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Seminář v  Chebu na  téma „Strategie, ur-
banismus a architekt města“ má ambice 
postihnout několik fází budoucího vývoje 
města a formulovat možnou roli architekta 
v tomto procesu.

Obecně bývá toto časová osa formulována 
v triádě strategie (vize) – plán – operace (rea-
lizace). Každá „etapa“ by měla být sledována 
v rozdílném územním kontextu. 

Strategie by měla obsahovat i  souvislosti 
nadregionální (republikové, resp. středo-
evropské). 
Plán by měl mít i souvislosti regionální. 
Realizace má důsledky celoměstské nebo 
i  jen lokální. Účast profesionálů (urbanistů, 
architektů) je možná (žádoucí) ve všech fá-
zích, mění se však její intenzita; ta je domi-
nantní zejména ve fázi „realizace“.
Realizací zde není myšleno jen samotné 
„stavění“, ale celý proces naplňování plánu. 
Významným problémem strategií v ČR je ne-

Dovolte nám, abychom vás pozvali na  další 
z  řady našich konferencí, která se tentokrát 
uskuteční v historickém městě Chebu. Po šes-
ti letech se vracíme do  Karlovarského kraje, 
abychom se věnovali cestě vedoucí ke vzniku 
dobrého územního plánu, cestě od vize přes 
strategii rozvoje města či obce až po funkční 
územní plán. Druhým tématem konference 
je role hlavních architektů v  tomto procesu 
a při usměrňování rozvoje měst. Konference 
se uskuteční s podporou města Chebu, Karlo-
varského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj 
a České komory architektů. 

V  úvodu konference se seznámíme s  roz-
vojovým potenciálem města Chebu a Kar-
lovarského kraje, s krajinářskými výstavami, 
kterými je město proslulé, i s výsledky sou-
těže o  návrh „Špitálský vrch a  kasárna Zla-
tý vrch v Chebu“, kterou uspořádalo město 
Cheb v loňském roce, aby získalo fundova-

Od strategie k naplňování vizí

Pozvánka na dubnový seminář AUÚP v Chebu
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plánu Jan Mužík | [9] Veřejný prostor – veřejná prostranství, krátké ohlédnutí za znojemskou konferencí Tamara Blatová
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né návrhy na  řešení mimořádně zajímavé-
ho rozvojového prostoru města a na využití 
brownfi eldu kasáren. Výsledky soutěže bu-
dou představeny na výstavě v místě konání 
semináře – v Kulturním centru Svoboda.

Budeme diskutovat o  hledání koncepce 
rozvoje území prostřednictvím územních 
studií a urbanistických soutěží, o možnosti 
promítnout tyto koncepce do  územního 
plánu, ale i o reálnosti a ekonomické únos-
nosti těchto koncepcí.

Téma hlavních architektů je v  současné 
době diskutováno na několika platformách 
– na  půdě ČKA, Společnosti Petra Parlé-
ře i naší Asociace. Konference v Chebu by 
měla vytvořit příležitost propojení těchto 
aktivit a  vyústit ve  společné úsilí o  vytvo-
ření lepších podmínek pro efektivní práci 
městských architektů. Dotkneme se otázek 

nezávislosti architektů měst, role architektů 
jako mediátorů mezi zájmovými skupina-
mi ve městě, různých právních podmínek, 
ve kterých architekti působí i možnosti za-
kotvení role architektů měst v  legislativě. 
Do diskuse bychom rádi zapojili i zástupce 
Svazu měst a obcí.

Na závěr nás čekají zajímavé exkurze smě-
řované jak do  historického centra města 
s  novými realizacemi úpravy parteru pěší 
zóny, tak i  do  území krajinářských výstav, 
které v Chebu dosahují pozoruhodných vý-
sledků a jsou krásným příkladem propojení 
města s krajinou v okolí řeky Ohře.

Těšíme se na setkání s vámi v jarním Chebu.

Za přípravnou skupinu semináře

Vlasta Poláčková

komplexní analýza potenciálů a schopnosti re-
gionu či města přijaté vize (často souhrn přání 
politiků, plánovačů a „občanů“) realizovat. 

V  novém Strategickém plánu hl. m. Prahy 
je mezi hlavními přístupy na  jeho přípravě 
mimo známých hesel „KVALITA ŽIVOTA – UDRŽI-

TELNOST – PROVEDITELNOST“ zařazen i  referen-
ční rámec – srovnání s obdobnými městy. 
Jedná se zejména o porovnání potenciálů, 
které jsou z hlediska: 
–  polohy a vazeb
–  historického vývoje
–  stavu infrastruktury
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–  ekonomické schopnosti (investice, provoz)
u srovnatelně velkých měst někdy i značně 
rozdílné. 

