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Udržitelný rozvoj
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KPÚ vs. ÚP
Cena Asociace
Studentská soutěž
Švýcarsko a Caminada
Prostorová regulace

[veřejný prostor, veřejná
prostranství
Konference Asociace se koná ve dnech 21. a 22. listopadu 2013
ve Znojmě v hotelu Dukla a v Městském divadle.

Snímky: Zbyněk Ševčík a Richard Semík, Dreamstime.com

Všude okolo nás se kdysi nacházel veřejný prostor. Po dlouhá staletí naší historie si
člověk začal části území přivlastňovat a přetvářet. Zpočátku se to odehrávalo na úrovni sídel, později svými aktivitami vstoupil
také do volné krajiny. Stopy této činnosti se
do území nesmazatelně vepsaly a přechod
od veřejného k soukromému vlastnictví vnímání veřejného prostoru výrazně ovlivnil.
Co nám tedy zbývá z onoho veřejného prostoru, jak se k němu chováme, umíme s ním zacházet? Je veřejný prostor

identický s veřejným prostranstvím? Jak
je z titulu územního plánování deﬁnován?
A jestli se máme zabývat pouze veřejným
prostranstvím, jaké vyjadřovací možnosti k tomu máme? Proč naše stavební legislativa tuto důležitou složku života naší společnosti ponechává v naprosto nevyhovující
dikci zákona o obcích, když ve vyhlášce
č. 501/2006 Sb. nám přikazuje navrhovat
veřejná prostranství jako plochu s rozdílným způsobem využití?
Těch otázek je mnoho a bude velmi těž-
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ké na ně hledat odpovědi. Přesto bychom
se o to rádi pokusili. Zvolili jsme tuto problematiku jako téma další naší konference,
která nás zavede do města Znojma, města s dlouhou historií a množstvím veřejných
prostranství.
Odborný program se bude zabývat
obecnými i konkrétními aspekty problému. Na konkrétních příkladech řešení budeme demonstrovat tvorbu a realizaci různých typů veřejných prostranství a jejich
následné proměny. Určitě nás budou zajímat názory a zkušenosti našich sousedů
ze Slovenska a Rakouska. Co by bylo třeba
změnit v přístupu k veřejným prostranstvím
z hlediska legislativy, budeme rozebírat
v panelové diskusi a v jistě bohaté diskusi
všech zúčastněných.
Konference bude probíhat každý den
v jiném sále. Bude to náročnější na přípravu, ale zase pestřejší z hlediska vnímání hostitelského města. První den budeme v kongresovém sále hotelu Dukla, kde
se uskuteční i výroční shromáždění členů
Asociace, v pátek se přesuneme do městského divadla. Společenská stránka našeho setkání se odehraje v krásném prostředí
Louckého kláštera, s návštěvou vyhlášených sklepů vinařství Znovín.
Pro ty, kteří nebudou v pátek pospíchat
hned po obědě k domovu, nám zástupci města připraví zajímavou exkurzi po krásách a zajímavostech Znojma, i když, bohužel, rotunda nebude v době konference
přístupná z důvodů rekonstrukce.
Věřím, že program i místo konference
jsou natolik atraktivní, že Vás do Znojma přilákají a že se jako obvykle sejdeme ve velkém počtu. Těším se na Vás.]
Petr Durdík,
předseda AUÚP ČR

[veřejný prostor, veřejná prostranství

[ubytování,
parkování
Ubytování

Parkování
Žádné bližší pokyny nemáme. Ověřte si
možnosti u svých hotelů a penzionů, o parkovištích se dozvíte více také na stránkách
www.znojmocity.cz.]

V mapce symboly vyznačeny: H – hotel
Dukla, D – Městské divadlo, Z – Loucký
klášter, tedy ﬁrma Znovín

O možnostech ubytování ve Znojmě se
dočtete například stránkách http://www.
znojemskyseznam.cz/katalog/hotely. Možností je spousta, ale v podstatě všechny
účastníky konference jistě pojme samotný
hotel Dukla, v němž se jeden z jednacích
dnů zároveň odehrává.

Komu by velkohotel nevyhovoval a hledal by malebnější prostředí pro strávení
nocí v pěkném Znojmě, pak se nabízí jeden tip. Mark Baker, novinář a spisovatel,
autor mnoha průvodců po Praze a České
republice (Lonely Planet, Frommer, Fodor,
Dorling Kindersley aj.) na dotaz po dobrém
hotelu řekl: Lahofer, Znojmo. Je stylový,
pohodlný, skví se skvělým jídlem. O ceně
nic neříká.
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Mapy: www.mapy.cz

HHotel Dukla ***
Holandská 30, 669 02 Znojmo
tel. 515 227 239, 515 227 320
www.hotel-dukla.cz,
blazicek@hotel-dukla.cz
Ceník hotelu uvádí: 1lůžkový pokoj 530 Kč,
2lůžkový pokoj 890 Kč, 3lůžkový pokoj
1335 Kč, 4lůžkový pokoj 1780 Kč, ubytovna 290 Kč/os., turistické lůžko 340 Kč/os.
Za skupinu, na což se lze odvolat, jsou ceny
nižší a naopak za jakési „zrekonstruované
pokoje“ je cena vyšší.
Výhodou hotelu je dobrá pěší dostupnost
Louckého kláštera, tedy Znovína, kde se
uskuteční čtvrteční společenský večer.

[organizační informace

[program konference

 Závaznou přihlášku zašlete do 8. listopadu 2013 na adresu:

Téma konference: Veřejný prostor, veřejná prostranství
Místo konání: Znojmo – kongresový sál hotelu Dukla
a Městské divadlo

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Perucká 11a, 120 00 Praha 2
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu osobu (přihlášku lze kopírovat).
Preferujeme elektronické vyplnění přihlášky! Přihlašovací
formulář naleznete na webu Asociace – www. urbanismus.cz.
V odpověď na něj obdržíte e-mail s potvrzením přihlášky. Pokud vám e-mail nepřijde, pravděpodobně jste chybně zapsali svou e-mailovou adresu – kontaktujte pí Dubnou. Členové
Asociace s registrovanou platnou e-mailovou adresou obdrží
mailem výzvu k přihlášení na webu.

 Účastnický poplatek činí:
pro členy AUÚP ČR
1 300 Kč
pro ostatní
1 900 Kč
pro studenty a doktorandy
500 Kč
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře.

Čtvrtek 21. 11. 2013 (Kongresový sál hotelu Dukla)
Čtvrtek dopoledne:
• Představení města Znojma s důrazem na problematiku
veřejného prostoru
• Představení kraje
Čtvrtek odpoledne:
• Obecné charakteristiky veřejného prostoru
• Obecné charakteristiky veřejného prostoru v územním
plánování
• Příklady z praxe v územním a regulačním plánu a v územní
studii
• Zahraniční příklady – Slovensko, Rakousko
Pátek 22. 11. 2013 (Městské divadlo)

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

 Platbu poukažte na účet AUÚP ČR:
Česká spořitelna Praha 1,
č. ú. 1922930399/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: při přihlášení na webu bude automaticky vygenerován a bude Vám zaslán v potvrzovacím mailu; pokud se
přihlašujete papírovou přihláškou, uveďte své rodné číslo (nebo
jinou číselnou identiﬁkaci, kterou také vyplňte do přihlášky). Pokud neuvedete a nedáte vědět variabilní symbol, je nezbytné zaslat pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
Poplatek uhraďte hned po přihlášení na webu, příp. nejpozději k datu odeslání papírové přihlášky.
Po oddělení přihlášky lze použít část „organizační informace“ pro
potřeby účetnictví k průkaznosti účetního záznamu. (V bodech 1–4
jsou uvedeny všechny potřebné informace o pořadateli semináře.)
Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, nemůžeme vystavovat daňové doklady.

Pátek dopoledne:
• Konkrétní příklady veřejných prostranství, realizace, proměny
• Panelová diskuse
• Směr diskuse by měl být veden ke smyslu vymezení veřejných
prostranství v územních plánech a deﬁnování pojmu pro
územní plánování na úrovni územního plánu.
• Diskuse z pléna
Program je předběžný a stále se upřesňuje. Finální bude k dispozici na www.urbanismus.cz a u prezence na konferenci.]

 V případě vyčerpání kapacity sálu bude brán zřetel na pořadí
došlých přihlášek a plateb – budete obratem vyrozuměni (v přihlášce uveďte telefonický nebo emailový kontakt) a platba Vám
bude vrácena.
 Ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami – některé tipy
na vedlejší straně.

 Případné další informace o semináři podá: Ivana Dubná, mobil
723 842 212, e-mail dubna@fa.cvut.cz.]
> Loucký klášter (založen 1190, nedokončená přestavba z 18. stol.)
a Městské divadlo (Alexander Graf, 1900)
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Snímky: GuentherZ, Wikipedia

 Parkování je možné jak u hotelů pro hosty. Přehled parkovišť je
dostupný na stránkách www.znojmocity.cz.

[žatec – vlastnická práva a územní plánování
Tyto Aktuality připravujeme tak, aby ještě včas informovaly
o připravované podzimní konferenci na téma Veřejný prostor a územní
plánování. Dosud jsme ale zůstali dlužni alespoň připomenutí konference
jarní, jejímž tématem byla Vlastnická práva a územní plánování. Je to
dobrá volba pro tento rok 2013, dvě klíčová témata územního plánování,
dvě zájmové oblasti: vlastnictví a veřejný zájem. V tomto roce začala platit
novela stavebního zákona a od roku 2014 by měl platit nový občanský
zákoník. Je tedy nanejvýš potřebné, pokusit se od základu o reﬂexi
disciplíny.
Konference Vlastnická práva a územní
plánování se uskutečnila ve čtvrtek osmnáctého a v pátek devatenáctého dubna
v Žatci, přesněji v Městském divadle, a vždy
vítaný společenský večer, tentokrát v Chrámu chmele a piva, kde byli představeni autoři oceněných soutěžních projektů. Za zaznamenání rozhodně stojí komentovaná
procházka městskou památkovou rezervací
a návštěva některých pamětihodností města Žatce. Konference se tentokrát zúčastnilo pouze 170 osob, což je poměrně málo
ve srovnání s konferencemi předchozími.
Osobně jsem už také některé předchozí
konference z ﬁnančních důvodů oželel, ale
na této jsem považoval za nutné být přítomen, i za cenu krátkého zadlužení.
Konferenci zahájil předseda Asociace
architekt Petr Durdík stručným uvedením
a zdůrazněním významu předmětu konference, uvítal hosty a poděkoval hostitelskému městu, které hned nato představila jeho
starostka Mgr. Zdeňka Hamousová spolu se spolupracovníky. Účastníci konference se s uznáním vyjadřovali o zasvěceném
výkladu paní starostky a především kvitovali
(někteří možná záviděli) její vhled do problematiky územního plánování a porozumění
problémům pořizování a užívání územního
plánu.
Na vystoupení paní starostky navázalo
seznámení s územním plánem, jeho koncepcí, kterou, jak už je obvyklé, prověřuje
až užívání, které pak přináší nutnost pořizovat změny; zde i nutnost sáhnout do komunikačního řešení.
Ústecký kraj, na jehož správním území
se Žatec nachází, představila paní Ing. Jolana Novotná výkladem Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje 2011. Náročné
územně technické, environmentální i sociální podmínky kraje (př. Krušnohoří) a uplatněná regulace vedly už po měsíci k návrhu
zrušit platnost ZÚR. Její platnost však byla
obhájena. Po přehledu charakteristik kraje
a zdůraznění jeho hlavních problémových
oblastí se Ing. Novotná zaměřila na proble-

matiku Žatecka, důsledky odchodu armády
a zrušení vojenského letiště (Triangl). Dále
už jen připomenu, že byly zmíněny územně plánovací problémy kraje, jejichž dopad
a kontroverznost je minimálně celostátní:
speciﬁcké oblasti Ústecka, lomy Chabařovice, Bílina, ČSA – limity těžby (!), příprava splavnění Labe (stupeň Děčín) a sociální problematika Šluknovska. Že se územně
plánovací problematika kraje řeší v souvislostech, a to i přeshraničních, dokládá vytvoření dvojjazyčného systému Karlovarska, Ústecka, Liberecka společně se SRN.
Hostitelské město a kraj nám během
půldruhé hodiny daly, víc než výmluvně,
nahlédnout do územně plánovacích, environmentálních a lidských dramat, k jejichž
řešení hledají pomocí nástrojů územního
plánování a příslušné legislativy klíč. Nebyla přitom výslovně řeč o vlastnických právech, ale je nabíledni, že ta zde jsou, nebo
mohou být dotčena, kamkoliv noha urbanisty a územního plánovače vkročí – a zrovna
tak nevyzpytatelnost vlastnických záměrů
a fíglů všeho druhu zde denně vytváří nové
a nové právní a územně plánovací problémy.
Ředitel odboru územního plánování
MMR Ing. Tomáš Sklenář zahájil kmenové
téma konference Vlastnické právo v územním plánování a to třemi právními instituty,
které jsou užívány při realizaci změn vlastnických vztahů v území ať již uplatněním
ÚPD či dalších rozhodovacích postupů.
Jsou to: 1. dohoda o parcelaci, 2. předkupní právo a 3. náhrada za změnu v území. Podrobně rozebral důvody, podmínky
a postupy uplatňování předmětných institutů a zvláště zdůraznil změny, které přinesla
poslední novela stavebního zákona.
Následovala přestávka na oběd, za kterým jsme se rozběhli po historickém centru.
Přednáška JUDr. Jana Marečka na téma
„Vlastnická práva k nemovitostem a územní plánování“ byla náročná nejen obsaho-

vě, ale také, že byla po obědě. Zastavím
se proto jen u některých poznámek, které
jsem si udělal:
• ÚP řeší předpoklady pro vyvlastnění,
legitimuje práva vlastníků realizovat …
• rozlišujeme soukromé právo, vlastnictví,
předmět vlastnictví a vlastnické právo
• vlastnická triáda: 1. užívat,
2. disponovat a 3. držet
• priority věcných řešení územního
plánování – diferenciace uplatňování,
rozlišení postavení vlastníka podle
druhů ÚPD
• vstupy na pozemky – obsahy
jednotlivých druhů ÚPD z hlediska
vlastníků
• procesní postavení vlastníka při
pořizování jednotlivých druhů ÚPD
• námitky (různé dle druhů ÚPD)
• legitimace zkrácení na právech (různé
dle druhů ÚPD)
• vlastnické právo a mezinárodní dohody
• čl. 2 Listiny práv a svobod
• v územním plánování konfrontujeme se
soukromým právem udržitelný rozvoj
• cíle územního plánování, § 18:
koordinace veřejných a soukromých
zájmů stejně jako koordinace
veřejných a soukromých záměrů jsou
zdrojem střetů územního plánování
a soukromého práva
• je nutná legitimita, „šetrnost,
přiměřenost a minimalizace zásahu“
• opatření obecné povahy
• přezkum
JUDr. Mareček dále prohluboval výklad,
ale já už nebudu raději pokračovat, omlouvaje se čtenáři i Janu Marečkovi.
A následuje výklad JUDr. Ing. Josefa
Staši, CSc., o soudním přezkumu územně plánovacích dokumentací. Popisuje přezkoumávání zákonnosti opatření obecné
povahy, kterým se ÚPD vydává. Pravidla
a průběh soudního řízení upravuje 6. část
správního řádu.
Je to výklad přehledný a srozumitelný, ale některé, pro mě nové pojmy a souvislosti si nestačím poznamenat, a tak se
spíše soustřeďuji na dikci přednášejícího.
Na rozdíl od JUDr. Jana Marečka, kterého už dlouho znám, mám u pana Staši pocit melancholického odstupu, odlehčeného nepatrným úsměvem, který jako by říkal:
tak to vám pěkně nadrobili tím, že se územní plány vydávají podle správního řádu jako
opatření obecné povahy a tudíž podléhají
soudnímu přezkumu!?

Snímky: Miroslav Tůma

^ > Žatec je městem historie a piva a taky historie piva. Hlavní
ale byly debaty, ať u stolů kulatých, nebo rautových...
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Další přednášky byly již na problematiku
veřejného zájmu zaměřeny, na jeho vymezování a uplatňování pomocí ÚPD.
Uplatnění institutu veřejně prospěšných
staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) při řešení veřejných zájmů demonstroval Ing. Jiří Cabrnoch na příkladech protipovodňových opatření a na konkrétních
vodních dílech (Horní Heřmanovy, 7. protipovodňová stavba v Troji – zde případně
upozornil na nerealizované vyvlastnění a následné technické důsledky). Mimo jiné také
zdůraznil význam novely vodního zákona.
Ing. Josef Vlasák zevrubně popsal problematiku pozemkových úprav (PÚ), jejich
projektování a realizace, které standardně zajišťují pozemkové úřady. PÚ jsou realizovány již na 1 500 katastrech (katastr
je základní jednotkou projektu a skrze něj
je sledována i vazba na ÚPD, což pochopitelně není vždy jednoduché). Přednášející podrobně popsal postup projednávání
s vlastníky, demonstroval několik projektů
PÚ a zvláště upozornil na komplikace, které
do už tak obtížného a zdlouhavého procesu
vnesou nové dva zásadní právní předpisy:
katastrální zákon a především pak nový občanský zákoník, který například, „pro jednoduchost“ zavádí devatenáct způsobů
vlastnictví namísto pěti způsobů stávajícího občanského zákoníku, jehož platnost
má tento rok skončit…
Po přestávce na kávu následovaly další
dvě zajímavé a pro mě dost náročné přednášky, tentokrát už zaměřené nástroje reali-

Snímek: Miroslav Tůma

A tak dnes, kdy téměř s půlročním odstupem luštím své poznámky, které jsem pro
jistotu probral ještě s kolegou Mackovičem,
a přemýšlím o nich také v kontextu přípravy
podzimní konference na téma „Veřejný prostor a územní plánování“ (viz střet veřejného
zájmu a soukromého práva v územně plánovacích dokumentech a procesech, na který
ve svém příspěvku zvláště upozorňuje Jan
Mareček), připadá mi najednou část stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném
znění) věnovaná územnímu plánování, včetně prováděcích vyhlášek, zvláště té o způsobech využívání území (č. 501/2006Sb.),
naivní a bezmocná, v kontrastu k soﬁstikované právní ochraně vlastnictví. A to ještě
sotva tušíme, vlastně nedovedeme domyslet, čím překvapí nový občanský zákoník
(viz náznak v příspěvku Jana Slaniny). A tím
uzavírám klíčovou část konference věnovanou v územním plánování právu vlastnickému, rozumějme síle a vlivu vlastníků při
reálném rozhodování o způsobu využívání
území, potažmo o mantinelech vymezování veřejného zájmu.

^ Panelová diskuse moderovaná Vítem Řezáčem
zace společného záměru privátního a veřejného sektoru a veřejného zájmu:
Veřejnoprávní smlouva (Ing. arch. Antonín Kanta) jako právní institut k zajištění
spoluúčast na investování (obec + investor).
Realizace veřejného zájmu – předkupní
právo a vyvlastnění demonstrovala na příkladu Berouna Ing. arch. Dana Vilhelmová.Zde prosím čtenáře o shovívavost, že se
podrobněji nerozepíšu, protože se ve vlastních poznámkách ztrácím.
Ještě před panelovou diskusí se důrazně přihlásil Ing. Jan Slanina a vzrušeně, v několika větách upozornil na „dualismus“ (tak to nazval, viz dále jeho příspěvek)
a nesouměřitelnost vlastnického práva, kterou zavádí nový občanský zákoník, což podle jeho názoru, zkomplikuje, ne-li torpeduje některé procesy územního plánování.
Okamžitě mě to velmi zaujalo, neboť do té
chvíle jsem znal pouze chvalozpěvy poslance-předkladatele, exministra Pospíšila.
Plénum však zůstalo netečné a nereagovali ani přítomní renomovaní právníci, od kterých to Jan Slanina především očekával, jak
se mi později svěřil. Nechtěli, byli zaskočeni nebo jen unaveni?
To už jsme byli, myslím, všichni. Ale
přesto, bezradné mlčení na konferenci
o právních problémech?
První panelovou diskusi na závěr dne
moderoval prof. Ing. arch. Karel Maier,
CSc., s panelisty Ing. Štěrbou, Ing. arch.
Kantou, JUDr. Ing. Stašou, JUDr. Marečkem, Ing. Vlasákem a Ing. arch. Šindlerovou. Moderátor položil přibližně tyto tři
otázky:
• vlastnické právo – bariéra a problém,

• co by mělo/a město/obec dělat,
pokud chce spolu s vlastníky dotčené
nemovitosti přestavět,
• vyvlastnění a předkupní právo pro VPS
a VPO.
Byly to dobré náměty, Karel Maier dobrý
moderátor a panelisté dále rozvíjeli, i s vtipem, svá témata. Samozřejmě za pel-mel
přispění pléna.
A snad to bylo to nepřetržité skloňování slov vlastník, vlastník, vlastník, co mě vyprovokovalo, abych se přihlásil s poznámkou, že územní plány děláme pro všechny
obyvatele území, z nichž nemalá část nemovitosti nevlastní, a veřejným zájmem se
zabýváme také v jejich prospěch.
Z celé řady podnětných odpovědí na
moderátorovy otázky a na připomínky z pléna, ukončím povídání o prvním dni konference citací slov, kterými JUDr. Staša vlastně ukončil diskusi: „Bez vlastnického práva
by veřejný zájem ztratil své kouzlo.“
Ano, přes všechny ty problémy, jejichž
řešení je tak obtížné, a právě díky nim, má
územní plánování stále své kouzlo. Má je
opravdu!?
První pracovní den skončil. Společenský večer v Chrámu chmele a piva byl příjemný, jak prostředím, tak přátelskou atmosférou u švédského stolu, u vína i při
rozhovorech, u kterých jsem nebyl. Přesto
na mne začal doléhat jakýsi smutek a melancholie. Jenže to nebyla ta nepatrně
usměvavá melancholie, kterou jsem odpoledne oceňoval při vystoupení JUDr. Staši.
Kouzlo, o kterém jsem v předchozích větách psal, se vytrácelo.

