pobídek obou zemí. Další části pub-
likace se zaměřují na problematiku PZI lokalizovaných v průmyslo-
vých zónách, specifika investování v IT sektoru, cestovním ruchu 
a významu lidských zdrojů. Závěrečné části publikace jsou věnová-
ny rámcovému porovnání podmínek vstupu PZI do slovenské a čes-
ké ekonomiky a otázkám role regionální politiky v podpoře vstupu 
PZI a podpoře znalostní ekonomiky.

VALLO, Matúš – SADOVSKý, Oliver. Urban Interventions. Mest-
ské zásahy.
1. vyd. Bratislava: Slovart, 2011. 200 s. 
ISBN 978-80-7391-464-6.
Vyšlo slovensky, chystá se i v češtině. Kniha mapuje tříletý proces 
projektu s názvem Městské zásahy. Architekti Matúš Vallo a Oli-
ver Sadovský vyzvali kolegy, aby identifikovali ve svém městě pro-
blematické body a následně hledali řešení. Série projektů, která 
získala velkou pozornost veřejnosti a médií, zkoumá nové možnos-
ti dialogu o veřejném prostoru v trojúhelníku architekt–veřejnost–
městský úředník. Tento „rozhovor“ zpočátku fungoval především 
na bázi výstav (Bratislava, Praha, Brno), blogů nebo sérii diskusí 
a prezentací jednotlivých projektů. V první části knihy jsou texty 
od významných zahraničních, ale i českých a slovenských archi-
tektů spojených s danou tematikou, druhá část obsahuje 60 nejza-
jímavějších projektů ze tří měst, ve kterých proběhly výstavy. Kniha 
je příspěvkem k tak důležité diskusi o městě.]