Pro fázi analýz lze do  značné míry využít 
přístupů, které aplikuje (jako doporučení) 
např. Boston Consulting Group:
  1.  Porovnání s  relevantní skupinou refe-

renčních měst či regionů.
  2.  Analýza současné situace a  trendů 

ve významných oblastech.
  3.  Jasně vymezené sledované oblasti.
  4.  Jasně vymezený tematický obsah analýz.
  5.  Jednotná metodika pro shodnou ori-

entaci ve výstupu.
  6.  Porovnání závěrů analýz alespoň dvě-

ma nezávislými odbornými týmy.
  7.  Měřitelné a  porovnatelné ukazatele 

sloužící pro návrh strategie.
  8.  Zda byla sbírána relevantní data (důle-

žitá pro následující využití).
  9.  Mají publikované analýzy smysl a závěry? 
10.  Odpovídají analýzy kontextu budoucí 

strategie?

Předpokládám, že přizvaní odborníci objas-
ní přínos strategických plánů pro násled-
né „plánování“ (zadání, plán) v  úrovni re-
publikové (PÚR), regionální (ZÚR) a  lokální 
(územní plán). 

K problematice architektů měst

Tato role může mít velice rozsáhlý charak-
ter výkonů. Obvykle můžeme sledovat tyto 
typy zapojení:
–  architekt či urbanista jako člen 
   rozsáhlého komplexního týmu, který 

je schopen „naplnit“ celou osu od ana-
lýz po realizaci územního plánu,

   menšího týmu zaměřeného zejména 
na pořízení a realizaci územního plánu,

   (jedná se zpravidla o  pracovní úva-
zek u  organizace zřizované regionem 
nebo městem);

–  architekt či urbanista v dlouhodobějším 
pracovním závazku pro město; 

–  architekt či urbanista jako poradce 
(konzultant) ad hoc pro město. 

V  žádném ze zmíněných výkonů by archi-
tekt neměl být vykonavatelem územních či 
stavebních řízení, jeho postoje v tomto pro-
cesu by měly mít charakter vyjádření odbor-
níka buď za pracoviště, nebo jako osoby. 

Významným a zřejmě široce diskutovaným 
tématem budou nepochybně odborná 
kompetentnost, etika a možný konfl ikt zá-
jmů v zadávání, příp. i zpracování zakázek.

Pokusil jsem se naznačit některé problémy, 
které zejména na počátku (strategie) a na kon-
ci (realizace plánu) významně ovlivňují kvalitní 
a realizovatelné urbanistické koncepce. 
Doufám, že tyto a  mnohé další otázky 
budou předmětem příspěvků a  diskusí 
na chebském semináři Asociace. 

Milan Körner

torického centra. Je zarezervováno 22 poko-
jů pro AUÚP, zbývá 12 volných pokojů. 

Hotel Barbarossa
Jateční 7
tel.: 354 423 446 
http://www.hotel-barbarossa.cz
Hotel Barbarossa leží přímo v  historickém 
jádru města. 

Hotel Monika
Svobody 9
tel.: 354 430 046
http://www.hotel-monika.com
Hotel se nachází v  centru Chebu přímo 
na pěší zóně.

Penzion U Vlčků
Májová 40
tel.: 775 542 481 
http://www.penzionuvlcku.com
Penzion U  Vlčků je nově zrekonstruovaný 
penzion v  samém centru Chebu. Zarezer-
vováno 19 lůžek.

Nabídka ubytování je rozšířena o  hotely 
a penziony v nedalekých Františkových Láz-
ních s možností využití městské hromadné 
dopravy (jezdí po  30 min.). Po  čtvrtečním 
rautu je zajištěn speciální autobus Cheb – 
Františkovy Lázně. Podrobnější informace 
k  rezervaci ubytování ve  Fr. Lázních nalez-
nete na webu Asociace.
Další informace k  ubytování v  Chebu a  Fr. 
Lázních poskytují webové stránky: http://
www.mestocheb.cz – turistické infocent-
rum – ubytování a  http://www.frantisko-
vy-lazne.cz – město – info pro návštěvníky 
– možnosti ubytování.

