
Podzimní konference Asociace roku 2011 se uskutečnila v Třebíči ve 
dnech 10. a 11. listopadu. Záštitu nad konferencí převzali ministr pro 
místní rozvoj Kamil Jankovský a starosta města Pavel Heřman. Ten 
konferenci i zahájil a mohl se tak setkat s některými urbanisty, s nimiž už 
před lety řešil problematiku rozvoje města. V odstupu let je to jeho další 
volební období poté, co byl prvním porevolučním starostou. Jako fotograf 
je i kvalifikovaným znalcem těch nejmalebnějších zákoutí města.
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^ Zrcadlení starého v novém – co 
symbolističtějšího pro téma konference by bylo 
lze si představit…
< Z Kongresového centra (kina) Pasáž jsme 
měli město jak na dlani

O zahájení konference se postarali Petr 
Durdík za Asociaci, Martin Tunka za MMR 
a starosta Pavel Heřman za naše hostitele. 

Pro konferenci se Třebíč ukázala být 
ideálním místem. Srdce architekta vždy po�
těší město s historií, cestovatele pak dob�
ré hospody a bohaté možnosti ubytování, 
účastníka konference klidný sál s dobrou 
viditelností, dobře ozvučený a se skvělým 
zázemím pro kávu a kuloární rozhovory. To 
vše se tu sešlo. Město si naší návštěvy na�
tolik považovalo, že patrně udělalo školení 
i městským strážníkům – stačilo vyřknout 
klíčové slovo urbanismus a už nás po měs�
tě rozestavěné hlídky navigovaly k těm nej�
lepším parkovacím místům vyhrazeným jen 
pro nás.

[koncepce 
krajiny
Letoční jarní konference se uskuteč�
ní v Jindřichově Hradci, ve výjimečných 
prostorách zámku a dokonalé atmosfé�
ře historického města. Termín 17. a 18. 
května 2012 si prosím blokujte ve 
svých diářích. S příštími Aktualitami ob�
držíte bližší informace včetně pozvánky 
a přihlášky na konferenci.
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Město Třebíč jako hostitel se tradičně 
dostalo ke slovu první. V dopoledním blo�
ku prvního dne dostávají možnost místní – 
představit město, jako první přispět k téma�
tu, nalákat na páteční exkurzi. Ne vše se 
ale tentokrát místním podařilo. Jejich vy�
stoupení mělo jednu vadu, z níž vyplynu�
la i druhá. Tak za prvé, ačkoli jsme seděli 
v kině, obrázků jsme se nedočkali. O kolik 
poutavější by bývala byla historická před�
náška Ing. arch. Lubora Herzána z útvaru 
městského architekta, pokud by svůj výklad 
doprovodil obrázky! A to přitom Třebíč není 
na publikace chudá a o mnohé se zasloužil 
starosta Heřman svými fotografiemi. Tak 
nakonec jméno Heřman je snad jediné, 
co jsem si poznamenal – to byl ovšem lo� – to byl ovšem lo�
kátor ve středověku, jehož jméno se vysky�
tuje na nejstarší listině se zmínkou o městě 
a Heřmanových zásluhách (1277). 

Stejně obrazově neuspokojivé bylo vy�
stoupení Bc. Dagmar Molákové, která 
„doopravdy“ sama se změnami územních 
plánů moc zkušeností nemá (a mít nemů�
že), přesto připomněla novodobou historii 
územního plánování ve městě. Územní plán 
sídelního útvaru z roku 1975 se měnil a do�
plňoval v letech 1987 a 1993. Další územ�
ní plán z roku 1998 prošel smrští změn (cel�
kem 13, v nichž bylo provedeno 103 dílčích 
změn). Vychází to ze zaběhnutého mecha�
nismu: celý rok se sbírají podněty občanů 
a na první schůzi zastupitelstva v roce se 
rozhodne o pořízení změny a o tom, které 
podněty budou zapracovány. 

Kdyby byli bývali měli obrázky, nebyli by 
skončili tak brzy (toť ta druhá vada). Petr 
Durdík se asi pořádně zapotil, když opro�
ti předpokladům dostal darem celou hodi�
nu času a byl vydán v plen dvěma stům párů 
očí a uší. Je to však muž zkušený a na téma 
bylo několik účastníků natolik nažhave�
ných, že započala diskuse s takovou ver�
vou, že to vypadalo na předčasné vystřílení 
veškeré munice. A že to bylo téma!

Rozhodně nejsme žádní ustrašenci. 
Když jsme si v Liberci troufli na udržitel�
ný rozvoj a zde v Třebíči na urbanistickou 
koncepci, pak všechna ostatní témata už 
mohou být jen snadná. Úmysl ale přede�Úmysl ale přede�přede�
vším směřoval ke změnám územních plá�
nů, k tomu, jak moc je v územních plánech 
zakotvená koncepce trvalá a pevná a jak je 
ohrožována změnami plánů, jež často vná�
šejí chaos, nahodilost, reakci na okamžité 
záměry kdejakých investorů atd. Nepsané 
pravidlo totiž říká (resp. někteří vyklada�
či stavebního zákona říkají), že jakmile by 
se sáhlo na koncepci, není možné změnu 
v území řešit jen změnou územního plánu, 
nýbrž celým novým územním plánem. Pak 
by ale taky muselo být jasné, co to vlastně 

ta urbanistická koncepce je. Tomáš Skle�
nář totiž referoval, že si v mnoha územních 
plánech přečetl kapitolu o urbanistické 
koncepci a zhrozil se… Je možné, že urba�
nistům se výřečnost koncentrovala na špič�
ku tuhy B6 a když mají něco popsat slovy, 
selhávají, ale také je možné, že ty územní 
plány skutečně žádnou urbanistickou kon�
cepci neobsahují, že jsou jen sumou jed�
notlivých záměrů. A nebylo by divu – tomu, 
aby byla v územním plánu dobře vyjádřena 
koncepce rozvoje obce a urbanistická kon�
cepce brání velké množství faktorů – ale to 
je na jiný článek.

Přípravný výbor konference a před�
sednictvo proto rozpoutalo coby přípravu 
na konferenci takovou menší emailovou dis�
kusi: abychom nebyli jen kritiky, tak proč se 
nepokusit sestavit několik základních bodů, 
jejichž naplněním vznikne zákonem žádou�
cí popsání urbanistické koncepce. Deba�
ta ukázala, že ani my, co spolu mluvíme, se 
často nedomluvíme. Někdo se snažil urba�
nistickou koncepci uchopit selským rozu�
mem a ve vazbě na to, jaký je charakter síd�
la a jak se obec rozvíjela doposud, popsat, 
jak na tento rozvoj navazujeme. Někdo se 
nedokázal oprostit od definice stavebního 
zákona (urbanistická koncepce = plošné 
a prostorové uspořádání), jiný zase praco�
val více lingvisticky a varoval např. před po�
užitím slova „zásady“ v tomto kontextu, ne� v tomto kontextu, ne�, ne�
boť by to mohlo naznačovat souvislost se 
ZÚR. A tak snad žádný jednoznačný návod 
na naplnění této subkapitoly obsahu územ�
ního plánu nevznikne – jednak by to patr�
ně byl paskvil, jednak bychom tímto maso�
chistickým přístupem jen přidali úředníkům 
do ruky další hůl. 

Ale abych se vrátil k programu konferen�
ce (i když přiznávám, že jsem ji sledoval mír�
ně roztěkaně a některé příspěvky jsem ani 
nestihl, vyvíjeje různé aktivity ke čtvrteční�
mu večeru – ale tam se dostaneme).

Petr Durdík tedy zahájil diskusi, do níž 
mj. přispěli V. Dujka (každá změna snižu�
je cenu pozemků – velký díl je pro speku�
laci, návrhové plochy v našich územních 
plánech jsou pro 40 milionů lidí – je tře�
ba plochy daňově zatížit), Z. Klenorová 
(v ORP mají málo změn ÚP, je to věc pře�
svědčování a viz § 55 stavebního zákona; 
koncepce v ÚP se naruší, pokud se zasa�ÚP se naruší, pokud se zasa� se naruší, pokud se zasa�
huje do veřejné infrastruktury), T. Sklenář 
(„kompenzační paragraf“ se v novele záko�
na změní – náhrada do 8 let, pokud nepo�
dá majitel žádost o ÚR), M. Košař (změna 
územního plánu je pro politiky jasná, auto�
matická akce, není s ní problém).

Druhý blok konference se věnoval ur�
banistické koncepci. Započal jej Mar-
tin Tunka a zabýval se urbanistickou 
koncepcí z hlediska stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. Připomněl § 19/1b, z ně� 19/1b, z ně�19/1b, z ně�
hož plyne, že urbanistická koncepce je pod�
řazena koncepci rozvoje území. Koncepce 
se v obecně závazné vyhlášce (do r. 2006) 
dělila na závaznou a směrnou část. Nyní je 
opatřením obecné povahy zachycena ve vý�
rokové části a zdůvodněna v odůvodnění. 
Měla by být srozumitelná a přezkoumatel�
ná i „laiky“ (právníky atd.). Stavební zákon 
užívá vcelku jasná slova: rozvoj je proces 
vylepšování výchozího stavu, koncepce je 
pak základním východiskem, představou, 
a strategie je vlastně územní plán, zahr�
nující hodnocení stavu, vytyčení cíle, sta�
novení postupu, nové hodnocení. „Když 

^ P. Durdík v debatě s D. Molákovou i celým sálem



A k t u a l i t y  A U Ú P  |  8 7  |  2 0 1 2  |  s t r a n y  2 – 3

nemáte koncepci, jednáte účelově“ (polito�
ložka Vl. Dvořáková). Změna územního plá�
nu se dělá i povinně (§ 5 odst. 6). Pravidlo 
na to, kdy ještě změnu a kdy už nový územ�
ní plán, není, nelze vše „zpravidlovat“. A po�
kud jde o popis koncepce v textu – pak by 
zejména neměla si protiřečit s jejím vyjádře�
ním v grafice. Jde o vyjádření trendů a toho, 
jaké mají předpoklady a jaké limity. Pokud 
některý územní plán prochází častými změ�
nami – pak je buď rigidní, anebo mu chybí 
právě koncepce.

Jan Mužík pak měl příspěvek nazvaný 
„Pátrání po urbanistické koncepci v Krnově 
2004“. Tady musíte, milí čtenáři, počkat 
na sborníček.

Pokud jsem výše byl poněkud skeptický 
v případě výroby hole na projektanty, pak se 
to nakonec možná přece jen povede. Vlas-
ta Poláčková ve svém příspěvku „Disku�
se členů rady asociace a její výsledek“ totiž 
předvedla nadlidský výkon a z naprosto ne�
sestavitelného sestavila – a vznikla osnova 
kapitoly „urbanistická koncepce“: 1. sídel�
ní struktura vs. morfologie a další funk�
ce, 2. systém center a veřejných prostran�
ství, hierarchie městských částí, 3. zásady 
plošného (funkčního) uspořádání, 4. zása�
dy prostorového uspořádání, charakter zá�
stavby, výškové uspořádání, intenzita vyu�
žití, prostorové uspořádání sídelní zeleně, 
základní kompoziční prvky a vazby. Výcho�
diskem pro formulaci urbanistické koncep�
ce by měly být: identifikace hodnot, dlou�
hodobých i aktuálních trendů a strategické 
dokumenty, jež by neměl územní plán sup�
lovat. Urbanistickou koncepci by pak bylo 
vhodné znázornit i graficky, využít zejména 
schémat.

Urbanistickou koncepcí Helsinek se za�
býval zahraniční host. Douglas Gordon se 
pár měsíců předtím věnoval účastníkům po�
znávací cesty do Pobaltí a Helsinek a toto 
setkání vyústilo v pozvánku do Třebíče. 
Hned zpočátku jsme byli podrobeni testu: 
co to je ESDP vědělo (prý) zcela nadnor�
málních asi 10 % lidí (a pro vás 90 % a nás, 
co švindlovali: European Spatial Develop�
ment Perspective, o níž lze mnoho přečíst 
např. na webu brněnského ÚÚR). Od ev�
ropských souvislostí jsme se ale brzo dosta�
li k Helsinkám. Na jejich příkladu jsme ob�
jevovali staré známé pravdy, které tady ale 
snad fungují. Například že by město mělo 
mít svou vizi, že cílem je vyváženost, a to 

například mezi centrem a periferií, a že vše 
spolu souvisí. To D. Gordon ukázal na čty�
řech základních vrstvách, které při plánová�
ní Helsinek sledují: práce, bydlení, prostře�
dí a konektivita (doprava, vztahy). Změny 
v jedné vrstvě vyvolávají změny ve všech 
ostatních. Stejně důležitý je vztah města 
k okolí. Sousedi Helsinek uvařili slušně hor�
kou sídelní kaši: 8–10 domů na hektar, dvě 
auta v rodině atd. A tak začali Helsinští plá�
novat i území sousedů – k jejich nelibosti 
samozřejmě. Ale i přes tuto nelibost to ved�
lo ke změně zákona: všechny obce v záze�
mí velkého města musejí dělat územní plán 
společně. To, že Helsinky vizi mají, dosvěd�
čuje i jejich „Pětihvězdičkový strategický 
prostorový plán“ hledící až do roku 2050: 
integration, urbanisation, connectivity, co�
hesion, zero�carbon. Kde ale na uskuteč�
ňování vizí brát peníze? Město je vlastníkem 
80 % půdy – a neprodává. Město rozhodu�
je, kde se bude stavět, pozemky pak prona�
jímá na 50 či 60 let. Město je majitelem vše�
ho… Město je největší developer, všechny 
zisky se vracejí zpět do tvorby prostředí. 
Doporučení městům: nerozprodávejte svou 
půdu, byty, vodu, energie!

^ D. Gordon se od celoevropských souvislostí dostal k plánování Helsinek v kontextu se širokým okolím a s dalekými výhledy časovými

^ > Helsinky mají velké rozvojové plány, např. 
v novém využití několika přístavů



Třetí programový blok se jmenoval 
„Změna územního plánu a urbanistická 
koncepce“. Pánové P. Koubek, I. Klajmon, 
F. Daniel, V. Jetel a v panelové diskusi pak 
ještě další si vzali na paškál (původně) mr�
ňavou přípražskou vesničku Květnice (120 
obyvatel v roce 2001, 1182 obyvatel k 1. 1. 
2011) a všechny problémy koncepce a je�
jích změn z pohledu projektantů, devolo�
perů i samosprávy. Snad se ve sborníku 
podaří alespoň stručné shrnutí této části 
konference.

Konference pak pokračovala v pátek 
čtvrtým blokem nazvaným „Urbanistická 
koncepce – praxe a stabilita prostředí“. 
Prvním přednášejícím byl Jaroslav Haluza. 
jenž se urbanistickou koncepcí zabýval 
ve vztahu k zásadám územního rozvoje. 
Limity obsažené v ZÚR rozdělil na měk�
ké (specifické oblasti, rozvojové oblasti aj.) 
a tvrdé (koridory pro infrastrukturu, ÚSES, 
ekologická a protipovodňová opatření, plo�
chy pro územní studie, územní rezervy). 
Přitom plochy územních rezerv by neměly 
být v ZÚR příliš dlouho, neboť se pak jako 
rezervy přenášejí i do územních plánů. ZÚR 
mohou urbanistickou koncepci v územních 
plánech ovlivnit v několika bodech: rozvoj 
sídelní struktury a vztahy mezi sídly, vliv 
záměrů nadmístního významu, plošné 
a prostorové uspořádání, fragmentace 
a prostupnost krajiny, ochrana kulturních 
a přírodních hodnot, ale taky může blokovat 
územní rozvoj ploch dotčených řešením 
ZÚR. 

Pozvání na konferenci přijal Jan Kasl, 
který hovořil z pozice své dvojjediné zku�
šenosti architekta a politika. A tak se mohl 
kvalifikovaně vyjádřit k axiomům (ale ně�
kdy neplatícím), že urbanista koná zásad�
ně správně a koncepčně, že vliv politiků je 
žádoucí a pozitivní, vliv developerů nevhod�
ný a vliv občanských aktivit nepředvídatelný 

a občas nekompetentní, ale spíše pozitivní. 
Zejména zásahy politiků se dějí běžně, tedy 
takové, které nevhodně zasahují do kon�
cepcí rozvoje. Velký důraz kladl na to sna�
žit se neustále o koncepční plánování (a je 
škoda, že např. z pražského ÚRM se de 
facto stala servisní organizace a rozhodo�
vání přešlo na magistrát).

Další zahraniční host nepotřeboval tlu�
močníka a ani legislativa nám není cizí. 
Na Slovensku dosud, po četných novelách, 
platí stavební zákon č. 50/1976 Sb. Martin 
Baloga ale představil principy, o nichž se 
debatuje při přípravě nového stavebního zá�
kona. Jestliže je územní plán společenskou 
dohodou formulující pravidla chování v úze�
mí, pak je potřebné také formulovat pravidla 
pro vytváření těchto pravidel: jednoduchost 
a jednoznačnost (a z toho plynoucí záruka 
právní stability a jistoty v území), nepřere�
gulovanost (příliš mnoho pravidel je naopak 
brzdou), koncepčnost, návaznost (územ�
ního plánu na další strategické dokumen�
ty), participativní plánování (tedy za účas�
ti veřejnosti), transparentnost (a také trvalá 
přístupnost územního plánu). V metodice 
rozpracovávají hierarchický systém 
regulativů, které mohou být strategické 
nebo otevřené a povinné nebo volitelné. 
Ty strategické drží koncepci, a lze je proto 
měnit jen novým územním plánem.

Svůj příspěvek rozdělila Kateřina 
Szentesiová do tří částí. V té první pro� do tří částí. V té první pro�í částí. V té první pro�. V té první pro�
zkoumávala prostor pro tvorbu architekta�
�urbanisty. Měla by v ní vždy být uplatněna 
zásada 4K: pakliže Koncepce tvoří trojúhel�
ník, pak jeho strany vymezuje Koordinace, 
Konzervace a Kompromisy. Další rozměr 
pak přidá Kontinuita. Prostor pro tvorbu 
má ale urbanista vždy omezen – zadáním, 
limity, politiky, pořizovatelem, veřejností. 
Změna územního plánu je vždy zásahem 
do původní koncepce. Míru přípustného 

zásahu by mohl stanovit zákon nebo by ji 
mohl definovat samotný územní plán. Pří�
čin, proč se přistoupí ke zpracování změny, 
může být více: špatné zadání ÚP, objektiv�
ní změna podmínek, dlouhý čas od původ�
ního plánu, subjektivní názor politiků, chy�
ba v koncepci, v metodice, snaha zhodnotit 
pozemek. V Praze se většina změn týká 
orné půdy (48 %), další nejčastěji měně�
nou funkcí využití území je zeleň (19 %). 
Projektant změnu neiniciuje ani o ní ne�
rozhoduje, jen ji zpracovává. Odmítnutí ta�
kové práce je odmítnutím zakázky, případ�
ně výpovědí z pracovního poměru. Jediné, 
co může, je v odůvodnění popsat, jaké jsou 
klady a zápory navrhované změny. Ve dru�
hé části se zmínila o paragrafu 55 staveb�
ního zákona a ve třetí přednesla pohádku. 
Byla o ideálním územním plánu pro město 
Haha a o zlém čaroději, který to vše zhatil. 
Takže to vlastně pohádka nebyla…

Také Milan Košař vystoupil v dvojroli ar�
chitekta a v současné době i politika, radní�
ho a zastupitele města Pardubic. Připomněl 
ne tak dávnou historii, kdy vznikaly útvary 
hlavního architekta, jež připravovaly politiků 
podklady pro jejich rozhodování. Pak coko�
liv, co souviselo s plánováním, bylo špatně, 
a tak se útvary zase rušily. Po čase v po�
době odborů rozvoje města zase vznika�
ly, případně byly zřizovány posty architekta 
města – jenže, situace je horší, než je vidět 
zvenčí: politici architekta nepotřebují, jeho 
názor je vůbec nezajímá.

V následující diskusi reagovali diskutu�
jící především na příspěvek Milana Koša�
ře. P. Koubek navrhoval, že by mohl jaký�
si hlavní architekt fungovat pro celý úřad 
územního plánování (nebo i několik) a na�
příklad by mohl posuzovat, která z chysta�
ných změn v území by měla vést ke změně 
územního plánu a která už k pořízení nové�
ho. M. Košař připomněl, že v Pardubicích 
tomu tak v minulosti bylo – hlavní architekt 
města měl v péči celý okres. P. Vávra po�
ložil řečnickou otázku, kdože vlastně má 
posoudit vztah změny plánu ke koncep�
ci, když projektant přijde už ke schválené�
mu zadání… T. Sklenářovi už bylo dobře, 

^ J. Kasl, J. Mužík a J. Haluza se společně sešli ve třetím bloku programu konference
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^ > Exkurze po městě vedla židovskou čtvrtí 
a k bazilice sv. Prokopa



^ > Představení knihy Stavitelé měst bylo velkou událostí. Na začátku pohovořili nakladatel Zdeněk Černý a autor Jiří Hrůza, zatímco ostatní 
očekávali, až si budou moci knihu pořídit, prolistovat, nechat podepsat a pohovořit s architektem Hrůzou – a taky se občerstvit

ale vzpomenul, jak mu bylo špatně, když 
se kapitolami o urbanistické koncepci 
probíral. Obvykle jdou totiž do příliš velkých 
detailů! Přitom v legislativě je taková vol�
nost, aby tuto kapitolu zodpovědně zpraco�
val projektant, který přece na to má kulaté 
razítko. Jenže problém je i v tom, že územní 
plán a tedy i jeho změny může zpracovávat 
každý autorizovaný architekt, nemusí mít 
autorizaci z územního plánování. Je třeba 
se zaměřit na to, co nejčastěji bývá před�
mětem změny územního plánu: změna ne�
zastavěného území nebo nezastavitelných 
ploch v zastavitelné plochy, zvýšení pod�
lažnosti, zvýšení intenzity zástavby. Spolé�
hat na hlavní architekty a dát jim více než 
hlas poradní? Taky bývají najatí, dosazení… 
M. Tunka taky apeloval, aby obsah koncep�
ce byl stručný, aby ve výrokové části nebyl 
výklad. Stačí minimální rozsah: vztah k cha�
rakteru území, podmínky změn, nároky 
na veřejnou infrastrukturu. Ještě zvýraznil 
roli pořizovatele (odvíjí se už od ÚAP).