Druhý den konference, pátek 19. 4.
2013. Moderuje Ing. arch. Vít Řezáč. Nejprve představuje oceněné školní projekty
a jejich zpracovatele. Prezentace oceněných studentských prací i práce samotné
jsou solidní, líbí se mi. V duchu oceňuji reálný pohled studentů na urbanistické problémy řešených území a poznamenávám si Jesenice u Prahy – Zelené městečko:
• suburbanizace (nedostatek MHD),
• krajiny (lidé se stěhovali za zelení?!)
hranice sídla, návrh okraje,
• bydlí tu Pražáci (?) chybí MŠ, ZŠ,
systém veřejných prostranství
v lokalitách RD (!?), křižovatky = malé
pěší zóny.
Nicméně jakýsi smutek a skepse i nad
budoucností začínajících urbanistek a urbanistů, nad reálností řešení prezentovaných
problémů mě neopouštěl. Kouzlo územního
plánování jakoby mi pořád zůstávalo skryté.
Vlastní odborný program konference pokračoval několika sondami do konkrétních
situací, z hlediska různých účastníků prosazování a realizace urbanistických a územně
plánovacích záměrů, ve kterých se vlastnické právo uplatnilo a uplatňuje, nejen jako stimul, ale i jako komplikace, někdy překážka.

Snímky: Jindřich Poláček

Jako první rozebírají problémy s vlastnickým právem jako stimulem územního
rozvoje v Roudnici nad Labem Ing. Kamila Kloubská a Ing. Jana Kubrichtová. Zdůrazňují kumulaci velkých nákupních center a pokračující tlaky na umístění dalšího.
Z příspěvku vyplývá, že uplatňování vlastnického práva má mnohdy na územní rozvoj až zničující vliv a pro město není snadné mu odolávat.
Druhý k tématu vlastnické právo jako
stimul územního rozvoje prezentuje roli investora. Ing. Leoš Anderle ze Sekyra Group
nejdříve vysvětluje, v čem spočívá „developerská hodnota“ potenciálního místa
pro lokalizaci investice obecně. Zdůrazňuje dlouhodobý podíl Sekyra Group na trhu,
což dokumentuje příklady řešení problémů
několika velkých rozvojových lokalit.
A třetí sonda, rozsudek k dopravní VPS,
byla skokem od rozkročených témat k malému velkému problému prosazení vlastnického práva. Ing. arch. Blanka Hysková, nám
vyprávěla příběh „Soud o cestách aneb
Územní plán v kolotoči“ z Čižice u Plzně.
Mohlo by se říci, že se jedná o drobnou lapálii v bezvýznamné vísce, tu poznámku jsem
z pléna dokonce zaslechl. Ale! Střet veřejného zájmu obce s jediným vlastníkem, který lze sice odmávnout „vždyť se jedná o pár
kroků navíc, pořád dobrý!“ Jenže mnohdy takováto „nic“ komplikují, znepříjemňu-
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jí a mnohdy znemožňují koncepční utváření
přívětivého veřejného prostoru (podrobnosti viz příspěvek arch. Hyskové).
Konečně při prezentaci holandských
kolegů jsem poněkud pookřál. Byly to dva
zajímavé a poučné příspěvky.
Pan Wim Nijman představil „holandský národní způsob plánování“ na dvou
projektech, přičemž se zaměřili hlavně
na otázku partnerství, to je na způsoby sladěni veřejného zájmu s vlastnickým právem. Jako možnosti spolupráce privátního
a veřejného sektoru uvedli čtyři modely:
• realizace projektu plně v režii
samosprávy
• PPP model = spojení privátního
a veřejného sektoru, které se legalizuje
právní subjektivitou
• realizace projektu je v rukách
developera, přičemž samospráva
provádí kontrolu
• smíšený model = (1 + 2 + 3)
Zásady:
• A – proveditelnost
• B – urbanismus + ekonomie
• C – tvorba PPP – před ustavením PPP
je nezbytné provést průzkum trhu
Velmi zevrubný výklad k tématu poskytla
paní Ir Karen Ammerlaan, konzultantka pro
municipality a pro sociální bydlení. Její výklad svědčil o velké zkušenosti s komunikací s veřejností a sociální empatii. Začala hlavními položkami veřejného zájmu: a) územní
plánování, b) doprava, c) životní prostředí.
A pak řekla: poldry – získávání pevniny
z moře, poldrovat znamená přežít, a k tomu
je potřeba se spojit. Tato historická zkušenost je základem zrození schopnosti dohodnout se o společných řešeních!
Kromě popisu konkrétních projektů
a celé řady podrobností, které nebudu uvádět, ještě zdůraznila, že maximální energii
je třeba věnovat přípravě projektu tak, aby
jej municipalita vzala za své.
Vrátím se k umění dohody. To je to, co
u nás při řešení a dohadování urbanistických a územně plánovacích problémů téměř absentuje.
Umění dohody. Pan profesora Fanta,
odborník na ekologii lesa, když se vrátil
z holandské emigrace a nějaký čas sledoval zdejší dění: „Vy jste tady v ČR úplně zapomněli, co je to dohodnout se. Žijete v naprostém omylu, jestliže kompromis
považujete za dohodu.“
Dobré je nahlédnout zkušenost z „malého“ Holandska v „malé“ ČR, těžší je skutečně porozumět. A nejtěžší ze všeho je poučit se!
Konferenci, její odbornou část, uzavřela opět panelová diskuse moderovaná Vít-

kem Řezáčem. Židle na podiu obsadili, kromě holandských přátel, další protagonisté
pátečního programu. Pro hlubší rozkrytí zapeklitostí tématu dne, které bych vyjádřil
jako „determinovanost územního rozvoje
vlastnickým právem“, kolega Řezáč nabídl
panelistům i auditoriu balík hutných otázek:
• Cítíte motivaci měst přilákat investice?
• Potřebuje město soukromé investice?
• Je soukromý sektor připraven
spolupodílet se na veřejných
investicích?
• Kde je největší prostor pro spolupráci
veřejného a soukromého sektoru?
• Co byste uvítal, aby měl takový projekt
úspěch?
Stručně z diskuse, aniž vždy uvedu osobu:
Vítek rozehrává: Cítíte zájem o PPP?
Holandsko: Pokles – krize.
Český developer: Praha je pohodlná a motorem je soukromý sektor, ale trochu se to
změnilo. Je otázka, jak změnit zaběhané…
Roudnice: Město neumí nic zaručit. Spolupráce s investory se nedaří.
Vítek: Co bylo motorem rozjezdu PPP?
Holandsko: Když jsou na trhu dobré podmínky. Návratnost – bylo možné poskytnout záruky/nárok.
Karen Ammerlaan: Každá strana si uvědomí potřebu toho druhého. Udržovat
plán v menším měřítku, abychom dohlédli
všechna rizika!
Český developer: Stabilita ekonomického prostředí. Zjednodušení legislativy. Občanská práva. Formalizovat důvod. Korigovat normy.
Milan Körner: U nás naprosto chybí schopnost komunikace a spolupráce veřejných
subjektů.

Tomáš Sklenář: Zásadně doporučuji nelákat investory za každou cenu! Město má
povinnost vytvářet podmínky pro územní
rozvoj! Město musí být v předstihu před investory!
Holandsko: Máme (připravuje se?) nový zákon, který zavazuje, aby byl souběžně připravován ﬁnanční plán.
Ještě závěrem. Původně jsem byl
z celého semináře dost bezradný, takže mé asi unáhlené závěry byly dost kritické. Po úmorném sepsání této zprávy
o konferenci si uvědomuji, že jsem celou
tu nakládačku tehdy vůbec nezpracoval
a už neměl čas vracet se. Až do přepsání skoro posledních slov Tomáše Sklenáře jsem postrádal artikulovanou zpětnou
vazbu z konferencí řečeného na pořizování ÚPD – obsah ÚPD. Pravda, ani Tomáš
na tuto moji, dříve nevyslovenou, výhradu přímo neodpověděl. Ale jsem přesvědčen, že jeho úvaha k tomu přímo vyzývá. A myslím, že právě tuto výzvu bychom
měli zvednout na připravované podzimní
konferenci o vztahu veřejného prostoru
a územního plánování.
Moje poznámky končí a zřejmě skončila
i konference. Musím přiznat, že si nepamatuji závěrečná slova Petra Durdíka, který jistě všem poděkoval a zcela právem pochválil
celkovou úroveň konference. No a protože
bonusem i této konference byla procházka
centrem s průvodcem (vyhlídka z radniční
věže, synagoga, okruh městem, renesanční sladovna a Chrám chmele a piva), pozval
přihlášené. Já jsem tam také byl a rozhodně jsem nechybil.]
Miroslav Tůma

[nový občanský zákoník
Rozšířený diskusní příspěvek ze semináře v Žatci ke znění nového
občanského zákoníku č. 89 /2012 Sb.
Na semináři naší Asociace 18. 4. 2013 v Žatci jsem mimo hlavní program
přednesl krátký příspěvek kritizující úvodní dva paragrafy nového
občanského zákoníku (OZ). Omlouvám se za tehdejší zkratkovitý projev
ovlivněný jednak nedostatkem vymezeného času, jednak snahou, aby
na tento příspěvek mohli reagovat dva hlavní řečníci, pánové JUDr. Jan
Mareček a JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Proto si zde dovolím doplnit své
poněkud nesrozumitelné vystoupení.
Navíc v této chvíli bez prováděcích předpisů.
Ve svém příspěvku poukazuji zejména na dva paragrafy, přes které mohou
být zkreslovány, ovlivňovány a měněny výsledky naší již dokončené práce na ÚPD,
a to pouze na základě individuálního pojetí práva jednotlivcem, který toho dosáhne
prostřednictvím znění nového občanského zákoníku, přes uplatňování práva soukromého – nezávislého na veřejném. Nový
OZ sice nenadřazuje toto právo nad veřejné, uvádí „dualismus“, ale sám předkladatel zákona cituje nálezy Ústavního soudu,
„které se přiklání k mocenskému výkladu“
zřejmě s přihlédnutím i k níže uvedenému
výroku Nejvyššího soudu, který dovodil,
že„soukromé právo požívá větší ochrany
před veřejným“.
Každý z nás se ve své praxi trápí v průběhu procesu projednání s vyhodnocením
a zapracováním připomínek, stanovisek či
námitek do územního plánu. Vše je posléze řádně ukončeno vydáním ÚPD. Připomínám, že opatření obecné povahy (OOP)

Snímky: Jindřich Poláček

Jsem přesvědčen, že se tento nový zákon
zásadně dotýká jak hlavního tématu semináře „Vlastnická práva a územní plánování“,
tak budoucího fungování české legislativy
jako celku. O možné zmatené související judikatuře nemluvě.
Je vcelku logické a z podstaty věci i vyplývá, že územní plánování a urbanismus
jsou zájmem veřejné správy a veřejnosti.
Územní plánování je přímo v rukou územních samosprávných celků, které rozhodují jak o pořízení, tak i vydání příslušné územně plánovací dokumentace v rámci svých
kompetencí.
Je to důkazem výkonu jejich suverenity
na jimi spravovaném území, kterou je nutné udržet a trvat na ní nejen v dohledném
horizontu, ale i strategicky, jako zásadním
důkazu demokratického principu práva rozhodovat na svém území v rámci svěřených
kompetencích.
Nový občanský zákoník mění, a na
tom se shodují jak renomovaní právníci
jednotlivě, tak soudcovská unie, zásadně poměry v českém právním prostředí.
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má také řádné odůvodnění. Ale za vyložený podraz a znehodnocení všeho úsilí lze
považovat individuální destruktivní intervenci napadením OOP i složitou konstrukci díla, provedeného v souladu se správním
řádem, po jeho dokončení a vydání, následným výrokem v soudním řízení. K napadení OOP je soudním řádem správním
v § 101b (1) dána neskutečně dlouhá tříletá lhůta na podání návrhu na jeho zrušení
od nabytí účinnosti.
Tyto intervence již při svém podání zřejmě předpokládají nadřazenost soukromého práva nad veřejným, která se opírá
o jeho individuální pojetí a výklad – o prosazování individuálního nebo skupinového zájmu nad veřejným, resp. obecným zájmem.
A to přitom v řízení i projednávání ÚPD
byla splněna i starobylá podmínka Velké
francouzské revoluce: pokud se veřejný zájem dotýká soukromého vlastnictví, musí
být tento případ řádně zveřejněn a veřejně projednán. A právě to se děje v územním
plánování – v dlouhém procesu projednání
a schvalování, kde se může stěžovatel vyjádřit až třikrát. Další možnost má stěžovatel
pak i v rámci územního řízení.
Tento proces však bývá v klidu (věřme,
že nikoliv záměrně) opominut a většinou
na závěr stanovené tříleté lhůty pro odvolání k soudu stěžovatel využívá této disproporce v postavení veřejného a soukromého
práva, bez ohledu na to, že v předcházejícím procesu nevyužil svého postavení k námitce, nebo byla v tomto veřejně vedeném
procesu jeho námitka či připomínka řádně
vypořádána.

Dva příklady s opačných stran:
Iniciátorem stavby je veřejná správa:
Rychlostní silnice D8. Zde se prosazuje
„skupinový“ zájem proti veřejnému a blokuje se dostavba několikakilometrové části
komunikace s poukazem na různá, převážně marginální procesní pochybení ve stavebním řízení.
Iniciátorem stavby je soukromá sféra:
Rohový dům na Václavském náměstí. Zde
se prosazuje soukromý zájem proti veřejnému – dům leží v památkové zóně/historickém jádru hlavního města. Soukromý investor poukazuje na riziko zmařené investice
a očekávání v dobré víře.
V obou případech veřejná správa tahá
v řízení za kratší konec již v současnosti.
Závěr:
Následně uvedená ustanovení občanského zákoníku považuji za přímý
útok na veřejný prostor, veřejnou správu, veřejný zájem.

Nový občanský zákoník
Poslanecká sněmovna nedávno schválila
účinnost zákona č. 89/2012Sb., občanský
zákoník, s účinností od 1. 1. 2014.
Motto: „Zákon, který neplatí vždy, není
zákonem.“ Stephen Hawking
Tento zákon významně mění nejenom
mediálně frekventovaná témata: stavba
jako součást pozemku nebo dědické právo
či způsob majetkových převodů. Pozornosti však unikají některá paragrafová znění,
zásadně měnící pozici veřejného a soukromého práva. Pozici státu. K diskusi je mnoho dalších ustanovení a samostatným problémem je naprosto nekompaktní skladba
celého zákona. Z hlediska ochrany veřejného zájmu, resp. zájmu veřejnosti, resp.
veřejného prostoru a zejména právní jistoty
z hlediska práva chránícího veřejný/obecný
zájem – veřejnost, si dovolím kritizovat dva
paragrafy z tohoto zákona.

K § 1 odst. 1
„Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé
na uplatňování práva veřejného.“

ho práva na právním pořádku obecně
a veřejném zvlášť?

Současné znění § 1 občanského
zákoníku, tedy zákona č. 40/1964
Sb.:

Dále viz Odůvodnění strana 579
předlohy:
„Soukromé právo se může deﬁnovat jen
vymezením vůči právu veřejnému. Subordinační teorie se neuplatňuje. Prosazuje se
dualizace (sic!) … Ústavní soud se však stále přiklání k mocenskému výkladu.“ (stěžuje
si zákonodárce)

Odst. (1)
„Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod,
zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.“

Naproti tomu Nejvyšší správní soud
uvádí: „Při střetu veřejného zájmu a soukromého, požívá větší ochrany zájem soukromý.“ (15. 7. 2008)
Komentář:
Z uvedeného je zřejmé, že česká legislativa bude trpět „DUALISMEM“ (předkladatel zákona to zřejmě považuje za přednost), je tedy rozpolcená a právo tedy
máme dvojí, soukromé a veřejné, přičemž soukromé požívá větší ochrany. Je
do českého právního řádu vědomě tímto
zákonem zasazen diskriminační faktor?
Tato skutečnost, tento nerovnoprávný
stav transplantovaný novým občanským
zákoníkem napříč českému právu bude
příčinou již dnes častého napadání řádně
ukončených řízení podle platného správního řádu (například řádně ukončených
stavebních řízení) následně před soudem
soukromým subjektem (zákonem zvýhodněným?). Ten ovšem v praxi může přikrývat úplně jiné zájmy.

K § 21
„Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná.“
Komentář:
Posunuje tento paragraf záměrně
stát – vzhledem k výše uvedenému (§ 1
odst. 1) – do předem nevýhodného postavení?
A dále: Znamená snad toto ustanovení, že stát je v oblasti soukromého práva roven společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, nebo je
přímo obecně prospěšnou společností?
Když vojáci vzdávají čest vlajce nebo české hymně a občané stojí v pozoru, vzdávají čest právnické osobě? V jakém vztahu je
tato právnická osoba k zahraničí?
+ + +

Komentář:
Ustanovuje snad tento paragraf výlučnost soukromého práva, a to napříč českou legislativou? Nezávislost soukromé-

Závěrem zřejmě vzniká otázka. Co se
novým OZ změnilo? Jaké je znění § 1 v současné době, že se s ním dál nedalo žít?

Odst. (2)
„Občanský zákoník upravuje majetkové
vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i práva vyplývajícího na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy
neupravují jiné zákony.“
(Co je na tomto znění úvodního paragrafu současného OZ tak nepřijatelného,
že je nutné lámat právo na dvě části! Uzákonit dualismus. Zbrojař Krupp za 1. světové války řekl, že „jeho děla spolu hovoří na obou stranách fronty“. Dočkáme
se toho i v českém právu? Že spolu takto
bude hovořit soukromé a veřejné právo?)
Závěr:
Navrhuji: zastavit účinnost nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepracovat jej.
P. S. Dodatečně se objevil názor, že zákon vydaný Sněmovnou, není zákonem fyzikálním. Jsem přesvědčen, že v zájmu
právní jistoty by každý zákon vydaný Sněmovnou takovým být měl, aby platil vždy až
do doby zrušení jeho účinnosti. A ne jako
v té SMS manželce: „Jsem na pivě, přijdu
za 20 minut. Jestli nepřijdu, tak si to přečti ještě jednou.“]
Jan Slanina

Latinský nápis na závěr „právnického“
článku nevypadá zle... Překlad: „Pamatuj piva
z žateckého chmele“

[územní plán v kolotoči soudů aneb jménem republiky
Příspěvek byl přednesen na konferenci AUÚP Vlastnická práva a územní plánování, konané v Žatci 19. 4. 2013,
a zabýval se konkrétním soudním sporem o jedno obratiště a dvě cesty pro pěší, vymezené územním plánem
v zastavěném území menší obce.
Obec s 530 obyvateli se nachází 13 km jižně od centra Plzně. Rozkládá se na obou březích řeky Úhlavy. Ze západu je lemována zalesněnými svahy, z východní strany přechází do zemědělské krajiny. Obec je pro mnoho bývalých Plzeňanů dobrou adresou.
V roce 1992 jsme pro obec zpracovali urbanistickou studii,
v roce 1994 územní plán obce a v roce 2010 územní plán podle
zákona č. 183/2006 Sb. Všechny dokumenty na sebe kontinuálně
navazují a drží jednotnou urbanistickou koncepci.

Předmět sporu
V říjnu roku 2012 obdržela obec vyrozumění od Krajského soudu v Plzni o zahájení řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu. A co bylo a stále je předmětem sporu? Jedno obratiště a dvě cesty pro pěší v zastavěném území.