Program konference

10. 4. 2014 čtvrtek
10:00–12:00 
Představení města a kraje
  Představení města Chebu
  Příspěvek zástupců Karlovarského kraje
  Krajinářská výstava v Chebu
  Architektonicko-urbanistická soutěž Špi-

tálský vrch a kasárna Zlatý vrch v Chebu 
14:00–15:30 
Strategie, urbanismus – 1. část
  Principy přípravy strategického plánu 
  Strategický plán rozvoje města – příklad
  Od strategického plánu k územnímu plánu 

16:00–18:00 
Strategie, urbanismus – 2. část
  Vazby mezi PÚR – ZÚR – ÚP 
  Územní plánování jinak – zkušenosti 

za zahraničí
  Přihlášené diskusní příspěvky

Panelová diskuse – témata:
  Územní plán v rukách stavebního úřadu 

– jaká je běžná praxe?
  Současné územní plány bez urbanismu? 

Konference AUÚP na téma
Strategie, urbanismus a architekt města
Cheb, Kulturní centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, 10.–11. 4. 2014

  Strategie – koncepce – studie – urba-
nistická soutěž – územní plán – cesta 
k úspěchu?

  Od  vize k  realitě – plánujeme reálně 
a ekonomicky únosně?

11. 4. 2014 pátek

9:00–10:30 
Architekti města – jejich role, postavení, 
význam pro město
  Vystoupení zástupců AUÚP, Společnos-

ti Petra Parléře a ČKA 

11:00–13:00
  Praktické zkušenosti architektů měst

Panelová diskuse – témata:
  Architekt jako mediátor mezi veřejností, 

městem, odbornou veřejností, investory
  Různé právní formy práce architekta 

města a kraje
  Nezávislost a  zodpovědnost architekta 

města a kraje
  Zakotvení v legislativě města a kraje

14:00
Exkurze po městě Chebu 

Organizační informace
jsou součástí vložené přihlášky 

Možnosti ubytování

Hotel Slavie
Svobody 32
tel.: 354 433 216 
http://www.hotel-slavie.cz

Hotel se nachází v centru města na pěší zóně, 
je skvělým výchozím bodem k prohlídce his-

Kulturní centrum Svoboda

Z
d

ro
j: 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.c

ar
ls

b
ad

-c
o

n
ve

n
ti

o
n

.c
z



a k t u a l i t y  A U Ú P  |  9 3  |  2 0 1 4  |  s t r a n a  3

Vlastnické právo – v  tomto konkrétním pří-
padě „potenciální“ vlastnické právo (městu 
byl slíben převod pozemků) někdy stimuluje 
územní rozvoj negativně, tedy deformuje cel-
kovou urbanistickou koncepci územního plá-
nu ve prospěch individuálního zájmu. 

Rády bychom představily změnu územní-
ho plánu pro obchodní centrum v Roudnici 
nad Labem. Roudnice nad Labem je obec 
s rozšířenou působností, má 13 tisíc obyva-
tel a nachází se v polabské rovině pod Řípem 
nedaleko hlavního města Prahy, cca 20 min. 
jízdy autem od obchodního centra Letňany. 

Město se rozkládá na  levém břehu řeky 
Labe, která je pro město značně limitují-
cí, především kvůli dopravnímu zatížení. 
Roudnice nad Labem má dvě katastrální 
území: Podlusky a Roudnici nad Labem.

Pro ilustraci uvádíme několik leteckých 
snímků zájmového území od  roku 1953 
do současnosti.

Na  územním plánu (autorem je Ing.  arch. 
Petr Vávra – Studio KAPA) je vidět celková 
urbanistická koncepce, ze které vyplývá, že 
realizace obchodního centra u  tzv. demo-
grafi ckého středu Roudnice nad Labem – 
v dopravně těžko přístupné lokalitě, je ne-
vhodná. 

Vlastnické právo jako stimul územního rozvoje
Město Roudnice nad Labem* 

Situace v roce 2006: Podlusky – nová výstavba rodin-
ných domů v lokalitě Na kolečku, Roudnice – výstavba 
čtyř bytových domů v  lokalitě Okružní u sídliště Hra-
cholusky

Situace v roce 1953: v katastru Roudnice začíná výstav-
ba sídliště Hracholusky

Situace v  roce 2003: Roudnice (vpravo) – postaveno 
sídliště Hracholusky, Podlusky (vlevo) – začíná se rozši-
řovat zástavba rodinných domů směrem na Roudnici 
nad Labem

Situace v  roce 2011: Podlusky – další rozšiřování vý-
stavby v lokalitě na Kolečku (ortofotomapa z roku 2013 
bohužel není k dispozici) Územní plán Roudnice nad Labem – po změně pro obchodní centrum