Petr Durdík se ujal závěrečného slova 
a pronesl shrnutí filozofické: politici, pro�

zájemců směřovaly jednak do židovské 
čtvrti, jednak k bazilice sv. Prokopa (obě 
na seznamu UNESCO). 

A tak to bylo vše. Zatímco na jaře 2011 
jsme byli v Liberci (který ve čtvrtém roč�
níku projektu hezky pojmenovaného 
„MasterCard česká centra rozvoje“ obsadil 
30. místo) a na podzim v Třebíči (29. místo), 
pak letošní jaro – to bude bomba! Chystá�
me se do Jindřichova Hradce, města, kte�
ré v porovnání sociální situace v 63 největ�
ších městech České republiky (města nad 
20 tis. obyvatel) obsadilo 1. místo. 

Studii vypracoval tým VŠE vedený 
prof. R. Wokounem (o projektu více viz 
http://www.centrarozvoje.cz/). Hodnotila 
města podle ukazatelů v oblasti trhu práce, 
cen bydlení, kvality sociální a zdravotní 
péče, kriminality a příjmů obyvatel. Těšíme 
se, že Jindřichův Hradec je nejlepším 
městem nejen pro své obyvatele, ale i pro 
návštěvníky.]

Zdeněk Černý

jektanti, developeři i pořizovatelé jsou dobří 
i špatní. Ostatní neovlivníme, pracujme tedy 
na sobě. Tvořme takové koncepce, kte�
ré jsou pochopitelné a jež se dají obhájit. 
Ve směrných územních plánech bývaly ko�
eficienty využití území součástí směrných 
částí plánu, dnes se staly závaznými. Ply�
ne z toho závěr: územní plány by měly být 
jednodušší.

Pravidelnou součástí konferencí bývají 
další tři akce. Jednak výroční shromáždě-
ní (vždy na podzim), pro něž byla Zadní syna�
goga vznešeným místem. Usnesení přijaté 
sedmi desítkami členů i předložené zprávy 
o činnosti najdete v Aktualitách dále. Večer�
ní společenské setkání spojené s rautem 
se stalo rámcem pro představení nové knihy 
Stavitelé měst architekta Jiřího Hrůzy. Pří�Pří�
tomnost autora dodala události lesku a při�
kovala pana architekta k židli na celý večer 
– fronta zájemců o autogram nebrala kon�
ce, a navíc každý si chtěl i trochu popoví�
dat. A v úplném závěru dvoudenní akce pak 
tradičně bývá exkurze městem. Skupiny 
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Činnost orgánů Asociace
Rada se v tomto období sešla dvakrát 
ve složení: Petr Durdík, Petr Gajdůšek, Ja�
roslav Haluza, Alena Hořejší, Jana Kavál�
ková, Milan Košař, Pavel Koubek, Vladimír 
Mackovič, Jan Mužík, Filip Novosád, Vlasta 
Poláčková, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Petr 
Vávra a Ivan Vorel.

Předsednictvo pracovalo v tomto slo�
žení: Petr Durdík předseda, místopředse�
dové Vlasta Poláčková a Vít Řezáč a řád�
ní členové Milan Košař, Jan Mužík, Tomáš 
Sklenář, a Petr Vávra. Předsednictvu inici�
ativně pomáhali další kolegové P. Koubek, 
A. Hořejší a V. Mackovič. Pro výraznou pra�
covní vytíženost v ČKA požádal Milan Košař 
v prosinci 2010 o uvolnění z funkce člena 
předsednictva. Na jeho místo byla jedno�
myslně Radou zvolena Alena Hořejší.

Předsednictvo se scházelo pravidelně 
každý měsíc v prostorách Katedry urbani�
smu a územního plánování Stavební fakul�
ty ČVUT v Praze. Je třeba vyzvednout vyso�
kou pracovní morálku a účast na jednáních 
předsednictva jak samotných členů, tak ak�
tivistů z řad Rady. 

Tajemnicí Asociace je již mnoho let 
Z. Hrochová, která plní své povinnosti s elá�
nem sobě vlastním a je pro Asociaci pev�
nou oporou v organizačních a administrativ�
ních záležitostech. Při organizační přípravě 
našich konferencí vydatně pomáhá Ivanka 
Dubná.

Kontrolní komise pracovala ve složení: 
Karel Beránek, Zdeněk Černý a Leopold 
Pšenčík.

Členská základna
Na obou zasedáních Rady jsme přijíma�
li nové členy. Konkrétně se naše řady roz�
šířily o dalších sedm členů. Žádný stávající 
člen nebyl vyloučen, i když u některých hro�
zí vyloučení z důvodů neplacení členských 
příspěvků. Současný počet členů Asociace 
tedy činí 248. Díky zimnímu workshopu se 
také zvýšila aktivita některých členů, kteří 
se aktivně zapojili do odborné diskuse. Uví�
tali bychom však větší aktivitu při shromaž�
ďování příspěvků do našich Aktualit.

Usnesení výročního shromáždění 
členů z roku 2010
Na výročním shromáždění členů v Troji byly 
stanoveny následující úkoly:
a) uspořádat dva semináře na aktuální 

téma, které stanoví Rada AUÚP,
b) uspořádat minimálně jednu studijní 

cestu pro členy AUÚP ČR,

[zpráva o činnosti 
rady a předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování, 
přednesená předsedou Asociace P. Durdíkem na shromáždění členů dne 
10. 11. 2011 v Třebíči

 USNESENÍ
 shromáždění členů 
 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 
 konaného dne 10. 11. 2011 v Třebíči

Shromáždění členů:

 I. konstatuje,
že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov AUÚP ČR usnášeníschopné 
(z 248 členů Asociace přítomno 70)

 II. bere na vědomí
výsledky 4. ročníku soutěže o Cenu Asociace v oblasti územního 
a regionálního plánování, vyhlášené AUÚP ČR

 III. schvaluje
a. zprávu o činnosti předsednictva a rady AUÚP ČR v uplynulém 

období, přednesenou předsedou Asociace Ing. arch. Petrem 
Durdíkem, doplněnou místopředsedou Ing. arch. Vítem Řezáčem 
zprávou o zahraniční činnosti

b. zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010, přednesenou tajemnicí 
Asociace Ing. arch. Zuzanou Hrochovou

c. zprávu kontrolní komise přednesenou Ing. arch. Karlem Beránkem
d. návrh rozpočtu na rok 2012

 III. stanovuje hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2012
a. uspořádat dva semináře na aktuální téma, které stanoví Rada AUÚP
b. uspořádat minimálně jednu studijní cestu pro členy AUÚP ČR
c. zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské rady urbanistů 

(ECTP)
d. připravit mimořádný workshop zaměřený na aktuální téma

 IV. ukládá Radě AUÚP ČR
vydat publikaci k 20, výročí založení AUÚP ČR

Toto usnesení bylo schváleno jednomyslně všemi 70 přítomnými.

V Třebíči dne 10. 11. 2011

[shromáždění členů asociace 

Vážení kolegové,
současné vedení Asociace má za sebou 
první rok svého funkčního období. Možná 
by se zdálo, že je to poměrně krátké obdo�
bí na hodnocení výsledků jeho práce ale 
i za tento jeden rok se podařilo dojít k ně�
kterým dílčím výsledkům, nad kterými je 
možné se zastavit.

Poslední volební shromáždění členů 
se uskutečnilo na podzim loňského roku 
v pražské Troji. Toto setkání bylo i setkáním 
slavnostním, protože naše sdružení oslavi�
lo dvacet let od svého vzniku. Zároveň byla 

zvolena nová Rada, Předsednictvo, nová 
Kontrolní komise.

Nově zvolené vedení navázalo na aktivi�
ty a činnosti z předešlého období a záro�
veň se zaměřilo na změnu pojetí našich pra�
videlných konferencí, obnovení a posílení 
vztahů s českou komorou architektů a dal�
šími institucemi. Standardně dobrý vztah 
s fakultou stavební ČVUT nám zajistil pro�
story pro zasedání předsednictva. Dobré 
vztahy s Ministerstvem pro místní rozvoj vy�
ústily i v převzetí záštity ministra Kamila Jan�
kovského nad naší současnou konferencí.



> Zadní synagoga se užívá k pořádání výstav, 
komorních koncertů, případně zasedání AUÚP

i Helsinky. Ohlasy účastníků byly velmi pří�
znivé, a tak Asociace připravuje další krát�
kou cestu na rok 2012, jejímž cílem bude 
Švýcarsko. Kromě toho je v přípravě i dlou�
há cesta s cílem africký kontinent.

ad c)
Viz samostatná zpráva Víta Řezáče.

ad d)
Druhého února 2011 byl uspořádán 

workshop k dalšímu směřování Asoci�
ace a problémům oboru. Místem koná�
ní byl Útvar rozvoje hlavního města Prahy. 
Velmi příjemně nás překvapil zájem ucha�
zečů o tuto diskusi, které se nakonec zú�
častnilo 46 členů, kteří pracovali ve třech 
skupinách. Pracovní skupinu k problémům 
oboru vedl Milan Körner, pracovní skupinu 
pro kvalitu dokumentace Vlasta Poláčková 
a pracovní skupinu pro legislativu Tomáš 
Sklenář. Výsledky těchto diskusí byly shr�
nuty jednotlivými moderátory a zveřejněny 
v Aktualitách a na webu Asociace. 

ad ČKA)
Co se týká spolupráce s Českou ko�

morou architektů, došlo v minulém roce 
k několika jednáním a pracovním aktivitám 
našich členů. Milan Košař, který se stal čle�
nem představenstva ČKA, byl pověřen ve�
dením skupiny pro urbanismus a územní 
plánování, jejímiž členy jsou i V. Poláčková 
a V. Mackovič. V současné době byl zpra�
cován touto skupinou materiál, který se za�
bývá metodami výběrových řízení na zpra�
covatele, konkrétně metodou soutěže 

o návrh. Zároveň V. Poláčková a P. Koubek 
aktivně působí ve skupině pro standardy 
v oboru územního plánování. 

Na dubnové valné hromadě ČKA jsme 
se pokusili nominovat dalšího člena z naše�
ho středu do představenstva komory, bo�
hužel v celkovém součtu hlasů zůstal těsně 
před branami jako první náhradník. 

Na jednání předsedy Asociace a před�
sedy ČKA byly dohodnuty těsnější vaz�
by obou profesních organizací, naše kon�
ference budou zařazeny do celoživotního 
vzdělávání architektů.

Dále proběhla schůzka se zástupci Cen�
tra pro regionální rozvoj ke kritériím výběro�
vých řízení, kdy jediným kritériem je cena.

Soutěž O cenu Asociace
Proběhlo další kolo naší soutěže, do kte�
ré se přihlásilo sedm návrhů. Porota zase�
dá v Třebíči 9. 11. 2011. Výsledky budou 
oznámeny na výročním shromáždění čle�
nů.

K posuzovatelské a expertní 
činnosti
V tomto roce byla Asociace požádána o po�
souzení tří projektů. Jednalo se o „posou�
zení rozvojových předpokladů obce Květ�
nice ve vztahu k rozpracovaným projektům 
obytné zástavby“, vypracování posudku pro 
občanské sdružení, které se zabývá simula�
cí procesu participace pro obce při tvorbě 
územního plánu a posouzení projektu „Mo�
delové řešení revitalizace průmyslových re�
gionů a území po těžbě na příkladu Pod�
krušnohoří“.  

a) zajistit účast zástupce AUÚP ČR 
na jednání Evropské rady urbanistů 
(ECTP),

b) připravit mimořádný workshop 
zaměřený na další činnost AUÚP ČR.

Dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR, 
aby vedla jednání s představenstvem ČKA 
vedoucí k zohlednění specifických poža�
davků na územně plánovací činnost vyko�
návanou členy AUÚP ČR

ad a) 
Rada Asociace začala pracovat na pří�

pravě semináře již na svém zasedání v říj�
nu loňského roku, kde stanovila jako téma 
konference „Udržitelný rozvoj“. Jako mís�
to konání bylo vybráno město Liberec s ter�
mínem 5.–6. května 2011. Přípravou kon�
ference byli pověřeni P. Vávra, V. Řezáč, 
A. Hořejší a P. Klápště. Zároveň předsed�
nictvo rozhodlo o novém formátu pořádání 
seminářů kombinací přednáškových bloků 
a panelové diskuse s odborníky z oboru.

Při návštěvě města Liberce jsme získa�
li masivní podporu vedení města. Bohužel 
krátce před jejím uskutečněním byl primá�
tor města Liberce odvolán a nastala určitá 
nejistota o podpoře města našemu snaže�
ní. Nakonec se podařilo příslušné příspěv�
ky o Liberci zajistit a konference zdárně 
proběhla, i když bez finančního příspěvku 
ze strany města. 

Celkové ohlasy účastníků nás utvrdi�
ly v tom, že nový formát našich setkání je 
cesta správným směrem, a proto byly za�
hájeny kroky k přípravě další podzimní kon�
ference.

Téma konference bylo stanoveno 
na „Změny územních plánů a urbanistic-
ká koncepce“, místem konání město Tře�
bíč. Přípravná skupina pracovala ve slože�
ní P. Koubek, J. Mužík a A. Hořejší. Nad 
konferencí převzal záštitu ministr pro míst�
ní rozvoj Kamil Jankovský a starosta města 
Třebíče MVDr. Karel Heřman. Zároveň se 
záštitou MMR podpořilo náš seminář část�
kou 50 000 Kč. 

ad b) 
Rada Asociace rozhodla na svém zase�

dání o konání zahraniční cesty pro své čle�
ny do Pobaltí. Odbornou část a místní kon�
takty zajistil M. Bečka, organizační část 
zajistil jako už tradičně T. Sklenář prostřed�
nictvím cestovní kanceláře. Cesta se usku�
tečnila 28. 5. – 5. 6. 2011. Kromě pobalt�
ských republik byly do programu zařazeny 

S
ní

m
ek

: J
in

dř
ic

h 
P

ol
áč

ek



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

Členství v ECTP
V roce 2010 skončilo funkční období pre�
zidenta Portugalce Joao Teixeiry, který byl 
nahrazen Francouzkou Dominique Lan�
crenon. Ta bude pokračovat ve strategii 
činnosti na období do roku 2013, která má 
mnohem širší agendu než v předcházejí�
cím období. Větší důraz bude mj. kladen 
podporu mladých urbanistů a řešení stále 
otevřené otázky ochrany výkonu povolá�
ní. Nová prezidentka již vyzvala AUÚP ČR 
ke zvážení zapojení mladých akademiků 
do projektu spolupráce na příkladu vybra�
ného regionu. 

ECTP nadále nabízí všem členům ná�
rodních asociací, aby se (za poplatek) re�
gistrovali jako kontaktní osoby připravené 
pro mezinárodní spolupráci v případě zá�
jmu třetí strany. První experti jsou již zare�
gistrovaní. Podrobnosti lze nalézt na strán�
kách ECTP pod „ECTP register of planning 
experts“.

Letos byl vyhlášen 9. ročník meziná-
rodní soutěže ECTP o nejlepší urbanis�
tický projekt za období 2010–2011. Naše 
asociace může nominovat až tři nejlep�
ší práce z národního kola, do kterého se 
přihlásilo sedm projektů. Výsledky budou 
oznámeny v listopadu 2012 v Bruselu.

Financování činnosti ECTP je stabili�
zované, i když ECTP neustále zdůrazňuje 
potřebu získávání vedlejších příjmů mimo 
členské příspěvky. V roce 2012 bude 
AUÚP ČR platit o cca 150 eur více než 
v předchozích letech, tj. okolo 730 eur. 
Rozdíl je způsoben mj. navýšením koefici�
entu světové banky pro ČR, kterým ECTP 
upravuje základní příspěvek podle parity 
kupní síly.

9. Bienále evropských měst 
a evropských urbanistů, Janov 
2011
V Janově proběhlo další Bienále, kde se 
každé dva roky prezentují výrazné urbani�
stické počiny jednotlivých zemí. Tématem 
byla „města jako vstupní brány“ s důrazem 
na propojení měst a regionů v širším slova 
smyslu. Bienále jsme se z finančních důvo�
dů aktivně nezúčastnili. 

Soutěž EUROPAN
Desátého ročníku soutěže EUROPAN se 
Česká republika nezúčastnila, protože se 
nepodařilo nalézt partnerské město. Euro�
pan CZ zvažuje přípravu 11. ročníku pod ve�
dením nové prezidentky paní Ing. Světlany 
Kubíkové, ve kterém se počítá s účastí Pra�
hy 6 s lokalitou ve Vokovicích. Více informa�
cí lze získat na www.europan�cz.cz. 

Bilaterální kontakty
Letos jsme využili našich kontaktů při 
odborné exkurzi do Pobaltí a Finska ve 
dnech 14. až 21. 5. Naši kolegové nám 
pomohli při organizaci zájezdu a připravi�
li návštěvu pracovišť v Tallinnu, Rize a Hel�
sinkách. 

Naše asociace stále udržuje kontak�
ty se slovenskými kolegy z partnerské 
ZUUPS, kteří jsou zváni na naše seminá�
ře a exkurze.

Na pozvání Komory polských urba�
nistů se malá delegace AUÚP zúčastnila 
ve dnech 7.–8. dubna ve Vratislavi polsko�
�německo�české přehlídky prací. Akce se 
bude pravidelně opakovat a kolegové mají 
zájem na užších kontaktech vedení obou 
organizací.

Polská KIU a maďarská MUT s naší po�
mocí přijali účast na přehlídce Architectu�
reweek. V jejím rámci jsme byli partne�
ry přednášky pana Sabriho Bendimérada 
z pařížského Atelier International du Grand 
Paris. Dále jsme navázali přes ambasádu 
Marockého království kontakty na Školu ar�
chitektury v Rabatu a Ministerstvo urbanis�
mu a územního plánování tamtéž. 

Exkurze
Na podzim roku 2012 se uskuteční exkur�
ze do Švýcarska. Požádáme o pomoc naše 
kolegy, se kterými jsme měli možnost se 
setkat na našich akcích v minulých letech. 
Program bude zahrnovat odborné setkání 
na úrovni malé obce, města a kantonu, aby�
chom se seznámili se všemi úrovněmi plá�
nování.

Dále je plánována tzv. „dlouhá“ exkur�
ze do Afriky. Informace si můžete vyžádat 
na auup@volny.cz.

Mezinárodní kontakty
Informace jsou průběžně uveřejňovány 
na naší internetové stránce www.urbanis�
mus.cz.]

Vít Řezáč

[zpráva o zahraničních aktivitách 
auúp čr v roce 2011

Konference Wrocław
Ve dnech 7. a 8. 4. 2011 proběhlo ve Vra�
tislavi česko�německo�polské přeshraniční 
setkání na urbanistická témata, na kterém 
se naši členové aktivně zúčastnili. Konfe�
rence měla dobrý ohlas, Poláci, kteří řeší 
obdobné problémy, mají zájem o užší spo�
lupráci a zahraniční zkušenosti. Užší pra�
covní skupina by se měla sejít na podzim. 

Archweek
Již tradičně se naše Asociace aktivně zapoji�
la do přípravy Archweeku, letos věnovanému 
zemím visegrádské čtyřky. Pro výstavu byla 
připravena powerpointová prezentace, která 
představila činnost naší organizace a která, 
stejně jako prezentace obdobných institucí 
všech čtyř zemí, byla umístěna po celou dobu 
výstavy v královském letohrádku a byla ne�
přetržitě promítána. S radostí musím konsta�
tovat, že autoři prezentace V. Řezáč, L. Jab�
lonská a Z. Černý odvedli výborný kus práce. 
Naše prezentace byla jedna z nejlepších.

Vydávání Aktualit
V roce 2011 vyšla další čísla našeho časo�
pisu za vydatné redaktorské práce Z. Čer�
ného, kterému náleží dík a obdiv. Budeme 
rádi, když se naši členové více zapojí do pu�
blikační činnosti a podělí se s námi na strán�
kách Aktualit o své problémy a zkušenosti. 

Další aktivity
Jako již v předchozích letech se věnujeme 
dalším aktivitám a projektům:
•	 členství v ECTP,
•	 podpora EUROPANU,
•	 podpora studentské soutěže O nejlepší 

urbanistickou práci,
•	 spolupráce s katedrou urbanismu 

a územního plánování při založení 
konzultačního střediska.
Do dalšího období bychom si přáli, aby 

výsledky naší práce byly viditelné nejen pro 
naše členy, ale i širší odbornou veřejnost. 
Další dva semináře, které nás čekají, bu�
dou s největší pravděpodobností pokračo�
váním úspěšného modelu z roku minulého. 
Jejich zaměření a místo konání bude před�
mětem rozhodnutí Rady a zatím není stano�
veno. Chystáme zahraniční cestu do Švý�
carska a rádi bychom uspořádali další užší 
workshop na aktuální témata. Budeme rádi 
za vaše náměty a pomoc při vybírání pro�
blémových okruhů k diskusi.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří svým aktivním přístupem posunu�
li naše snažení o krok dál, doufám, že ten�
to rok pro vás nebyl rokem ztrátovým, ale 
že jsme byli schopni přinést něco dobrého 
do vašeho profesního života.]