Obratiště (1):
Na konci jedné úzké slepé ulice jsme vymezili v zastavěném území
obratiště a jeho realizací jsme podmínili výstavbu rodinných domů
na dosud nezastavěných zahradách, přiléhajících k ulici. Regulativy v textové části výroku umožňovaly upravit polohu obratiště v následné projektové dokumentaci dle aktuálních potřeb vlastníků.
Advokát obce pochyboval o dostatečnosti odůvodnění tohoto
obratiště. Já namítala: „Kromě zdůvodnění v územním plánu již samotné slovo obratiště vysvětluje vše – umožňuje otáčení vozidel.
Navíc každému je snad jasné, že máma s kočárkem se jen obtížně vyhne couvajícímu nákladnímu automobilu, jeho řidič jen těžko
zaregistruje dítě, které vyběhlo ze zahrady, že popeláři, pravidelně

do ulice zajíždějící, jsou nuceni couvat na hlavní ulici v nepřehledném úseku a než prázdná hasičská cisterna z ulice vyjede a najede
druhá, dům shoří.“ Advokát mi odpověděl: „Vidíte, právě toto mělo
v odůvodnění být“.
Soud však přesto oprávněnost tohoto požadavku přijal a návrh
na zrušení obratiště zamítl.

Cesta pro pěší (2):
Předmětem sporu je 20 m dlouhý úsek cesty pro pěší, která propojuje zastavitelnou plochu pro cca 14 rodinných domů s centrem
obce, je vedena po hranici stávajících zahrad a zvyšuje prostupnost územím. Cesta byla územním plánem vymezena jako veřejně
prospěšná stavba.
Zastavitelná plocha pro rodinnou výstavbu byla v ÚPO (1994)
propojena se stávající zástavbou veřejným prostorem s komunikací pro motorová vozidla v trochu jiné poloze, než je pěší cesta
v ÚP (2010). Stavební úřad totiž v průběhu času v místě veřejného
prostoru povolil v rozporu s platnou ÚPD stavbu nového rodinného
domu, a tím původní koridor zablokoval.
Při soudním projednávání soudce otevřel na internetu mapy
Google a ukázal, že při hlavní ulici obec vystavěla chodník. Pak
otevřel mapy ČUZK a přeměřil vzdálenost od jím vybraného rodinného domu v zastavitelné ploše k pohostinství jednak po trase s navrhovanou pěší komunikací, jednak po trase podél hlavní
ulice v případě, že předmětná pěší cesta realizována nebude. Pro
druhou trasu však soudce využil jinou, dosud jen územním plánem
navrženou cestu pro pěší. Soudně naměřený rozdíl ve prospěch
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sporné pěší cesty nebyl shledán dostatečným a pěší cesta byla
rozhodnutím soudce zrušena. V odůvodnění rozsudku je kromě jiného uvedeno, že navržená pěší cesta může být sice pro budoucí
obyvatele lokality příjemná, avšak hodnota příjemnosti určité skupiny obyvatel nemůže vést k zásahu do ústavně zaručeného práva vlastnického.
Soudce při svém rozhodování nevzal v úvahu, že obyvatelé nechodí jen do hospody. Někteří se i vzájemně navštěvují. V tomto případě dosahuje rozdíl obou docházkových vzdáleností mezi dvěma
blízkými domy až 500 m (641 m podél hlavní silnice, 144 m navrženou pěší cestou). Tato vzdálenost spolu s chůzí při hlavní silnici již
může představovat podstatnou zábranu, aby máma pustila své pětileté dítě samotné na návštěvu kamaráda v sousedství nebo aby se
osoba s pohybovým omezením vůbec na cestu za sousedy vydala.
Důsledky soudcova rozhodnutí na „sociální pilíř“ a soudržnost obyvatel území jsou značné.

Cesta pro pěší (3):
Předmětem sporu je i v tomto případě veřejně prospěšná stavba
cesty pro pěší v délce 45 m. Její příběh je podobný.
V roce 1992 v tomto místě končila zástavba obce a dále byla již
jen pole. Podél posledního plotu v obci vede v zemi optický sdělovací kabel a obyvatelé v tomto místě vyšlapali hojně užívanou cestu. Souvislý navazující blok stávající zástavby byl již tehdy dlouhý
220 m. V urbanistické studii obce jsme v tomto místě zakreslili veřejný prostor o šířce 8 m s obousměrnou komunikací a navazující
novou rodinnou zástavbu. Řešení bylo podrobněji ve větším měřítku rozkresleno ve výkresu objemové regulace.
V územním plánu obce z roku 1994 byl veřejný prostor na žádost vlastníka zúžen na 6 m, jeho součástí byla jednosměrná komunikace. V lokalitě byla požadována před zahájením výstavby
rodinných domů územní studie za účelem konkrétního vymezení
veřejného prostoru.
V roce 2007, kdy jsme práce na novém územním plánu zahajovali, byl již původní pozemek vlastníka rozdělen na tři stavební
parcely, aniž by byl oddělen požadovaný veřejný prostor a aniž by
byl respektován požadavek na zpracování územní studie. Původní
vlastník pozemku, dnes žalující strana, si ponechal pouze pozemek
s požadovaným veřejným prostorem. Zbývající dvě parcely prodal,
v roce 2007 již byly zastavěny rodinnými domy. V územním plánu,
schváleném v roce 2010, byl veřejný prostor vymezen již pouze
v minimální šíři s cestou pro pěší.
Soudce ve svém rozsudku i tuto cestu zrušil. V odůvodnění rozsudku konstatoval, že pozemky navrhovatele byly pro pěší komunikaci vybrány ne z toho důvodu, že by zde byla zvláštní potřeba
jejího vedení právě těmito místy, nýbrž proto, že pozemek navrhovatele nebyl prozatím, na rozdíl od sousedních pozemků, zastavěn
rodinným domem. Dále soudce uvedl, že kdokoli se bude chtít dostat od jižní části pozemku navrhovatele k jeho části severní, urazí navíc pouze 122 m k další navržené křižovatce, která mu tento
záměr umožní. Soudce však pominul skutečnost, že celková délka této zacházky je dohromady 300 m. Navíc pro zacházku uvažuje s veřejným prostorem, který je pouze navržen v územním plánu
a stejně jako předmětná cesta může být s obdobným odůvodněním
v budoucnu zrušen.
Nabude-li rozhodnutí soudu právní moci, vzdálenost dvou nejbližších veřejných prostranství s křižovatkami bude v této části
obce 340 m. Tato vzdálenost představuje například přejít ¾ historického jádra Plzně, tj. tři a půl bloku městské zástavby. Proč tedy
soudce neuvažuje s obdobnou přiměřeností i v obci?

Soudní úkony, ekonomická a časová náročnost
Soudní spor o OOP – územní plán není jen otázkou věcného řešení. Pro obec je náročný časově i ekonomicky.
Po doručení vyrozumění a výzvy Krajského soudu v Plzni o řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu
musí obec, tedy odpůrkyně, vyrozumění a výzvu uveřejnit na úřední desce obecního úřadu na 30 dnů. V této době se mohou přihlásit další osoby, které byly přímo dotčeny na svých právech a povinnostech vydáním napadeného OOP nebo ty, které mohou být
přímo dotčeny jeho zrušením.
Odpůrkyně musí do jednoho měsíce soudu předložit originály správních spisů týkajících se věci, písemné vyjádření k návrhu
na zahájení řízení a sdělení, zda trvá na nařízení jednání, neboť
o věci může soud rozhodnout i bez jednání.
Současně s vyrozuměním a výzvou obdržela obec návrh navrhovatele na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu. Návrh byl sepsán právním zástupcem navrhovatele na osmi textových
stranách.
Ve stanovené lhůtě jednoho měsíce musela obec vyhledat právního zástupce, ten se za pomoci obce, zpracovatele a pořizovatele
s věcí seznámil a sepsal vyjádření odpůrkyně (13 textových stran).
Následovala replika navrhovatele (6 textových stran) a duplika
odpůrkyně (4 textové strany). Duplice předcházely nové schůzky
obce, zpracovatele, pořizovatele a právního zástupce.
A pak byl vynesen Krajským soudem v Plzni rozsudek jménem
republiky (32 stran textu). Návrh na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu byl zamítnut, zamítnuto bylo i zrušení obratiště. V části dvou konkrétních cest pro pěší bylo opatření obecné
povahy zrušeno. Navíc se obec dozvěděla, že je povinna uhradit
navrhovatelům z rozhodnutí soudu soudní náklady řízení ve výši téměř 50 000 Kč.
Obec se s rozhodnutím neztotožnila a právní zástupce obce podal k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost. Od zahájení
soudního přezkumu uběhl jeden rok a na konečné rozhodnutí se
stále čeká.

Závěrem
Po prvních zkušenostech se soudním řízením konstatuji, že právníci kladou na rozdíl od urbanistů daleko větší důraz na textovou
část.
Zpracovatelům proto doporučuji veškeré úvahy a myšlenkové
pochody při tvorbě územního plánu zaznamenat v textu odůvodnění. Věci nám zcela jasné, logické a prosté nemusí být totiž v urbanismu neškoleným lidem, včetně soudců, zřejmé a pochopitelné.
Doporučuji přikládat drobná vysvětlující schémata, pro doložení
kontinuity v území i obrázky ze starší ÚPD.
Pořizovatelům doporučuji psát eseje při zdůvodňování námitek.
Obcím radím navázat spolupráci s právníkem již v době zpracování územního plánu a zejména před schválením opatření obecné
povahy. Vyjde to totiž dle mého názoru levněji než následné soudní
spory. Připouštím však, že ani tato spolupráce nemusí být zárukou
budoucího rozsudku ve prospěch obce.
A co soudci? Když má herec ve ﬁlmu ztvárnit chirurga, jde se
na jeho práci podívat do nemocnice. Když chce technicky vzdělaný
odborník vyučovat na střední škole, musí absolvovat pedagogické
minimum. Soudcům, alespoň tedy některým, doporučuji před vynesením rozsudku absolvovat urbanistické minimum.]
Blanka Hysková

[urbanismus a udržitelný rozvoj
K napsání tohoto článku mne přiměla skutečnost, že v poslední době často skloňovaný pojem „udržitelný
rozvoj“ se v architektuře mnohdy zužuje na nízkoenergetické stavby a nulové domy, často navíc
s problematickým dopadem na vlastní úroveň architektury. Přitom se zapomíná, že v daleko větší míře je pojem
udržitelnosti ovlivnitelný v urbanismu.
Existuje mnoho deﬁnicí toho, co je urbanismus, od kultivace krajiny
a navrhování lidských sídel, přes stavbu měst až po uspořádání veřejných prostorů, sloužících potřebám hmotného i duchovního života společnosti. V každém případě se jedná o disciplínu, ovlivňující kvalitu prostředí, vytvořeného lidskou činností.
Z hlediska udržitelnosti je jistě nutné hovořit především o využívání přestavbových území, brownﬁeldů a dalších lokalit uvnitř zastavěného území sídel, včetně rekonstrukce objektů vhodných k novému
využití a minimalizace rozšiřování zástavby do volné krajiny (nárůst
sídlišť rodinných domů kolem původních sídel, postrádající mnohdy
jakoukoliv urbanistickou koncepci). Taková řešení kladou neúměrné nároky nejen na investiční, ale i provozní náklady (absence občanské vybavenosti, neúměrné náklady na technickou infrastrukturu, narůstající dojezdové vzdálenosti, zábor zemědělské půdy…).
Vhodné intenzivnější formy zástavby však narážejí mnohdy
na platné předpisy a normy (hasiči, hygiena, hlukové limity…), které
jsou v jiných zemích mnohem benevolentnější. Porovnáme-li např.
bydlení v historických jádrech měst s bydlením v obytných souborech v okrajových částech (sídlištích), zjistíme, že prostorové nároky v centru města jsou mnohem skromnější než v okrajových lokalitách, kde bývá spousta nevyužívaných ploch bez bližší identity.
Na druhou stranu nelze zjednodušovat udržitelnost v urbanismu
pouze na ekonomická hlediska, úspory energií či alternativní zdroje.
Pojem udržitelnosti má v urbanismu mnohem širší spektrum témat, včetně například sociálních aspektů.
Vyvážený vztah individuálních a kolektivních zájmů a hodnot
v území je jedním ze základních předpokladů udržitelného rozvoje stejně jako například rovnováha sociálních struktur. Právě ta je
v poslední době stále častěji narušována narůstající migrací z jiných zemí či z jiných kontinentů. To se týká hlavně velkých metropolí, kde vznikají problémy se začleňováním migrantů do sociálního, ekonomického a kulturního života měst. Jejich koncentrace
v předměstských čtvrtích pak vyvolává sociální napětí, které mnohdy vyústí až v násilí.

Také neustálé zvyšování počtu obyvatel velkoměst a městských
aglomerací vede často ke ztrátě lidského měřítka a potlačení jejich
identity. Stále silnější developerské tlaky pořád častěji vítězí nad
skutečnými potřebami území, které jsou omezovány ve prospěch
ekonomické výtěžnosti.
V Nové athénské chartě z roku 1998, zabývající se urbanistickým
plánováním, se v souboru doporučení mimo jiné uvádí: „Měly by být
obnoveny veřejné prostory, aby se opět staly místem pro rozvoj
společenských aktivit. Mělo by se usilovat o zachování a obnovu sítě volných ploch, parků a rekreačních zařízení uvnitř měst.
Nové využití zanedbaných pozemků a opuštěných budov by
mělo navazovat na vytváření veřejných ploch a prostorů. Zejména obnova opuštěných objektů bývalých továren a kasáren
by měla být využita pro společenské a sociální funkce.“
Proč patří historická jádra k těm nejcennějším a nejvyhledávanějším místům většiny měst, proč přežila ve své podobě dodnes,
přestože, vzhledem k současným požadavkům a dostupným technologiím, z mnoha hledisek nevyhovují? Není právě to dokladem
jejich udržitelnosti, důkazem schopnosti předchozích generací
stavět svá sídla nejen úsporně, ale vytvářet obytné prostředí s dostatkem veřejných prostorů, náměstí, parků, nábřeží?
Pro většinu historických sídel jsou charakteristické jejich dominanty, významné církevní a světské stavby, viditelné z mnoha míst
a vytvářející genia loci konkrétního místa, ale zároveň usnadňující i orientaci.
Zásady udržitelnosti musí být zakotveny už v urbanistické koncepci, spočívající nejen v zachování a rozvíjení charakteru a identity určitého sídla, včetně jeho funkčního, kulturně-historického
a vizuálního zhodnocení. Úlohou udržitelnosti v urbanismu je také
zabránit nevhodným a necitlivým zásahům do historické struktury sídel, např. poškozováním jejich panoramatu neuváženým situováním nových hmotových dominant nebo popřením jejich původního měřítka.

Snímky: Milan Košař
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Příkladem, který je v přímém rozporu s výše uvedenými zásadami, mohou být satelity rodinných domů, narůstající jako „pásové opary“ kolem velkých měst a stírající měřítko a charakter původních rostlých venkovských obcí, kde z důvodů „ekonomického
vytěžení území“ většinou úplně chybí veřejné prostory pro setkávání lidí. To vede často až k nežádoucí segregaci nových obyvatel od původních.
Významnou roli v udržitelnosti sídel hraje doprava a dopravní
obslužnost. Nárůst individuální automobilové dopravy v posledních
letech je jedním z nejvýraznějších faktorů, ovlivňujících negativně
kvalitu života ve většině městských center.
Vhodná lokalizace bydlení a pracovních zón s výrazně větší podporou smíšených území snižuje potřebu dojížďky za prací a zlepšuje dopravní obslužnost. Současně je třeba mnohem víc rozvíjet
a prosazovat ekologické formy veřejné hromadné dopravy.

Udržitelný rozvoj sídel tak předpokládá nejen úsporu energií,
ochranu neobnovitelných zdrojů, fungující dopravní systém, prosperující ekonomiku, fungující a dostatečnou občanskou vybavenost a rovný přístup ke zdrojům, zejména s ohledem na nárůst
počtu obyvatel, ale znamená rovněž navrácení života do ulic a náměstí, uvolňování městského parteru ve prospěch pěších a cyklistů na úkor automobilové dopravy, vytváření podmínek pro setkávání
lidí na veřejných prostranstvích, přitažlivých svým mobiliářem, zelení, vodními prvky nebo výtvarnými díly a drobnou architekturou…
Jde o celý soubor opatření, která se musí promítnout také do
změn a úprav současně platné legislativy, potažmo do územně plánovacích dokumentací, ale především do přístupu a myšlení celé
společnosti.]
Milan Košař

[ochrana půdy a územní plánování
Základní důvody ochrany půdy
Za globální důvod ochrany půdy lze považovat skutečnost, že
všechna suchozemská společenstva, tedy i lidská společnost,
jsou existenčně závislá na půdě. Půdní poměry determinují jejich
základní životní podmínky.
V měřítku ČR je nutné mít na zřeteli další skutečnost. Vodní
zdroje na území republiky jsou doplňovány pouze atmosférickými
srážkami. Zásoby podzemních vod dlouhodobě klesají. Výši podílu
srážek, které bez efektu opustí území republiky vodotečemi nebo
výparem, významně podmiňuje charakter území, na který srážky
dopadnou.
Urbanizované území, které je typické vysokým podílem zastavěných a zpevněných ploch, výrazně přispívá k urychlenému povrchovému odtoku a ke zvýšenému výparu. Naopak vodní retenci příznivě ovlivňují lesní porosty a zemědělská půda.
Řešení územního plánu vytváří rámec pro výhledový charakter
území. Navrhuje rozčlenění území na plochy s rozdílným způsobem
využití. Každé ploše přitom určí hlavní způsob využití a mimo jiné
může stanovit přípustný podíl zastavěných a zpevněných ploch, či
povinnost zadržet srážky na ploše, na kterou dopadnou.
Funkce půdy, které jsou hlavním důvodem její ochrany, lze rámcově rozlišit na produkční a mimoprodukční. Produkční funkci půdy
lze přirovnat k obnovitelnému zdroji energie, protože prostřednictvím fotosyntézy je produkována biomasa. Zelené rostliny představují tyglík, ve kterém proces fotosyntézy probíhá. Využívají sluneční energii, která na rostliny dopadá. Kořeny čerpají z půdy živiny
a vodu. Jsou to sice informace, které jsme získali již v mateřské
škole, ale je vhodné čas od času si je připomenout. Půda a její produkční potenciál představuje nenahraditelnou součást výše uvedeného „věčného“ zdroje energie.
Produkce potravinářských komodit na zemědělské půdě stále
patří k nejjistějšímu způsobu zajištění výživy obyvatel. S narůstající mírou globalizace se na českém trhu potravin stále více uplatňují
importované potraviny. Na českém trhu dominují levnější produkty
ze zahraničí.1 Průměrné a mírně podprůměrné přírodní podmínky
na území ČR neumožňují tuzemskému zemědělci dlouhodobě konkurovat zemědělcům s komparativními výhodami těch, kteří hospodaří na území s příznivějšími přírodními podmínky.

1 Cenu potravin samozřejmě ovlivňuje řada dalších faktorů, ale komparativní výhoda
příznivějších přírodních podmínek hraje významnou úlohu.

Současná možnost dovozu levnějších potravin ze zahraničí však
nemůže být odůvodněním trvalého záboru ZPF. Tímto argumentem
jsou totiž občas obhajovány plošně náročné investice. Globalizaci však také doprovází globální rizika. Například dovoz levných potravin může být z nejrůznějších důvodů dlouhodobě přerušen nebo
zcela znemožněn.
Proč tedy „doma“ pro krátkodobý efekt trvale znehodnocovat
potenciál území k udržitelnému zemědělskému hospodaření? Je
zabírána nejkvalitnější zemědělská půda pro výstavbu rozsáhlých
skladových areálů, překladišť, montoven apod. Zahraniční investoři vyžadují rozsáhlé plochy v rovině, s dobrými podmínkami pro zakládání staveb. To splňuje zejména orná půda zařazená do 1. třídy
ochrany. Investoři však s velkou pravděpodobností v průběhu 20–
30 let z ČR odejdou za zajímavějšími ﬁnančními pobídkami nebo
levnější pracovní silou.
Z opuštěných areálů se ale úrodná pole znovu nestanou. Přitom
jsou realizovány globálně univerzální projekty, které jsou jen „usazeny“ do konkrétního terénu. Jednou je to v Asii, podruhé ve střední či východní Evropě. Z tohoto hlediska přišla Evropská úmluva
o krajině2 do ČR pozdě. A kdoví, zda by byla dostatečně silným argumentem.
Mimoprodukční funkce půdy mají v tržním prostředí výrazný handicap. Obtížně se vyjadřuje jejich ekonomická hodnota. V rámci
projednávání záboru půdy, například pro výrobní zařízení, lze argumentovat přínosem nových pracovních příležitostí či tvorbou HDP.
Existují sice pokusy vyjádřit i ﬁnanční hodnotu mimoprodukční funkce (tzv. ekosystémové služby), ale dosavadní výsledky nejsou ve stávající společnosti akceptovatelné. Je to jako když se dozvíte, že nejbližší sluneční soustava je vzdálena 30 světelných let. Víte, že i kdyby
to byla jen desetina, nikdo z lidí tam nedoletí. A žádný investor znehodnocenou ekosystémovou službu v uvažované výši nezaplatí.
Mimoprodukční funkce jsou sice ve veřejném zájmu, ale plní je
pozemky, které jsou převážně v soukromém vlastnictví. A institut
vlastnictví lze omezit, jak vyplývá z ústavy, resp. listiny základních
práv a svobod, jen za splnění tří podmínek. Musí to být v souladu se
zákonem, za náhradu a ve veřejném zájmu. Přitom u většiny mimo2 „Ochrana krajiny“ dle této úmluvy znamená činnosti směřující k zachování a udržení
význačných nebo charakteristických rysů krajiny, odůvodněné její dědičnou hodnotou, vyplývající z její přírodní konﬁgurace a/nebo z lidské činnosti; globální charakter
urbanistického a architektonického řešení výše uvedených zařízení v žádném případě nepřispívá k ochraně dědičných hodnot.

produkčních funkcí lze obtížně určit či odůvodnit, která parcela je
ještě potřebná pro plnění mimoprodukční funkce.
Mezi mimoprodukční funkce půdy jsou zařazovány:
• retenční schopnost půdy, tj. jednak schopnost půdy vázat
vodu v orniční vrstvě 3 a jednak umožnit srážkové vodě prolnout
půdním proﬁlem a doplnit zásoby podzemních vod;
• zemědělská krajina zahrnuje též biotopy (vhodné prostředí) pro
nelesní přírodní a přírodě blízké organismy;
• zemědělská krajina v zázemí sídel může představovat prostor
s potenciálem pro každodenní a krátkodobou rekreaci jejich
obyvatel;
• zemědělská půda představuje nedílnou součást kulturní
krajiny, která má v našich podmínkách obvykle mozaikovitý
charakter. Členění půdního fondu patří mezi základní
charakteristiky místa krajinného rázu.
Další mimoprodukční funkce půdy bez přímé vazby na územní
plánování nejsou uvedeny.