Územní plán Roudnice nad Labem – vydaný v roce 2008

* Příspěvek byl přednesen v rámci konference AUÚP „Vlastnická práva a územní plánování“ v Žatci (18.–19. 4. 2013) 
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O  změnu územního plánu požádala spo-
lečnost zastupující zájmy obchodního ře-
tězce hned čtyřikrát, dvakrát v  roce 2008 
a následně dvakrát po změně vedení města 
v roce 2009.
Stanovisko pořizovatele, jakož i  projektanta 
územního plánu, bylo od  samého počátku 
negativní a  takto bylo předkládáno zastu-
pitelstvu města. Představitelé města třikrát 
dali na odborné rady. Počtvrté však pod tla-
kem slibu vlastníka část pozemku u budou-
cího obchodního centra darovat městu pro 
výstavbu haly na  basketbal a  parkovacího 
domu rozhodli o pořízení změny územního 
plánu. Bylo tedy rozhodnuto. Zastupitelstvo 
města rozhodlo o pořízení změny z plochy 
smíšeného bydlení na plochy pro občanskou 
vybavenost plošně rozsáhlou (vhodnou pro 
realizaci obchodního řetězce) a  na  plochy 
pro občanskou vybavenost komerční malou 
(funkční využití, které by odpovídalo realiza-
ci parkovacího domu a haly na basketbal – 
v budoucím vlastnictví města).

Na výřezu z územní studie je detailně vidět, 
jak plocha obchodního řetězce těsně do-
sedá na  plochy pro výstavbu jednotlivých 
rodinných domů. Naštěstí existuje v této lo-
kalitě limit, kterým je vedení 110 kV (jinak 
by majitelé jednotlivých rodinných domů 
velmi těsně sousedili s obslužnou komuni-
kací nákupního centra).
 
Tlak tehdejšího vedení města na pořizova-
tele i  zpracovatele byl obrovský. Z  tohoto 
důvodu jsme musely najít cestu, jak tuto 
změnu zdůvodnit. Právě ono budoucí vlast-
nictví části pozemku bylo tím důvodem. 
Celé odůvodnění se opírá o  realizaci ze-
jména parkovacího domu, protože sídliště 
Hracholusky se dlouhodobě, asi jako většina 
českých sídlišť, potýká s nedostatkem parko-
vacích míst, s nedostatkem zeleně a absencí 

dětských hřišť. Samotná realizace parkova-
cího domu by vyřešila tři největší problé-
my tohoto sídliště, díky realizaci parkování 
mimo ulice a travnaté plochy by bylo mož-
né vybudovat drobné herní prvky a  zvýšit 
množství zeleně v této lokalitě.

Co říci na  závěr? Obchodní dům stojí, 
úspěšně prodává a  úspěšně přivádí na-
prosto zbytné dopravní zatížení především 
do  části Podlusky a  město Roudnice nad 
Labem není a  nebude vlastníkem slibova-
ného pozemku.

Fotografi e © Jana Kubrichtová

Ortofotomapy © mapy.cz

Ing. Kamila Kloubská | Ing. Jana Kubrichtová | Odděle-

ní úřad územního plánování | Odbor majetku a rozvo-

je města | Roudnice nad Labem

Územní studie – výřez
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Následující příspěvek je stručným výtahem 
prezentace přednesené na konferenci AUÚP 
18. dubna 2013 v  Žatci. Cílem příspěvku je 
stručně seznámit čtenáře se základními as-
pekty pozemkových úprav s důrazem na zo-
hlednění vlastnických a  dalších věcných 
práv. Prezentace byla rozdělena do  několi-
ka kapitol, stejná struktura bude zachována 
i v následujícím textu.

Obsah prezentace a příspěvku:
1.  Vlastnické a další věcná práva evidovaná 

v katastru nemovitostí, novela katastrál-
ního zákona

2.  Principy a  cíle pozemkových úprav, 
účastníci

3.  Obvod pozemkových úprav, řešené a ne-
řešené pozemky

4.  Soukromé a veřejné zájmy v pozemko-
vých úpravách

5.  Účast vlastníků a  dalších oprávněných, 
projednávání návrhu s vlastníky

6.  Výsledek pozemkových úprav

1.  Vlastnictví a věcná práva evidovaná 
v katastru nemovitostí,
novela katastrálního zákona

Katastr nemovitostí (KN) je veřejný seznam, 
který obsahuje soubor údajů o nemovitos-
tech na  území České republiky. Obsahem 
je soupis, popis a geometrické a polohové 
určení nemovitostí a  zápis práv k nemovi-
tostem. V současné době je katastr nemo-
vitostí upraven zákonem č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (ka-
tastrální zákon), v  platném znění a  prová-
děcí vyhláškou č. 357/2013 Sb. (katastrální 
vyhláška) v platném znění.