Petr Durdík



[zpráva o hospodaření za r. 2010
Příjmy návrh skutečnost
Členské příspěvky 140 000 165 600
Zisk z jarního semináře Litomyšl 80 000 42 824
Zisk z podzimního semináře Praha 60 000 104 368
Úrok z běžného účtu 3 000 1 416
Další příjmy – posudky, reklama, prodej publikací (čistý příjem) 30 000 16 800
PŘÍJMY CELKEM 313 000 331 008

Výdaje návrh skutečnost
Provoz kanceláře (admiistrativa, kanc. potřeby, bank. poplatky) 100 000 98 910
Internet – provoz domény 4 000 2 628
Aktuality (nejsou�li v rozpočtu seminářů) včetně poštovného   40 000 46 628
Členský příspěvek ECTP (550 eur) 14 000 13 935
Zahraniční cesty – zasedání ECTP 35 000 0
Soutěž AUÚP ČR a ECTP (poplatek 2×400 eur, adjustace atd.) 25 000 33 438
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000 10 000
Příspěvek na EUROPAN  5 000 5 000
Tematické úkoly (Architecture Week aj.) 40 000 38 503
Ediční činnost, prezentace, tiskoviny 30 000 0
Ostatní vydání (občerstvení atp.) 10 000 14 500
VÝDAJE CELKEM 313 000 263 542

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM 0 67 466

Zde uvedený zisk se neshoduje s daňovým základem v daňovém přiznání za rok 2010, neboť 
některé příjmy a některé výdaje u neziskových organizací jsou považovány za nezdanitelné. 
U neziskových organizací je navíc možný odpočet z daňového základu až 300 tis. Kč (maximál�
ně do výše daňového základu). Podmínkou pro uplatnění odpočtu je, že takto dosažená úspora 
daňové povinnosti se použije ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získa�
né příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňo�
vacích obdobích. Za rok 2010 činí tato úspora daňové povinnosti 23 180 Kč, kterou bychom 
měli použít nejpozději v r. 2013. Za rok 2009 máme dosud nevyčerpanou úsporu 11 130 Kč.]

[návrh rozpočtu na r. 2012
Příjmy
Členské příspěvky  145 000
Zisk z jarního semináře   65 000
Zisk z podzimního semináře   50 000
Úrok z běžného účtu  2 000
Další příjmy � posudky, reklama, prodej publikací (čistý příjem)  30 000
PŘÍJMY CELKEM  292 000

Výdaje
Provoz kanceláře (adm. práce, účetnictví, kanc. potřeby, internet...)  110 000
Aktuality včetně rozeslání (pokud nejsou zahrnuty do rozpočtu seminářů)  35 000
Členský příspěvek ECTP   18 000
Zahraniční cesty – zasedání ECTP  30 000
Soutěž AUUP ČR a ECTP   20 000
Příspěvek na studentskou soutěž  10 000
Příspěvek na EUROPAN   5 000
Tematické úkoly (Architecture Week aj.)  40 000
Ediční činnost, prezentace, tiskoviny  12 000
Ostatní vydání (reprezentace, občerstvení atp.)  12 000
VÝDAJE CELKEM  292 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM  0]
Zuzana Hrochová

[zpráva 
kontrolní komise 
Kontrolní komise podává na základě člán�
ku VIII. bodu 2) stanov asociace Shromáž�
dění členů asociace zprávu o své činnosti, 
která zahrnuje: 
•	 dohled nad uskutečňováním rozhodnutí 

Shromáždění členů (tj. nad Usnesením 
shromáždění členů Asociace ze dne 
7. 10. 2010),

•	 dohled nad dodržováním stanov 
Asociace,

•	 dohled nad hospodařením s majetkem 
a majetkovými právy Asociace.  

Ad 1. Usnesení shromáždění členů Aso�
ciace bylo splněno: 
•	 dle článku III. tohoto usnesení byly 

uspořádány dva semináře na aktuální 
téma, které stanovila rada AUÚP; 
pro členy Asociace byla uspořádána 
studijní cesta do Pobaltí; byla zajištěna 
účast zástupce Asociace na jednání 
Evropské rady urbanistů (ECTP); konal 
se mimořádný workshop zaměřený 
na hledání zaměření další činnosti 
Asociace. 

•	 dle článku IV. tohoto usnesení bylo 
vedeno jednání s představenstvem ČKA 
směřující k zohlednění specifických 
požadavků na územně plánovací 
činnost vykonávanou členy Asociace.  
Ad 2. Kontrolní komise neobdržela žád�

né písemné nebo ústní stížnosti a oznáme�
ní na porušování stanov a rozhodnutí Asoci�
ace; Kontrolní komise sama nezjistila žádné 
závady tohoto druhu. 

Ad 3. Kontrolní komise konstatuje, že 
příjmy a výdaje uvedené ve zprávě o hospo�
daření za rok 2010 odpovídají zaměření čin�
nosti Asociace; Hospodaření s majetkem 
Asociace (tj. financemi Asociace) je pod 
kontrolou profesionální účetní firmy (v reži�
mu tzv. podvojného účetnictví), všechny zá�
konem stanovené povinnosti Asociace vůči 
finančnímu úřadu jsou řádně plněny a ne�
jsou k nim výhrady.  

Závěr: Komise konstatuje, že kontrolované 
aktivity Asociace pro urbanismus a územní 
plánování ČR probíhají v souladu s platný�
mi stanovami.]

Zdeněk Černý,  
Karel Beránek, 

Leopold Pšenčík
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Do soutěže bylo přihlášeno sedm projektů:

1. Teatrum mundi – Krajinná kompozice 
Jaroměřsko 

autor: Atelier Charvát; pořizovatel: obec 
Velichovky, Josef Karel

2. Územní studie Jihlava – Buková 
autor: Atelier Urbi, Ing. arch. J. Benešo�
vá; pořizovatel: Magistrát města Jihlavy, 
Ing. Vít Zeman

3. Územní studie RC5 Olomoucko – jih
autor: Ing. arch. Přemysl Ženčák, 
Ing. arch. Petr Malý; pořizovatel: KÚ 
Olomouckého kraje, Ing. arch. Věra 
Malá

4. Územní plán Pelhřimov 
autor: Atelier Urbi, Ing. arch. J. Benešo�
vá; pořizovatel: MěÚ Pelhřimov

5. Územní studie Šumava
autor: FA ČVUT, vedoucí týmu Ing. arch. 
Jitka Mejsnarová; pořizovatel: KÚ Jiho�
českého kraje, Ing. arch. Radek Boček

6. Uherské Hradiště – konverze kasáren 
autor: Město Uherské Hradiště, Ing. Pa�
vel Šupka; pořizovatel: MěÚ Uherské 
Hradiště

7. Společný dokument územního rozvo-
je států V 4+2 – ÚÚR 

autor: ÚÚR, vedoucí týmu Mgr. Robert 
Veselý; pořizovatel: MMR ČR, Ing. arch. 
Martin Tunka

Pro hodnocení soutěžních návrhů byl 
použit bodový systém, založený na hodno�
cení podle kritérií uvedených v soutěžním 
řádu Ceny Asociace:
•	 Aplikace principů udržitelného rozvoje
•	 Originalita a nekonvenčnost
•	 Kvalita odborné práce při stanovení 

koncepce
•	 Využitelnost jako vzor/příklad

Jednotlivým kritériím bylo přiděleno bo�
dové hodnocení ve stupnici 1–7. Bodování 
proběhlo tajně.

Porota stanovila toto pořadí:
1. cena: Teatrum mundi – Krajinná 

kompozice Jaroměřsko
2. cena: Uherské Hradiště – konver-

ze kasáren
3. cena: Územní studie Šumava

Členové poroty doporučují Radě Asoci�
ace nominovat do mezinárodního kola prá�

ce v 1. až 3. pořadí s tím, že je na Radě 
Asociace ponecháno, kolik prací bude 
do soutěže ECTP odesláno. 

Hodnocení projektů:

TEATRUM MUNDI – Krajinná kompozice 
Jaroměřsko – návrh byl vysoko hodnocen 
pro nekonvenční podání, jasnost, srozumi�
telnost a kvalitní grafické zpracování vyjad�
řující vztah k historickým kořenům krajinné 
kompozice. Porota je přesvědčena, že ná�
vrh je dobrým příkladem pro obdobné úko�
ly a má dobré předpoklady důstojně repre�
zentovat v mezinárodní konkurenci.

Uherské Hradiště – konverze kasáren 
– návrh byl kladně hodnocen jako dob�
rý a následování hodný příklad revitaliza�
ce brownfieldu bývalých kasáren a založení 
nové městské čtvrtě. Porota ocenila zejmé�
na aplikaci principů udržitelného rozvoje, 

[cena auúp čr – výsledky 4. ročníku
V předvečer podzimní konference se sešla porota „Ceny AUÚP ČR“. Ta se jako obvykle stává národním 
předkolem soutěže ECTP, jejíž uzávěrka je na jaře příštího roku. Porotce tvoří tradičně členové Rady Asociace, 
kteří nejsou členy předsednictva. Předsedou byl zvolen kolega Pavel Koubek. 

spektrum nabídky funkčního využití a oži�
vení původně izolovaného areálu městské 
zástavby. Návrh má dobré předpoklady dů�
stojně reprezentovat v mezinárodní konku�
renci.

Územní studie Šumava – návrh byl vyso�
ce hodnocen zejména s ohledem na aplika�
ci principů udržitelného rozvoje, originální 
a nekonvenční přístup s vysokým nasaze�
ním v procesu tvorby koncepce. Současně 
byl hodnocen i přístup k řešení přeshranič�
ních vazeb. Porota je přesvědčena, že ná�
vrh má dobré předpoklady důstojně repre�
zentovat v mezinárodní konkurenci.]

V Třebíči 9. listopadu 2011
Ing. arch. Pavel Koubek,  

Ing. arch. Jaroslav Haluza, Ing. arch. 
Petr Gajdušek, Ing. arch. Milan Košař, 

Ing. arch. Ivan Vorel



Roli architektury dramatizoval Viktor Hugo v knize Chrám matky 
Boží v Paříži a stěžoval si nad jejím očividným zánikem v době knih�
tisku: „Architektura již nebude sloužit jako kolektivní paměť lidstva, 
stavitelství pozbývá lesku, ztrácí barvu, odumírá. Tištěná kniha vy�
sává a požírá stavitelství.“ Takovou váhu naši osvícení předkové při�
kládali architektuře. 

Evropský rozměr:
Politika na národní a Evropské úrovni musí mít městský rozměr.

Města a městské oblasti byly po dvě století hybnou silou hospo�
dářského rozvoje v Evropě a činitelem růstu společnosti. Tato vůd�
čí úloha byla znásobena rozšířením jejich pravomocí zejména v po�
sledních letech.

Města jsou klíčovým činitelem regionálního rozvoje, včetně roz�
voje okolních venkovských oblastí.

Národní a evropská politika musí podporovat výměnu zkušeností a sdí�
lení nejlepších dosažených výsledků v praxi. V tom se města v součas�
nosti vyznačují výraznými disparitami – nerovnoměrným vývojem.

Klíčem k řešení je atraktivní obytné prostředí. Lidé chtějí žít 
ve městech s čistým ovzduším, zelenými plochami, krásnou archi�
tekturou a spolehlivými službami.

Pro získání geograficky mobilní a vzdělané pracovní síly je dlou�
hodobou investicí kvalita životního prostředí.

Evropa je charakteristická polycentrickou strukturou velkých, 
středních a malých měst. Mnohá z těchto měst vytváří společné 
klastry v podobě metropolitních oblastí, mnohá však existují jako 
samostatná centra regionu.

Jedním z nástrojů pro vyvážený rozvoj a hospodářský růst, je 
koordinace meziměstských strategických aliancí.

Ekonomická dimenze:
Existuje výrazná souvislost mezi mobilitou na jedné straně a soci�
álním a hospodářským začleněním na straně druhé. Mobilita uvnitř 
města je problém, který narůstá s velikostí města jak z hlediska 
vzdálenosti, tak objemu dopravy, která je klíčovým faktorem k do�
sažení práce a služeb. Úkolem urbanistů je revitalizovat a navrho�
vat sídla tak, aby byla polyfunkční, kdy bydlení, služby a vybrané vý�
robní provozy fungují společně. Je nezbytné upustit od navrhování 
jednotlivých funkčních zón z dob industrializace a funkcionalismu.

Také rozrůstání měst je klíčovým problémem současného vývo�
je společnosti. Rozptýlené osídlení zvyšuje závislost na přesunu 
osobními automobily, vyžadují zvýšenou spotřebu dalších zdrojů 
(přeprava zboží). Výsledkem tohoto přístupu je zábor kvalitní ze�
mědělské půdy, ztráta biodiverzity a ohrožení životního prostředí.

Příkladem řešení je koncepce „sustainable communities“ – udrži�
telných sídel (Lipská charta 2007). Místní strategická partnerství spo�
jují veřejné, soukromé, dobrovolnické a obecní zájmy. Kvalita určité 
lokality bude zajišťována integrací hospodářského, sociálního, envi�
ronmentálního rozměru spolu s veřejnými službami a kvalitou řízení.

Urbanismus a architektura:
Nástroje, kterými vládnou urbanisté, však můžeme použít jen 
v rozsahu jejich možností. S čistým svědomím nemůžeme slíbit 

vyřešení všech problémů a disparit, kterými města trpí. Zejmé�
na vyléčit existující problémy s deprivací některých městských 
lokalit, kde žijí vyloučené sociální skupiny ze sociálních, ekono�
mických či gerontologických důvodů. Že urbanisté zabrání ros�
toucí kriminalitě, která má i zde své kořeny, nebo obecně polari�
zaci společnosti.

Urbanisté však mohou najít řešení obnovou zpustlých měst�
ských zón a center, v územních plánech navrhovat využití potenciá�
lu území v souladu s jeho kapacitou, ve prospěch udržitelného roz�
voje naší země.

Urbanismus a ekologie jsou nedělitelné odborné disciplíny.
Architektura a urbanismus musí hledat svoji autoritu i legitimitu 

v ekologickém kontextu.
Urbanistické kvality jsou dány veřejnými prostranstvími, pro�

porčním využitím místa stavebních pozemků a výškovou hladinou 
zástavby. To je zárukou městské kultury a civilizace.

Městské celky nejsou jen nahodilostí. Jsou vynálezem lidského du�
cha, výsledkem dlouhodobých vizí a cílů. Limity jejich růstu by měly 
mít charakter jistoty.

Plánování podle principu zónování je nástrojem průmyslo�
vé expanze. Vede k rozkladu integrálních městských celků�síd�
lišť, nákupních středisek, výroby. Místo integrace funkcí města 
se prosazuje jejich roztržení. Z toho plyne každodenní mobilizace 
společnosti, která se dává do pohybu za svými potřebami. Tím ros�
tou nároky na přírodní a energetické zdroje.

Zónování není neutrálním urbanistickým nástrojem. Pohyb lidí 
má pak charakter průmyslového metabolismu. Města mají zajistit 
polyfunkční provoz a v regionu či krajině mají zůstat v polycentrické 
podobě. (Ne decentralismus bez vzájemné spolupráce a koordino�
vaného sdílení výhod, ale také ne srůstání měst /Terezín–Litoměři�
ce/ do jednolitých celků až megapolí.)

Průmyslová racionalita je v rozporu se sociálně�estetickým a eko�
logickým myšlením lidí, kteří se stávají nedobrovolnými účastníky 
plýtvání všeho druhu – především časem.

Je také nutno upravit dělbu práce. O hustotě zástavby, volbě 
stavebního místa, funkci, bývá rozhodnuto dřív, než se architekt po�
staví ke svému prknu (posadí k počítači). Výsledkem jeho práce je 
pouze formalistická originalita a chudoba symbolických prvků.

Klíčem k řešení může být územní plán, který však musí zaručo�
vat obecně uznávaná morální pravidla, usilovat o harmonizaci roz�
dílných zájmů a pozitivně vyjádřit přirozenou odlišnost mezi privátní 
a veřejnou architekturou.

Jedinečný prostor, vyžaduje od urbanisty jedinečnou myšlenku 
a vymezení konceptu. Ten na rozdíl od jednoduchého vyjádření 
myšlenky vyžaduje řešení ve více vrstvách. Hodnota konceptu je 
dána jeho schopností předvídat události, které se odehrají v urči�
tém čase a konkrétních podmínkách. Musí však zahrnovat i morál�
ní rozměr. 

Struktura veřejného prostoru se stala pro Evropany druhou při�
rozeností. Pokud stát ustoupí od své funkce stavebníka, může se 
stát, že privátně vzniklé budovy budou jen řadou zase privátních 
obvodů. Územní plánování má být syntézou a zákonodárným rám�
cem zaručujícím optimální vývoj osobních a veřejných zájmů. 

[urbanismus 2011 Motto:
„Základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli 

lidé bezpečni a současně šťastni“.
Aristoteles
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V roce 1994 Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo soustavné, ně�
kolik desítek let trvající práce Terplanu Praha na tzv. „Koncepci ur�
banizace a dlouhodobého vývoje osídlení ČR“, která se zabývala 
vývojem struktury osídlení České republiky v kontextu s hospodář�
ským rozvojem, změnami ve využívání krajiny a přírodních zdrojů, 
rozvojem dopravní a technické infrastruktury včetně mezinárodních 
(hlavně evropských) vazeb a v posledním desetiletí prací i se sílícím 
důrazem na ochranu životního prostředí, krajiny a přírody. 

Jádro těchto prací bylo ve sledování historického vývoje velikosti 
a funkční diferenciace sídel dle jejich polohy, přírodních podmínek 
využitelných pro těžbu nerostů, pro bydlení a rozvoj zemědělství, 
lesnictví, vodního hospodářství, řemesel, obchodu, co do rozsahu 
přirozeného hospodářského zázemí a dopravní přístupnosti, tedy 
na základě objektivních daností. Teprve s postupem doby, zejména 
po zrušení nevolnictví a s nástupem průmyslové revoluce, k těmto 
faktorům přibyly i specifické funkce antropogenní, jako organizace 
duchovní správy, koncentrace manufakturní a později průmyslové 
výroby, obchodu a peněžnictví, lázeňství, železniční dopravní uzly, 
podmínky pro zapojení do mezinárodního obchodu i administrativ�
ní zásahy spojené s fungováním státní moci, správy a soudnictví, 
základního, středního a vysokého školství, vědy a výzkumu, kultu�
ry až po dnešní hierarchické uspořádání sídel dle velikosti a význa�
mu nejen ve vnitrostátním měřítku, ale i jako součást sítí celoevrop�
ských či globálních. 

Tato diferenciace sídel a jejich funkcí jako středisek osídlení růz�
ného významu probíhá a vyvíjí se dynamicky i nyní – je to objektivní 
jev, probíhající bez ohledu na režimy a politickou orientaci vládnou�
cích garnitur. Bylo�li něco na těchto pracích špatného, pak jejich 
zneužití komunistickou vládou k diskriminaci malých sídel přiškrce�
ním toků veřejných prostředků na jejich správu a vývoj v tzv. „Zá�
sadách pro uplatňování koncepce urbanizace a dlouhodobého vý�
voje osídlení ČSR“, schválených vládou a znemožňujících zdravý 

[koncepce urbanizace a dlouhodobého vývoje osídlení 
čr z 80. a začátku 90. let
20. století bylo komplexností pojetí dál než některé současné materiály EU o městech.

Teoretický rozměr:
Z exaktního hlediska teorie chaosu si dovolím jeden příklad: džun�
gle a město.

Při blízkém pohledu při vstupu do přírodního prostředí vzniká 
dojem neobyčejné neorganizovanosti, chaosu a nahodilosti. Měs�
to vedle toho působí organizovaně a přehledně.

Z nadhledu však vidíme, les, džungle je krásně jednotným cel�
kem s uzavřeným tokem energií a bez vylučování zbytkového odpa�
du. Na rozdíl od zdánlivě organizovaného města, které potřebuje 
nejen obrovský přísun energií a materiálních zdrojů, ale také pro�
dukuje hromady odpadů a exhalátů.

Cíle:
Cílem dalšího rozvoje měst musí být proto energetická a prostoro�
vá racionalita.

Také proto, aby nedošlo k tzv. „tragédii obecní pastviny“, tj. vy�
čerpání zdrojového systému, je třeba použít multidisciplinárního 
přístupu se znalostí specifických proměnných k pochopení složi�
tého sociálně ekologického systému.

Závěr:
Závěrem k zamyšlení něco od W. J. Mitchella (Massachusetts In�
stitute of Technology): „Rekviem za město“: „Město je v koncích. 
Město tak, jak jej chápali teoretikové urbanismu počínaje Aristo-
telem a konče L. Mumfordem, už nedrží pohromadě a nefunguje 
jako kdysi. Existuje jen jako kulturní přízrak pro turisty.“ V obecné 
rovině autor tuto myšlenku opírá o ztrátu sociální soudržnosti lidské 
komunity a její identifikace s městem.]

Podklady pro teze této přednášky:
William J. Mitchell: e�topia
Steven Holl: Paralaxa
Léon Krier: Architektura, volba nebo osud
Jan Slanina: Přednáška pro VŠE

Jan Slanina

(Pozn.: Text autor připravil jako teze pro vystoupení místopředsedkyně 
senátu PhDr. Aleny Gajdůškové v úvodu konference „Města pro život 
2011“, konané 22. a 23. 11. 2011 v Brně)

život a zachování tzv. „nestřediskových sídel ostatních“ s tím, že zů�
stanou jen tzv. „nestředisková sídla trvalého významu“ a ta ostatní 
postupně zaniknou. Podílela se na tom samozřejmě hlavně eufo�
rie z rozvoje velkovýrobních metod „zprůmyslněného“ zeměděl�
ského hospodaření, levných pohonných hmot pro dopravu, neú�
cta ke zděděnému přírodnímu i kulturnímu bohatství, jaké tato sídla 
a z nich obhospodařovaná krajina představovaly. Zkoumat nadále 
tento vývoj, ovlivňovat ho ve veřejném zájmu racionality rozmístě�
ní funkcí veřejně prospěšných zařízení občanské vybavenosti, jako 
jsou zdravotní a sociální služby, školská a kulturní zařízení, sporto�
viště ad., na státním území a podpory např. dopravní infrastruktury 
a veřejné dopravní obsluhy z veřejných prostředků, by bylo žádoucí 
i dnes. MMR se ovšem pod populistickými tlaky „tržních svazáků“ 
podařilo územní plánování a výzkum v této oblasti značně rozvrá�
tit. Zanikl Výzkumný ústav výstavby a architektury, transformova�
ný na torzo v podobě Ústavu územního rozvoje v Brně, plnícího jen 
redakční a servisní službu pro MMR, podařilo se rozkrást a zničit 
Terplan Praha a rozehnat do malých a nekomplexních soukromých 
projektových kanceláří zkušené týmy jejich pracovníků. Tato de�
strukce pod taktovkou vlád různých „neumětelů“ pokračuje snaha�
mi po rozvrácení Útvarů hlavních architektů, Útvarů rozvoje města 
a podobných odborných institucí, které si ještě udržely odbornou 
úroveň – buď přímo rušením, nebo dosazováním diletantů do jejich 
vedení nebo diletantským rozhodováním v rozporu s jejich dopo�
ručeními, a to i v hlavním městě Praze. Nic není platné, že při ces�
tách do vyspělých zemí světa si noví zastupitelé a radní nemohou 
nevšimnout, že územní plánování je tam respektovanou disciplínou 
a součástí osvícené veřejné správy, že to není žádný „bolševický 
vynález a přežitek“. Vyhovuje to jejich potřebě anarchie v rozho�
dování o rozvoji měst a obcí bez pravidel, s obrovským prostorem 
pro šedou ekonomiku, zákulisní vyjednávání o věcech veřejných, 
pro korupci. 