Územní plánování z hlediska ochrany půdního fondu
Proces územního plánování vyplývá ze zákona a mimo jiné speciﬁ kuje veřejný zájem a zajišťuje jeho územní ochranu. Má tedy všechny předpoklady zabývat se ochranou půdního fondu.
Relativně konkrétní možnosti ochrany půdy poskytuje zejména
proces pořízení územního plánu. Území je řešeno v dostatečně podrobném měřítku (obvykle 1 : 5 000) a přitom se zabývá celým
správním územím řešené obce. To umožňuje diferenciaci územních
limitů, posoudit požadavky na změny využití území a zohlednit vazby, které se v řešeném území vyskytují.
Řešení územního plánu mimo jiné:
• Navrhuje urbanistickou koncepci, která by měla být
formulována mimo jiné i s ohledem na kvalitu a funkce půdy
v zázemí sídel. Vhodně navrženými urbanistickými koncepcemi
jednotlivých sídel, lze preventivně chránit nejhodnotnější části
půdního fondu v řešeném území.
• Vymezuje zastavitelné plochy, čímž se rozhoduje, která
půda může být zabrána. Z hlediska ochrany půdy je důležité,
jaká kritéria byla použita pro vymezování zastavitelných ploch.
Může se jednat o pouhý zákres požadavku vlastníka. Nebo
může jít o vymezení zastavitelných ploch, které představuje
přijatelný kompromis mezi požadavky investora, navrženou
urbanistickou koncepcí sídla a zohlednění kritérii ochrany
půdního fondu.
• Navrhuje pro sídlo odůvodněně podložený rozsah
zastavitelných ploch. Nedostatečný rozsah rozvojového
území se může nepříznivě promítnout do výhledového plnění
funkcí, které pro řešené sídlo vyplývají z jejího významu
ve struktuře osídlení. Na druhé straně předimenzovaný
plošný rozvoj „na zelené louce“ nebude motivovat investory
k využití stávajících rezerv v zastavěném území, k přestavbě
nevyhovujících ploch či brownﬁeldů.
• Navrhuje koncepci uspořádání krajiny. Jejím prostřednictvím
lze diferencovat řešené území i z hlediska zvýšeného významu
té které funkce půdního fondu. Zvýšený ekologický význam
segmentu krajiny lze územně ochránit jeho vyznačením jako
plochy přírodní. Části území se zvýšeným vodohospodářským
významem lze pokrýt plochami vodními a vodohospodářskými.
Území relativně nejvhodnější pro zemědělství lze zahrnout
do plochy zemědělské. Vyhláška č. 501/2006 Sb. v aktuálním
znění nabízí celkem 19 druhů ploch s rozdílným způsobem
využití. V případě potřeby lze odůvodnit další typ plochy.

Veřejný zájem v územním plánu, tj. včetně ochrany půdy, mají
hájit všechny tři „zúčastněné osoby“ v procesu pořízení územního plánu. To vyplývá z autorizace projektanta, odborné způsobilosti pořizovatele a z poslání pověřeného zastupitele obce. Bohužel na všechny tři lze vztáhnout přísloví o bližší košili než kabátu.
Projektant se snaží získat a udržet zakázku za každou cenu. Již
dlouhodobě existuje převaha nabídky projektových prací. Zastupitel musí zohlednit blížící se horizont voleb, ve kterých má zájem
předložit konkrétní úspěchy rozvoje obce. Například tím, jak velkoryse jsou v územním plánu navrženy zastavitelné plochy. Ani pořizovatel nemá nic jistého. Dosud chybí institut „deﬁnitivy“ pro státní úředníky. To jsou slabiny obhajoby veřejného zájmu na ochraně
půdy ve střetu se silným investorem.
Zákon o ochraně ZPF patří mezi služebně nejstarší zákony, které vznikly po roce 1990. Je ve „dvojím ohni“. Část ekologické veřejnosti pohlíží na zemědělství, a tím na zemědělskou půdu, jako
na „škůdce“ přírody a životního prostředí. Pro investory, podnikatele a část politické reprezentace zas představuje ochrana půdy zbytečnou brzdu okamžitého rozvoje obce či města. A ten je nejrychlejší při výstavbě na „zelené louce“.
Ochrana zemědělské půdy je proto již delší dobu v patové situaci. Hrozí riziko, že rozsáhlejší novela zákona by jej učinila ještě více bezzubým. Přitom by bylo potřebné odpovídajícím způsobem reagovat na 20leté zkušenosti s vývojem tržní společnosti,
lépe zohlednit vazby na institut vlastnictví a lépe promítat stávající
formy užívání zemědělské půdy. Zákon totiž vznikl v době, kdy takových zkušeností bylo málo a reagoval do značné míry na zkušenosti s ochranou ZPF v předchozích společenských podmínkách.
V době vzniku zákona byla představa, že územní plánování přispěje k preventivní ochraně ZPF tím, že v území identiﬁkuje zemědělskou půdu se zvýšenou hodnotou či významem. A následně
urbanistické řešení vytvoří územní předpoklady k jejich ochraně.
Bohužel tuto preventivní úlohu územní plánování neplní.
V současné době se jen kvantiﬁkuje navržený zábor půdy. Ale
součet předpokládaného záboru není s čím porovnávat. Neexistuje podklad, na základě kterého by bylo možné posoudit, zda není
v řešeném území požadovaný zábor předimenzovaný či neúměrně vysoký. A lze vůbec takový exaktní údaj stanovit? Na základě jakých kritérií? Takže záleží jen na úsudku příslušných orgánů ochrany ZPF a zejména na politické vůli či nevůli zábor povolit.
Stanovení dlouhodobých limitů a odpovídajících trendů pro zábory ZPF v jednotlivých regionech ČR by měla být záležitost odborné diskuse širokého spektra relevantních odborníků. Takováto
diskuse však dosud nebyla na pořadu dne. Zejména nemá oporu
v politické sféře, která má jiné priority.
Mezi základní podmínky udržitelného rozvoje patří zajištění udržitelného rozsahu zemědělské půdy. Jenže bohužel udržitelný rozvoj se „smrskává“ na aktuální volební období. A na ty čtyři roky je
půdy zatím dost.
To, že zákonu o ochraně ZPF zase hrozí jeho oslabení, naznačuje současná iniciativa senátorů na snížení odvodů za zábor zemědělské půdy. Jenže odvody představují prakticky jediný účinný
nástroj, který funguje v tržním prostředí.
Česká republika se přihlásila k udržitelnému rozvoji. Rozsah,
struktura a kvalita zabírané zemědělské půdy patří k hlavním indikátorům udržitelného rozvoje v tematické oblasti ochrany zemědělské půdy. Bohužel dosavadní narůstající trend záborů ZPF nasvědčuje tomu, že se z hlediska půdy chováme ke generacím příštím
spíše jako „krkavčí rodiče“, kteří se řídí heslem „po nás potopa“.]
Vladimír Mackovič

3 A tím umožnit existenci a vývoj rostlin.
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[standardní kvalita územního plánu
jako podklad pro stanovení ceny
Zde přetištěný text je informací o činnosti pracovní skupiny Územní
plánování, urbanismus a krajina v srpnu 2013 pro bulletin ČKA.
Většina z nás se domnívá, že víme, co je
dobrý územní plán. Pokud se ucházíme
o zakázku, hovoříme o plánu, který přináší vizi, je inspirativní, dostatečně pružný,
schopný reagovat na proměnu podmínek,
o plánu, který umožňuje vznik odvážně pojaté moderní architektury a přitom bezpečně chrání hodnoty území. Zároveň musíme myslet na uživatele, kterým je veřejnost,
politici, úřady územního plánování a zejména stavební úřady. Ti ocení hlavně přehlednost, srozumitelnost, věcnost a přesné,
o předpisy opřené formulace.
Komplexnost pohledu na území, jako
na organismus s mnoha funkcemi, je
u nás tradiční. Na územních plánech spolupracoval vždy tým složený z mnoha odborníků na různá témata, neboť panovalo přesvědčení, že právě tato rozmanitost
pohledů zajistí městu harmonický územní plán pro uvážený, všestranný a přiměřený rozvoj. Po revoluci územní plánování
reagovalo na demokratizaci poměrů mimo
jiné snahou o zapojení veřejnosti do procesu přípravy a projednání územních plánů,
týmy byly rozšířeny o experty na participaci veřejnosti a ekonomy. Řešení sídel se
rozšířilo na celé správní území měst a obcí,
mnohem více se uplatňují odborníci na řešení krajiny.
Proti naplnění těchto velkých ambic kladených na územně plánovací dokumentaci
pro města a obce stojí již několik let trvající pokles cen územních plánů způsobený
praxí výběrových řízení na zhotovitele veřejných zakázek, kdy jediným kritériem výbě-

ru je často jen cena. ČKA na tento neblahý
stav, který se dotýká všech oborů architektury i stavebnictví, průběžně reaguje. Zejména je to podporou soutěží o návrh
a vypracováním standardů.
Obhájit cenu za územní plán je možné jen v případě, že přesvědčíme veřejnost o významu kvality a komplexnosti plánu. V tom lze hodně udělat prostřednictvím
práce s veřejností, médií, škol. Prezentací kvalitních příkladů. Současně, chceme-li se opírat o jakýkoliv výkonový a honorářový řád, měli bychom umět našim klientům
– městům a obcím – říci, co jim za danou
cenu nabízíme.
Proto komora pracuje na standardech
pro územně plánovací dokumentaci, mimo
jiné pro územní plán. Standardy prošly v minulém roce vnitřní oponenturou komory
a byly zaslány k vyjádření i MMR. V tomto
roce byly upraveny v souladu s novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
Standardy výkonů a činností autorizovaných osob v územním plánování mají v oddíle věnovaném územnímu plánu dvě základní části:
• standard výkonů projektových prací
v rámci územního plánu a součinnost
při pořizování,
• obsah dokumentace územního plánu.
Ve „standardech výkonů“ je celý proces
tvorby územního plánu rozložen do výkonových fází s určením činností projektanta,
pořizovatele a zadavatele (města či obce).
U projektantů jsou striktně odděleny standardní činnosti (vyplývající ze zákona, re-

spektive vyhlášek) od činností nadstandardních. Obsah dokumentace územního
plánu je rozpracováním požadavků zákona
a prováděcích vyhlášek s komentářem.
Právě na tuto část standardů navazuje pracovní skupina ČKA pro územní plánování, urbanismus a krajinu zpracováním
modelu pracnosti, respektive nákladů
na územní plán pro několik velikostních
kategorií měst a obcí (např. o 200, 500 až
700, 2 000, 10 000 obyvatelích). Aproximací může být aktualizována tabulka pro
stanovení orientační pracnosti v závislosti
na počtu jejich obyvatel.
Cenu konkrétního územního plánu lze
dopočítat vynásobením pracnosti koeﬁcienty (v podstatě dle „tradičního“ modelu
stanovování cen za územní plány) a hodinovou sazbou. Z dříve používaných koeﬁcientů
doporučujeme uplatnit koeﬁcient za zvláštní podmínky a za rozlehlost území.
Hlavním problémem však není schopnost doložit zadavateli pracnost, respektive cenu za nabízenou práci. Je to soupeření architektů o zakázku ve výběrových
řízeních nabízením dumpingových cen,
tedy takových cen, které nepokryjí ani náklady na zakázku, má-li být standardně
zpracována.
Pracovní skupina Územní plánování, urbanismus a krajina doporučuje dodržení alespoň minimálních cen pokrývajících náklady. Hledá způsob, jakým
přesvědčit architekty o nezbytnosti dodržování těchto „bezpečných“ cen, které jsou podmínkou kvalitní práce, přežití našich ﬁrem a ve výsledku zachování
důstojnosti naší profese.]
Vlasta Poláčková

[o zbytečném střetu komplexních pozemkových úprav
a územního plánu
Úvod
V odborné veřejnosti jsou časté diskuse
o problematických vazbách mezi územním
plánem a komplexními pozemkovými úpravami. V tomto případě mám na mysli situaci,
kdy je vydán územní plán, a pro dané území se mají zpracovat komplexní pozemkové
úpravy. Projektant KPÚ je logicky vázán řešením, které vyplývá z vydané územně plánovací dokumentace.

V další části textu budu polemizovat
s mírou přesnosti, která se má dodržet při
průmětu opatření navržených územním plánem do řešení komplexních pozemkových
úprav. V zemědělské krajině se může například jednat o upřesňované prvky územního
systému ekologické stability, o návrh účelové komunikace pro posílení prostupnosti krajiny, o návrh protierozních opatření pro
snížení erozní ohroženosti území, o navrže-

ný suchý poldr, který má přispět k protipovodňové ochraně sídelní soustavy.
Digitální forma zpracování ÚP plánu umožňuje transformaci jeho řešení až do parcelní kresby. A dotčené orgány tak mohou kontrolovat projektanta KPÚ,
zda promítl navržené opatření přesně podle územního plánu. Nepomáhají logické
a exaktní argumenty projektanta KPÚ, kterými odůvodňuje nesmyslnost požadované

přesnosti. Posun problematického opatření, byť jen v řádech metrů, není akceptován
pro nesoulad s řešením ÚP.
Důvodů, proč není vhodné mechanicky
přenášet řešení územního plánu do komplexních pozemkových úprav je řada.
Z technických důvodů lze uvést následující příklady. Oba dokumenty se zpracovávají nad kvalitativně jinými mapovými podklady. Komplexní pozemkové úpravy mají
zjištěný a zaměřený aktuální stav využití
území. Zpracovatel územního plánu transformuje výškopis do katastrální mapy z map
1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. V rámci pozemkových úprav je výškopis řešeného území
zaměřen v terénu. Aktuální výškopis a reálný stav využití zemědělské krajiny ovlivňuje
například umístění prvků ÚSES a protierozních nebo protipovodňových opatření, trasování účelových komunikací apod. Projektant KPÚ, na rozdíl od projektanta ÚP, musí
své řešení dohodnout se všemi dotčenými
vlastníky, musí zohlednit u navržených opatření jejich ekonomickou náročnost. Proto potřebuje určitý „manévrovací prostor“
pro konečné umístění navržených opatření.
Mechanické „překlopení“ územního plánu
mu tento prostor často nenabízí.
Následně se hledá komplikovaná a časově náročná cesta úprava řešení územního plánu. Změnou územního plánu se
do jeho řešení promítne reálná, prověřená
a odůvodněná lokalizace dle rozpracovaných KPÚ. Tím se dosáhne kýženého souladu a KPÚ je možné dokončit. Přitom se
vlastně jedná o konfrontaci, kterou považuji za zbytečnou. K chybě totiž došlo již při
zpracování a projednávání územního plánu. Toto své tvrzení odůvodním v následující části příspěvku.

Rozbor problému
Legislativní východiska
Vydaný územní plán má charakter právního dokumentu a musí být tedy v souladu
s právními předpisy. Je tedy potřeba posoudit, co z příslušných ustanovení vyplývá pro
vazby územního plánu a komplexních pozemkových úprav. Daného problému se týkají zejména následující paragrafy.
Pojmy stavebního zákona z roku 2006
• § 43 – územní plán
Stavební zákon vymezuje rámec řešení jednotlivých typů územně plánovací dokumentace. Územnímu plánu přísluší podle § 43
zákona č. 183/2006 Sb.:
• stanovení základní koncepce rozvoje
území obce,
• ochrana hodnot území obce,
• stanovení plošného a prostorového
uspořádání území obce,

• stanovení koncepce uspořádání
krajiny,
• stanovení koncepce veřejné
infrastruktury.
K vyjádření těchto koncepcí může řešení územního plánu využít:
• vymezení zastavěného území,
• vymezení ploch a koridorů zejména pro
• zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající
zástavby,
• obnovu nebo opětovnému využití
znehodnoceného území,
• veřejně prospěšné stavby,
• veřejně prospěšná opatření.
Územní plán pokryje celé správní území
obce plochami s rozdílným způsobem využití. Pro vymezené plochy a koridory stanoví územní plán:
• jejich hlavní využití,
• podmínky jejich využití.
Krajiny se nejvíce týkají plochy zemědělské, plochy lesní, plochy přírodní, plochy
vodní a vodohospodářské, plochy smíšené
nezastavěného území, případně plochy těžby nerostů a plochy rekreace. I těmto plochám musí územní plán stanovit způsob
a podmínky využití. Podmínky využití musí
být využitelné a ověřitelné na úrovni územního rozhodování (podmínkou nemůže být
například orba po vrstevnici, přípustná dávka hnojiv, spektrum pěstovaných plodin,
druhová skladba dřevin v lese apod.).
Dílčí závěr č. 1
Územní plán stanovuje koncepci rozvoje
území obce. Pokud je potřeba v řešeném
území lokalizovat konkrétní záměr (například veřejně prospěšnou stavbu či veřejně
prospěšné opatření), je pro něj vymezena
plocha nebo koridor.
Pro vyjasnění pojmů plocha a koridor
musíme opět nahlédnout do stavebního zákona. V jeho úvodních ustanoveních je vysvětleno, co se rozumí pojmy, které používá.
§ 2 – základní pojmy
• plochou se rozumí část území, která
je tvořena jedním či více pozemky
nebo jejich částí, která je vymezena
v politice územního rozvoje, zásadách
územního rozvoje nebo územním plánu,
popřípadě v územně analytických
podkladech s ohledem na stávající
nebo požadovaný způsob jejího
využití a její význam.
• koridorem plocha vymezená pro
umístění vedení dopravní a technické
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infrastruktury nebo opatření nestavební
povahy
Posuzované vazby územního plánu
a komplexních pozemkových úprav lze analogicky 1 přirovnat vazbám územního plánu
a regulačního plán. Proto je vhodné uvést
obsah pojmu regulační plán citací ze stavebního zákona.
§ 61 – regulační plán
Regulační plán (RP) stanoví v řešené
ploše podrobné podmínky:
• pro využití pozemků,
• pro umístění a prostorové uspořádání
staveb,
• pro ochranu hodnot a charakteru
území,
• pro vytváření příznivého životního
prostředí.
Regulační plán může nahradit v některých částech územní rozhodnutí, kterými se umísťují stavby nebo zařízení,
mění využití území a chrání důležité zájmy v území.
Dílčí závěr č. 2
Umístit stavbu či opatření související se
změnou využití území lze až v procesu
územního řízení. Regulační plán může nahradit některá územní rozhodnutí, ale tato
možnost není dána územnímu plánu. Komplexní pozemkové úpravy řeší území v obdobné míře podrobnosti jako regulační
plány. Stejně jako u regulačních plánů navržené řešení odsouhlasují vlastníci dotčených pozemků. Projednávání těchto dokumentů se obvykle účastní potenciální
investor připravovaného záměru. Na rozdíl
od RP a KPÚ neřeší územní plán vlastnictví ani ﬁnanční náročnost realizace navržených opatření.
Shrnutí rozboru
Z analýzy legislativních východisek vyplývá,
že plochy a koridory vymezené v územním
plánu nemohou být považovány za konkrétní umístění stavby či opatření. Pro srovnání lze uvést příklad s plochou pro bydlení,
která je v územním plánu jedním z průmětů
navržené urbanistické koncepce. Ale teprve v regulačním plánu nebo v územním rozhodnutí jsou vymezovány parcely pro konkrétní rodinné domy a související záležitosti
(komunikace, parkoviště, zeleň apod.).
Obdobně územní plán může v rámci návrhu koncepce uspořádání krajiny vymezit
speciﬁcké plochy (segmenty krajiny), kte-

1 V jednom z dřívějších znění stavebního zákona byly
komplexní pozemkové úpravy považovány za jednu
z možných forem regulačního plánu.

ré jsou potenciálně ohroženy erozí, mají potenciál pro realizaci protipovodňového krajinářského opatření nebo má na nich být
založen prvek ÚSES apod. Potenciál těchto ploch pro realizaci obdobných krajinných
opatření je nutné promítnout do podmínek
jejich využití. Až v dalších plánovacích či
projektových fázích se navržená opatření
vyprojektují a umístí. Teprve komplexním
pozemkovým úpravám (regulačnímu plánu
nebo dokumentaci pro územní rozhodnutí) přísluší:
• vyřešit (vyprojektovat) potřebné
opatření,
• umístit je v rámci vymezené plochy
na konkrétní pozemky či jejich části,
• vyřešit vlastnické vazby k dotčeným
pozemkům,
• zabývat se ekonomickými parametry
projektovaného opatření.
Základní důvod konfrontace tedy spočívá v tom, že územní plán nemůže umisťovat
konkrétní stavby či opatření. Navazujícímu
projektantovi (komplexních pozemkových
úprav, regulačního plánu, dokumentace
k územnímu řízení) by měla plocha či koridor, které vymezil územní plán, poskytnout
dostatečnou míru variability pro umístění
jím projektované stavby a opatření.
Jak tedy předcházet takovýmto zbytečným konfrontacím územního plánu a komplexních pozemkových úprav? Formou příkladu dobré praxe je uveden postup, který
by měl eliminovat zbytečné konfrontace řešení ÚP a KPÚ.

informační zdroje 2 umožní rámcovou diferenciaci území z hlediska potenciální erozní ohroženosti. Získané informace využije projektant ÚP jako jeden z podkladů pro
návrh koncepce uspořádání krajiny. Na základě získaných exaktních podkladů o erozi
odůvodní rozmístění a rozsah ploch potenciálně erozně ohrožených. Plochy musí být
vymezeny tak, aby na jedné straně umožnily umístit protierozní opatření. Na druhé straně nesmí rozsah a podmínky využití plochy nadměrně omezovat jiné způsoby
využití území. V odůvodnění ÚP speciﬁkuje
způsob a důvody, na základě kterých navrhl koncepci protierozní ochrany území, rozmístění a rozsah ploch, na kterých je potřeba realizovat protierozní opatření.