V rozporu s potřebami v ČR také pokračuje nezdravý resortis�
mus – ono umělé rozštěpení územního a sociálně�ekonomického 
(tzv. „regionálního“) plánování, datované od časů náměstků minis�
trů Šamana na MVT a Klímy na ČPK blahé paměti; namísto moder�
ního integrovaného plánování zahrnujícího i ekonomické aspekty 
rozvoje až po cenové mapy, daně motivující k racionalitě využívá�
ní území, ekonomické hodnocení služeb ekosystémů a veřejné roz�
počty jsme až na výjimky některých měst nadále svědky, že u nás 
územní plánování namísto předjímání a ovlivňování budoucího vý�
voje i měst dohání ustavičnými změnami spontánní vývoj, který má 
úplně jiné hybatele změn a jde úplně jinými cestami než filtrem a re�
gulativy veřejných zájmů.

Bohužel i orgány EU trpí stejným resortismem, stejnými nedu�
hy, kdy „levá ruka kolikrát neví, co dělá pravá“ a jednotlivé direktori�
áty vydávají směrnice, které namísto aby byly řádně zkoordinovány 
a komplementárně se doplňovaly, jsou občas navzájem nekompati�
bilní až protiřečící si. Také orgány EU jsou postiženy „resortismem“ 
a co horšího, neposuzují problémy jednotlivých prvků osídlení, 
např. měst, v celém potřebném kontextu s venkovem, s okolní kra�
jinou a přírodou, ale jako samostatný problém a předmět zkoumá�
ní. Dokladem budiž čerstvé Doporučení Evropské komise z 21. říj�
na 2011 „o výzkumné iniciativě společného plánování“ „Městská 
Evropa – celosvětové výzvy pro města, společná evropská řešení“ 
(2011/C 312 /01), vytrhávající problematiku měst z celkové proble�
matiky celých sídelních soustav se sídly různých velikostí vč. venko�
va. Ta vyzývá evropské státy, aby na tomto poli zahájily a spojili své 
výzkumné síly! Hurá! Obnovíme VÚVA, Terplan, práce na Koncep�
ci urbanizace a dlouhodobém vývoji osídlení ČR tam, kde v roce 
1994 skončily? Ztratili jsme sice zdánlivě neprozřetelností MMR 18 
let, ale jak je vidět, duševně ještě pořád máme svým komplexněj�
ším pojetím prací, jaký představoval poslední syntetický výstup – 
„Zpráva o vlastnostech a možnostech území ČR“ (zaujala nato�

lik, že je dnes i v Kongresové knihovně USA), vlastně náskok před 
ostatní Evropou. 

Tragédií vlád ČR od toho roku 1994 je, že nic takového nepo�
strádaly a nepostrádají, spokojují se polovičatými slátaninami, jaký�
mi jsou Politiky územního rozvoje ČR, složené z přání resortů, bez 
arbitra pro stanovení priorit ve veřejném zájmu na racionalitě využi�
tí území a bez zahrnutí prostorových nároků volné krajiny a přírody, 
chráněných území atd., o zkoumání ekonomických aspektů a reál�
nosti záměrů tam obsažených nemluvě. 

Stěžujeme�li si dnes někteří, že Evropská unie je vzhledem 
k našim historickým zkušenostem až příliš levičácká, dejme tomu 
„moc sociálně�demokratická“, a jiní že se pod dojmem hospodář�
ských potíží naopak obrací doprava a začínají spoléhat na asoci�
ální recepty pro ozdravení hospodářství, měli bychom odhlédnout 
od ideologických klišé na pravolevém spektru a vrátit se ke zdravé�
mu selskému rozumu. Ten nám velí spoléhat hlavně sami na sebe, 
na svou zkušenost, pracovitost, um, schopnost nacházet vlastní 
pragmatická řešení potíží. Ne ve všem jsme díky minulému režimu 
zaostali za Evropou a vyspělým světem. K některým našim starším 
zkušenostem dokonce Evropa teprve dojde a mohla by se tu učit, 
kdybychom to sami servilně nezničili. Takže hlavu vzhůru, urbanis�
té a územní plánovači, možná že sice přechodně bude ještě hůř, 
ale jednou se to otočit musí, nemáme�li (míněno celá země) skon�
čit špatně. Do té doby Vám přeji trpělivost, sílu a zachování dušev�
ního zdraví.]

Martin Říha,
důchodce a pamětník

(Pozn.: Autor se sice nezúčastnil třebíčské konference, ale poslal jako 
důkaz, že na kolegy myslí, místo pouhé zdravice článek vzpomínací 
i aktuální, kterým nás chce povzbudit.)

Příspěvek Ing. arch. Martina Říhy na diskusním semináři STUŽ 
na téma LEGISLATIVA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ, který se konal 
4. 10. 2011 v  Klubu techniků na Novotného lávce č.5  Praze.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) pořádá každé první úte�
rý v měsíci veřejné diskusní semináře k problémům životního pro�
středí z nejrůznějších hledisek. Podle témat se seminářů, organizo�
vaných zpravidla jako panelové diskuse, rád zúčastňuji. V nejednom 
ohledu je pro mě poučné poslechnout si, jak členové a  odborníci 
STUŽ vnímají a hodnotí realitu rozvoje u nás a co právem i neprávem  
přičítají stavebnímu  zákonu. A přemítám, jak a zda vůbec se nám, 
urbanistům a územním plánovačům, daří vytvářet podmínky pro tak 
zvaný (trvale?) udržitelný rozvoj území, jak nám  stavební zákon opor�
tunisticky ukládá. I bez kritiky STUŽ nemohu nevidět sám, že tento 
nanejvýš oprávněný požadavek jen odborně bývá „okecán“. 

Zdůrazňuji, že nesdílím módní despekt k ekologické problema�
tice, který je už léta indoktrinován i z nejvyšších míst. Rozčarován 
sleduji, jak se od konce minulého století stává náš obor služebnější 
a povrchnější, kteroužto skutečnost sofistikované metody zpraco�
vání ÚPD a ÚPP, doufám že nechtěně, zamlžují. A – od uvedení  no�
vého stavebního v život – jsme stále více zaháněni do slepých  uli�

ček legislativy. Důsledek? Po smyslu a směru „rozvoje“ neradno se 
ptát, jen záruky jeho trvalosti je třeba prokázat. 

Proč se tak děje právě oboru, formujícímu se v kontextu dru�
hé  průmyslové revoluce a později v kontextu tzv. vědecko�technic�
ké revoluce, který opakovaně prokázal své opodstatnění, protože 
vždy samozřejmě vycházel z environmentálních hledisek, aby as�
poň částečně eliminoval konflikty a destruktivní důsledky překot�
ných proměn v území. Proč a komu stále více překáží, že chceme 
dostát základnímu cíli územního plánování, řešit změny a vývoj úze�
mí s rozmyslem a empatií k hodnotám, na kterých nemáme žádné 
zásluhy my, tím méně budovatelé, kterým vyšlapáváme cestičky.

Proto jsem požádal Ing. arch. Martina Říhu, místopředsedu 
předsednictva STUŽ, o souhlas se zveřejněním jeho příspěvku 
k tématu udržitelného rozvoje, který přednesl na diskusním semi�
náři z hlediska platného stavebního zákona.

M. Říha nejen že upozorňuje na některé nedostatky zákona, 
které komplikují vytváření podmínek pro udržitelný život a pro tvor�
bu a ochranu životního prostředí. Konkrétně upozorňuje na klíčo�
vá klopýtnutí, politicko�společenská i odborná, kterých jsme se bě�
hem těch šťastných jednadvaceti let demokraticky dopustili a dále 
snaživě dopouštíme. Myslím, že pro lepší pochopení některých 

[ jaký mají respekt a jak funguje jejich vymahatelnost?
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., jeho prováděcí vyhlášky a vazba na zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších novelizací
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souvislostí a snad i příčin současných problémů, neuškodí toto kri�
tické zamyšlení, byť by se v něčem mýlil, nebo, viděno jinýma oči�
ma, dotýkal se nedotknutelného.

Pro připomenutí: Ing. arch Martin Říha, loni poctěný cenou 
Josefa Vavrouška, byl prvním 1. náměstkem ministrů životního 
prostředí Bedřicha Moldana a Ivana Dejmala na MŽP ČR, nově 
ustaveném po 17. listopadu 1989. A to byly jediné dva roky, kdy 
byl  stavební zákon, potažmo územní plánování, v kompetenci 
MŽP  ČR. V tom období byla založena nově pojatá, environmen-
tální legislativa a započalo vzájemné hledání vztahu se staveb-
ním zákonem a role práva ve vývoji a životě společnosti vůbec.

Na úvod Miroslav Tůma

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

dovolte mi úvodem vyslovit mé přesvědčení, že respekt a vyma�
hatelnost jakékoliv právní normy jsou závislé na třech základních 
faktorech: 

1. na úrovni vzdělanosti a právního vědomí a na loajalitě k vlast�
nímu státu u občanů i úředníků,

2. na míře její shody s veřejností obecně vnímaným veřejným 
zájmem a obecným chápáním přirozené spravedlnosti v dané ob�
lasti,

3. na její srozumitelnosti, jednoznačnosti výkladu a jasně sta�
novených a uplatňovaných sankcích při nerespektování jak pro ob�
čany, tak pro úřednictvo.

To vše je ovšem u nás problém. Od dob, kdy jsme opakovaně 
ztráceli vlastní elity a vládli nám jiní, máme historicky vypěstovaný 
hluboký despekt ke všem třem mocím, definujícím stát – k moci zá�
konodárné, moci výkonné i k moci soudní. Ani chování představi�
telů těchto mocí po roce 1989 a zejména po roce 1993 nás tohoto 
despektu nezbavilo, ač si už opět vládneme sami, a není divu – je to 
zatím spíše parodie na pluralitní demokracii, splňující formální, ale 
nikoliv obsahové znaky tohoto pojmu. Demokratická Ústava se to�
tiž dostala hned po přijetí do rozporu se zásadou právní kontinuity 
s převzetím právního řádu z dob reálného socialismu. Přechodné 
období s teprve postupným nahrazováním nebo doplňováním bol�
ševických zákonů zákony a prováděcími předpisy novými neskon�
čilo vlastně dodnes. Právní řád mísící staré a nové předpisy poskytl 
obrovský prostor pro kreativitu nejrůznějších šíbrů a zlodějů. Tvor�
ba zákonů se v tomto právním zmatku stala kořistí lobbystických 
skupin a veřejný zájem v ní převážil jen zčásti v idealistické pore�
voluční euforii let 1990–1992 a do rozdělení ČSFR. Toto neblahé 
dědictví se projevuje bohužel dodnes a ovlivňuje i vnímání nových 
zákonů v oblastech územního plánování, stavebního řádu, ochra�
ny životního prostředí, přírody a krajiny i posuzování vlivů na život�
ní prostředí. Dokladem jsou pokusy z nízkých pohnutek a skupi�
nových zájmů oslabovat účinnost předpisů na ochranu životního 
prostředí, kterých jsme opakovaně svědky. Nesplnily se ani nadě�
je, že se vstupem ČR do EU nás k slušným předpisům a k jejich do�
držování západní demokracie jaksi „dokopou“, jinak nás mezi sebe 
nevezmou. Jednak ani ony nejsou bez poskvrny a navíc orgány EU 
nedokáží uhlídat vše, i kdyby samy byly bez kazu. Musíme na sebe 
občas sami „žalovat Bruselu“ a jsme mistry v „okecávání“, jak se 
z problémů vylhat a nechat vše při starém. Toto vše jsem musel říci 
dřív, než se dostanu k pojednání o respektu k stavebnímu zákonu, 
zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) a dalším, 
k jejich vazbám a souvislostem a o jejich vymahatelnosti.

Není žádným tajemstvím, že ač nový stavební zákon obsahuje 
některé nové progresivní prvky ve směru k ochraně památek, pří�
rody a krajiny, ve směru k zajištění kvalifikovaného plánování i roz�
hodování, dokonce i k jeho vymahatelnosti až po sankce (viz Hla�
va V zákona, tzn. § 178–183 u správních deliktů, a Hlava VI, tzn. 
§ 184 o soudním přezkumu opatření obecné povahy, týkající se 
územního plánování), zároveň obsahuje i mnohá ustanovení z hle�
diska výše uvedených tří kritérií velmi sporná. Zákon zrušil někte�
ré zažité a osvědčené pojmy a nástroje územního plánování, ja�
kými byly územní prognózy nebo územní plány velkých územních 
celků, a nahradil je nástroji novými, které však z definice obsahu 
ani určeným měřítkem grafiky nejsou s to řešit některé dříve dobře 
řešitelné problémy, např. uspořádání krajiny v nezastavěném úze�
mí. Nepodařilo se prosadit jako jeho nástroj krajinné plánování, 
ač jsme o ně usilovali. Zákon neodstranil stav, ve kterém územ�
ní plán místo aby předjímal a reguloval vývoj v území, tento vývoj 
„dohání“ neustálými změnami, vynucenými impulzy zvenčí, a tak 
jej teprve dodatečně legalizuje. Pro samé plnění formálně�práv�
ních náležitostí územního plánování nezbývá pořizovatelům a pro�
jektantům síla myslet v dostatečné míře na vlastní obsah a původní 
účel územních plánů – koncipovat urbánní vývoj měst a obcí i ne�
zastavěného území okolní krajiny jako harmonický, dlouhodobě 
udržitelný a také bohatý na vjemy a krásný. V morálním marasmu 
doby naprosto předčasné bylo v novém stavebním zákonu povole�
ní otěží při umisťování a povolování některých staveb a změn vyu�
žití území bez veřejných správních řízení, či svěření některých dří�
vějších pravomocí stavebních úřadů stavebním inspektorům. Toto 
„zjednodušení“ oslabilo státní dozor nad kvalitou výstavby. Není 
také žádným tajemstvím, že úředníci pořizovatelů ÚPD i staveb�
ních úřadů nejsou při trvajícím přenesení pravomocí výkonu stát�
ní správy na samosprávy krajů a obcí dostatečně chráněni před 
tlaky až šikanou volených funkcionářů a neochota oddělit důsled�
ně státní správu od samosprávy a neustálé odkládání data naby�
tí účinnosti zákona o státní službě tento stav prodlužuje v rozporu 
s veřejným zájmem. Stavební zákon do územního plánování zave�
dl spoustu nových pojmů a ustanovení, ale MMR je nedokáže do�
dnes vykládat jednoznačně a řešit z toho vyplývající věcné nebo 
kompetenční rozpory, např. s MŽP, MZe, MPO. Zákon posunul ná�
stroje územního plánování do polohy právních dokumentů, což by 
mělo respektu a vymahatelnosti prospět. Vzalo mu ale kus prosto�
ru pro kreativitu samotných občanských komunit, samospráv obcí 
i krajů i projektantů – územních plánovačů a urbanistů. To, že se 
nepodařilo do jeho ustanovení prosadit zvláštní nástroje pro ře�
šení krajiny, je v rozporu s jeho aspirací na zastřešující úlohu při 
usměrňování funkčního využití a prostorového uspořádání území 
celých správních území krajů a obcí, nejen jejich zastavěných úze�
mí. Územní plánování a stavební řád vzaly na vědomí potřebu po�
suzovat u územních plánů a záměrů vlivy na životní prostředí, ale 
namísto komplementárního doplňování jejich nástrojů se obě mi�
nisterstva chovají při tvorbě zákonů a při jejich uplatňování spíše 
jako rivalové, konkurenčně. Je to už letitá „přetahovaná“, kdo bude 
mít v rozhodování o území „navrch“, který dílčí pohled a veřejný zá�
jem je jaksi „vyšší“ a kdo je v případě sporů kompetentní vyřknout 
konečný soud. Zákon sice obsahuje podobné ustanovení o řeše�
ní meziresortních sporů, jako byl § 136 zákona č. 50/1976 Sb., 
tedy předešlého stavebního zákona, ale MMR je ani na naléhavé 
žádosti z krajů příliš nevyužívá. Může mít taková zákonná úprava 
respekt? Může být vymahatelnost takové právní normy veřejnému 
zájmu ku prospěchu? Praxe ukazuje, že možná vyhovuje minister�
ským úředníkům a právníkům, ale nikoliv odborníkům a občanům.

Ze strany MMR, MPO, MD i MZe jsme svědky tlaků na ome�
zení environmentálních zákonů nebo odmítání změn, potřebných 



k přizpůsobení starých předlistopadových zákonů novým pod�
mínkám. Týká se to např. horního zákona a ekologického dohle�
du nad těžbou, surovinové politiky, seznamů nebezpečných látek 
v IRZ dle dohody REACH, ale například i chráněných profilů pro 
vodní nádrže, koridoru pro průplav Labe–Odra–Dunaj, obcházení 
požadavků zákona o EIA/SEA při přípravě některých dopravních 
koncepcí i investic. Samo MŽP blokuje využití některých výsled�
ků z vlastního programu vědy a výzkumu, použitelných při vyčís�
lování ekologické újmy, jako je práce Ing. Dejmala a Ing. Sejáka 
o ekonomickém hodnocení služeb ekosystémů. Ostatně vzpomí�
náte si někdo, že by zákon o ekologické újmě byl už na něco zá�
važného aplikován? 

Důsledkem meziresortních tahanic bylo mimo jiné i zrušení 
toho ustanovení § 90 ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří�
rody a krajiny, které stanovilo, že tento zákon je v záležitostech 
dotýkajících se ochrany přírody a krajiny normou vyšší než zákony 
ostatní. Zákon č. 114/1992 Sb. upravil velmi velkoryse účast ve�
řejnosti na správních řízeních nejen podle něj, ale i v následných 
řízeních podle stavebního a dalších zákonů. Už jsou však na stole 
návrhy, jak to zase omezit. Podobně v něm už byla omezena po�
vinnost hodnocení krajinného rázu u záměrů podle části § 12 jen 
na nezastavěné území a tam, kde to nebylo provedeno již ve vy�
dané ÚPD. Byla Parlamentem zrušena s odůvodněním, že jsou 
tato ustanovení uplatňována orgány ochrany přírody a krajiny ně�
kdy tak rigidně, že nelze nalézat kompromisní řešení naléhavých 
problémů v území. Neřešitelné nebo neřešené rozpory pak bráni�
ly vydání ÚPD a schválení onoho opatření obecné povahy, které 
teprve činí ÚPD závaznou pro management příslušného správní�
ho území a úřadů v něm. V rozporu s veřejným zájmem tak někdy 
zůstávalo řešené správní území bez jakékoliv regulace platnou 
ÚPD a byly blokovány i záměry z hledisek ochrany přírody a kra�
jiny přijatelné. Tato rigidita se tedy obrátila proti sledovanému ve�
řejnému zájmu. Nemuselo se to stát, kdyby existoval prostor pro 
hledání společně přijatelných řešení a úřady měly odvahu a vůli 
rozhodnout ve prospěch veřejného zájmu na harmonickém uspo�
řádání území. Velká novela stavebního zákona, namísto aby od�
stranila nedostatky zjištěné praxí s jeho uplatňováním, pod prapo�
rem „zjednodušení“ navrhuje zakotvit nesmysly další. Například 
poté, co už původní stavební zákon z roku 2006 u zásad územní�
ho rozvoje krajů neobsahoval v rozporu s logikou stádium koncep�
tu ve variantách, posouditelných v SEA, se navrhuje odstranit fázi 
konceptu i u územních plánů obcí. Nebude�li koncept umožňující 
posoudit více variant a doladit řešení podle výsledků jeho projed�
nání, bude nutně několik pokusů o návrh. Má to logiku?

A jak je to s oním posuzováním vlivů na životní prostředí? Mnozí 
občané, mnohé environmentálně zaměřené nevládní organizace 
a dokonce ani mnozí úředníci si neuvědomují, že na rozdíl od sta�
vebního zákona a jeho produktů – územních plánů a rozhodnutí či 
stavebních povolení – nejsou produkty posouzení, tedy dokumen�
tace EIA a vyhodnocení SEA, samy o sobě právně závazné. Zá�
vazné je až stanovisko či vyjádření příslušného orgánu, tedy MŽP 
nebo krajského úřadu a jím stanovené podmínky souhlasu (nebo 
nesouhlas), které se o takové dokumenty mohou zcela, zčásti, ale 
také nemusejí opřít. Jde tedy jen o expertní soudy – o podklady 
pro další správní řízení, za jejichž uplatnění a důsledky odpovídá 
až volený orgán schvalující územně plánovací dokumentaci nebo 
správní orgán vydávající územní rozhodnutí, stavební povolení či 
jiné správní rozhodnutí, ve kterých je měly využít. Odpovědnost 
zhotovitele dokumentací či posudků EIA, vyhodnocení SEA je tak 
spíše záležitostí stavovské a odborné cti, morálky, odpovědnosti 
vůči občanské komunitě, jejíž problémy řeší. O to důležitější je ak�
tivní účast veřejnosti. Lze se totiž úspěšně domáhat u soudu, že 

plán nebo záměr měl být posouzen z hlediska vlivů na ŽP, pokud 
nebyl a měl být, ale obtížně lze soudně napadnout obsah tako�
vého posouzení, pokud se zhotoviteli neprokáže zjevné ignorová�
ní zákonů nebo příslušnému úřadu porušení procesních pravidel 
pro posouzení, veřejné projednání a využití jejich výsledků. Boha�
té zkušenosti s takovými fauly zde má jiný z panelistů – JUDr. Petr 
Kužvart, takže o nich pojedná zasvěceněji a já mu nebudu kon�
kurovat. 

Společně jsme ale zažili a snažili se řešit několik podle našeho 
názoru pány poslanci úmyslně udělaných děr v zákonech o posu�
zování vlivů na ŽP. Vzpomenu např. dodnes nedokončenou kontro�
verzní stavbu pražského městského okruhu v úseku od křižovatky 
Malovanka v Praze 6 při vyústění Strahovského tunelu vedeného 
pod Letnou, Holešovicemi a Stromovkou k Vltavě naproti Troji. Tam 
formulace v zákonu a jeho přílohách umožnila vyhnout se posou�
zení EIA, ačkoliv jde o komunikaci se zátěží okolí několikanásob�
ně překračující obdobné komunikace mimo zastavěná území sídel, 
které se podle téhož zákona posuzovat musely. Nemusím také asi 
v tomto fóru zdůrazňovat, že i výsledky expertního posouzení lze 
zmanipulovat ve prospěch záměru a usvědčí je až realizace a mě�
ření skutečných vlivů – např. hluku či emisí z dopravy a nutnost do�
plňujících, stavby časově prodlužujících a zdražujících. 

Říká se, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Pů�
vodní hluboké a správné přesvědčení autorů a prosazovatelů 
o potřebnosti přijetí zákonů o životním prostředí a o posuzování 
vlivů na životní prostředí bylo opřeno o věcný, reálný obsah pro�
blémů, které provázely prosazování změn v území v podobě umis�
ťování či rekonstrukcí staveb nebo změny využití pozemků a teh�
dejší úřady a zákony je neuměly řešit. Nelze však zastírat, že i pod 
vlivem naivní víry v korektnost a odbornost porevolučních úřední�
ků jsme i v kvalitních zákonech, jako je zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, mnohé podcenili. Dnes vidím, že je 
to zákon stále ještě víc o ochraně přírody pro ni samou a kraji�
na jako výslednice mnohatisícileté činnosti přírodních procesů 
i kultivační lidské činnosti je v něm Popelkou. V době jeho vzni�
ku jsme považovali už fakt, že se dostala krajina do názvu záko�
na, krajinný ráz do § 12 a že se do zákona dostala i ochrana vý�
znamných krajinných prvků, za obrovský úspěch. Jenže teď je 
zřejmé, že to nestačí. Samo MŽP uplatňuje tento zájem velmi ne�
systematicky a selektivně a zájmy ochrany přírody nadřazuje nad 
ochranu významných krajinných prvků, krajinného rázu a další le�
gitimní zájmy v území, např. zájmy vodohospodářské či rekreač�
ní, a porušuje tak vlastní zákon, když nechrání les, ale kůrovce 
v něm, ačkoliv nejde o vzácný a ohrožený druh, zatímco vzrost�
lý a zdravý les takovým prvkem v krajině nesporně je. Posuzo�
val někdo tuto politiku Správy NP a CHKO Šumava z hlediska vli�
vů na životní prostředí? Počítal rizika a důsledky? Ano, již v 90. 
letech tak učinili lesníci a v závěrech doporučovali včasný zásah, 
ještě před větrnou kalamitou Kiril. Ne tak MŽP a Správa parku 
za ředitele Ing. Krejčího, který vystřídal za minimální sanační těž�
by kritizovaného Ing. Žlábka. Proč nikdo ze zastánců „bezzása�
hovosti“ (ta ostatně nemá oporu v zákoně) nekřičel, když právě 
za ředitele Krejčího vynucené těžby mnohonásobně vzrostly? Je 
zřejmé, že pokud úřady uplatňují jen na někoho nebo jen formál�
ní požadavky na posouzení v souladu s předpisy a původní smy�
sl se vytrácí a neplní, oslabuje to důvěru ve výkon veřejné sprá�
vy, respekt a vymahatelnost předpisů u širší veřejnosti. Vytrácí 
se „zdravý selský rozum“, což diskredituje v očích veřejnosti i za�
svěcených samotnou tuto odbornou disciplinu, úřady i jejich vě�
rohodnost a pro mnohé investory se v tomto pojetí namísto pomo�
ci stává zdržující a záměr zdražující záležitostí bez reálné hodnoty 
pro výslednou kvalitu projektu i realizace. Je to i o kvalitě a o mo�
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rálce autorizovaných osob a úředníků, kteří tuto agendu vykoná�
vají. Tam, kde se toleruje namísto skutečného posuzování důsled�
ků jen opisování celých odstavců či stran z původní dokumentace 
pod nadpisy předepsané osnovou z přílohy zákona, tam lze těž�
ko očekávat nějaký reálný přínos ke kvalitě. Věrohodnosti celé�
ho komplexu posuzování vlivů na životní prostředí neprospívají 
ani případy, kdy namísto hledání pozitivního řešení se úřad „zako�
pe“ na své pozici i při zjevné neadekvátnosti či nereálnosti svých 
požadavků na vybavení, neodpovídající povaze a měřítku doku�
mentace, jak činí MŽP po léta při vyjádřeních k některým rozvo�
jovým koncepcím nebo k Zásadám územního rozvoje krajů (měřít�
ka 1 : 50 000 až 1 : 100 000), např. u požadavků na hodnocení 
záborů ZPF. K takovým vyjádřením nelze mít respekt a vymahatel�
nost by byla kontraproduktivní. Je smutné, že tento problém trvá 
po mém odchodu z MŽP a s výměnou úředníků odboru posuzo�
vání vlivů už léta a MMR a MŽP jej dosud nedokázaly odstranit. 
Často to totiž není v liteře zákona, ale v lidech, kteří s ním pracují. 
I předpis je jen nástroj. Je jako kudla – v rukou šikovného řemesl�
níka s ní jdou dělat zázraky, v ruce blba to může být vražedný ná�
stroj. Děkuji Vám za pozornost.]

Martin Říha

[metodiky mmr a úúr 
k územně plánovací 
činnosti
Vzhledem k tomu, že je mezi pořizovateli a projektanty malý přehled 
o zpracovaných metodikách k územnímu plánování, uvádíme jejich 
přehled. V seznamu zatím nejsou uvedeny metodiky, jejichž zpra�
cování bylo již zadáno, ale práce jsou teprve zahajovány. Zároveň 
upozorňujeme, že je možné na odbor územního plánování MMR za�
sílat náměty na obsah nových metodik. 

1. Seznam dokončených metodik 
http://www.uur.cz/?id=3203 

Územně analytické podklady
•	 Doporučení ke zpracování a příklady rozboru udržitelného 

rozvoje území v územně analytických podkladech obcí 
s rozšířenou působností (13. 10. 2010)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

UAP/UAP�ORP_priklady_20101013.pdf 

•	 Metodické sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – části RURÚ 
(31. 5. 2010)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

UAP/MetodSdeleniOUP�RURU.pdf 

•	 Metodický návod k aktualizaci RURÚ v ÚAP obcí (18. 12. 2009)
http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2009/2009�05/30_IOP.pdf 

•	 Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských 
úřadů při pořizování územně analytických podkladů + dodatek 
(28. 4. 2009)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

MetodikaUAP/metodika_UAP_%2020090428.pdf 

Územní studie a urbanistické studie
•	 Postup při prověřování aktuálnosti urbanistických studií

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

US/Aktualnost_US_20080604.pdf 

•	 Územní studie
http://www.uur.cz/images/1�uzemni�planovani�a�stavebni�rad/

konzultacni�stredisko/stanoviska�a�metodiky/uzemni�studie/

UzemniStudie_17122010.pdf 

Územně plánovací dokumentace
•	 Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při 

pořizování územního plánu (8. 2. 2007)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/

CastoKladeneOtazky/UP_rozpracovane_tabulka.pdf 

•	 Aplikace přechodných ustanovení stavebního zákona při 
pořizování regulačního plánu (19. 4. 2007)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/

CastoKladeneOtazky/RP_porizovani_tabulka_20070419.pdf 

•	 Možnosti úpravy ÚPD na územní plán, vztah těchto úprav ke 
změně ÚPD (11. 2. 2009)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

UpravaUPO/UPO_UpravaNaUP_20090206.pdf 

•	 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF v ÚP (8. 8. 2011)
http://www.uur.cz/images/1�uzemni�planovani�a�stavebni�rad/

konzultacni�stredisko/stanoviska�a�metodiky/uzemne�planovaci�

dokumentace/zpf�up�2011.pdf 

Východiska diskusního semináře:

Legislativa je tvorbou práva a výsledkem je právní úprava. Je 
pilířem právního státu a součástí kultury společnosti.

Listina základních práv a svobod, jako součást ústavního 
pořádku ČR, v článku 35 uvádí:

Odst. 1: Každý má právo na příznivé životní prostředí.
Odst. 2: Každý má právo na včasné a úplné informace 

o stavu přírodního prostředí a přírodních zdrojů.
Odst. 3: Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat život�

ní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kultur�
ních památky, nad míru stanovenou zákonem.

V primární rovině se zhoršování životního prostředí násled�
ně promítá do sekundární roviny, např. do změny hodnotových 
orientací obyvatelstva, a v terciární rovině dochází k ohrožová�
ní biologické podstaty člověka, narušování politického systé�
mu společnosti a k dalším negativním důsledkům.

Veřejný zájmem je společná vize základních hodnot, přede�
vším dlouhodobé udržitelnosti kvalitního života.

Panelisté:

Mgr. Libor Dvořák, ředitel odboru legislativy MŽP ČR
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D., ředitelka odboru právního, 
Ředitelství ČIŽP
JUDr. Petr Kužvart, Atelier životního prostředí
Ing. arch. Martin Říha, STUŽ

Další příspěvky viz www.stuz.cz.



•	 Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu 
(1. 6. 2011)
http://www.uur.cz/images/1�uzemni�planovani�a�stavebni�rad/

konzultacni�stredisko/stanoviska�a�metodiky/uzemne�planovaci�

dokumentace/Urceny�zastupitel�2011.pdf 

•	 Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona (11. 4. 
2007)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

PrikladUP/UP_modelovy_priklad_20070411.pdf 

•	 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
(7. 12. 2009)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

VyhodnoceniVlivu/VVUPnaURU_MP_PracVerze_20091208.pdf 

•	 Návrh zadání územního plánu (21. 1. 2009)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

ZadaniUP/ZadaniUP_20090120.pdf 

•	 Vydání územního plánu formou opatření obecné povahy (5. 11. 
2008)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

OOP/OOP_ÚP_nový_20081105.pdf 

•	 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch (1. 9. 2008)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

ZU/ZU_RozborPotrebyPloch_20080901.pdf 

•	 Pořizování regulačních plánů (31. 12. 2008)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

RP/RP_porizovani_20081231.pdf 

•	 Vymezování územních rezerv v ÚPD pro lokality pro akumulaci 
povrchových vod (25. 8. 2008)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

UzemniRezervy/SKMBT_C25008102711460.pdf 

•	 Řešení rozporů v procesu pořizování ÚPD (20. 1. 2010)
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=924b132d�0180�

40ca�ab66�545f0100d1f0 

•	 Vymezení zastavěného území (5. 2. 2008)
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/Metodickenavody/

PrikladyZU/Metodika_ZU_20070427.pdf 

•	 Navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich
http://www.uur.cz/images/1�uzemni�planovani�a�stavebni�rad/

konzultacni�stredisko/stanoviska�a�metodiky/uzemne�planovaci�

dokumentace/2Metodika�uzemni�rezervy�15�12�2011.pdf

Úprava vztahů v území
•	 Plánovací smlouva (7. 6. 2010)

http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/

PlanovaciSmlouva/planovaci�smlouva�metodicke�

doporuceni�31052010.pdf 

•	 Předkupní právo (7. 12. 2010)
http://www.uur.cz/images/1�uzemni�planovani�a�stavebni�rad/

konzultacni�stredisko/stanoviska�a�metodiky/predkupni�pravo/

Predkupni�pravo�07�12�2010.pdf 

2. Seznam rozpracovaných metodik 

•	 Náležitosti stanoviska DO k ÚPD
•	 Obsah výkladu na veřejném projednání ÚPD
•	 Rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu včetně 

odůvodnění
•	 Doplňující průzkumy a rozbory
•	 Požadavky DO na řešení krajiny v nezastavěném území 

v zadání územního plánu]
Hana Zimová, Tomáš Sklenář

[studijní cesta švýcarsko 
2012
Předsednictvo Asociace ve spolupráci se znojemskou 
cestovní kanceláří NOVA, s. r. o., připravilo pro své 
členy i další zájemce studijní cestu do Švýcarska 
s následujícím programem:

1. den (8. 9. 2012):
PRAHA – ULM – BREGENZ
Odjezd z Prahy od Hlavního nádraží v 9.00 hod. (vyčkáme příjez�
du Pendolina z Ostravy a Zlínského expresu, pokud by měly zpož�
dění), přes Plzeň do německého Ulmu, odpolední prohlídka města, 
večer přejezd do Rakouska, ubytování v hotelu Mercure Bregenz 
City.

2. den (9. 9. 2012):
BREGENZ – DAVOS – ST. MORITZ – THUSIS 
Ranní prohlídka Bregenzu ležícího u Bodamského jezera, odjezd 
do Davosu, proslulého alpského střediska, kde se konají světozná�
má ekonomická fóra. Po prohlídce buď přejezd přes Flüela Pass 
se zastávkou ve výšce 2 383 m do Svatého Mořice, nebo fakulta�
tivně (není v ceně) z Davosu proslulou Rhätskou dráhou (světozná�
mý fenomén v oblasti horských železničních drah, jejíž část mezi 
Thusisem a Tiranem je zapsaná od r. 2008 na seznamu UNESCO) 
do Sv. Mořice, kde se obě části výpravy spojí. Svatý Mořic je snad 
nejznámějším evropským centrem zimních sportů, ale i klimatický�
mi lázněmi. Díky své nadmořské výšce 1 865 metrů má toto mon�
dénní lyžařské středisko s 322 slunečnými dny sníh od listopa�
du do května. Pokračování přes Julier Pass, 2 284 m (zastávka), 
do Thusisu, ubytování v hotelu Weiss Kreuz.

3. den (10. 9. 2012): 
VRIN – SAN BERNARDINO – LUGANO 
Odjezd do Vrinu, obce, jejíž projekt obnovy a znovuosídlení vzbu�
dil pozornost za hranicemi regionu, zejména mezi odborníky zabý�
vajícími se problematikou vylidňování (migrace) a stavbami nena�
rušujícími původní ráz. V roce 1998 dostala obec Vrin Wakkerovu 
cenu za „pečlivou integraci nových hospodářských zemědělských 
budov do vesnického kontextu“. Po odborném programu odjezd 
do San Bernardina, procházka střediskem, a dále do malebné�
ho letoviska Lugano na svahu u stejnojmenného jezera. Ubytování 
v Hotelu Ibis. Večerní procházka městem.

4. den (11. 9. 2012): 
LUGANO – BELINZONA – VISP
Po snídani odborný program v italsky mluvícím kantonu Ticino v ob�
lasti Lugana a Belinzony, města pod trojicí hradů (Castelgrande, 
Montebello a Sasso Corbaro) zapsaného na seznamu UNESCO. 
Odpoledne odjezd přes část Itálie s výhledy na Lago Maggiore až 
na průsmyk Simplon Pass (2 005 m, zastávka). Příjezd do Vispu, 
ubytování v horském penzionu (sociální zařízení na patře).

5. den (12. 9. 2012): 
VISP – ZERMATT – CHILLON - LAUSANNE
Z Vispu krásným alpským údolím do městečka Täsch, odtud vláč�
kem do Zermattu na samém úpatí Matterhornu (prohlídka). V přípa�
dě hezkého počasí možnost fakultativního výjezdu (není v ceně) ne�
zapomenutelnou horskou zubačkou až na Gornergrat (3 100 m), 
odkud se naskýtá kruhový výhled na čtyřtisícovky se stále zasně�
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ženými vrcholy, zejména na majestátní Matterhorn. Odpoledne 
odjezd přes Visp údolím řeky Rhony (kantonem Vallis) se zastáv�
kou u romantického hradu Chillon, který leží na skalním ostrůvku 
vysunutém do Ženevského jezera (fakultativní prohlídka). Odjezd 
do Lausanne, ubytování v hotelu Etap.

6. den (13. 9. 2012): 
LAUSANNE – MONTREUX – BERN
Dopoledne odborný program u pobřeží Ženevského jezera v oblas�
ti od Lausanne po Montreux (letoviska švýcarské Riviéry, proslu�
lé festivaly – filmový, jazzový a klasické hudby). V případě hezké�
ho počasí fakultativně (není v ceně) odpolední výjezd zubačkou 
na Rochers de Naye s alpskou zahrádkou a kruhovým rozhledem 
od Mont Blancu přes jezero až po Bernské Alpy. Po návratu odjezd 
do Bernu, ubytování v hotelu Etap, večerní dvouhodinová procház�
ka historickým centrem města.

7. den (14. 9. 2012): 
BERN – LUZERN – ZÜRICH
Odjezd z Bernu do střediska Grindelwald s unikátními horskými 
scenériemi (Jungfrau, Mönch, Eiger, Schreckhorn, Weterhorn). 
Odpoledne odborný program v Luzernu, jednom z nejmalebnějších 
měst Švýcarska. V podvečer odjezd do Zürichu, ubytování v hote�
lu Etap.

8. den (15. 9. 2012): 
ZÜRICH – WINTERTOUR – RÝNSKÉ VODOPÁDY – 
STEIN AM RHEIN – STUTTGART
Dopolední program v Zürichu, v poledne odjezd do Winterthuru, 
prohlídka města s odborným programem, dále odjezd k nezapo�
menutelným Rýnským vodopádům (Rheinfall) – nejmohutnějším vo�
dopádům kontinentální Evropy. Pokračování programu prohlídkou 
malebného městečka Stein am Rhein, přesun na nocleh do ně�
meckého Stuttgartu. Ubytování v hotelu Etap. 

9. den (16. 9. 2012): 
STUTTGART – ROZVADOV – PRAHA
Dvouhodinová procházka Stuttgartem, pak odjezd přes Rozvadov 
a Plzeň do Prahy s příjezdem k Hlavnímu nádraží cca v 18.00 hod.

Cena zájezdu
•	 15 700 Kč pro členy Asociace, kteří mají zaplacené členské 

příspěvky,
•	 16 200 Kč pro ostatní zájemce.

Cena zahrnuje: 
•	 8× ubytování v penzionu nebo hotelu, 2lůžkové pokoje 

(s jednou výjimkou vždy se sociálním zařízením na pokoji)
•	 8× snídaně
•	 doprava: bus MAN, lednice, kávovar, DVD, mikrofon, WC
•	 vlak Täsch–Zermatt a zpět
•	 pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
•	 komplexní pojištění účastníků včetně léčebných výloh 

v rozsahu VZP do výše 1 250 000 Kč, cena 38 Kč na osobu 
a den, tzn. 342 Kč 

•	 fakultativní programy: Rhätská dráha, zubačka na Gornergrat – 
cca 62,50 CHF zpáteční při skupině nad 20 osob (obzvláště 
doporučujeme), zubačka na Rochers de Naye

•	 vstupné do objektů (např. hrad Chillon – 8,50 CHF skupina 
nad 20 osob)

•	 ostatní stravu a občerstvení v autobuse: pivo, limo, voda, káva, 
kapučíno, čokoláda, čaj, polévka

•	 cena od CK dále nezahrnuje služby průvodcovské a vedoucího 
zájezdu, které budou zajištěny členy Asociace Ing. arch. 
Řezáčem a Ing. Sklenářem

Přihlášky: 
Závazné přihlášky budou přijímány na mailové adrese ck.lenka@
seznam.cz (podepsané a naskenované) nebo poštou na adrese ve�
doucího zájezdu: Ing. Tomáš Sklenář, A. Kaliny 1354, 280 02 Kolín 
V. Definitivní uzávěrka přihlášek je 24. 2. 2012. Vzhledem k tomu, 
že se očekává větší zájem, než je kapacita busu, rozhodující pro 
zařazení bude datum doručení přihlášky. Na základě závazné při�
hlášky bude vystavena faktura, nezaplacení ve lhůtě splatnosti má 
za následek vyřazení ze zájezdu.

Podmínky účasti na zájezdu a stornovací poplatky:
Všeobecné podmínky účasti na zájezdu CK NOVA, s. r. o., najdete 
na http://www.cknova.cz/app/data/vpp.pdf.

Závazná přihláška je přiložena k Aktualitám.]

^ Socha Freddie Mercuryho z r. 1996 v Montreux (autorka Irena 
Sedlecká)

 Dálnice A9 nad hradem Chillon
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[jsou naše obce skutečně dost bohaté? 

Jedno přísloví praví: „Nejsem dost bohatý na to, abych mohl nakupovat 
levně“. V současné době jsou zřejmě poptávající ve výběrových řízeních 
dostatečně bohatí. Nejnižší cena totiž dominuje, jako jediné kritérium, jak 
pro nákup předmětů, tak i služeb. 

Do služeb je zařazena i projekce. Náležitos�
ti, které musí projektant územního plánu při 
výběrovém řízení obci prokázat či předložit, 
však slouží především k redukci počtu ucha�
zečů. Když jsou vyřazeni zájemci, kteří po�
chybí ve formálních náležitostech, rozhodne 
se mezi zbývajícími nabídkami dle nejnižší 
ceny, která je uvedena v podmínkách výbě�
rového řízení jako jediné kritérium. 

Současné chování účastníků ve výběro�
vých řízeních s jediným kritériem „nejnižší 
cena“ lze přirovnat k jednání posádky v ba�
lónu, který potřebuje vystoupat. Z koše 
se vyhazuje nejdříve to, co se považuje 
za zbytné. Ale když se balón na potřebnou 
úroveň nedostane, vyhazuje se cokoliv. 
Nakonec vyskočí i posádka. Podobně se 
chová projektant územních plánů. Původ�
ní, relativně profesně komplexní projekční 
skupiny se začaly zeštíhlovat. Pak se zjis�
tilo, že zredukovat lze i obsah odevzdáva�
né dokumentace nebo že ho lze naplnit jen 
formálně. Na trhu však trend neúměrného 
snižování cen trvá již několik let. Tak i pro�
jektant, který má profesní odpovědnost 
a nechce jít pod určitou hranici kvality, je 
nucen rozvažovat, kdy bude muset „balón“ 
opustit. 