Doporučené řešení

ad) Dotčené orgány
Při projednání návrhu územního plánu se vyjádří relevantní orgány k navržené koncepci protierozní ochrany. Jedná se zejména
o pobočku Státního pozemkového úřadu4,
která se k příslušnému územnímu plánu vyjadřuje. Případné pochybení či nedostatky
řešení koncepce uspořádání krajiny, speciﬁkuje a odůvodní ve svém stanovisku. Pořizovatel územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů. Na základě
výsledků projednání a vyřešení rozporů je
upraven návrh územního plánu.

Příklad dobré praxe je demonstrován
na protierozní ochraně území. Zabývat se
erozní ohrožeností řešeného území ukládají příslušné právní předpisy jak územnímu
plánu, tak komplexním pozemkovým úpravám.
ad) Projektant územního plánu
Projektant územního plánu využije při
jeho vyhotovení relevantní podklady, které jsou k dispozici. Čerpat by měl zejména z územně analytických podkladů (ÚAP).
Přísluší jim to, protože projektantovi územního plánu mají poskytnout podstatnou
část průzkumů a rozborů správního území obce. Vyhotovení podkladů pro rozbor
udržitelného rozvoje území a vlastní SWOT
analýza se mimo jiné zabývá půdním fondem. Na území ORP mají být identiﬁkovány jeho silné a slabé stránky či jeho ohrožení. Potřebné informace a údaje o území
však ÚAP často neobsahují. Ale to je již
jiný problém, kdo má a zda umí „napustit
dítěti do vaničky vodu“.
Podklady z ÚAP a jiné veřejně dostupné

Poznámka:
V rámci zpracování standardního obsahu ÚP nelze provést potřebnou analýzu erozní ohroženosti řešeného území doporučenými metodickými postupy.
V současné době se využívají zejména
různé modiﬁkace (USLE, RUSLE) univerzální rovnice Wischmeier–Smith. Podle ní
se počítá erozní smyv vynásobením šesti faktorů ovlivňujících hodnotu smyvu.
Při posouzení míry ohroženosti pozemků je dále potřebné vycházet nejen ze
stavu obhospodařování půdy na jednotlivých pozemcích, ale i z posouzení většího územního celku, kam vyšetřované pozemky patří, tzn. celého povodí, případně
dílčího povodí 3.

2 Například Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,
v. v. i., spravuje informační portál o půdě „SOWAC
GIS“, jehož název je odvozen z anglického názvu „Geoinformation System for Soil and Water Conservation, viz
http://www.sowac-gis.cz/.
3 Pro tuto analýzu by bylo možné využít ÚAP ORP, které
se zabývají územím, zahrnujícím celá dílčí povodí.
4 Ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku (ve znění pozdějších
předpisů), ve znění pozdějších zákonů; § 19 písm. c).

Závěr
Z uvedeného je zřejmé, že při pořízení
územního plánu existuje prostor pro odstranění případných nedostatků v návrhu územního plánu, které by následně
mohly vést ke zbytečným střetům. A ještě před vydáním ÚP lze zajistit potřebnou
nápravu potenciálních konfrontačních záležitostí. V dané záležitosti tedy naštěstí
není potřeba čekat, až bude provedena
náprava v legislativě. V uvozovkách „stačí jen“, když každý, kdo se podílí na pořízení územního plánu, bude v dostatečné
kvalitě dělat to, co mu v procesu pořízení ÚP přísluší.
Proces projektování lze připodobnit
ke štafetovému běhu. Mezi jednotlivými
projekčními stupni se předává rozpracované řešení k podrobnějšímu upřesnění. Každý musí „běžet“ jen ve svém úseku. První
člen štafety, v tomto případě projektant ÚP,
nemůže „kolík“ odnést rovnou do cíle. Tak
činí, pokud například v územním plánu navrhne a deﬁnitivně umístí protierozní opatření. Na jeho úseku se totiž má navrhovat
„jen“ koncepce.
Před poslední tečkou tohoto článku si
neodpustím jedno „povzdechnutí“. Indikátory stávající společenské poptávky nejsou
nastaveny na hledání přijatelného poměru cena/kvalita. Současným „zlatým teletem“ je kritérium nejnižší ceny5. A tak záleží na rozhodnutí projektanta. Pokud umí žít
jen ze vzduchu, může se plně věnovat kvalitě své práce. S tím souvisí výjimečné postavení projektanta ve společnosti. Jako jediná
profese má projektant až do své smrti odpovědnost za své dílo. Pojišťovací agentury
proto doporučují doživotně oddělovat z důchodu částku, potřebnou na zaplacení profesního pojištění.]
Vladimír Mackovič

5 A to je pořád ještě dobré. Jak projektantům sdělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přednost
má svobodné soutěžní rozhodnutí poskytovatele dané
služby účtovat si částku menší, popřípadě na odměnu
zcela rezignovat.

[quo vadis projekce?
Nedávno jsem měl podivný sen. Zdálo se
mi, že současná společnost má za cíl zlikvidovat projekci jako „třídu“. Společnost
se potřebuje rozhodovat operativně tady
a teď. Koncepce a systémová řešení, která předkládají projektanti, svazují a omezují možnosti pestrého stromu života. Veřejnost byla informována, že po delším
neúčinném „ledování“ je potřebná operace „slepáku“, ke kterému byla sféra projekce přirovnána. Konzervativní léčba se
ukázala jako neúčinná. Uklidnění nepotřebného orgánu společnosti nepřichází, musí tedy pryč. Bohužel, či bohudík,
jsem se probudil a tak jsem nevěděl, jak
to skončilo.
Než jsem se ale úplně probudil, nevěděl jsem, zda to byl sen, nebo je to už skutečnost. Nelze považovat výběr projektanta podle jediného kritéria nejnižší ceny
za „ledování“? Jak lze tímto kritériem rozlišit uchazeče z hlediska jejich předpokladů k vyhotovení požadovaného projektu
v potřebné odborné kvalitě? Lze nejnižší cenou zjistit tvůrčí schopnosti, invenci, znalost oboru, potřebnou míru erudice,
umění vést smysluplnou diskusi se svým
okolím, vysvětlit, obhájit a odůvodnit své
řešení, akceptovat reálné připomínky
a podněty, vyrovnat se s nejroztodivnějšími tlaky, chápat souvislosti a vyvozovat

z nich potřebné korekce a další předpoklady ovlivňující tvůrčí potenciál projektanta?
Jak jinak než nezájmem společnosti
o profesi projektanta si vysvětlit, že další
skupina projektantů, která se zabývá územím, přijde o fázi průzkumů a rozborů terénu. Komplexní pozemkové úpravy se
mají urychlit mimo jiné tím, že dle návrhu
změny vyhlášky č. 545/2002 Sb. se doporučuje zrušit podrobný průzkum terénu
a jeho vyhodnocení.
Jak jinak si vysvětlit prohlášení představitele úřadu pro hospodářskou soutěž,
že projektant může do výběrových řízení podávat nabídky s nulovou cenou. Neměl by právě tento orgán v takových případech zvýšit pozornost, zda jsou dodržena
pravidla o poskytnutí daru či o nadační
činnosti? Vždyť k čemu jinému přirovnat
takovou situaci, když subjekt podnikající v tržním prostředí má nejen mínusovou
marži, ale dokonce ze svého dotuje projektové náklady? A co když jde o „praní
špinavých peněz“ nebo některou z nekalých forem konkurenčního boje?
K čemu jinému než konci projekce
může vést skutečnost, že téměř tři čtvrtiny velkých ﬁrem kývnou i na zakázku
s nulovou nebo zápornou marží, jak uvedl v úterý 3. září 2013 deník E15 v článku

„Krize drtí zisky projektantů i kvalitu projektů“. O projektantech jednotlivcích příspěvek nehovoří, ale ti mají zdaleka menší
„vatu“, z které by mohli přečkat od jedné
zakázky ke druhé. V článku se dále uvádí:
„Současný nedostatek zakázek v kombinaci s nízkými, někdy i dumpingovými, cenami vede k tomu, že ﬁrmy rozdělují zakázky
na dva typy: jedny dělají pro peníze a druhé už jen pro čest.“ V článku je také citován šéf projekční společnosti Arcadis CZ
Václav Hořejší: „Jen blázen si může myslet, že za málo peněz dostane hodně muziky. Občané této země to pochopili prozatím
jen u salámů.“ Příspěvek končí optimisticky. Krize odvětví prý povede k pročištění
oboru. Ale ti, co přežijí, budou ještě umět
vytvořit kvalitu?
Nakonec jsem přeci jen ještě na chvíli usnul. Viděl jsem, jak někteří projektanti již prozřeli a změnili si rejstřík činností.
Nejčastěji se u nich objevovala činnost
rychlokreslíř „Územní plán za 10 minut“
a kreslíř „Potěmkinova vesnice snadno
a rychle“. Obce a města, která mají zájem,
je najdou na Karlově mostě mezi ostatními kreslíři. Bylo tam zavedeno wi-ﬁ připojení, takže výstupy bude samozřejmě
možné odeslat přes internet.
A pak už jsem se deﬁnitivně probudil.]
Vladimír Mackovič

[cena asociace
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR vyhlašuje 6. ročník urbanistické soutěže. Uzávěrka přihlášek
je 30. 10. 2013.
Cíle soutěže
Cena asociace v oblasti územního a regionálního plánování vyhlášená AUÚP ČR si klade
za cíl vyzdvihnout takové územně plánovací
strategie, dokumentaci nebo realizace, které
výrazně přispěly k zlepšení života ve městech
či na venkově. Soutěž tematicky navazuje
na mezinárodní soutěž ECTP Europan Urban
and Regional Planning Awards 2013–2014.

Hlavní cíle soutěže jsou:
Ukázat veřejnosti a zejména odborné veřejnosti úspěšné příklady urbanistických projektů a realizací, díky nimž se vylepšila kvalita
života ve městech a venkově v oblasti sociální, ekonomické a životního prostředí. / Znázornit rozmanitost a široký záběr současné
územně plánovací praxe: regenerací měst
a venkova počínaje, přes územní plány a zásady rozvoje až po vytváření podmínek pro

uchování sociální soudržnosti, zdůraznění
kulturní identity apod. / Demonstrovat jednoznačné výhody participativního plánování koordinovaného odborníky: jakých synergických efektů může dosáhnout spolupráce
vlastníků, správy, samosprávy a obyvatel? /
Propagovat názory, nápady a vize na utváření měst a obcí tak, jak jsou popsány v Nové
Aténské chartě (viz www.urbanismus.cz) při
respektování principů udržitelného rozvoje. / Vyzdvihnout rostoucí význam konceptu
„územní soudržnosti“ a ukázat na příkladech
studií, plánů a projektů, jak urbanisté a další
aktéři územního rozvoje dokážou v dnešním
propojeném světě formulovat společné vize
napříč hranicemi.
Předmětem soutěže je schválená nebo
projednaná územně plánovací dokumentace, studie, participativní projekty a realizace ať již na mezinárodní, národní, meziregi-

A k t u a l i t y A U Ú P | 9 2 | 2 0 13 | s t r a n y 1 8 –1 9

onální, regionální, či lokální úrovni. Témata
jsou volná, nemusí mít „evropský rozměr“.

Kritéria posuzování
Soutěž bude vyhodnocovat porota jmenovaná AUÚP ČR z odborné veřejnosti. Porota
může dle charakteru přihlášených prací udělit ceny v různých kategoriích. Při posuzování
budou zohledněna následující kritéria:
• aplikace principů udržitelného rozvoje,
zejména s ohledem na environmentální
problematiku při vystižení hlavních
socioekonomických přínosů pro
obyvatele ve smyslu pohody prostředí,
vyšší bezpečnosti a větší efektivnosti,
• originalita a nekonvenčnost v řešení
projektu,
• kvalita odborné práce při stanovování
konceptu a vhodné použití územně
plánovacích metod a technik,

• míra, jakou může být projekt sloužit
za příklad pro jiné lokality nebo
projekty,
• role urbanisty jako koordinátora
a řešitele a jeho přínos k vyřešení
zadání.

Požadavky na soutěžní práce
• Práce mohou být předány výlučně
AUÚP ČR.
• Soutěžící nemusí být členy AUÚP ČR.
• Předkládané práce musí být schváleny
nebo dokončeny po lednu 2012.
• Všechny soutěžní práce musí být
přihlášeny na oﬁciálním formuláři, je
k dispozici na www.urbanismus.cz
Soutěžní práce musí obsahovat:
• Písemný popis projektu. Popis bude
na ne více než 4 stranách A4 včetně
názvu, případně tabulek a referencí.
Text bude v DOC formátu (MS Word),
font Times New Roman 12 pt pro
názvy a 11 pt pro text. Nepoužívejte
záhlaví a zápatí! Všechny okraje
2,5 cm (1 inch).
• Dva A1 barevné panely (nejlépe
na šířku) na pevném podkladu
umožňujícím vystavení se
srozumitelným popisem,
jasnou lokalizací místa projektu
a vyobrazeními, popis v češtině
(případně angličtině či francouzštině).

• Jeden CD-ROM s elektronickou verzí
a) obou panelů, b) každého použitého
obrázku zvlášť, vyobrazení, loga
zvlášť, c) textu popisu dle bodu 1. Jiný
doplňující materiál není omezen (videa,
brožury apod.).
• Jména a adresu autorů nebo vedoucího
týmu, kontakt na pořizovatele
dokumentace a na starostu obce, resp.
jeho zástupce v oblasti plánování.
• Výčet spoluautorů mladších 38 let,
pokud se na pracích zúčastnili.

Slavnostní předání cen proběhne
na jaře 2014 během konference AUÚP ČR.
Ceremoniál bude náležitě prezentován v médiích. Projekty budou vystaveny
na podzimním semináři AUUP ČR.
AUÚP ČR se stane vlastníkem soutěžních prací a jejich publikování bude výlučně v kompetenci předsednictva AUÚP ČR.
Vítězové či další ocenění budou navrženi předsednictvu AUÚP ČR na nominaci
do mezinárodní soutěže ECTP.

Poplatek
Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže: 1. srpna 2013
Odevzdání soutěžních prací: 30. října 2013
Zasedání poroty: listopad 2013
Vyhlášení výsledků, výstava: podzimní seminář Asociace 2013
Předání cen: jarní seminář asociace 2014

Porota
Porota bude složena ze zástupců AUÚP ČR:
Petr Gajdušek, Jaroslav Haluza, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Filip
Novosád, Ivan Vorel.

Cena
AUÚP ČR udělí vítězům soutěže diplomy.
Ceny budou uděleny projektům, které nejlépe splní cíle soutěže. Cena bude udělena autorům projektu a rovněž jeho zadavatelům (pořizovatelům).

Za účast v národním kole se nevybírá žádný poplatek.

Odevzdání práce
Práce se zasílají nebo osobně předávají na adrese sídla AUÚP ČR Perucká 11a,
Praha 2. Pro osobní předání doporučujeme
telefonickou domluvu na čísle 603 829 311
(Vít Řezáč). Práce musí být vyhlašovateli předány nejpozději v den stanovený pro
odevzdání prací.

Informace
Pro další informace kontaktujte Asociaci
pro urbanismus a územní plánování České
republiky. Na jejích webových stránkách
je ke stažení také přihláška!
Website: www.urbanismus.cz
AUÚP e-mail: auup@volny.cz]

[soutěž o nejlepší urbanistický projekt
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR uspořádala v minulém roce
18. ročník soutěže studentů vysokých škol
o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž každoročně organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny
studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně
plánovací projekt. Soutěžní porota je složena především z odborníků z urbanistické praxe, kteří „zevně“ posuzují kvalitu
práce vzniklé v jednotlivých školních ateliérech. Tradičně měly v porotě zastoupení po jednom členu architektonické školy
z Prahy, Brna a Bratislavy, v tomto ročníku k nim přibyl zástupce Fakulty stavební
ČVUT v Praze. Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech
spojených s vystavením prací v uplynulém
ročníku podílely Asociace pro urbanismus

a územní plánování ČR, urbanistické ﬁrmy
ORCO Czech Republic, Urbanistické středisko Brno, Cígler Marani Architects a Casua. Podle svých možností přispěly i jednotlivé účastnické školy a svůj ﬁnanční
příspěvek věnoval i pořádající Ústav prostorového plánování FA ČVUT.
Do soutěže bylo podáno celkem 34 soutěžních prací. Zastoupeny byly školy z Vysokého učení technického Brno (13 soutěžních návrhů), z Českého vysokého učení
technického v Praze – Fakulty architektury
(10 soutěžních návrhů) a Fakulty stavební
(7 soutěžních návrhů) a ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Fakulty architektury (celkem 4 návrhy).
Soutěžní porota zasedla dne 10. ledna
2013 ve složení Ing. arch. Jan Sierociński-Vaněk, ORCO, Ing. arch. Tomáš Cach,
Ing. arch. Petr Vávra, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ing. arch. Lucie
Poláková, Ministerstvo pro místní rozvoj,

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta
architektury ČVUT v Praze, Ing. arch. František Pospíšil, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD., Fakulta architektury STU v Bratislavě, doc.
Ing. arch. Karel Havliš, Fakulta architektury
VUT v Brně. Sekretářem soutěže byl ustanoven Ing. arch. Vít Řezáč z pořádající FA
ČVUT v Praze.
Porota
zvolila
svým
předsedou
Ing. arch. Petra Vávru. Hodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole porotci určili jedenáct prací postupujících do druhého kola, v němž pak stanovili individuálním
hodnocením pořadí všech vybraných prací. Na tomto základě byly stanoveny ceny
a odměny.
Porota věnovala zvláštní pozornost kvalitě analýz, které byly součástí posuzovaných portfolií, a jejich využití v koncepci navrhovaných řešení.

[1. cena
URBANISTICKÁ STUDIE
JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO
Autoři: Martin Doležal,
Kateřina Pšeničková, Jiří Krejčí,
Jan Šlemr
FA ČVUT Praha, ateliér
prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc.