Jak se dnes vybírá zhotovitel 
územního plánu?
Ve výběrových řízeních na zhotovite�
le územního plánu se například dokladuje 
a předkládá:
•	 Výše obratu; výše pojištění; složení jis�

tiny; několik čestných prohlášení, kte�
ré musejí být naformulovány přesně dle 
právě aktuálního znění zákona o veřej�
ných zakázkách. (Ten se průběžně no�
velizuje 1–2× ročně. A když se použi�
je starší formulace – běda, nabídka se 
musí vyřadit. Či hurá? Nabídka se může 
vyřadit. Záleží na úhlu pohledu.) Aktuál�
ní výpis z obchodního rejstříku ne starší 
90 dnů, i když je všem přístupný na in�
ternetu.

•	 Připravený návrh smlouvy o dílo, do kte�
ré se musí promítat nejrůznější požadav�
ky uvedené v podmínkách jednotlivých 
výběrových řízení, takže nelze předklá�
dat jedno univerzální znění smlouvy, kte�
ré by mohlo být připravené právníkem. 

A platit právníka u každého výběrového 
řízení si většina uchazečů nemůže do�
volit; nebo se musí podepsat předepsa�
ná smlouva s ustanoveními, které připra�
vil poptávající a jež většinou preferují jen 
jednu smluvní stranu – samozřejmě po�
ptávajícího.

•	 Musí se správně podepsat náležitos�
ti v nabídce právě tak a právě tam, kde 
požadují podmínky výběrového řízení. 
Smůla může být, když jsou vyžadová�
ny podpisy statutárního orgánu a spo�
lečnost má jen jednoho jednatele, kte�
rý právě nemůže z objektivních důvodů 
(dovolená, nemoc, pobyt v zahrani�
čí apod.) nabídku podepsat. Prokuris�
ta sice ze zákona má právo podepisovat 
prakticky to samé jako statutární orgán 
– jednatel (s výjimkou prodeje a nákupu 
nemovitostí), ale není statutárním orgá�
nem. Znovu může být důvod nabídku vy�
řadit.

•	 A další požadavky, obvykle časově a fi�
nančně náročné, ale svým charakterem 
formální. Náklady spojené s přípravou 
nabídky jdou samozřejmě na vrub ucha�
zeče. Obce se zřejmě domnívají, že čím 
větší budou náklady spojené s vypraco�
váním nabídky, tím bude jejich výběro�
vé řízení kvalitnější a férovější. Opak je 
však pravdou. 
Aby se zvládlo vyhodnocení předlože�

ných nabídek, obce si často musí najmout 
firmu (také ve výběrovém řízení? – to už se 
spirála roztáčí dál), která připraví a zorga�
nizuje výběrové řízení, posoudí správnost 
a úplnost došlých nabídek. Tyto firmy zna�
jí zákon o veřejných zakázkách, ale o územ�
ním plánování mají obvykle jen mlhavou 
představu. Mohou sice prověřit správnost 
a úplnost předložených nabídek z hlediska 
požadavků, které klade na výběrové řízení 
zákon a požaduje výzva, ale ke kvalitativ�
ní diferenciaci uchazečů nepřispějí. Práce 
s kontrolou a vyhodnocením často obsaho�
vě rozsáhlých nabídek mají však skutečně 
dost.

Jednoduchým způsobem by ale bylo 
možné zmenšit její rozsah a uchazečům 
výrazně ušetřit vynaložený čas a prostřed�
ky na přípravu nabídky. Reálně se vyhazu�
jí do „odpadkového koše“ sumy v řádech 

desítek tisíc korun za de facto zbyteč�
nou činnost. Podle mne by stačilo, kdy�
by uchazeči předložili čestné prohlášení, 
že v případě jejich výběru doloží přede�
psané náležitosti. V nabídce by k tomuto 
čestnému prohlášení stačilo pak jen připo�
jit nabídkovou cenu. Po srovnání cen, by 
uchazeč s nejnižší nabídkou předložil po�
žadované doklady. Kdyby je nedoložil, byl 
by vyzván druhý v pořadí a první by mohl 
dostat pokutu či penále za předložení fa�
lešného čestného prohlášení. Ostatním 
uchazečům by odpadly zbytečné náklady 
a kontrolovala by se jen jedna či dvě na�
bídky.

Jaký je výsledný efekt stávajících 
výběrových řízení na zhotovitele 
územního plánu?
Jediným kritériem, a to nejnižší cenou, ne�
lze posoudit předpoklady uchazeče vypro�
jektovat územní plán pro poptávající obce či 
města. Je proto otázkou, do jaké míry je pro 
obce či města tento způsob výběru autora 
územního plánu výhodný.

V daný okamžik je finanční efekt zřejmý. 
Stačí porovnat vítěznou cenu s ostatními na�
bídkami. Každá mince má však dvě strany. 
Na druhé straně mince se skrývá zvýšená 
pravděpodobnost vzniku problémů, které 
souvisejí s nízkou kvalitou prací. Nekvalit�
ně zhotovený územní plán se může prodra�
žit o předělávání, doplňování či opravování 
formálních chyb vzniklých vinou zhotovite�
le. Tím se i prodlužuje doba pořízení územní�
ho plánu. Mnohem horší situace však může 
nastat, pokud řešení územního plánu obsa�
huje koncepční chyby či nedostatky. Pokud 
se na ně nepřijde ještě na „papíře“, mohou 
být realizovány změny využití území s chyba�
mi, vadami či nedostatky. Chybně může být 
navržena urbanistická koncepce, koncep�
ce veřejné infrastruktury, koncepce veřej�
né vybavenosti, koncepce uspořádání kraji�
ny a jiné náležitosti, které by měl mít správně 
vyprojektovaný územní plán. Většinou se 
o výše uvedených rizicích neví nebo se ne�
berou na vědomí. Jaké situace mohou na�
stat? Pro názornost uvádím některé příklady:

 Zhotovitel v rozpracovanosti požádá 
o zvýšení ceny. Obec se sice může začít 
soudit, ale to je časově i finančně náročné, 
a proces pořízení územního plánu by v té 
době stagnoval. Cena se proto buď doda�
tečně navýší, nebo se zakázka „skrečuje“ 
a je nutno začít znovu. Do té doby vynalože�
ný čas i peníze jsou ztraceny.
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 Územní plán je „spíchnut horkou 
jehlou“ a vzniknou chyby či nedostatky. 
Územní plán pak nelze projednat s dotče�
nými orgány, sousedními obcemi, vlastní�
ky nemovitostí apod. Dokumentaci je pro�
to nutné přepracovat či doplnit v důsledku 
chyb na straně zhotovitele. Zase se ztrá�
cí čas, případně i peníze za přepracování. 
Příkladem lze uvést některé příčiny vzniku 
chyb: 
•	 v rámci „úspor“ nejsou angažováni pří�

slušní specialisté a dotčeným orgánům 
předložené řešení nepostačuje; 

•	 zakázku získal projektant sice autori�
zovaný u ČKA, který však nemá prá�
vě s projekcí územních plánů dostatek 
praktických zkušeností, jím vyhotove�
ná dokumentace má procesní či ob�
sahové nedostatky, které komplikují či 
znemožňují plynule postupovat při po�
řízení ÚP;

•	 zakázku získá firma z druhého konce re�
publiky a ta šetří na cestovném do te�
rénu, zhotovitel tím má menší prostor 
na seznámení se s územím a s jeho oby�
vateli;

•	 nadměrné použití floskulí, univerzálních 
formulací a postupů, bez dostatečných 
konkrétních vazeb na řešené území, 
prostě přemíra používání postupu „Ctrl 
C – Ctrl V“ vede k formálnímu řešení, 
které lze bez výraznějších úprav apliko�
vat v Aši i ve Zlíně, ale může se stát, že 
ani v jednom z těchto měst nepůjde od�
povídajícím způsobem projednat; 

•	 chybí či jsou nedostatečně řešené zá�
ležitosti, které mají vazby na území sou�
sedních obcí apod. 

 Územní plán se podaří projednat, 
schválit i vydat. Při jeho aplikaci však mají 
stavební úřady výrazné problémy (nejed-
noznačnost, nesrozumitelnost, přílišná 
obecnost, přílišná přeurčenost, faktické 
chyby apod.). Obec musí pořídit a zaplatit 
změnu, ve které se provedou potřebné ná�
pravy. Opět ztráta peněz, času. 

Územní plán jako projekce 
originálních koncepcí či sériové 
zhotovování „kopií“?
V časové tísni, kterou může způsobit napří�
klad neúměrně nízká cena, lze v nejlepším 
případě vyhotovit „sériovou kopii“. Přitom 
existuje vysoké riziko vzniku koncepčních 
chyb (koncepce = základní pojetí díla).

Takové nedostatky se mohou negativně 
projevit mnohem později, až po provedení 
záměrů v území. Může se jednat o urbani�
stické, dopravní, hygienické, funkční vady 
nebo nedostatky promítnuté územním plá�
nem do území.

Jako příklady lze uvést: 
•	 Nová obytná zástavba vyvolá výrazný 

nárůst počtu obyvatel, ale v ÚP nejsou 
zajištěny plochy potřebné pro veřejnou 
vybavenost – např. školka, škola.

•	 Podmínky pro využití obytných ploch 
připouští neúměrně vysokou intenzi�
tu zástavby, ve které nevznikne obytný 
standard potřebný pro „udržitelné“ by�
dlení.

•	 V nové zástavbě nejsou dostatečně di�
menzována veřejná prostranství a zase 
vznikají problémy se standardem „udrži�
telného“ bydlení.

•	 Územní plán vymezí plochy pro novou 
zástavba bez ohledu na to, že vygene�
ruje intenzivní dopravní zatížení v území, 
které však nemá v potřebných parame�
trech dimenzovanou silniční síť na tak 
velkou zátěž.

•	 Není dostatečně koordinován a dimen�
zován rozvoj obytné zástavby a technic�
ké vybavenosti – např. kanalizace, ČOV, 
vodovod, úpravna, vodojem apod., byty 
se postaví, nelze však v nich bydlet nebo 
se musí realizovat vyvolaná provizorní 
opatření.

•	 Nedostatečně řešená doprava v klidu 
– problém parkování snižuje například 
prostupnost zastavěným území, nega�
tivně ovlivňuje obytný charakter území.

•	 Nevhodně formulované podmínky vzta�
žené k plochám s rozdílným způsobem 
využití, případně jejich problematické 
vymezení způsobí vznik hygienických 
závad v území – například výroba × by�
dlení, bydlení × doprava apod.

•	 Nekoncepčně řešená komunikační pro�
stupnost zastavitelných ploch – prosto�
rové parametry pro komunikace neu�
možňují například výstavbu chodníků, 
dopravní napojení dalších etap výstav�
by apod.

•	 Není dořešena návaznost na veřejnou 
hromadnou dopravu – územní plán roz�
víjí obytné plochy v lokalitách, které jsou 
přístupné jen individuální dopravou – 
snižuje se tak obytný standard pro část 
spektra obyvatel (např. děti, seniory) 
a přetěžují se místní komunikace, proto�
že v každé rodině musí být alespoň dvě 
auta, aby se její členové mohli dostat 
do zaměstnání, škol, za vybaveností či 
kulturou apod.

•	 Je nedostatečně či nevhodně vyřešen 
přechod mezi zástavbou a volnou kraji�
nou – například nové lokality bytové zá�
stavby jsou navrženy v přímé návaznosti 
na intenzivně obhospodařované pozem�
ky orné půdy. (Viděl jsem obytné domy 
postavené jednou hranou přímo na hra�
nici pozemku, který sousedil s pozem�

kem orné půdy. Pod balkonem, který 
přesahoval nad sousední pozemek, se 
již oralo, selo a sklízelo.)

•	 V řešení ÚP jsou nevhodně či nedo�
statečně nastaveny podmínky pro re�
tenci vod se všemi negativními dopady 
na vodní režim v území – klesající hladi�
na spodní vody, riziko bleskových záplav 
apod.

•	 Připustí se výstavba v lokalitách se zvý�
šeným vodohospodářským či přírodním 
potenciálem, které jsou stavební činnos�
tí trvale poškozeny či znehodnoceny.

•	 Zástavba nevhodně lokalizovaná či rea�
lizovaná v souladu s nevhodně nastave�
nými prostorovými parametry trvale po�
škodí obraz sídla v krajině.

•	 Územní plán připustí realizaci nevhod�
ných opatření či problémových činností 
v krajině s negativními dopady do území, 
zvýší se riziko záplav, zruší se přirozená 
rozlivová místa apod. 
A s určitým časovým odstupem se může 

obec dostat do situace, kdy bude muset 
vzniklé urbanistické či jiné koncepční ne�
dostatky řešit, či kompenzovat. Bude se 
jednat o řádově vyšší hodnoty než ty, které 
byly „ušetřeny“ při výběru projektanta po�
dle jediného kritéria – nejnižší ceny.

Je jiná možnost vybrat projektanta 
územního plánu?
Jak již bylo uvedeno, řadu později vznik�
lých problémů v území může zapříčinit již 
nevhodný výběr projektanta územního plá�
nu. Na opravu originálních, jedinečných či 
historických hodin budete hledat hodináře, 
který je bude umět opravit či seřídit. Úze�
mí obce či dokonce města je také originál�
ním, složitým organismus, který se dlouho�
době vyvíjí. Územní plán představuje jeden 
z nástrojů na „seřízení“ jeho dalšího vývo�
je, na „opravy“ chybně realizovaných změn 
v území apod.

Cílem by mělo být zachovat či ochrá�
nit jedinečnost zastavěného území, spe�
cifické znaky krajiny a genius loci. K tomu 
však nelze používat formální postupy po�
dle jednotného klíče, k čemuž počítačové 
zpracování ÚP a časová tíseň svádí. Uplat�
nění univerzálního algoritmu představuje 
nastoupení cesty, na které se stírá origina�
lita území. 

Výhledové směřování vývoje území vý�
znamně ovlivňuje autor územního plánu, ať 
v kladném, či záporném smyslu. Cílem vý�
běru by měl proto být především kvalitní od�
borník.

Vybrat kvalitu umožňuje například ur�
banistická soutěž na projektanta územní�
ho plánu. V její první části lze anonymně 
ověřit odborný potenciál a schopnosti jed�



notlivých uchazečů. Do druhé části vybe�
re porota, složená jak z odborníků, tak ze 
zástupců vypisovatele soutěže, 3–5 sou�
těžních návrhů. Tam lze při osobní prezen�
taci návrhů vést dialog s potenciálními pro�
jektanty. Rozhovor může naznačit, jak by 
mohla (ne)fungovat vzájemná komunikace 
projektanta a zástupců samosprávy při po�
řizování územního plánu. A samozřejmě se 
bere v úvahu i nabídnutá cena (ale ne vý�
hradně, jako je tomu u výběrových řízení 
s jediným kritériem nejnižší ceny.)

Závěr
U územních plánů, zejména pokud je pro�
jekce transformována na jejich zhotovování, 
lze produktivitu práce zvyšovat a tím snižo�
vat cenu územního plánu (například zruč-
ností, uplatněním odborných a praktic-
kých zkušeností a podobnými faktory). 
Otázka ale zní, v jakém rozsahu lze cenu 
snížit, aniž se to negativně projeví na kvalitě 
územního plánu, a jak dlouho lze cenu bez 
takového rizika snižovat? 

Kdyby každý rok byla cena v průmě�
ru o 10 % nižší než v roce, kdy klesání za�
čalo, bylo by zhotovování územních plánů 
v jedenáctém roce čestnou, tj. nehonoro�
vanou činností. A kdyby se trend nezasta�
vil na nule a pokračoval by zápornými hod�
notami, zhotovitel by v následných letech 
platil obci za to, že jí vyhotoví územní plán. 
Ve svém volném čase. Protože by se musel 
živit něčím jiným.

Otázkou tedy zůstává, jak dlouho tato si�
tuace může být únosná nejen pro projek�
tanty, ale i pro obce, jejich území a jejich 
obyvatele. V zemích, kde tržní prostředí fun�
guje delší dobu než v České republice, se 
tento způsob výběru projektanta územního 
plánu neuplatňuje. Asi znají přísloví z úvodu 
nebo nejsou dost bohatí.

Pokud je ale stávající situace taková, že 
obce pořizují územní plán jen pro splnění 
podmínky k získání dotací, či jeho pořízení 
má posloužit k přetransformování předem 
vybraných zemědělských pozemků na za�
stavitelné plochy, pak konstatuji, že sou�
časné ceny jsou stále přemrštěně vyso�
ké. Jen si musíme konečně přiznat, že císař 
nemá šaty a místo urbanistické koncepce 
promítnuté do územního plánu nám posta�
čuje předkreslená omalovánka potěmki�
novských vesnic a měst. 

P. S.
Kam až vede mechanické uplatňo�

vání předpisů lze ukázat na výzvě, kte�
rá se objevila začátkem prosince 2011. 
Vybírá, v souladu s vnitřní směrnicí měs�
ta č. 1/2001, projektanta územní studie 
(7,7 ha; požaduje se návrh parcelace, ře�

šení dopravní a technické infrastruktury) 
dle nejnižší nabídkové ceny. Přitom nabíd�
ková cena nesmí přesáhnout 12 500 Kč 
(telefonicky ověřeno, že se skutečně jedná 
o dvanácttisícpětset Kč). Kolik se dá z této 
ceny slevit? Pokryje to náklady na orga�
nizování výběrového řízení? A to už se ra�
ději neptám, jakou kvalitu může mít řešení 
územní studie, na jejímž vyhotovení by se 
měli podílet alespoň tři specialisté (urbani�
sta, dopravák a specialista na technickou 
infrastrukturu) za celkem cca 30 hodin (při 
průměrné nákladové hodině 400 Kč)? Ten�
to způsob výběru projektanta lze již jen ko�
mentovat spolu se Šimkem a Grossmann�
em: „nechci slevu zadarmo“.]

Vladimír Mackovič

[metodický 
pokyn
Česká komora architektů vydala 
1. 11. 2011 Metodický pokyn pro výběr 
zhotovitele územního plánu, a to zatím jako 
pracovní text. Pokyn zpracovali: Radek Ko�
lařík, Milan Košař, Vladimír Mackovič, Ivan 
Plicka a Vlasta Poláčková. 

V textu se zprvu rekapituluje součas�
ná praxe výběrových řízení a jmenují dis�
kriminační požadavky současných výběro�
vých řízení. Jako cestu k výběru kvalitního 
zpracovatele pak materiál předkládá soutěž 
o návrh s navazujícím jednacím řízením bez 
uveřejnění. Odvolává se přitom na § 103 
odst. 3 zákona o veřejných zakázkách: „za-
davatel použije soutěž o návrh zejména 
v oblasti územního plánování, architektu-
ry, stavitelství...“ ČKA doporučuje postupo�
vat cestou soutěže i v případech, že zakáz�
ka nepodléhá výběru dle zákona. „Soutěž 
o návrh je jediným transparentním způso-
bem výběrového řízení, při kterém je po-
suzována kvalita návrhu, která má potom 
v konečném důsledku zásadní vliv na kva-
litu celého řešeného území.“

V příloze je také uvedena tabulka s mi�
nimálními bezpečnými cenami, za něž lze 
územněplánování dokumentaci zpracovat. 
Tato cena je určena jako 60 % z ceny vy�
počtené podle tabulek honorářového řádu 
při  hodinové sazbě 429 Kč. Podle tohoto 
výpočtu by cena územního plánu u nejmen�
ších obcí do 200 obyvatel neměla být niž�
ší než 244 530 Kč (jak se dnes, i v případě 
větší obcí, docela běžně stává).

Přílohy k pokynu: 1. Obecný model urba�
nistické soutěže, 2. Vzor soutěžních podmí�
nek architektonické/urbanistické soutěže 
o návrh, 3. Vzorová výzva k jednání v jedna�

cím řízení bez uveřejnění, 4. Minimální bez�
pečná cena, 5. Vzorová smlouva o dílo na 
vyhotovení územního plánu, 6. Obsah do�
kumentace územního plánu, 7. Standard 
výkonů projektových prací v rámci územní�
ho plánu a součinnost při pořizování.]

[přeregulovanost
Architekti kritizují přeregulovanost 
územních plánů
V územních plánech měst a obcí se stále 
častěji objevují regulace, které do tohoto 
typu dokumentace nepatří a následně ome�
zují výstavbu domů i ostatních staveb. Čes�
ká komora architektů (ČKA) usiluje o to, aby 
vznikaly kvalitní územní plány, které co nej�
méně omezují budoucí rozvoj a zároveň na�
stavují individuální kritéria vedoucí k co nej�
lepšímu využití území. 

Regulace mnohdy zbytečně omezují vý-
stavbu
Při žádosti o povolení stavby se investoři se�
tkávají s nekorektně zpracovanými regulace�
mi v územních plánech, které omezují jejich 
stavební záměry. Mezi nejčastější patří např. 
stanovení uličních a zastavovacích čar, orien�
tace domu, někdy dokonce požadavky na de�
finice tvaru a sklonu střechy, umístění garáže, 
na konstrukce, stavební materiály, barevnost 
staveb či dispoziční řešení domu. Takové po�
drobnosti do územního plánu nepatří a ten 
se tak posouvá spíše k regulačnímu plánu. 
„Regulace pak mohou omezovat mimo jiné 
např. i výstavbu energeticky efektivních sta-
veb, které vyžadují specifickou orientaci 
domu,“ říká architekt Josef Smola. 