Hodnocení poroty:
Práce kolektivu čtyř studentek a studentů fakulty architektury ČVUT v Praze byla
s poměrně přesvědčivým odstupem vyhodnocena jako nejlepší. Přispěla k tomu
vhodná volba tématu (stanovení urbanistické vize relativně malého sídla v zázemí
Prahy zasaženého suburbanizací) a především způsob zpracování studie. Vyvážený obsah studie přes analytickou část
a koncept, deﬁnující a ověřující celkovou
vizi a cíle dílčích územních subsystémů,
dospěl k srozumitelnému návrhu řešení
transformace Jesenice na funkčně komplexnější sídlo.
Řešení nebylo jednostranně zaměřeno pouze na návrh řešení urbanistické
struktury sídla, ale komplexně koordinovalo řešení krajinného zázemí sídla, návrh urbanistické dispozice a uspořádání
veřejného prostoru a jeho klíčových míst,
lokalizaci občanského vybavení a rozvojové plochy koncipované s možností oživení živností a ekonomických aktivit. Sympatickým prvkem studie bylo i její
graﬁcké pojetí, ve kterém se vedle dnes
již dominujícího počítačového zpracování výkresů objevily i ručně kreslené perspektivní skici.
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[2. cena
eSCAPE… PRAGUE MEETS
WATERFRONT + REGULAČNÍ
PLÁN KARLÍN
Autoři: Michal Čapek,
Kateřina Vondrová, Cyril Pavlů,
Miroslav Nevlida
FA ČVUT Praha, ateliér Landscape
Architecture Henryho W. A. Hansona,
M. A., AIA, ASLA

Hodnocení poroty:
Zadaným cílem práce bylo navrhnout urbanistické řešení území okolo soutoku
Vltavy a Rokytky, které umožní snížit rizika povodní, zlepšit funkčnost Vltavy coby
biokoridoru a vytvořit příležitosti pro rozvoj Libně a Karlína, a tím i pro ekonomické zhodnocení. Smyslem bylo hledat synergii, nikoliv pouhý kompromis.
Autoři vyšli ze široké analýzy vztahu
vody a města. Na základě analýz historických řečišť Vltavy v prostoru holešovického meandru vytvořili koncept postupného znovuvytvoření aktivního říčního
toku s navazujícím funkčním městským
ekosystémem reﬂektujícím i potřebu přístupnosti zeleně ve městě. Řešení akceptuje povodně a záplavy jako součást
fungování území a hledá nekonﬂiktní řešení vztahu města a přírodních jevů.
Z takto založeného konceptu vychází návrh regulačního plánu vybrané části území Karlína a realizační projekt s osazovacím plánem nezastavěných ploch pro
totéž území.
Porota ocenila náročný komplexní přístup k tomuto výjimečně náročnému tématu postupující od celku města až
po detailní regulaci. Práce obsahuje kvalitní analýzy přírodních podmínek (hydrograﬁe, oslunění) a výsledky těchto analýz
velmi systematicky uplatňuje v urbanistické koncepci a regulaci. Porotci z urbanistické praxe ocenili kvalitu regulace
v regulačním plánu a mimořádně kvalitní
práci s odvodněním území v realizačním
projektu. Slabším místem řešení je poněkud schematická prezentace urbanistické studie.

[3. cena
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA
ISTROCHEM BRATISLAVA
Autorky: Kristína Hrebíčková,
Katarína Michalková
FA STU Bratislava, Ústav urbanizmu
a územného plánovania,
vedúca práce Ing. arch. Alžbeta
Sopirová, PhD.

Hodnocení poroty:
Predmetom práce je transformácia územia bývalej Dimitrovky, terajšieho chemického závodu Istrochem. Riešená
lokalita sa nachádza v širšom centre hlavného mesta Bratislavy, medzi hlavnými
dopravnými ťahmi, v priamej nadväznosti na železničnú zastávku Vinohrady. Dostupnosť územia z dvoch hlavných tepien
a blízkosť centra mesta, ako aj možnosť
využitia kontaktného rekreačného areálu Kuchajdy sú faktory, ktoré z tejto časti
mesta robia atraktívnu lokalitu pre potenciálny rozvoj.
Práca, na základe dôkladných analýz širšieho územia aj samotnej lokality,
navrhla rozvoj územia prioritne pre bývanie a administratívu s príslušnou občianskou vybavenosťou. Zaujímavé je citlivé
zakomponovanie zvyškov priemyselného
dedičstva v navrhnutom mestskom parku, vo forme pôdorysnej stopy bývalých
nádrží na chemikálie.
Porota ocenila komplexnosť práce,
rozsiahly záber riešeného územia a logické rozvrhnutie jednotlivých funkcií
v priestore. Kladne hodnotila navrhnutú etapizáciu výstavby, ktorá by umožnila budovať toto rozsiahle územie po etapách.
Určité pochybnosti boli vznesené
k lokalizácii bývania pri železničnej trati,
najmä z hľadiska dodržania ochranných
pásiem. Za nedostatok práce bola považovaná absencia bilancií územia.
Napriek určitým menším nedostatkom
bola práca vysoko hodnotená po koncepčnej aj graﬁckej stránke.
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[odměny
SVITAVSKÉ NÁBŘEŽÍ

LIBEŇ

NÁMESTIE BANÍKOV V ROŽŇAVE

Autorky: Lenka Gulačová, Linda
Pišová, Zdeňka Sedláková – FA
VUT Brno, Modulový ateliér M5,
doc. dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik

Autoři: Adam Látal, Jan Müller,
Stanislav Bažant – FA ČVUT Praha,
Ústav navrhování III, ateliér Ing. arch.
Jana Sedláka

Autor: Filip Prikler – FA STU
Bratislava, Ústav urbanizmu
a územného plánovania, vedúci práce
doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.

Hodnocení poroty:

Hodnocení poroty:

Hodnocení poroty:

Práce tří studentek zaujme především
první částí, nadstandardní rozsáhlou interdisciplinární analýzou, která je přehledná, srozumitelná a graﬁcky nápaditě uspořádaná. Z analýzy vyplývá smysl
práce – objevit a zhodnotit městotvorný
potenciál nábřeží řeky Svitavy v celém
průtoku městem Brnem. Záměr autorek
je zřejmý již z analýz, nabídnout řeku a její
nábřeží jako veřejný prostor města s pestrou škálou využití.
V tom je asi největší hodnota celé práce, která nabourává schematický pohled
na řeku chápanou spíše jako lineární formu s funkcí přírodního prvku ve městě.
Druhá část práce je soubor námětů
možných úprav vybraných míst nábřeží
Svitavy metodou městských zásahů. Záměr ukázat formou úprav s nízkými náklady možnosti reálných, snadno uskutečnitelných akcí ale vyznívá příliš prvoplánově
a aranžérsky, chybí skutečné urbanistické zhodnocení zvolených míst, především jejich širší začlenění do městského
organismu.

Urbanistický návrh se zabývá dotvořením
prostoru mezi územím Libně, Holešovic a Karlína. Na práci porota ocenila zejména snahu o vytvoření jasně vymezené
a čitelné městské polyfunkční struktury,
která v mnoha ohledech navazuje na tradiční principy tvorby blokové zástavby
na přelomu 19. a 20. století v Praze. Charakter současného osídlení se přirozeně
a nenásilně propisuje i do nově dotvářené uliční sítě, území však možná až příliš silně dominuje nové centrum („hradiště“) čnící nad úroveň okolní krajiny. Velmi
přívětivé je zapojení městských vodních
kanálů do nové zástavby zejména podél
Rohanského nábřeží, které tak dostojí svému názvu a odkazuje na historicky podobné uspořádání Pobřežní ulice.
Součástí projektu jsou i základní bilance
návrhu, porota však bohužel výrazně postrádala analytickou část i zasazení záměru v širších souvislostech, které jsou
pro obdobnou úlohu nezbytné. Jako potenciálně problematické se pak jeví zúžení zátopového území v okolí Libeňského mostu. I přes tyto dílčí nedostatky se
jedná o zdařilou práci, nabízející inspirativní pohled na dotvoření současné jizvy
v území.

Predmetom riešenia práce je rekonštrukcia Námestia baníkov v Rožňave, ktoré
je ústredným priestorom mesta, ktorého pôvod siaha až do stredoveku. Výnimočnosť lokality vyplýva z jej historickej
hodnoty a nadväznosti na tradičné usporiadanie a členenie typických banských
mestečiek, vyznačujúcich sa svojou malebnosťou, kde jadrom a centrálnou zónou v organizácii mesta je námestie.
V súčasnej situácii je priestor námestia zaťažený dopravnými komunikáciami, ktoré narúšajú pôvodný „genius loci“
a využiteľnosť hlavnej uzlovej priestorovej
štruktúry mesta, ako zhromažďovacieho
a reprezentatívneho námestia.
Koncept riešenia Námestia baníkov
vychádza z hlavných peších ťahov, priehľadov na dominanty a celkovej kompozície námestia. Centrálne situovaný kostol
s vežou rozdeľuje námestie na dva hlavné
priestory – reprezentatívny a spoločenský, s funkciou rekreácie a oddychu. Oba
priestory sú situované v rámci jedného
štvorcového pôdorysu, ktorý vymedzuje hlavnú pešiu zónu chodcov. Vedľajšia,
obchodná zóna je situovaná popri budovách. Rekonštrukciou námestia sa napĺňa snaha prinavrátiť reprezentatívnosť,
funkčnosť a zreteľné prevádzkové vzťahy pre plnohodnotné užívanie priestoru
obyvateľmi a návštevníkmi.
Porota ocenila jednoduché geometrické riešenie návrhu, ktoré zvýraznilo
štvorcový pôdorys námestia a umocnilo
hlavnú dominantu – kostol. Kladne bola
hodnotená výborná graﬁcká úroveň práce, spracovaná do veľkej podrobnosti.

Oceněné soutěžní návrhy byly vystaveny v druhé polovině března v Nové budově
ČVUT v Praze 6 – Dejvicích. Na vernisáži
výstavy zdůraznil děkan Fakulty architektury prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel potřebnost studentských soutěží, které umožňují porovnat práce studentů z různých škol
a přinášejí pedagogům i studentům zpětnou vazbu z praxe.
Dále byly soutěžní návrhy prezentovány na konferenci Asociace pro urbanismus
a územní plánování v Žatci od 18. do 19.
dubna a na Fakultě architektury VUT v Brně

od 29. dubna do 10. května. Odtud návrhy
putovaly na Fakultu architektury STU v Bratislavě od 27. května do 7. června a pak
se vrátí do Prahy na Architecture Week od
1. do 30. října 2013.
To umožní, aby se studenti, pedagogové i odborná veřejnost mohli seznámit s výsledky soutěže a aby mohli posoudit, jak je
to s kvalitou přípravy urbanistů na našich
školách. Výběr ze soutěžních návrhů můžete najít také na internetové adrese www.gis.
cvut.cz.]
Karel Maier, Lucia Filová

[švýcarsko aneb jak jsme pokořili eiger
O odborné exkurzi do Švýcarska v roce 2012 jsme už psali v Aktualitách č. 90. Teď se k cestě vracíme ještě
textem Víta Řezáče, vybaveným bohatými internetovými odkazy.
Naše trasy se Švýcarsku dlouho vyhýbaly, pomineme-li návštěvu Goetheanea v Dornachu v roce 2007.
Neprávem. Tamní územní plánování vychází z obdobného pojetí zacházení s půdou a prostorem, dbá se zde
navíc na vysokou kulturu stavění. A v neposlední řadě se ve Švýcarsku postavila řada projektů od známých
světových architektů.
První zastávka za příjemného počasí byla ovšem ještě v německém
Ulmu. Po dobrých zkušenostech z předchozích expedic jsme totiž první (a poslední) den využili k návštěvám zajímavých míst, abychom celý den nestrávili v autobuse nebo na odpočívadlech dálnic. Město nadané právy již v roce 1170 lákalo historickým jádrem
v čele s katedrálou Ulmer Münster z roku 1377. Většina účastníků si nenechala ujít příležitost vystoupat na vrchol věže dokončené v roce 1890 s pohledem z výšky 161 m na celé město a nedaleké Alpy. Byla vidět zejména tzv. Fischviertel – revitalizovaná čtvrť
podél klidného a ještě malého Dunaje. Zaznamenali jsme, že historické jádro je postupně doplňováno moderní architekturou: městský výstavní pavilon (1993, www.richardmeier.com), Sparkasse
a obchodní dům Münstertor (oba 2003, arch. Stephan Braunfels,
www.braunfels-architekten.de), Kunsthalle Weishaupt (2007, architekti Wolfram Wöhr Architekten, www.wolfram-woehr.de), Městská knihovna (2004, arch. Gottfried Böhm, nar. 1920 !, www.architekturclips.de/bibliothek_ulm).
Podobné včlenění moderní architektury do centra města jsme
pak viděli v Bregenzu, rakouském městě na břehu Bodamského jezera. Vorarlberg je totiž pověstný koncentrací moderních staveb.
Nejznámější jsou zřejmě Kunsthalle od Petera Zumthora (1997,
www.kunsthaus-bregenz.at) nebo Festspielhaus Bregenz (2006)
od kanceláře Dietrich a Untertrifaller (www.dietrich.untertrifaller.
com). Avšak i nenápadné stavby, jako např. viladomy na Mildenbergu (1999) od i u nás známé kanceláře Baumschlager a Eberle
(www.baumschlager-eberle.com), vynikaly svojí kvalitou.
První švýcarské město, které jsme navštívili, byl známý Davos.
Zaparkovali jsme přímo u kongresového centra přestavěného arch.
Heinrichem Degelem (2010, www.degelo.net), abychom procházkou po Hohe Promenade shlédli celé údolí. Město je silně poznamenané výstředním turistickým ruchem. Obdobně luxusní butiky
jsme zanedlouho viděli v nedalekém Svatém Mořici, k němuž jsme
se dostali přes Flüela-Pass se zastávkou ve výšce 2 383 m n. m.
Hustá zástavba ani nenavozovala atmosféru vysokohorského střediska. V architektonické všehochuti se svým způsobem ztrácel
apartmánový talíř Chesa Futura od Normana Fostera (2004, www.
fosterandpartners.com).
První odborný výklad byl až třetí den cesty v malé horské vesničce Vrin (čti vrin) (www.lumnezia.ch) v údolí Val Lumenzia, v obci,
jejíž projekt obnovy a znovuosídlení vzbudil pozornost za hranicemi regionu, zejména mezi odborníky zabývajícími se problematikou vylidňování (migrace) a stavbami nenarušujícími původní ráz.
V roce 1998 dostal Vrin Wakkerovu cenu (www.heimatschutz.ch)
za „pečlivou integraci nových hospodářských zemědělských budov do vesnického kontextu“. Výklad prováděl architekt Gion Caminada, místní rodák a současně autor několika staveb (škola, hospodářské objekty, dům smutku), který se podílí na tvorbě obecního
stavebního řádu (více v článku arch. Hniličky z roku 2005). Svým
osobním angažovaným postojem, který má prokazatelné výsledky,
získal přízeň účastníků exkurze a jeho slib, že na pozvání do České
republiky rád přijede, zřejmě využijeme.
Cestou zpět z Val Lumenzia jsme se zastavili u právě dokon-

čeného klasického developerského projektu zimního střediska
Rockresort v Laax od architektonické kanceláře Domenig a Domenig z nedalekého Churu (www.domenig.ch/sites/architekten/
aktuelle_bauten/rockresort.html). Příjemně překvapilo svým měřítkem a čistotou detailů. Večer jsme sjeli přes San Bernardino
do Lugana, města, jehož populace za posledních deset let narostla o 20 % (!). To vůbec ovšem nenarušovalo pozdní letní atmosféru
nábřeží Luganského jezera.
Druhý odborný výklad čtvrtý den cesty byl na kantonálním úřadě
územního plánování ve městě Bellinzona. Kolegové z malého oddělení (celkem pět zaměstnaců) nejenže přehledně vysvětlili systém
švýcarského územního plánování (přednáška kolegyně Luciany
Rossi je ke stažení na našich webových stránkách), ale přichystali nám milé pohoštění v prostorách archivu kantonu Tessin (tj. Ticino ve zde úřední italštině). Nakonec nám poradili krásnou cestu
po starých městských hradbách až na největší ze tří hradů Castelgrande, který prošel zásadní rekonstrukcí podle návrhu architekta
Aurelia Galfettiho (1991, www.aureliogalfetti.ch).
Zbytek dne jsme strávili přejezdem přes Simplon Pass (2005 m
n. m.) do Brigu. Další den ráno jsme si letmo prohlédli nevelký komplex barokního zámku Stockalperschloss (1651–1671), který je ovšem největší svého druhu ve Švýcarsku. Deštivé počasí zredukovalo náš program pod Matterhornem v Zermattu, takže jsme o to
rychleji přejeli ke hradu Chillon u Ženevského jezera. Původně gotický hrad (1150) s romantizujícím nádechem byl nedávno výrazně
přestavěn a cele zpřístupněn turistům. Procházka osamělým nábřežím vedle sídla Mezinárodního olympijského výboru u Ženevského jezera v Lausanne na závěr dne dávala naději na návrat slunečných dnů.
V Lausanne jsme si prohlédli dva zajímavé projekty. Nejprve
jsme zajeli do právě dokončovaného výzkumného centra místní
univerzity EPFL postavené dle návrhu japonských architektů Ryue
Nishizawa a Kazuyo Sejima (www.e-architect.co.uk/architects/
SANAA.htm). (Jejich projekt střední školy jsme viděli v Zollvereinu
v Porúří.) Budova připomínala jakoby ledabyle na zemi položený gigantický plátek sýra s otvory. Poté jsme prošli přestavbovou zónu
Flon v centru, kde architekt Bernard Tschumi (www.tschumi.com)
zrealizoval dopravní terminál včetně parteru náměstí (2001).
Hornaté Švýcarsko není možné vidět pouze zdola, proto jsme
se vydali na cestu zubačkou do Rochers de Naye ve výšce 2 042 m
n. m. Pohledy na téměř celé Ženevské jezero mezi rozvírajícími se
mraky stály za to.
Sedmý den zájezdu jsme zahájili v Bernu krátkou zastávkou
u centra Paula Klee (2005, www.paulkleezentrum.ch), které navrhoval Renzo Piano (www.rpbw.com), když jsme si večer předtím individuálně prošli historické centrum hlavního města. Pak jsme směřovali k vrcholu výpravy: hoře Eiger u města Grindelwald. Všichni
jsme se na to těšili, protože Tomáš Sklenář nám po celý týden četl
napínavé úryvky z knihy ostravských horolezců, kteří v zimě roku
1976 zdolali severní kolmou stěnu za 16 dnů (bohužel dva z pěti
krátce nato zahynuli v Himalájích). Dnes drží rekord Dani Arnold –
asi šílenec (www.daniarnold.ch), který na vrchol vyleze dříve, než
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my si „odborně“ prohlédneme jakékoli město včetně posezení
u kávy (2 h 28 min).
Poslední odborný výklad jsme měli zajištěn na odboru rozvoje města Luzernu. Bruno Gsteiger nám vysvětlil pro nás někdy překvapivé procesní postupy při pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace na úrovni obce. Pochopili jsme, že aktuální
téma švýcarského plánování je zahušťování a administrativní slučování obcí.
Luzern je známý svým dřevěným mostem Kapellbrücke ze 14.
století, který v roce 1993 částečně shořel a byl poté znovu vystavěn. Nedaleko od něj se nachází významná stavba kulturního centra s charakteristickou vykonzolovanou střechou s přesahem 32 m
(www.kkl-luzern.ch) od francouzského architekta Jeana Nouvela
z roku 2000. Ještě před odjezdem z města jsme krátce zastavili u nejnovějšího projektu města – přestavby vojenského cvičiště
na stadion Swissporarena pro 16 000 diváků, obchodní centrum,
bazén a bytové domy (www.allmend.luzern.ch, www.swissporarena.ch).
Předposlední den jsme zahájili prohlídkou centra Curychu, kde
jsme se zašli podívat na starší projekt tehdy začínajícího Santiaga Calatravy: nádraží Stadelhofen. Odpoledne jsme dorazili na poslední odbornou prohlídku do Winterthuru. Navštívili jsme rozsáhlé přestavbové území bývalého závodu Sulzer. Po dlouhé přípravě
byl regulační plán svěřen architektu Jean-Pierru Dürigovi (www.

sulzerareal.ch, www.duerig.org). K nejzajímavějším projektům bezesporu patřila konverze výrobní haly na výukové prostory vysoké školy, dále tzv. Lokomotive (arch. Knapkievitz & Fickert, 2006)
nebo bytový dům „Kranbahn“ či soubor „Sieb-10“, oba od kanceláře MOKA (www.mokarch.ch). (Letecké snímky: http://www.winterthur-glossar.ch/app/default/pub/fw.action/wine.map.)
Ani poslední den, který jsme začali ve Stuttgartu, jsme si nenechali ujít příležitost vidět zajímavé stavby. Ráno jsme dorazili
na první evropské funkcionalistické sídliště Weissenhof. Přestože
bylo za války poškozeno, dochované stavby Le Corbusiera, Hanse Scharouna, Petera Behrense či Miese von der Rohe byly pro
všechny osvěžením (weissenhof2002.de, weissenhofsiedlung.de).
Ve Stuttgartu se nachází též klasické dílo postmodernismu: Státní galerie od Jamese Stirlinga a Michaela Wilforda (1977–1984).
Posledním navštíveným místem byla novostavba Porsche Museum
(www.porsche-stuttgart.de) od Delugan Meissl Associated Architects z roku 2008.
Viděli jsme zemi, která zjevně není zasažena ekonomickými problémy ostatní Evropy, naopak dokáže využít svoji vybudovanou pozici k dalšímu posílení. Ve Švýcarsku se hodně staví a nebude tedy
od věci se pod Alpy za několik let vrátit. Asociace má nyní za sebou
další cestu, do Portugalska, a připravuje se na cestu do Maroka,
takže sledujte web a Aktuality.]
Vít Řezáč

[rozhovor s gionem a. caminadou

„Můj malý svět je až moc velký“
Architekt z kantonu Grisons, Gion A. Caminada, nám vypráví o rozdílech, z nichž se
vytváří identita, o takové architektuře, která se začlení do té stávající, a o různorodosti Švýcarska, kterou je nutno stůj co stůj
zachovat.
Ostatní se snaží etablovat na mezinárodní scéně, vy jste zakotvil v regionální úrovni. Svůj ateliér jste si zřídil ve své
rodné vsi Vrin na konci údolí Lumnezia.
Proč?
Rád pracuji ve svém kraji nebo přesněji
řečeno v ohraničeném prostoru. Tady jsem
v těsné blízkosti věcí, můžu lépe posoudit
dopad své práce na každodenní život a na
místní společenství. Můžu tak dát svým realizacím opravdu kulturní rozměr. Pro mě
jsou člověk a jeho prostředí jádrem projektu, ne objektem.
Umíte si představit, že byste stavěl
v Číně?
Stavím v různých regionech, samozřejmě. Problém s Čínou ale je, že bych musel ve značném rozsahu rezignovat na kulturní ambice.

Jak zareagovala vesnice, když se truhlář stal profesorem architektury? Jste
ještě „jeden z nich“?
Samozřejmě! Nikdy jsem nechtěl být někým jiným, jsem zrovna tak z Vrin jako oni.
Pravda, dříve mi blahopřáli k cenám, které
jsem získal. Dneska už nevyvolalo žádnou
odezvu, ani když jsem dostal cenu za kulturu. Zájem s časem opadá. A tak je to taky
dobře.
A vy jste nikdy nepocítil potřebu vydat
se za poznáním světa?
Víte, můj malý svět je až moc velký,
abych ho pochopil třeba jen v hlavních liniích. Plně postačí k uspokojení mých tužeb. Potřebuji, samozřejmě, někdy změnit
vzduch. Ale moje výuka na EPF mě nutí pravidelně jezdit mezi Curychem a Vrin, a tak
přecházím z jednoho světa do jiného.
Jak prožíváte tyto přejezdy?
Jsou to okamžiky přehoupnutí mezi dvěma světy. Odjíždím z Curychu, opravdového lidského mraveniště, a o dvě hodiny později přijíždím do krajiny osídlené několika
slepicemi, kde vládne ohlušující ticho. Taková změna v tak krátké době, to vám bere

Snímek: www.suedostschweiz.ch

Architekt Gion Caminada byl naším skvělým průvodcem během exkurze
AUUP do Švýcarska. Poté jsme během dalších cest objevili v časopise
VIA 7/2012 rozhovor s ním, který vedla Claudia Meyn. Přinášíme jej
v překladu pana Jaroslava Horkého.

Gion A. Caminada se narodil v roce 1957
ve vesnici Vrin v rodině zemědělce. Po
vyučení stavebním truhlářem navštěvuje
Uměleckoprůmyslovou školu v Curychu,
poté studuje architekturu na ETH Zürich.
Dnes má architektonický ateliér ve Vrin
a učí na ETHZ. Jeho realizace daly vesnici dnešní tvář. Vrin dostala v roce 1998
Wakkerovu cenu za obnovu. Gion A. Caminada dostal v roce 2010 cenu Meret-Oppenheimové a cenu kantonu Grisons
(Graubünden) za kulturu.
dech. To je také zásadní pro moji práci, protože principem jednoho z přístupů, na kterém mi opravdu záleží, je nechat rozdílnosti
vystoupit ze skrytu.
V 80. letech hrozil vesnici Vrin zánik.
Vy jste také odešel. Proč jste se vrátil a
usadil se tady?
Ve své mysli jsem neodešel nikdy. Měl
jsem pocit, že tady je možné mnohé a že by
se věci daly uvést do pohybu.

Tehdy jste se rozhodl plně se věnovat
rozvoji vesnice?
Zkušenost říká, že o zanikání vesnice
se vždycky hovoří polemickým tónem. Počet obyvatel se samozřejmě po 80. letech
prudce snížil a pořád se snižuje. Všechny
horské oblasti jsou tím zasaženy. To samo
o sobě pro mě ale není problém, právě naopak. Ve Vrin šlo nejdříve o posílení zemědělství a o poskytnutí dobré infrastruktury
vesničanům. Později jsme vypracovali širší
koncepce rozvoje vesnice. A pracujeme na
tom pořád.
Za svoji pověst nevděčíte nevšedním
projektům, ale stavbám, které určitým
způsobem opakují, co již existuje. Co
vás na tomto přístupu fascinuje?
Místo čerpá svou sílu z podobných prvků. Postavte vedle sebe do řady kozu, ovci
a krávu a uvidíte tři rozdílná stvoření. Podívejte se na stádo krav a váš dojem bude
pocit síly. Protože právě v tom opakování
s jemnými nuancemi, ne v kopírování, spočívá ta neuvěřitelná síla, která vytváří identitu. Cit pro místo, kraj, zdůraznit, co je odlišuje od jiných míst, to mě zajímá. Tento typ

opakování jde daleko za hranice prostého
kopírování existujícího vzoru. A to je ten typ
míst, jaká bych chtěl vytvářet.

„Proč nevyrábět náš nábytek
v našich horách?“
Říká se, že budoucnost hor spočívá v turismu a v troše zemědělství, které by se
ovšem stále méně vyplácelo. To není
moc radostné pro vesnice, jako je Vrin,
že?
Omezit budoucnost hor na cestovní
ruch je stejně tak špatné jako deprimující.
Turismus není tak důležitý, jak se věří. Jistě,
je zdrojem zaměstnanosti, což je důležité.
Ale významným se stane, až se mu podaří nastolit lepší vztahy mezi návštěvníkem a
hostitelem, přičemž cílem je dosáhnout nezávislosti obou partnerů. To je to, k čemu
míříme prostřednictvím několika projektů.
Kterých?
Řemeslo má velký potenciál. Proč nevyrábět náš nábytek v našich horách místo toho, abychom dováželi laciné modely?
A to je jen jeden příklad z mnoha. Pro vytváření životního prostoru hraje výroba zásadní

úlohu. Kultura vystupuje z výroby a realizovaných zkušeností. Místo, které nic neprodukuje, je místo mrtvé. Stačí podívat se na
prázdninové osady a pochopíte.
Soudíte, že diverzita Švýcarska je ohrožena?
Ano, ničíme ve velkém. Jeden holandský kolega na EPF se nás často ptá, na co
si stěžujeme, a vysvětluje, že u něj doma je
to mnohem horší. Všechno je otázka vnímání. Když vidím, jak uniformita vítězí a kvalita se snižuje, připadá mi, že jsme již dosáhli kritické hranice.
Prohlásil jste, že jste obzvlášť vázán na
krávy. Můžete to upřesnit?
Krávy jsou úžasná stvoření. Mají nejkrásnější oči na světě. Mohou mít v pohledu tolik poznání! Vyzařují takovou přítomnost, jsou nám tak blízko. Už jako dítě mě
fascinovaly. Mají nás co naučit.
(Úplné znění rozhovoru je k dispozici
ve formátu iPad. Bezplatná aplikace „via“
v App Store společnosti Apple.)]

[prostorová regulace v územním plánu
Každé sídlo má svou charakteristickou formu a historii, během které se jeho znaky vyvíjely. Formulace základních urbanistických zásad pro nové stavební záměry předpokládá podrobnou znalost těchto skutečností podloženou předchozím
studiem konkrétních forem.
(LÖW & spol., s. r. o., Urbanistická příručka – obecné zásady
ochrany krajiny)
Pokud chceme nějaké hodnoty v krajině chránit, musíme
v první řadě říci, které jsou to hodnoty, jež spoluvytvářejí typický, někdy neopakovatelný či dokonce jedinečný ráz krajiny. Tyto
hodnoty neboli rysy krajinného rázu můžeme identiﬁkovat a odborně popsat a přitom se opírat o dikci zákona.
(Ing. arch. Jiří Kupka, Preventivní hodnocení krajinného rázu
CHKO Jeseníky, 2011)
Kultivovaná a aktivní společnost nastavuje společenskou
dohodu. Představa, že si zajistíme kvalitu úředními regulativy,
právním rámcem nebo spolehnutím na práci volených politiků,
je scestná a zvrácená.
(Martin Kloda, Deset důvodů pro blokovou zástavbu, 2012)
Novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. došlo k podstatné
změně v úpravě prostorové regulace v územně plánovací dokumentaci. Tím, že bylo v § 43 jednoznačně stanoveno, že územní plán
nemůže obsahovat podrobnosti regulačního plánu a územního rozhodnutí, byl ve vazbě na prováděcí vyhlášku č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhlášku“), výrazně omezen rozsah prostorové regulace v územním

plánu. Zjednodušeně lze říci, že zatímco územní plán reguluje zástavbu ve vztahu ke krajinnému rázu a ostatním hodnotám území,
prostorová regulace v regulačním plánu se týká umístění, prostorového řešení a architektury staveb.
Územní plán podle přílohy č. 7 vyhlášky obsahuje stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu, například:
• výškovou regulaci zástavby,
• regulaci charakteru a struktury zástavby,
• stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití.
Regulační plán podle přílohy č. 11 téže vyhlášky obsahuje
podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických
a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu, například:
• uliční a stavební čáry,
• vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb,
není-li vyjádřena kótami v graﬁcké části,
• půdorysnou velikost stavby, není-li vyjádřena kótami v graﬁcké
části,
• podlažnost, výšku, objem a tvar stavby,
• základní údaje o kapacitě stavby,
• určení částí pozemku, které mohou být zastavěny,
zastavitelnost pozemku dalšími stavbami.
V obou ustanoveních vyhlášky je zmiňována ochrana krajinného rázu. K tomu, abychom mohli prostřednictvím územně plánovací dokumentace chránit krajinný ráz, musíme především vědět, co
je krajinný ráz obecně a jaké jsou konkrétní znaky a hodnoty krajinného rázu v řešeném území.
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Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před znehodnocením,
tj. činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Je deﬁnován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost. Zákon
č. 114/1992 v § 12 pojem krajinný ráz nedeﬁnuje, pouze přibližuje
jeho obsah a stanoví jeho ochranu.
Krajinný ráz je souhrnem příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících její celkový charakter. Charakter krajiny vždy utváří dějinné souvislosti v přírodním
rámci. Krajina vytváří každé území. Podle uspořádání znaků, které ji vytváří, jejich vztahů a měřítka, lze rozlišit mnoho typů krajiny.
Za základní typy můžeme považovat krajinu přírodní a krajinu kulturní. Přírodní krajinu utváří především znaky přírodní povahy, civilizační vliv zde není vůbec patrný nebo je výhradně podřízený přírodním
podmínkám. Kulturní krajina je naopak vytvářena činností člověka.
Ve skutečnosti téměř každá krajina obsahuje kromě přírodních prvků i prvky kulturní, civilizační, v různém vzájemném poměru.
Příznačné znaky, vlastnosti, jevy a hodnoty krajinného rázu
by měly být obsaženy v jeho preventivním hodnocení. Územně analytické podklady obcí mají jako jeden ze sledovaných jevů obsahovat místo krajinného rázu a oblast krajinného rázu a jejich charakteristiku (příloha č. 1 vyhlášky, jevy č. 17 a 18). Údaje o těchto jevech
v území však existují takřka výhradně jen pro chráněné krajinné oblasti, pokud si úřad územního plánování nenechal zpracovat studii
krajinného rázu, tedy jeho preventivní hodnocení. Lze říci, že většina obcí nemá místo ani oblast krajinného rázu vymezeny,
nemá tedy stanovené příznačné znaky, vlastnosti, jevy a hodnoty, které mají být územně plánovací dokumentací chráněny
(obr. 1 – podbeskydská krajina).
Kromě hodnot krajinného rázu, které jsou vztahovány převážně
k přírodním prvkům území, mají sídla i kvality urbanistické a větší či menší kulturní potenciál. Souhrn dílčích urbanistických kvalit sídla tvoří kulturní potenciál sídla.
Urbanistické kvality sídla tvoří například:
• prostorové kvality půdorysného uspořádání (hodnotná
půdorysná stopa, výrazné kompoziční záměry),
• prostorové kvality působení siluety sídla (sídlo s výrazným
krajinným rámcem, bez výrazného narušení siluety, s čitelnou
gradací siluety, sídlo bez výrazných orientačních prvků –
dominant v siluetě),
• prostorové kvality veřejných vnitřních prostorů
(komponované průhledy, propojení s exteriérem sídla, výrazný
ústřední prostor – náves, náměstí),
• význam sídla z hledisek prostorově-výtvarných
a kulturně-ideových (významný architektonický soubor

zámku, hradu, zahrady, hřbitova, archeologické naleziště,
významné technické památky, přírodní prvky, prvky lidové
architektury, místo významné události).
Pokud mají být v územním plánu stanoveny požadavky na prostorovou regulaci chránící hodnoty krajinného rázu a urbanistickou kvalitu sídla, musí tyto hodnoty především objektivně existovat a být identiﬁkovány a odborně popsány. Bohužel existují sídla,
která byla dosavadní, zejména novodobou poválečnou zástavbou
natolik znehodnocena, že pro obnovu jejich hodnot by musely být
asanovány nejen jednotlivé objekty, ale celé jejich části (obr. 2 –
sídlo znehodnocené architektonicky i urbanisticky).

^ Obr. 1: Obec Lhotka (Moravskoslezský kraj)

^ Obr. 2: Sídlo znehodnocené architektonicky i urbanisticky

Nástroje prostorové regulace v územním plánu
Vyloučením formulací prostorové regulace regulačního plánu,
která územnímu plánu nepřísluší, zbývá pro prostorovou regulaci
v územním plánu stanovení podmínek prostorového uspořádání zástavby včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. V následujícím výčtu jsou uvedeny možnosti regulace včetně příkladů:
• výšková regulace zástavby
• dodržení jednotného horizontu
• dodržení celkové hladiny zástavby
• ochrana siluety sídla
• charakter a struktura zástavby
• kompaktní zástavba historického jádra
• bloková městská zástavba
• kompaktní zástavba historického jádra
• bloková městská zástavba (sevřené prostorové schéma)
• uliční městská a venkovská zástavba
• volná obytná („sídlištní“) zástavba (volné prostorové
schéma)
• rodinné domy – řadová zástavba
• rodinné domy – kobercová zástavba
• rodinné domy – plošná zástavba izolovanými domy (typ
„zahradní město“)
• rodinné domy – plošná zástavba dvojdomky
• rozvolněná („slezská“) zástavba
• nepravidelná urbanistická forma
• zachování měřítka zástavby
• orientace objektů podle převažující konvence v půdoryse
sídla (okapová, štítová)
• stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití
• výměra pozemků pro rodinné domy od ... do ... m2
• intenzita využití pozemku ... %

^ Obr. 3 a 4: Výšková hladina zástavby – město a venkov

^ Obr. 5: Výšková dominanta v sídle s neidentiﬁkovatelnou výškovou
hladinou

^ Obr. 6: Rozměrná stavba – automobilka Hyundai

Pro objasnění uvedených příkladů je nutné vysvětlit použité pojmy a doložit je nejlépe názornými obrázky.

schodiště apod.) a zpravidla nepředstavuje nárůst hrubých podlažních ploch objektu (obr. 5 – výšková dominanta v sídle s neidentiﬁkovatelnou výškovou hladinou).
Výšková stavba je stavba převyšující stanovenou výškovou
hladinu okolní zástavby o 3 a více podlaží a zpravidla každá stavba
překračující svou výškou 40 m nad přilehlým terénem.
Rozměrná stavba je stavba s výraznou hmotou, která se svým
objemem a měřítkem podstatně odlišuje od okolní struktury a uplatňuje se v panoramatických pohledech (obr. 6 – rozměrná stavba
pro průmyslovou výrobu).
Silueta sídla je obrys sídla proti obloze případně okolnímu trénu u sídel v údolí (obr. 7 – silueta města).
Ochrana (nenarušení) siluety sídla je vyloučení umisťování staveb, které by změnily siluetu sídla; v tomto případě se jedná
i o vyloučení umisťování nových dominant.

Deﬁnice pojmů – výšková regulace
Horizont je optická hraniční čára mezi viditelným povrchem
a oblohou, tj. v zastavěném území mezi viditelnou horní hranicí zástavby a oblohou.
Dodržení jednotného horizontu je požadavek neumisťování staveb, které by ze stávajícího horizontu výrazně vyčnívaly svou
výškou.
Hladina zástavby (výšková hladina) je pomyslná rovina vedená nejvyššími body převládající zástavby s vyloučením excesů – místních dominant (v členitém terénu se místo roviny jedná
spíše o zborcenou plochu). Je dána převládajícím počtem podlaží 1 v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě (obr. 3 a 4 –
výšková hladina ve městě a na vesnici).
Dodržení celkové hladiny zástavby je požadavek neumisťování staveb, které by nad hladinu zástavby výrazně vyčnívaly svou
výškou.
Výšková dominanta drobná nebo místní je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, zpravidla nepřesahuje výšku dalšího podlaží; zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu,

1 Pro tento účel se za podlaží počítají i ustoupená podlaží, podlaží ve svahu, podkroví, vestavěná polopatra bez ohledu na jejich půdorysný rozsah. Podlaží ve svahu je
podzemní podlaží mající alespoň část svého vnějšího obrysu nad přilehlým terénem.

^ Obr. 7: Silueta města Slaného
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^ Obr. 8: Kompaktní zástavba historického jádra Příbora – půdorys

^ Obr. 9: Kompaktní zástavba historického jádra Příbora – pohled

^ Obr. 10: Bloková zástavba tradiční

^ Obr. 11: Bloková zástavba – sorela v Ostravě-Porubě

Deﬁnice pojmů – struktura zástavby

Volné prostorové schéma – sídlištní obytná zástavba je zástavbou tvořenou různorodými prvky a útvary, které vytvářejí volnou kompozici, zástavba se odpoutává od systému komunikací,
zelené plochy záměrně prostupují celou strukturou. Plochy mezi
domy bez jednoznačného zařazení ke konkrétním objektům (území nikoho). Sídlištní zástavba většinou sestává z malého počtu typů
obytných budov (obr. 16).
Rodinné domy – řadová zástavba je typem obytné zástavby,
kdy se domy řadí těsně vedle sebe a obvykle sdílejí nosné zdi se
sousedním domem. Jde o hospodárný způsob zastavění s menšími
nároky na pozemek, vyšší hustotou osídlení (díky tomu se zlevňuje stavba a údržba sítí dopravní a technické infrastruktury a usnadňuje obsluha veřejnou dopravou). V historické vesnické zástavbě
jde nejčastěji o jednopodlažní domy s podkrovím, u novodobé výstavby pak o dvou až třípodlažní rodinné domy, stavěné podle téhož plánu (obr. 17 a 18).
Rodinné domy – kobercová zástavba je druhem obytné zástavby, kdy se domy řadí těsně vedle sebe a sousedí více než jednou zdí se sousedním domem. Domy mívají tvar písmene L, T, U,
dispozice je koncipována kolem vnitřního dvora – atria, které se
stává centrálním prostorem − intimním obytným exteriérem; okna
většiny obytných místností jsou obrácena do atria, mimo atrium
většinou už dům nemá zahradu. Zástavba atriovými domy představuje u nás málo obvyklý, ale velmi hospodárný způsob zastavění.
Rodinné domy – plošná zástavba izolovanými domy (typ
„zahradní město“) je tvořena samostatně stojícími rodinnými

Kompaktní zástavba historického jádra je zástavbou středověké parcelace charakteristické úzkými dlouhými parcelami přiléhajícími kratší stranou k náměstí, resp. ulici. Jednotlivé domy
na sebe těsně navazují, v zadní části parcely (za domem) je dvůr,
více či méně zastavěný hospodářskými objekty (obr. 8 a 9 – město Příbor).
Bloková městská zástavba – sevřené prostorové schéma
je způsobem zástavby, kdy jsou jednotlivé domy umístěné ve vzájemné pozici tak, že spolu tvoří uzavřené nebo polouzavřené celky
– bloky –, a oddělují tak veřejný prostor vně bloku od prostoru poloveřejného, resp. soukromého, uvnitř bloku, ve vnitrobloku. Uzavřené bloky se spíše soukromým vnitroblokem jsou charakteristické pro zástavbu městských center cca od druhé poloviny 19. století
po polovinu 20. století (obr. 10 – tradiční městská bloková zástavba), polouzavřené bloky s průchody a průjezdy s umístěním veřejných prostranství a občanské vybavenosti (školky) v jejich vnitřních
částech jsou charakteristické pro výstavbu socialistického realismu 50. let 20. století – tzv. „sorelu“ (obr. 11 – Ostrava-Poruba).
Současné formy blokové zástavby s hierarchií veřejných, polosoukromých a soukromých venkovních prostor najdeme např. v sousedním Rakousku.
Uliční městská a venkovská zástavba je zástavbou s převládajícím řazením objektů podél ulic, a to jak delší stranou rovnoběžně s ulicí, tak delší stranou kolmo k ose ulice. Domy vytvářejí uliční čáru, mohou být řazeny těsně vedle sebe nebo s mezerami (obr.
12, 13, 14 a 15).