Územní plán by neměl bránit přirozené-
mu vývoji území
Smyslem územního plánování je co nej�
méně omezovat a bránit přirozenému vý�
voji územního celku. V konkrétních přípa�
dech by měl vhodným způsobem posilovat 
stanovováním přiměřených kritérií. „Tako-
vá kritéria a regulační podmínky by ne-
měly mít smysl pouze omezující. Naopak. 
Měla by probouzet schopnosti pro nalé-
zání nových řešení, měla by vznik tako-
vých řešení iniciovat a vést k zodpověd-
né péči o prostředí,“ říká sekretář ČKA Jiří 
Plos. Úkolem územního plánu je stanovovat 
zásady funkčního, plošného a prostorové�
ho využívání celého území, nikoliv regulo�
vat jednotlivé po�zemky a rozhodovat o kon�
krétních stavebních záměrech. 

Důvody přeregulovanosti
Obsah a stupeň podrobnosti územních 
plánů je ovlivňován řadou příčin. Jak no�
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vou právní úpravou, tak soudní rozhodova�
cí praxí a tomu se přizpůsobující praxí pro�
fesní. „Proti podrobnosti a přeurčenosti 
územních plánů je nutno se bránit. Apelo-
vat však nelze jen na projektanty, ale také 
na zákonodárce a orgány státní správy,“ 
hájí autorizované architekty Milan Košař, 
předseda pracovní skupiny pro urbanismus 
a územní plánování při ČKA. Obce často 
kladou na zpracovatele projektu požadav�
ky, vedoucí k zanesení nepřiměřených re�
gulačních podmínek do územního plánu. 
Mnohdy jsou k takovému postupu tlačeny 
dotčenými orgány státní správy a uchylu�
jí se tak k  nekonfliktnímu postupu. Místo 
hledání individuálního zadání pro co nejlep�
ší řešení jejich území podléhají tlaku okolí, 
nebo naopak jen opíší do zadání pro pro�
jektanta formulace obsažené v zákoně a vy�
hláškách.

Nové územní plány musí být předloženy 
do roku 2015
V současné době vzniká velké množství 
územních plánů za milióny korun, protože 
na základě ustanovení ve stavebním záko�
ně z roku 2006 musejí všechny obce před�
ložit nový územní plán do roku 2015. 

Zbytečné podrobnosti územních plánů 
kritizuje nejen ČKA, ale objevuje se i např. 
v metodickém doporučení odboru územní�
ho plánování MMR z roku 2009. V něm je 
doporučeno, aby z dosavadní územně�plá�
novací dokumentace „nebyly přebírány po�
drobnosti, které podle nyní platných práv�
ních předpisů do územního plánu nepatří, 
i když je v některých případech původní 
územně plánovací dokumentace (mnohdy 
i protiprávně) na základě stanovisek dotče�
ných orgánů, návrhů projektantů nebo po�
žadavků obce obsahovala.“

Dle názoru Milana Košaře však lze 
v rámci současné legislativy vytvořit kvalit�
ní územní plán bez nežádoucí míry přeur�
čenosti a bez podrobností odpovídajících 
spíše regulačním plánům. Řada takových 
plánů již vznikla. Předpokladem je ovšem 
vysoká odborná úroveň zhotovitele územ�
ního plánu a jeho spolupráce s pořizovate�
lem, nejlépe už ve fázi zadání. 

ČKA zpracovala standardy výkonů 
a obsah územního plánu
Česká komora architektů požádala o vy�
jádření k problematice přeregulovanosti 
územních plánů také Ministerstvo pro míst�
ní rozvoj ČR, kterému rovněž zaslala k při�
pomínkování návrh standardů pro územní 
plánování, včetně předpokládaného obsa�
hu územního plánu pro jednotlivé velikostní 
kategorie sídel.]

Tisková zpráva ČKA z 9. 11. 2011

[vzpomínka na studijní cestu auúp 
do pobaltí
Tradiční kratší (evropskou) cestu podnikla Asociace v r. 2011 (ve dnech 
14. 5. – 21. 5.) do Pobaltí. Kombinace letadlo – bus – trajekt – bus – 
letadlo nám umožnila v krátkém časovém období navštívit Lotyšsko, 
Estonsko a Finsko. Akce byla poučná i zábavná, inspirativní i překvapivá, 
jak to má u správné studijní cesty být. V bohatém programu nechyběla 
urbanistická řešení, moderní architektura, historické památky i přírodní 
zajímavosti. V následujícím textu bych se s Vámi ráda podělila o pár 
postřehů z cesty, týkajících se zejména pobaltské moderní architektury 
a urbanismu. 

V Lotyšsku a Estonsku je na první pohled 
podobná životní úroveň jako v České repub�
lice. Hrubý domácí produkt na obyvatele je 
sice o něco nižší než u nás, přibližně ovšem 
odpovídá hodnotám Maďarska a Slovenska 
a převyšuje údaje z nedalekého Polska. 
Mezi obecnější charakteristiky zdejšího 
poměrně řídkého osídlení (Lotyšsko: 35 
obyvatel/km², Estonsko: 30 obyvatel/km² 
– pro porovnání Česká republika: 133 oby�
vatel/km²) patří velký rozdíl mezi „vyspělos�
tí“ města a „zaostalostí“ venkova a slabší 
dopravní infrastruktura. Jako příklad může 
posloužit extrémně nízký počet funkčních 
vlakových tratí a spojů či častá, komicky pů�
sobící, úrovňová křížení mezi dálnicí a polní 
cestou. Na podobě některých sídel se pak 
specifickým způsobem podepisuje přítom�
nost početných ruských komunit, které mají 
vlastní kulturní a vzdělávací instituce a čas�
to se koncentrují do jakýchsi sídlištních 
ghett. V Lotyšsku tvoří Rusové 27,4 % oby�

vatel, v Estonsku 25,5 %, v lotyšské metro�
poli Rize se počet etnických Rusů dokon�
ce přibližně rovná počtu zdejších Estonců.

LOTYŠKO
Riga. Cestu regionem, který nesl po sta�
letí břímě neklidného geopolitického území 
na hranici mezi většími státními útvary (Rus�
ko – SSSR; Švédské království; Řád ně�
meckých rytířů – Prusko, Německá říše), 
jsme zahájili i ukončili návštěvou Rigy. V pří�
stavním městě známém výraznou secesní 
architekturou, jehož historické jádro obklo�
pují obdobně jako v řadě středoevropských 
měst (Brno, Vídeň, Plzeň, Opava) pásy par�
ků z přelomu 19. a 20. století, se nám věno�
vali naši kolegové ze zdejšího útvaru územ�
ního plánování. Pokud jsme čekali, že se 
od nich dozvíme něco, co by nám pomohlo 
řešit naše vlastní problémy, byli jsme zkla�
máni. Potýkají se s obdobnými problémy 
jako my, danými příbuzným postkomunis�
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 Dům černohlavců, renesanční stavba na rižském radničním náměstí zničená za 2. světové 
války byla znovu postavena v roce 2001



tickým vývojem našich zemí. Rozvoji měst 
urbanisté spíše přihlížejí, než aby jej ovliv�
ňovali. Města se zbavila majetku, možnos�
ti regulace jsou omezené. Energičtí rižští 
inženýři však přesto působili optimisticky, 
zřejmě i díky svému mládí. Během prezen�
tace nás seznámili se smělými rozvojovými 
plány (dopravní řešení, transformace měst�
ských čtvrtí). Výstavba se ve městě kon�
centruje zejména do bývalých průmyslo�
vých oblastí při ústí řeky Daugavy a podle 
plánů má probíhat i na pontonech přímo 
nad vodou, obdobně jako i při ústí jiných vý�

znamných řek (např. Labe v Hamburku, Rýn 
v Rotterdamu).

Amatciems. Stejně jako u nás jsou v Lo�
tyšsku hlavním hybatelem územního rozvo�
je investoři, potažmo tlaky trhu. Neobvyk�
lým podnikatelským projektem, který jsme 
měli možnost v této zemi navštívit, je obytný 
soubor Amatciems, nalézající se v rovinaté, 
lesnaté krajině asi 80 km severovýchodně 
od Rigy. Mnozí jsme znali tuto „suburbaniza�
ci“ po lotyšsku z internetu a na realitu jsme 
byli zvědaví. Amatciems je experimentem, 

který alespoň z podnikatelského hlediska 
doposud vypadá úspěšně. Nonkonformní 
podnikatel (bývalý orientační běžec, který 
vydělal kapitál tvorbou map) s uměleckým 
citem pro přírodní materiály, lidovou archi�
tekturu a krajinu nabídl movitým zájemcům 
to, po čem toužili: bydlení v „nedotčené“ 
přírodě, v objektech rustikálního charak�
teru, ničím nerušené soukromí (od domu 
k domu by nemělo být vidět). Objekty, kte�
ré nám představil na své dílo patřičně pyš�
ný autor, se úspěšně prodávají (dnes cca 
100 domů na pozemcích 0,5–1 ha) a plá�
nuje se další výstavba. Pohádková idyla pro 
vyvolené má však i svoji odvrácenou stra�

^ Rižská secesní architektura a Památník svobody (postaven 1931–1935), který se stal symbolem 
boje Lotyšů za svobodu a svědkem pohnutých událostí r. 1991

<  Amatciems – suburbanizace po lotyšsku, bydlení 
v „nedotčené“ přírodě
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 Starý a nový Tallinn

> Katedrála Alexandra Něvského na hradním návrší

> Funkcionalistické vily a Plážový hotel 
architekta Oleva Siinmaa v Pärnu

nu. K realizaci záměru byl nutný velký zá�
bor území a následné náročné zemní práce 
s cílem vytvoření malebné krajiny s kanály 
a jezírky. Velmi vysoké byly zejména nákla�
dy na infrastrukturu (např. cca 10 km kanali�
zace ve velké hloubce pod zemí). Přestože 
lze ocenit řemeslné detaily staveb – tesař�
ské a truhlářské, nelze přehlédnout, že lo�
kalita působí dojmem opuštěného skanze�
nu či „hobitína“. Obyvatelé, z nichž jsme 
nezahlédli ani jediného, využívají totiž své 
„chalupy“ jen k občasným pobytům. Sociál�
ní vazby uvnitř komunity, neřku�li s okolním 
světem, jsou minimální a zřejmě nežádoucí. 
Naše otázky typu „kam chodí lidé do prá�
ce, do školy, do hospody či za nákupy“ byly 
proto zcela bezpředmětné.

ESTONSKO
Pärnu. Setkání s výjimečnou moderní ar�
chitekturou na nás čekala i v Estonsku. 
Na jihu země v lázeňském městečku Pär�
nu působil ve třicátých letech 20. století 
jako oficiální městský architekt jeden z nej�
významnějších estonských funkcionalistů 
Olev Siinmaa, který mimo to ve stejné době 
navrhoval také budovy na tallinnské uli�
ci Roosikrantsi. Nejznámější Siinmaaovou 
budovou je v Pärnu elegantní plážový hotel 
(dokončen 1937), který se velkorysou arká�
dovou fasádou otevírá moři a slunci. Za po�
zornost stojí však i jeho vily – v ulici Lõuna 
(1935–1936) a Rüütli (1932 – 1933). Výji�
mečnou pozici má v Siinmaaově díle zejmé�

na druhá jmenovaná, kterou si architekt na�
vrhl pro sebe a svoji rodinu. Ve svém návrhu 
dokázal mistrně využít omezené možnosti 
stísněného trojúhelného pozemku. Objem 
stavby těsně přimknul k okolním domům 
a prolomením nárožní fasády dovnitř vytvo�
řil na nároží relativně prostornou zahrádku. 
Aby pak kompenzoval ztrátu osvětlení ze za�
stavěné strany ulice, vybavil svůj dům veli�
kými nárožními okny a jakýmsi vystupujícím 
okenním „arkýřem“.

Tallinn. Hlavní estonské město Tallinn se 
nachází v podobně schizofrenní situaci jako 
Riga. I zde snaha územním plánem regulo�

vat výstavbu a vytvářet předem promyšlený 
městský organismus naráží na dílčí zájmy 
investorů. Podobnost bychom našli i v ma�
sivní přestavbě brownfieldů, které zde zby�
ly po zkrachovalých sovětských podnicích 
a objektech, které využívala sovětská armá�
da. Podle informací místních urbanistů, kteří 
se nám ochotně věnovali, bylo do dnešních 
dnů revitalizováno asi 15 % těchto ploch. 
Jedním z příkladů přestavby je i čtvrť Roter�
manni (AB Kosmos, KOKO architects, HG 
Arhitektuur) nalézající se mezi historickým 
jádrem města a přístavem. Průmyslové bu�
dovy tu zůstaly částečně zachovány a byly 
doplněny moderní odvážnou architekturou, 



která původní prvky nepřekrývá, ale spíše 
podtrhuje či komentuje. Účel staveb je ne�
jen obchodní, ale také kulturní a vzdělávací. 
V přestavěné budově bývalé solnice napří�
klad vzniklo Muzeum estonské architektury.

FINSKO
Helsinky. Jestliže jsme se v Lotyšsku a Es�
tonsku setkávali s problémy a řešeními, které 
důvěrně známe i z naší domácí zkušenosti, 
čekal nás na druhé, severní straně Finské�
ho zálivu zcela jiný svět. Helsinky, město 
proslulé skandinávskou secesí (např. Eliel 
Saarinen: Národní muzeum, 1904, Cen�
trální železniční stanice, 1909) a stavba�
mi Alvara Aalta (např. Technická univerzi�
ta, 1948–1966, ředitelství papírenské firmy 
Enso�Gutzeit, 1959–1962, Finlandia Hall, 
1962–1971), jsou totiž ve svém vývoji svá�
zány přísnými regulativy, danými socialistic�
kou orientací finské politiky. Po desítky let se 
učí Finové žít v prostředí, kde má silnou pozi�
ci centrální plánování a z toho plynoucí ome�
zení vlastnických práv již nevnímají tak citli�
vě. S detaily zdejšího územního rozvoje nás 
ve velkoryse vybavené prezentační budově 

> Úsporná a kultivovaná architektura malých bytových domů^ Z tallinnské čtvrti Rotermanni

položené v sousedství autobusového nádraží 
seznamoval Fin s anglickými kořeny architekt 
Douglas Gordon, kterého jsme v listopadu 
přivítali také na semináři v Třebíči. Přibližně 
80 % procent půdy patří v Helsinkách městu, 
jehož projektanti tak mohou v podstatě bez 
omezení vlastnickými právy určovat ve veřej�
ném zájmu, kde a co se bude stavět. Prio�
ritou je vyvážená skladba obyvatel v jednot�
livých městských čtvrtích. Na jednom místě 
by se měli potkávat bohatí s chudými, mladí 
se starými, singles s rodinami s dětmi. K na�
plňování této vize slouží řada norem a vyhlá�
šek. Nájemné je asi v 50 % případů regulo�
vané, pečlivě se sleduje poměr jednotlivých 
typů bydlení (88 % obyvatel žije v bytových 
domech, 4 % v řadových domech, 8 % v izo�
lovaných domech a dvojdomcích). Prioritou 
je i příjemné a zdravé životní prostředí. Pre�
ferováno je dálkové vytápění bytů. Město je 
proslulé množstvím parků a lesů, volně pří�
stupným pobřežím a zákazem oplocování 
nově vznikající bytové výstavby. Předpisem 
je regulována i automobilová doprava. Jedno 
parkovací místo připadá ve městě na pro nás 
těžko uvěřitelných 140 m² obytné plochy.

Cesta do pobaltských států nám opět při�
pomenula a na mnoha příkladech demon�
strovala základní dilema naší profese. So�
cialisticky orientované prostředí finských 
Helsinek je svým způsobem rájem územ�
ního plánování. Vývoj města je v kompe�
tenci politiků a urbanistů, kteří se mohou 
navíc opřít o propracovaný systém práv�
ních omezení. Z vlastní dějinné zkušenosti 
však víme, že se tento zdánlivě ideální stav 
může lehce změnit v nástroj politické, pro�
fesní, ale i čistě osobní šikany. Rozhodně 
také potlačuje iniciativu jednotlivce. Spás�
ným řešením však na druhou stranu není ani 
přílišná liberalizace. Volný trh totiž jen málo�
kdy zohledňuje sociální, ekologické či his�
torické kontexty městského rozvoje a není 
často schopen uvažovat v časových hori�
zontech přesahujících délku života investo�
rů. Nezbývá než dále hledat kompromisy.]

Vlasta Poláčková

 Z plavby na pevnost Suomenlinna, která chránila Helsinky
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^ > Známý podzemní chrám rekonstruovali, přesto se nám podařilo jej navštívit

 Centrální železniční stanice E. Saarinena
 > Dům pro seniory s promyšlenou architektonickou i sociální koncepcí
  Výstavba čtvrti Arabia, orientace veřejných prostorů na nábřeží



HUŠÁKOVÁ, Ivana – PŘIBYL, Vladimír. Slaný.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 180 s. ISBN 978�80�7432�112�2.
Kniha edice Zmizelé Čechy se snaží slovem i obrazem poodhalit 
ztracenou tvář města Slaného a přiblížit, jak se měnila jeho podoba 
během věků. Úvodní texty doprovází 192 unikátních archivních fo�
tografií a jiných obrazových reprodukcí.

BUKAČ, Václav – TOMÍČKOVÁ, Oldřiška. Hořice.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 194 s. ISBN 978�80�7432�109�2.
V dalším svazku edice Zmizelé Čechy představují autoři výcho�
dočeské Hořice. Úvodní text věnovaný historii i současnosti měs�
ta doplňuje 190 unikátních archivních fotografií, které vypovídají 
o proměnách genia loci Hořic i jejich bezprostředního okolí.

VOSTŘEL, Martin. Louny.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 160 s. ISBN 978�80�7432�114�6.
Město Louny leží v samém srdci úrodného Poohří, které bylo 
od dávných věků vyhledávanou lokalitou našich předků. Kniha se�
znamuje slovem i obrazem s historií, proměnami a geniem loci to�
hoto malebného českého města. Text doprovází téměř sto osmde�
sát unikátních archivních fotografií.

KOTYZOVÁ, Ilona – KOTYZA, Oldřich. Litoměřice.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 216 s. ISBN 978�80�7432�091�0.
Některým městům se čehosi nedostává, někdo to nazval geniem 
loci, propojeností místa s lidmi, kteří si zde vytvořili své domovy, 
nebo zkrátka tou správnou atmosférou. Litoměřice mezi ne nepa�
tří, jsou v tomto ohledu ukázkovým příkladem, právě zde na břehu 
řeky obklopené kopci Českého středohoří se zrodilo město, které 
snad ani nemohlo nevzniknout. Kulisu, načrtnutou přírodními pod�
mínkami, doplnily ruce stavitelů, kteří se nechali inspirovat rázem 
zdejší krajiny, a vytvořili tak místo, kde se dá dobře žít.

MĚSTECKÁ, Sylva. Mladá Boleslav.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 272 s. ISBN 978�80�7432�094�1.
Není zřejmě mnoho měst, která prošla tak výraznou proměnou 
jako Mladá Boleslav. Zásadní podíl na této proměně měla přestav�
ba části Nového města uskutečněná v šedesátých letech 20. stole�
tí, v jejímž důsledku byla nenávratně zničena téměř polovina histo�
rické části města a zcela vymazána historická paměť tohoto místa. 
Text doplňuje 192 unikátních archivních fotografií.

HRABĚTOVÁ, Jana. Poděbrady.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 267 s. ISBN 978�80�7432�101�6.
Další svazek edice Zmizelé Čechy je věnován polabskému lázeň�
skému městu Poděbrady. Jana Hrabětová zde představuje archi�

tektonické proměny tohoto malebného města a zasazuje je do šir�
ších historických souvislostí. Knihu doprovází přes sto dvacet 
unikátních archivních fotografií.

KRSEK, Martin. Ústí nad Labem.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 92 s. ISBN 978�80�7432�136�8.
Další svazek edice Zmizelé Čechy přivádí čtenáře do severočeské�
ho Ústí nad Labem. O Ústí se často mluví jako o nevzhledném měs�
tě, městě bez památek, jehož reputaci zachraňuje jen půvabná kra�
jina Českého středohoří. Historie města je ovšem nesmírně bohatá 
a v posledních dvou stech letech i značně dramatická. Zároveň je 
Ústí nad Labem dynamickou průmyslovou metropolí, která rozhodně 
nepostrádá genia loci. Úvodní text o historických proměnách tohoto 
severočeského sídla doprovází 150 unikátních archivních fotografií.

JIRÁSKO, Luděk. Česká Kanada.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 186 s. ISBN 978�80�7432�117�7.
Kniha přivádí čtenáře do jednoho z nejromantičtějších koutů naší 
země, do takzvané České Kanady. Mnoho vesnic na území tohoto 
kraje po vyhnání německy mluvících obyvatel na konci čtyřicátých 
let 20. století zpustlo a nakonec zcela zmizelo z povrchu zemské�
ho. Česká Kanada je dnes ovšem místem, kam míří turisté z celé re�
publiky, a to nejen na slavný hrad Landštejn, ale i do hlubokých lesů, 
k rybníkům a do malebných venkovských sídel a městeček. Úvod�
ní text doprovází téměř dvě stovky unikátních archivních fotografií.

MÍKA, Zdeněk. Sporty a sportoviště.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 192 s. ISBN 978�80�7432�116�0.
Další svazek tematické řady edice Zmizelá Praha představuje po�
čátky sportování v Praze ve druhé polovině 19. století. V té době se 
na prázdných prostranstvích objevily dřevěné brány a party mladí�
ků se honili za jakýmsi kulatým předmětem. V interiérech domů se 
nejen šermovalo, ale i boxovalo a zápasilo. V létě na Vltavě závodi�
li veslaři a v zimě bruslilo. Zároveň začaly vznikat první české i ně�
mecké tělovýchovné organizace a Tyršův Sokol Pražský získával 
stále větší popularitu. Postupně se připojily kluby lehkoatletické, 
tenisové a další, a míčové hry v čele s fotbalem začaly být přijímá�
ny s naprostou vážností.