^ Obr. 12 a 13: Uliční venkovská zástavba – Kravaře – půdorys a pohled na zástavbu se štítovou orientací domů

^ Obr. 14 a 15: Uliční městská zástavba – půdorys a pohled

^ Obr. 16: Volné prostorové schéma – sídlištní obytná zástavba –
letecký pohled
> Obr. 17 a 18: Řadová zástavba – půdorys a pohled
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^ Obr. 19 a 20: Plošná zástavba izolovanými domy – půdorys a pohled

^ Obr. 21 a 22: Rozptýlená slezská zástavba – Jablunkovsko – půdorys a pohled
domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou strukturu sídla; zahrada obklopuje dům ze všech čtyř stran, jednotlivé pozemky
rodinných domů na sebe navazují. Je to ve srovnání s výše uvedenými typy zástavby nákladná forma bydlení, náročná na pozemek.
Vychází z konceptu zahradního města vyjádřeného v díle anglického utopisty E. Howarda (1850–1928) a jeho následovníků; cílem zahradního města bylo nabídnout nejširším vrstvám skromné,
ale důstojné, zdravé a ﬁnančně dostupné bydlení; jako ideální typ
je považován dům se zahradou. Na našem území vznikla čtvrť s názvem Zahradní Město ve 20. letech minulého století v Praze, od té
doby je tento pojem užíván jako obecný pojem pro čtvrti rodinných
domků se zahrádkami (obr. 19 a 20).
Rodinné domy – plošná zástavba dvojdomky je variantou
k plošné zástavbě izolovanými rodinnými domy, domy mají však
společnou jednu nosnou zeď, případně těsně sousedící nosné zdi.
Zahrada obklopuje dům ze tří stran. Je to méně nákladná forma bydlení než izolovaný dům.
Rozvolněná zástavba (slezská zástavba) je speciﬁckým
druhem zástavby s domy roztroušenými v krajině bez zřetelného
urbanistického konceptu. Z hlediska prostorové a funkční ekonomie jde o nejnákladnější formu bydlení, nejnáročnější na pozemek a dopravní a technickou infrastrukturu. Tento způsob zástavby
je historicky podmíněný zejména změnou způsobu obživy obyvatel a populačním růstem v průmyslových oblastech, cca od konce 18. století, a také stavebním právem ve Slezsku. Možnost uživit
se jinak než prací na poli nenávratně rozrušila zemědělskou tradici a společenskou strukturu, nastalo do té doby nemyslitelné dělení polností, protože výnos z úrody byl pouze doplňkem příjmu rodi-

ny. Půdu začaly dědit kromě synů i dcery rolníků, které se provdaly
za nezemědělce; dostávaly obvykle kousek pole, na kterém si nová
rodina postavila chalupu. Důsledkem bylo velké rozdrobení pozemků a tzv. slezská zástavba téměř celého katastru rodinnými domky.
Rozmístění usedlostí je většinou samovolné a váže se na místní komunikace (obr. 21 a 22).
Nepravidelná urbanistická forma je zpravidla odvozená ze
středověké předlokační parcelace. Parcely různé velikosti a tvaru
jsou nakupeny vedle sebe bez zjevného urbanistického konceptu. Vyskytuje se např. v historických jádrech některých „rostlých“
měst, v okolí hradů a u vsí hromadných (obr. 23 a 24 – rostlá struktura Starého Města).
Měřítko zástavby určuje poměr velikosti prvků zástavby k celku, a to jak poměr velikosti stavebních a architektonických prvků
stavby ke stavbě jako celku, tak poměr velikosti jednotlivých staveb
k velikosti stavebního soubor. Zachování měřítka zástavby je požadavkem nenarušení těchto poměrů.
Orientace objektů podle převažující konvence v půdoryse
sídla (okapová, štítová) vyjadřuje skutečnost, že stavby tradičního typu se sedlovou střechou jsou v obcích se zachovalou strukturou původní zástavby orientovány buď okapem rovnoběžně s ulicí,
resp. návsí (např. střední a jižní Morava), nebo štítem rovnoběžně
s ulicí nebo návsí (např. severní Morava a Slezsko). Požadavek dodržení této orientace je vymahatelný pouze u obcí nebo jejich částí
s prokazatelně nenarušenou původní urbanistickou strukturou (obr.
13 a 25); není použitelný pro novostavby se členitou střechou s několika štíty („podnikatelské baroko“) nebo stavby s plochou střechou (obr. 26).

^ Obr. 23 a 24: Nepravidelná urbanistická forma – Praha-Staré Město – půdorys a pohled

^ Obr. 25: Okapová orientace domů – Třeština

^ Obr. 26: Ulice bez zjevné orientace domů

Na závěr uvádím příklady regulativů, které by mohly být použity
v územních plánech.

izolovanými rodinnými domy nebo dvojdomky (typ „zahradní
město“).
• Nepřípustné je zahušťování rozvolněné slezské zástavby
tam, kde dopravní a technická infrastruktura není
dostatečně dimenzována.
• Nová zástavba by měla navazovat na řadovou – uliční
strukturu zástavby a svou orientací se přizpůsobit
stávajícímu charakteru zástavby.
• Respektovat původní tvar návesního prostoru – zástavba by
měla respektovat základní parcelaci a umístění a orientaci
staveb tak, aby byl obnoven původní charakter návsi.
• V případech, kdy je v enklávě dochováno charakteristické
historické dělení polností (pásy vyšší zeleně), je nezbytné
eventuální zástavbu realizovat výhradně ve vazbě na toto
původní členění.
• V přímé návaznosti na historický stavební fond je žádoucí
respektovat nepravidelnost charakteristické urbanistické
formy.
• Orientovat objekty v centrální části obce podle převažující
štítové konvence v půdoryse sídla.
• Je nepřípustné navrhovat zástavbu do hloubky parcel mimo
uliční strukturu související zástavby.
Charakter zástavby, ke kterému se vztahuje regulace, by měl
být v konkrétních plochách územního plánu deﬁnován.

Příklady výškové regulace
• Nová zástavba by měla ctít stávající výškovou hladinu tak,
aby nevytvářela dominanty.
• Stanovená výšková hladina (3 podlaží) může být překročena
pouze drobnými dominantami.
• Nová obytná zástavba by neměla narušovat jednotný
horizont.
• Nová obytná zástavba by neměla narušovat dochovanou
siluetu sídla.
• Výjimečně přípustné je umístění stavby veřejné
infrastruktury – občanské vybavenosti pro vzdělávání,
výchovu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, která
se odchyluje od stanovené výškové hladiny z důvodů
zdůraznění významu v urbanistické struktuře sídla.
Výšková hladina zástavby by měla být v územním plánu deﬁnována např. převládajícím počtem podlaží v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě – viz výše.
Příklady regulace charakteru a struktury zástavby
• Nová zástavba by měla navazovat na strukturu stávající
blokové zástavby centra a doplňovat její chybějící články.
• Nepřípustné je narušení blokové struktury vestavbami
do vnitrobloků.
• Přípustná je řadová zástavba.
• Nová zástavba navazuje na stávající plošnou zástavbu

Příklady stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků
a intenzity jejich využití
• Výměra pozemků pro bydlení cca od 1 000 do 2 000 m2,
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v odůvodněných případech může v zastavěném území
klesnout pod 1 000 m2.
• Intenzita zastavění pozemku max. 30 %.
S regulací velikosti a intenzity zástavby je třeba zacházet opatrně. Zejména v zastavěném území nebo v těsné vazbě na něj nemá
smysl předepisovat minimální velikost pozemků, zvláště je-li zástavba sídla kompaktní a regulace by mohla například zabránit žádoucímu zastavění proluky. Naopak v nově navrhovaných plochách vně
sídla může mít stanovení minimální velikosti pozemků a dostatečné
plochy jejich „nezastavění“ vyjádřené v procentech význam pro potenciální umístění vzrostlé zeleně na pozemcích a přechodu zastavěného území do volné krajiny.

Závěr
Uplatňovat požadavky prostorové regulace v územních plánech má
smysl pouze tam, kde objektivně existují urbanistické a architektonické kvality sídla a hodnoty krajinného rázu, které by mohly být necitlivou novou zástavbou znehodnoceny. Tyto hodnoty by měly být
pojmenovány v územně analytických podkladech, aby byly podkladem pro zpracování územního plánu. Současně by měly být vyjádřeny v územním plánu v základní koncepci rozvoje území obce, která obsahuje koncepci rozvoje a ochrany hodnot obce. Přestože je
pro některé samosprávy i dotčené orgány lákavé v rámci územního
plánu regulovat detailně i jednotlivé stavby, taková regulace územnímu plánu nepřísluší a je nezákonná (obr. 27 – prostorovou regulaci je účelné uplatňovat jen tam, kde to má smysl).]
Dagmar Saktorová,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
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[nové knihy
DUDÁK, Vladislav – PAVELKA, Zdenko. Agroturistika v České
republice.
1. vyd. Praha: Novela bohemika, 2012. 280 s.
ISBN 978-80-87683-03-3.
První ucelený praktický průvodce agroturistikou v České republice.
KOŠŤÁL, Vratislav – KOŠŤÁLOVÁ, Renata. Historická sídla Středočeského kraje. Berounsko, Kladensko a Rakovnicko.
1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. 232 s.
ISBN 978-80-87474-82-2.
Druhý díl šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje.
KOŠŤÁL, Vratislav. Historická sídla Středočeského kraje. Kolínsko a Kutnohorsko.
1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2013. 280 s.
ISBN 978-80-87474-91-4.
Třetí díl šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje.
Praha 2013 – největší zobrazené území.
1. vyd. Praha: Žaket, 2013. 1 s. ISBN 978-80-7233-379-0.
Aktualizované vydání zobrazuje území hlavního města Prahy v měřítku 1 : 25 000 na jednom mapovém listu formátu 976 × 666 mm.
Na druhé straně je zobrazen podrobný plánek centra, průjezdní
plán, mapka dopravní sítě metra i tramvají a rejstřík ulic.
Architektura a veřejný prostor.
1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2012. 165 s. ISBN 978-80-903826-4-0.
Klíčové téma architektonické diskuse, motiv městských politik
a plánů. Texty předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků.
ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech.
1. vyd. Praha: LIBRI, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7277-507-1.
Osudy téměř 800 zrušených a zbořených kostelů na území Čech.
STIBRAL, Karel. O malebnu.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2012. 248 s. ISBN 978-80-7363-464-3.
Diskuse nad tímto pojmem zkoumá proměny našich preferencí vůči
přírodě a naší zkušenosti s vizuálním uměním při pohledu na krajinu.
KOCH, Wilfried. Evropská architektura.
3. vyd. Praha: Euromedia Group, 2012. 576 s.
ISBN 978-80-242-3657-5.
Dějiny evropské architektury od antických dob po současnost.
MÍKA, Zdeněk. Život v pražských ulicích.
1. vyd. Praha: Paseka, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7432-276-1.
Dějiny každodennosti života od konce 19. stol. do poloviny 20. století. Ulice jako místo setkávání, obchodu, společenského života...
ŠREK, Robert. Karlovy Vary. Architektura města.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 270 s.
ISBN 978-80-244-3259-5.
Lázeňské stavby, krajina, měšťanské domy, silnice, mosty atd.

^ Obr. 27: Regulovat jen tam, kde to má smysl

VONDRUŠKOVI, Alena a Vlastimil. Město.
1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7429-346-7.
Průvodce českou historií – první díl je věnován vzniku a vývoji měst,
celku i jednotlivým stavbám vč. propojení všedního života měšťanů
s daným sídelním typem.

PLAVEC, Michal. Zmizelá Praha – Letiště a letadla.
1. vyd. Praha: Paseka, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7432-297-6.
Rozvoj letectví v hlavním městě – od prvního oﬁciálního letiště založeného až v roce 1919.
KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině.
1. vyd. Praha: Academia, 2013. 442 s. ISBN 978-80-200-2201-1.
Prostorové aspekty soudobého studia a využívání krajiny, klíčové
poznatky krajinářských škol Východu i Západu, jejich teoretické
a praktické aspekty.
MAHEL, Ivo. Nádraží a železniční tratě. 2. díl.
1. vyd. Praha: Paseka, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7432-298-3.
Svazek navazuje na první díl Kateřiny Bečkové, zaměřuje se na
okrajové části Velké Prahy.
HUBIČKOVÁ, Eva – VYBÍRAL, Zdeněk. Tábor.
1. vyd. Praha: Paseka, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7432-303-4.
Další svazek edice Zmizelé Čechy.
VELIČKOVI, Markéta, Petr a kol. Aleje české a moravské krajiny.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2013. 248 s. ISBN 978-80-7363-413-1.
Impulzem ke knize byl dokumentární ﬁlm „Aleje jako součást naší
krajiny“, na němž se oba autoři spolupodíleli.
VOLF, Petr. Baráky v hlavě.
1. vyd. Praha: Gasset, 2013. 208 s. ISBN 978-80-87079-29-4.
Dvacet rozhovorů s předními českými i zahraničními architekty.
Jsou poskládány tak, že jako celek jsou malou a přitažlivě napsanou učebnicí architektury pro všechny, které tento obor zajímá.

HORČÁKOVÁ, Václava – CHODĚJOVSKÁ, Eva – SEMOTANOVÁ, Eva a kol. Historický atlas měst České republiky. Sv. č. 24.
Praha-Smíchov.
1. vyd. Praha: Akademie věd České republiky. Historický ústav,
2013. 32 s. ISBN 978-80-7286-200-9.
Atlas hlavně obsahuje reprodukce starých map a plánů, ale i úvodní
historicko-urbanisticky zaměřenou studii a další materiály.
ÚZ č. 968 Životní prostředí.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2013. 672 s. ISBN 978-80-7208-993-2.
Aktuální znění 28 zákonů.
Město v baroku, baroko ve městě.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 224 s.
ISBN 978-80-244-3373-8.
Obrazová publikace s 19 příspěvky – od architektury přes výtvarné
umění až po církevní dějiny.
MÁLEK, Zdeněk – HORÁČEK, Petr – KIESENBAUER, Zdeněk.
Stromy pro sídla a krajinu.
1. vyd. Olomouc: Baštan, 2012. 358 s.
Vlastnosti a nároky běžně pěstovaných druhů a kultivarů vč. těch
nejnovějších, zajímavých pro výsadbu v našich podmínkách.
Zlatý řez č. 35: Automobil, architektura a město.
Zamyšlení, jaké důsledky pro architekturu má automobil, zejména
pro stavbu měst. Příklady na téma dopravy ve městech z druhé poloviny 20. století i současné návrhy na řešení stále tíživějšího problému individuální dopravy v městských aglomeracích.

OUŘEDNÍČEK, Martin. Sub Urbs: krajina, sídla a lidé.
1. vyd. Praha: Academia, 2013. 200 s. ISBN 978-80-200-2226-4.
Jevy a procesy, odehrávající se za městem nebo vedle města (sub
urbs). Třináct kapitol odborníků – sociálních geografů, fyzických
geografů, kartografů, sociologů, urbanistů a architektů.
ZEMAN, Karel. Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby.
1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství
Oeconomica, 2013. 316 s. ISBN 978-80-245-1915-9.
Publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších
statků v časovém intervalu 1918–2010.
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MAREČEK, Jan a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související.
1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2013. 840 s.
ISBN 978-80-7380-430-5.
Souborný výklad zpracoval autorský kolektiv, který se podílel na přípravě právní úpravy územního plánování a stavebního řádu.
ROZTOČIL, Aleš – HRŮŠOVÁ, Klára – LACHMANN, Martin – POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon. Komentář.
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 848 s.
ISBN 978-80-7400-462-9.
Komentář vychází z on-line podoby komentáře, který zpracovali právníci s delší praxí
na Nejvyšším správním soudě.
MALÝ, Stanislav. Stavební zákon. Komentář.
2., aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2013. 896 s. ISBN 978-80-7357-985-2.
Nové vydání úspěšného komentáře. Na
mnoha místech odkazuje na právní úpravu platnou do 31. 12. 2012, a to s ohledem
na dosavadní praxi a na důležitá přechodná ustanovení.
PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem.
1. vyd. Praha: Grada, 2013. 800 s.
ISBN 978-80-247-3865-9.
Komentář předního odborníka na stavební
právo, obsahuje také judikáty, vybraná barevná schémata, vzory podání, CD atd.

[]
[ ] Z jednání rady a předsednictva
Jarní konference v Žatci byla zařazena
do programu celoživotního vzdělávání ČKA,
ohodnocena třemi body. [ ] ČKA ve spolupráci se Svazem měst a obcí připravila seminář „Výběr zpracovatele ÚP“, konal
se v dubnu. [ ] MMR informovalo o konání
19. celostátní konference o územním plánování a stavební řádu – Liberec, 19.–20.
září 2013 na téma Veřejná infrastruktura [ ]
Námět: odůvodnění ÚP – co píše projektant a co pořizovatel? Po novele stavebního zákona vše obvykle padá na projektanta… [ ] Doporučení MMR: výšku regulovat
maximální výškou (do) nebo rozmezím (od–
do), a to s použitím metrů nebo počtu nadzemních podlaží, tedy určit intervalem nikoli
přesným údajem. [ ] Snaha soutěž Asociace vyhlašovat spolu se Svazem měst a obcí.
[ ] Jako příloha květnového čísla časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyšel společný sborník konferencí Koncepce krajiny
(Jindřichův Hradec, květen 2012) a Míra regulace v územních plánech ve středoevropském prostoru (Český Těšín, listopad 2012).
[ ] Témata pro příští workshopy: ceny územních plánů, systém sídelní zeleně. [ ] Asociace navazuje spolupráci se Svazem měst
a obcí na účasti při pořádání konferencí. [ ]
Asociace zpracovala připomínky k zadání
územního plánu Prahy. Upravené zadání má
v září schvalovat zastupitelstvo. [ ] Uskutečnila se cesta do Portugalska, na rok 2014

se plánuje do Maroka. Dalšími uvažovanými
destinacemi jsou Zakarpatská oblast Ukrajiny, střední Francie až k Pyrenejím. [ ] V dubnu rada přijala šest nových členů Asociace.
[ ] Asociace se účastní festivalu Architecture Week. Od 23. 9. do 20. 10. 2013. Sledujte program na www.architectureweek.
cz. [ ] Asociace poskytuje metodickou pomoc městu Žatci. O posudky žádají Ivanovice a občanka z Hustopečí. [ ] Webové stránky budou modernizovány, zejména redakční
systém zjednodušen a zpružněn. [ ] Soutěž o cenu Asociace byla vyhlášena, uzávěrka je 30. 9., porota zasedne během konference ve Znojmě. [ ] Vznikl Fond rozvoje
bydlení, kontaktní osobou za Asociaci je
V. Řezáč. [ ] V r. 2015 se uskuteční v Praze
kongres AESOP. [ ] Zdeněk Černý pracuje
na svých posledních Aktualitách. [ ] Reakce
na žateckou konferenci – ze strany města
zajištěna skvěle, rozporuplné reakce na vystoupení právníků, z územního plánu se vytrácí koncepce, převládá právní stránka,
zejm. panelová diskuse hodnocena kladně. [ ] Na stránkách STUŽ záznam besedy
k metropolitnímu plánu Prahy. [ ] Britský urbanistický institut RTPI slaví 100 let a vyzývá
urbanisty evropských zemí k účasti na konferenci – viz web Asociace. [ ] Asociace přislíbila se zapojit do konference Land-Urbia,
duben 2014 v Nitře. [ ] Výstava k výročí Karla Pragera ve Veletržním paláci – Asociace
přispěje ﬁnančně a záštitou.

[ ] Z tiskové zprávy ČKA
Ceny jsou často jediným kritériem zpracovatele/projektanta. A k tomu Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže pronesl ústy
svého předsedy, že „podnikateli nic nebrání, aby od odměny upustil úplně“ a taky že
není možné cenu za službu architekta odvozovat od ceny stavebního díla. ČKA se
velmi ohradila a vyvolala s úřadem jednání,
na němž zastávala jednoznačné stanovisko:
Absolutní ochrana trhu nemůže být nadřazena veřejnému zájmu v oblasti tvorby prostředí. Architektura sice patří jejímu majiteli,
ale každá stavba významně určuje a spoluvytváří veřejný prostor ve svém okolí. Odkazovat na ceníky považuje ČKA za svou povinnost, neboť nízká nabídková cena může
indikovat pochybnosti o řádném plnění zakázky. Tak uvidíme...
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