BEČKOVÁ, Kateřina. Továrny a tovární haly.
1. vyd. Praha: Paseka, 2011. 192 s. ISBN 978�80�7432�122�1.
Další svazek Zmizelé Prahy je věnovaný zaniklým industriálním stav�
bám. Historická předměstí Prahy a pražské periferie se staly během 
posledních deseti let „Pompejemi“ českého průmyslu. I nejvěhlas�
nější, největší a nejstarší podniky zanikly, a pokud již na jejich místě 
nevyrostly nové obytné čtvrti, v opuštěných halách se dnes prohá�
ní jen vítr. Autorka se snaží nalézat stopy tovární výroby ve struktuře 
města a zachytit, jak byl kdysi průmysl v Praze všudypřítomný. Prv�
ní díl exkurze po místopisu zaniklých továren směřuje logicky do nej�

[nové knihy
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průmyslovějších částí Prahy a největší pozornost věnuje zaniklým zá�
vodům ČKD – Kolbence, Českomoravské, Pragovce, Daňkovce…

Nový Jičín.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 398 s. ISBN 
978�80�7422�078�4.
Nový Jičín, krásné historické město, se nachází na severozápad�
ních svazích Beskyd poblíž rozvodí světových moří, nazývaného 
Moravská brána.

HRACHOVÁ, Hana a kol. Rokycany.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 320 s. ISBN 
978�80�7422�100�2.
První písemná zmínka o Rokycanech je již v Kosmově kronice. V ma�
jetku církve bylo město do husitských válek, následně připadlo 
Švamberkům. Na královské město byly povýšeny Rudolfem II. V té 
době se zde dařilo obchodu a těžbě železa. Za třicetileté války patři�
ly Rokycany k nejvíce poničeným českým městům. Další pohromou 
byly požáry v letech 1757 a 1784, které zničily středověký ráz města. 
Ve 40. letech 19. století se opět zařadilo mezi nejvýstavnější a nejbo�
hatší česká města. Slibný rozvoj města zastavila první světová válka. 
Rokycany jsou známé též jako město ležící na tzv. demarkační linii.

VONDRA, Roman. Po kolejích a silnicích velké Prahy.
1. vyd.Praha: Akademie věd České republiky. Historický ústav, 
2011. 288 s. ISBN 978�80�7286�179�8.
Autor nastiňuje vývoj městské hromadné dopravy v Praze v letech 
1918–1945. Zaměřuje se na rekonstrukci práce a personálního 
složení Správní rady Elektrických podniků, věnuje se činnosti zá�
stupců hlavních politických stran. Sleduje životní osudy předse�
dy správní rady Ing. Eustacha Mölzera po jeho odchodu z vedení 
Elektrických podniků v roce 1939. Nově tato práce mapuje sociální 
podmínky zaměstnanců Elektrických podniků, rovněž i období pro�
měn EP a MPP v Protektorátu Čechy a Morava. Kniha obsahuje bo�
hatou obrazovou přílohu a přehledný jmenný rejstřík.

KUPKA, Jiří. Krajiny kulturní a historické. 
1. vyd. Praha: ČVUT, 2010. 180 s. ISBN 978�80�01�04653�1.
Otázka kulturní krajiny představuje komplexní problematiku, kte�
rou se teoreticky i prakticky zabývají různé obory. Žádný pohled 
na krajinu, která je kombinovaným dílem přírody a člověka, proto 
nemůže být vyčerpávající a konečný. Tato kniha přináší několik po�
střehů do pestré mozaiky názorů a pohledů na naši kulturní krajinu 
jako nedílnou součást kulturního dědictví, tj. krajinu přetvořenou 
činností člověka, reflektující a uchovávající prvky a struktury vznik�
lé během staletého procesu jejího osidlování a kultivace. Hlavním 
tématem knihy jsou kulturní, historické a duchovní hodnoty kraji�
ny. Text postupuje od identifikace a pojmenování některých kul�
turních a duchovních hodnot krajiny k možnostem jejich ochrany. 

Knihu vydala Katedra urbanismu 
a územního plánování FSv ČVUT 
(k127@fsv.cvut.cz).

VOREL, Ivan – KUPKA, Jiří. Kra-
jinný ráz. Identifikace a hodno-
cení. 
1. vyd. Praha: ČVUT, 2011. 148 s. 
ISBN 978�80�01�04766�8.
Krajina, kterou lze na našem úze�
mí téměř beze zbytku nazvat kra�
jinou více méně kulturní, může 
být popisována různými pojmy, 
za použití různých výrazů a přímě�
rů. Pojem krajinného rázu, který 
má svůj význam i v běžně užíva�
né řeči, je zároveň zákonným ter�
mínem s přesně vymezeným ob�
sahem. Vnitřně souvisí s pojmy 
charakter, identita, význam či pa�
měť krajiny, jež odkazují na neo�
pakovatelnost rázu každé kraji�
ny, ale i na její proměnlivost, která 
se projevuje zejména v jejím ob�
raze. Tato publikace je příspěv�
kem k otázkám identifikace znaků 

a hodnot krajinného rázu, významu přírodních a kulturních prvků 
a struktur v obraze krajiny, hodnocení rázu krajiny a významu po�
změňujících zásahů. Knihu vydala Katedra urbanismu a územního 
plánování FSv ČVUT (k127@fsv.cvut.cz).

STACH, Jan. Co vyprávěly staré 
domy táborské.
1. vyd. Tábor: OSSIS, 2010. 80 s. 
ISBN 978�80�86659�19�0.
Kniha přináší výběr třinácti rekon�
strukcí domů v historickém jádru 
Tábora (více než polovina je na se�
znamu nemovitých kulturních pa�
mátek), projektovaných Architek�
tonickým studiem ASKA Tábor, 
Ing. arch. Janem Stachem a spolu�
pracovníky, v posledních 20 letech. 
Dokládá rozmanitost problematiky 
rekonstrukcí historických staveb, 

při nichž se objevují nové skutečnosti, obohacující dosavadní průzku�
my a historické prameny. Je doplněna fotografiem před a po rekon�
strukci, kresbami a plány domů. Kniha je k objednání přímo u auto�
ra (aksa@sky.cz).
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[in memoriam  
ing. arch. karel hubáček
24. 2. 1924 – 23. 11. 2011

Telefonuje Milan Körner: „Hubáček umřel!“ … „Pohřeb?“ „V pátek 
v Liberci … zavoláme si…“ Bože! … ikona české architektury? …
ne! … Pan šéf nám umřel! Oba jsme byli, Milan i já, mezi první�
mi dvanácti „žáčky“ školky, založené architekty Karlem Hubáčkem 
a Mirkem Masákem při ateliéru SIAL Liberec. 

Nakonec jsem nevyprovodil svého prvního „pana šéfa“ (tak jsme 
mu říkali v čase soudruhů), jediného, kterého jsem kdy bezvýhrad�
ně ctil. Budiž mi odpuštěno. Nemohli jsme si, v úzkém kruhu přátel, 
naposled zpřítomnit vypjatě tvůrčí a vzájemně náročné klima Škol�
ky. Klima tehdy zcela výjimečné, Hubáčkem architektem inspirova�
né, člověkem Hubáčkem nezapomenutelně zlidšťované. 

„Pane šéfe, nebudu na Vás psát další chvály, nebojte se, ani 
na SIAL, od Vašeho jména neoddělitelný, tím spíše si nechci říct 
o doplnění katalogu „Mašinisti“ tím, co jsem ve školce našmudlal. 
Jméno v seznamu je až dost.“

Atmosféra let 1968–1971, SIAL
Vypadalo to, že se společnost z vlastní vůle a posvém osvobo�
zuje. Město Liberec ožívalo, snad více než jiná. Jeho starosta 
(v l. 1964–1969) Jiří Moulis byl nezvykle nedogmatický. Byl tudíž 
otevřený i koncepčnímu myšlení „made in SIAL“. Atelier Sial vedený 
Ing. arch. Hubáčkem se osamostatnil podobně jako Sdružené ate�
liery v Praze. Sial v Liberci koncipuje výstaviště, sjezdovky na Ješ�
tědu, staví pavilony na výstavišti a koncipuje expozice Libereckých 
výstavních trhů, spoluorganizuje akci „Socha a město“. Věž na Ješ�
tědu je oceněna Perretovou cenou. SIAL je přirozeně konzultantem 
úřadu architekta města, kde už tehdy působil arch. Mirek Ullmann, 
spoluzakladatel AUÚP. 

Do sídla atelieru Sial v ulici Boženy Němcové 28 přicházeli přá�
telé různých profesi, výtvarníci, osobnosti liberecké kulturní scé�
ny, sportovci.

Zde bylo i první útočiště školky. 
Po vojně, v srpnu 69, jsem se sem vydal a do školky byl přijat. 

Obsazoval se první turnus „líhně talentů“. 
Cestou městem, mně i jiné chodce, v nečekaných místech pře�

kvapovaly nejrůznější plastiky. „Sochy a město“ vskutku komuniko�
valy. A když jsem uviděl Ještěd, kdykoliv mě jím průhled zástavbou 
obdaroval, zazářil stříbřitý objekt, nikoliv dům, vyrůstající z vrcho�
lu té hory. Její zalesněné svahy proměňují, se s lehkou samozřej�
mostí, v rotační hyperboloid, vzhůru štíhlejší a štíhlejší, s nástav�
cem pnoucím k nebi.

Memento 21. srpna bylo v ty dny už dvojnásobné. Damoklův 
meč normalizace právě zavěšovali. 

Rok 68 a pár let před
Vypadalo to zpočátku opravdu, že se společnost z vlastní vůle a po�
svém osvobozuje. A my, tehdy studenti, hlavně dychtíme pochopit 
a uchopit trendy moderní architektury a někteří troufale pokoušíme 
urbanistické vize, uhranuti strukturálními, technologickými a soci�
álními utopiemi 60. let. Chtěli jsme jiný svět!? Vzdor tomu, že per�
spektiva budovatelů montovaného, hranatého světa byla pro větši�
nu z nás nabíledni.

A tanky?
Poslání „okolo lidských osudů útočiště domovů a chrámů práce 

zdít“ nemohly ještě zavraždit.

Školka
Hlavní zaměření dům – stavba, často něčím jedinečný, jindy tech�
nický objekt coby solitér. Na nejrůznější témata se soutěžilo (kap�
le, rodinný dům pro Chytilovou, lampa, plakát sialu, značka sialu) 
a práce se prezentovaly, vzájemně jsme si je konzultovali, hodnoti�
li. Některé zdařilé práce se i realizovaly. Účast nebyla povinná a ka�
ždý nemohl být nejlepší. Názory se tříbily. Člověk se pouhou účas�
tí učil. Poznával se, i když to někdy bolelo. 

Na studii dolního centra Liberce, u Nisy, „nalehla“ skoro celá 
školka. Museli jsme počítat s drúzou obchodního centra Ještěd, 
tehdy v projektu, dnes zbořeným. Pracovalo se ve variantách, nad 
kterými jsme se svářili. I o detaily. A to sakra nebylo jednoduché. 
Později na některé úkoly vznikaly ad hoc týmy. Postupně se formo�
val „názor a výraz školky sial“, ale nikdy to nebyla „macha“ 

Příležitost dostalo i naše urbanistické vizionářství. 
Nejprve jsme dojížděli na konzultace a na termínové finiše 

do atelieru v Boženy Němcové. Na nocovky jsme u stolů střídali 
denní zaměstnance a dospávali ve spacáku, nebo nám atelier platil 
hotel. To trvalo asi do vánoc 69, či do časného jara 70.

Jedlová
A pak jsme se nastěhovali do hospody Jedlová v podhůří Jizerek, 
pod Dračím kamenem. Dům s velikým sálem byl zrekonstruován 
a vybaven pro projektování, studium, stravování i pobývání. Takový 
„buahuas“ a la Masák, který od Waltra Groppia neobkreslil, jen se 
inspiroval. Bylo to skoro romantické. A byli jsme svobodní. A za prá�
ci jsme byli osobně zodpovědní. Jedlová přitahovala vrstevníky. 
Družně se pracoval, družně se žilo.

^ Model východní části centra Liberec za Palácem Dunaj: autobusové 
nádraží a polyfunkční struktura (přelom l. 1969–70, práce kolektivu 
celé školky)
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Práce a inspirace
Jen jsem nastoupil, zadal nám Hubáček soutěžní, více méně teore�
tickou urbanistickou vizi obytného souboru budoucnosti, do měs�
ta Skellefteå ve Švédsku (Milanovi Körnerovi, Standovi Švecovi 
a mně). Rozuměli jsme si, odvázali jsme se a navrhli prostorovou 
strukturu, včetně začlenění do krajiny. Mysleli jsme to smrtelně 
vážně, dřeli jsme do termínu a model doslova uštrikovali. Odměna: 
zájezd do Egypta s CKM.

Pak jsem různě spolupracoval, než přišla nesnadná práce na už 
zmíněném centru. 

Přitom už mi začala příprava studie Chráněné krajinné oblas�
ti Jizerské Hory pro okres Jablonec n. N. (práci vedl arch. Masák, 
spolupracoval Petr Vaďura, po jeho onemocnění Václav Králíček). 
Prochodil jsem řešené území zevrubně, část s Petrem, člověkem 
vzácným a mimořádně vzdělaným… Prostudoval všechny dotčené 
územní plány (tehdy tzv. směrné). Byl jsem na konzultacích ve Žďár�
ských vrších, na různých seminářích o životním prostředí. Řešil ne�
porozumění správy CHKO…

A jak byla práce přijata? Panu architektovi Pelantovi z Jablon�
ce n. N., který ji zadával, se líbila. Protože jsme s Petrem Vaďurou 
vymýšleli a bezelstně navrhovali dle svého uvážení a Mirek Masák 
nás nechal, byl totiž poslední, kdo by příslušným soudruhům nad�
bíhal, arch. Pelant prý to zamknul do šuplíku, aby neměl průšvih 
ani on, ani my.

Ale už padal Damoklův meč normalizace!
A tak jsem se, záhy s ostatními, ocitl poprvé před normalizační 

prověrkovou komisí. A byl to „táta Hubáček“, kdo nám zabránil dát 
„čestně“ hlavy na špalek. A převedl nás přes první soudružskou ná�
strahu, s tím, že bychom byli větší volové, než ti strejci, co nás pro�
věřují, kdybychom na sebe práskli, co si myslíme!

Ale samostatnost atelieru SIAL neuhájil. Atelier byl začleněn 
zpátky do Stavoprojektu, šéfem však zůstal a další skutečné talen�
ty dál přitahoval. (Soudruzi si zřejmě netroufli na světoznámého ar�
chitekta, ale věhlas Ještědu si s chutí přisvojili.) 

Chtěl jsem se původně zvlášť zamyslet na téma „SIAL a urbanis�
mus“, už proto, že tuto vzpomínku píšu pro Aktuality. A také proto, 

že jsem se ve školce, pracuje na studii CHKO JH, cítil stranou toho 
podstatného, co se ve školce formovalo. A pak, i pro to, odešel.

Ale teprve teď, s odstupem čtyřiceti let, jsem si uvědomil, že mi 
právě školka a SIAL umožnily takovou svobodnou přípravu na prá�
ci urbanisty a územního plánovače, jaké by se mi skokem rovnou 
do reálné narudlé břečky, nikdy nedostalo. Bohudíky.

A dlouho jsem pak zůstal mašinistou.

Malé vyprávění: Někdy v zimě 69 jsem v tramvaji potkal robustního „urba�

nistu fundamentalistu“ doc. Jiřího Němce z katedry urbanismu. „Vy prý jste 

s Milanem Körnerem (urbanisti!?) u Karla Hubáčka. No… víš ?! Nóó… o ur�

banismu s ním řeč moc není…! Ale, víš, neznám u nás jiného architekta, 

který by uměl posadit barák tak, jak to dovede jen on!“ 

Sbohem pane architekte
Nebylo snadné tyto vzpomínky páčit z paměti po čtyřiceti letech 
a zůstat nad věcí. A musím si přiznat, že i ten relativně krátký čas 
v blízkosti architektů Hubáčka a Masáka ve školce, s Petrem Va�
ďurou a dalšími kamarády, byl pro mě zásadní. Profesně i osobně.

Chytrý, jemně ironický pohled pana šéfa, architekta Karla Hubáč�
ka, mě provází dodnes. Jemné výčitce v něm, myslím, rozumím.]

Vděčný Miroslav Tůma

 > Obytný soubor vč. rekreačního zázemí u města Skellefteå ve Švédsku 
(srpen a září 1969, Milan Körner, Stanislav Švec, Miroslav Tůma)
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straktní, byl před deseti lety posunut na lo�
kální a praktickou rovinu konceptem Místní 
Agendy 21 směřujícím k místní odpověd�
nosti za globální změny. Místní Agendy 21 
se transformovaly do Místních Akcí 21 
a pak, jak se zdá, se zcela rozplynuly. 20. až 
22. června 2012 se bude konat nový velký 
Summit Země – RIO+20, pojďme se proto 
společně podívat, co nám Rio 1992 přines�
lo a co bychom chtěli do Ria 2012 společ�
ně vzkázat… Vaše příspěvky, postřehy, ko�
mentáře či postery jsou vřele vítány!
Odborný garant konference: doc. Ing. arch. 
Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Vstup volný. Více informací na 
http://www.civitas�group.cz.

[ ] Architekt Pur zemřel
Osobnost královéhradecké architektury 
Ale xander Pur zemřel 19. listopadu 2011.

Budovy na sobě nenesou jména těch, 
co je navrhli, a tak pro širokou veřejnost 
zůstávají tvůrci projektů často v anonymitě. 
Narušme trochu tuto anonymitu a přiřaďme 
jméno architekta Pura k některým realiza�
cím, na nichž se v Hradci Králové podílel. 
Řadu z nich určitě znáte. Jako spoluautor 
je podepsán pod návrhem projektu Čes�
ké pojišťovny na náměstí 28. října, rekon�
strukce Klicperova divadla, studia Bese�
da, bytových domů Na Střezině, nástaveb 
panelových domů v Jungmannově ulici. 
Byl členem týmu, který zvítězil v soutěži 
na rekonstrukci Benešovy třídy. Ze sólo�
vých realizací bych připomněl třeba budo�
vu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnit�
ra ČR ve Wonkově ulici. Zajímalo mne, jak 
dokázal architekt Pur spolupracovat s ta�
kovou spoustou svých kolegů, a dozvěděl 
jsem se, že s ním „byla radost dělat“. Znal 
jsem ho osobně a vím, že to nebyla fráze. 
Zemřel člověk, který 64 let rozdával svému 
okolí chuť do života. Kdo z nás to o sobě 
může říct?

Petr Šilhánek

[ ] Členské příspěvky AUÚP ČR 
na rok 2012
Výše příspěvků na rok 2012:
•	 700 Kč,
•	 200 Kč studenti a důchodci, jejichž 

jediným příjmem je důchod.

Členský příspěvek uhraďte prosím nejpoz�
ději do 30. 6. 2012!
Platbu můžete provést:
•	 přiloženou složenkou,
•	 bankovním převodem na účet číslo 

1922930399/0800, vedený u České 
spořitelny Praha 1,

•	 výjimečně v hotovosti na jarním 
semináři.

Pro snadnější identifikaci platby uvádějte 
prosím: 
•	 své jméno do zprávy pro příjemce, ev. 

variabilní symbol – vaše rodné číslo, 
•	 specifický symbol – 2012.

V případě, že jste z jakéhokoliv důvodu 
dosud nezaplatili za rok 2011, můžete pří�
spěvky za oba roky uhradit jednou platbou.

Uhrazený členský příspěvek opravňuje 
k uplatnění sníženého poplatku na akce po�
řádané AUÚP ČR.

V případě, že neuhradíte příspěvek 
do konce kalendářního roku 2009, může 
Rada AUÚP dle článku III, odst. 6b) Stanov 
po projednání zrušit členství.

[ ] Sborník ze semináře
Sborník z akce Zeleň ve městě – město 
v zeleni (Praha�Troja, říjen 2010) vydal  br�
něnský ÚÚR – děkujeme. Účastníci se�
mináře jej už před časem dostali poštou, 
účastníci�členové Asociace s mírným zpož�
děním až nyní s Aktualitami, aby se slouči�
lo poštovné.

[ ] Z jednání rady a předsednictva 
Asociace
Členská základna. Rada odsouhlasila 
přijetí osmi nových členů. Dvěma členům 
pro neplacení příspěvků členství ukončila. 
Nyní má Asociace 254 členů. Archweek. 
Účastnilo se 37 zemí, naše prezentace 
byla hodnocena kladně. Studijní cesty. 
Afrika 2012: přihlášeno je 12 lidí, tj. do�
statečný počet. Pro rok 2013 doporuče�
no prověřit 1. Portugalsko, 2. Zakarpatská 
Ukrajina.  Další přípravy směřují do Portu�
galska. Aktuality. Rada doporučuje více 
prostoru věnovat protichůdným názorům 
zavést rubriku „Názory členů“. Zasedání 
ECTP. Hlavním tématem je umožnit urba�
nistům volně pracovat v rámci EU – stano�
vení společných podmínek vzdělání a pra�
xe. V ECTP jsou ovšem členy jak profesní 
komory, tak asociace našeho typu, kte�
ré autorizaci neudělují. Francouzský in-
stitut. Ale i jiná zahraniční kulturní středis�
ka nabízejí uspořádat odborné přednášky, 
na nás je vybrat témata. Workshop pro 
členy Asociace. Uskuteční se 30. led�
na v prostorách Fakulty stavební. Z navr�
žených témat rada doporučila a) standar�
dy, b) ZÚR – zpřesnění do ÚP. Semináře 
2012. Jarní bude věnován koncepci kraji�
ny. O seminář má zájem také MŽP. O pod�
zimním semináři se bude jednat na radě 
v lednu. 

[ ] Konference Regionální rozvoj 
a Rio po 20 letech
Fakulta ekonomicko�správní, Ústav veřejné 
správy a práva Univerzity Pardubice a Civi�
tas per Populi, o. s., pořádají 3. ročník cyk�
lu odborných konferencí Regionální rozvoj 
mezi teorií a praxí. Konference se uskuteč�
ní ve čtvrtek 31. května 2012 na Fakultě 
ekonomicko správní Univerzity Pardubice, 
Studentská ul. 84, Pardubice.

Otázky (trvale) udržitelného rozvoje, či 
později „života“, byly za uplynulých 20 let 
od Summitu Země v Rio de Janeiru široce 
diskutovány v teoretické i praktické rovině. 
Koncept Agendy 21, hodně globální a ab�

[ ]