Současná právní úprava defi nuje nemovi-
tost jako pozemky a podzemní stavby se sa-
mostatným účelovým určením a věci hmot-
né povahy, pokud nejsou součástí pozemku 
a nelze je přemístit bez porušení jejich pod-
staty. Předmětem evidence KN jsou však jen:
  pozemky, 
  budovy, pokud nejsou součástí pozem-

ku nebo práva stavby,
  bytové a nebytové jednotky,
  právo stavby,
  vodní díla. 

Ostatní nemovitosti nejsou v KN evidovány, 
do této skupiny patří například drobné stav-
by, podzemní stavby a další.

K nemovitostem evidovaným v KN byla do-
posud evidována jen čtyři věcná práva: vlast-
nické, zástavní, právo odpovídající věcnému 
břemeni, předkupní právo s věcnými účinky.

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský 
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který i do ob-
lasti katastru nemovitostí přináší celou řadu 
poměrně výrazných změn. Katastr nemovi-
tostí je v novém občanském zákoníku nazý-
ván veřejným seznamem. Nově je také de-

fi nována nemovitost. Pozemek v  podstatě 
zůstává, ačkoliv bude rozšířen seznam typů 
hranic, které mohou vymezit samostatný 
pozemek (část zemského povrchu oddělená 
od  sousedních částí hranicí: územní správ-
ní jednotky nebo hranicí katastrálního úze-
mí, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí 
stanovenou regulačním plánem, územním 
rozhodnutím nebo územním souhlasem, 
hranicí jiného práva podle § 19, hranicí roz-
sahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva 
stavby, hranicí druhů pozemků, popř. roz-
hraním způsobu využití pozemků). Budovy 
přestávají být samostatnými nemovitost-
mi a  stanou se součástí pozemku. V  tomto 
ohledu se ČR vrátí k  tisíciletému římskému 
principu „Superfi cies solo cedit“ (povrch 
ustupuje půdě), která u  nás platila do  roku 
1950. Budovy, jejichž vlastník je od 1. 1. 2014 
stejný jako vlastník pozemku, na kterém stojí, 
se stanou součástí pozemku. Budovy, jejichž 
vlastník bude od 1. 1. 2014 odlišný od vlast-
níka pozemku, na  kterém stojí, zůstanou 
předmětem evidence KN jako samostatné 
nemovitosti a mezi oběma vlastníky navzá-
jem vznikne ze zákona předkupní právo.

Dosavadní seznam čtyř věcných práv bude 
rozšířen o dalších patnáct, zde jsou uvedena 
některá z nich:
  právo stavby,
  budoucí zástavní právo,
  podzástavní právo,
  budoucí výměnek,
  přídatné spoluvlastnictví,
  správa svěřenského fondu.

2.  Principy a cíle pozemkových úprav, 
účastníci

Pozemkové úpravy (PÚ) mají na území dneš-
ní ČR dlouholetou tradici sahající až do roku 
1856, kdy byly v  Záhlinicích u  Kroměříže 
provedeny první pozemkové úpravy, teh-
dy na  dobrovolném principu, tedy se sto-
procentním souhlasem všech účastníků. 
Postupně byly od  roku 1883 přijaty zákony 
o  pozemkových úpravách, dnes platný zá-
kon č. 139/2002 Sb., o  pozemkových úpra-
vách a  pozemkových úřadech, ve  kterých 
začal být uplatňován princip schvalující vět-
šiny, protože princip dobrovolnosti (a  sto-
procentního souhlasu) se ukázal v mnoha lo-
kalitách jako nepoužitelný. Po roce 1948 byly 
pozemkové úpravy a jejich nástroje zneužity 
k  tehdejším politickým cílům, nerespekto-
valy vlastnická a další věcná práva, proto si 
spojují někteří vlastníci pojem pozemkové 
úpravy s touto dobovou praxí a mají k sou-
časným pozemkovým úpravám počáteční 
nedůvěru. Od roku 1991, kdy byl přijat zce-
la nový zákon o pozemkových úpravách, až 
dodnes, je respektování vlastnických a  dal-
ších věcných práv opět jedním ze základních 
principů pozemkových úprav, celý proces je 
projednáván s plným vědomím všech vlast-
níků a  dalších oprávněných osob a  pokud 
možno i s jejich aktivní účastí a spoluprací.

Od roku 1991 bylo v ČR ukončeno a do KN 
zapsáno celkem asi 1 500 komplexních po-
zemkových úprav. Jejich cíle je možné shr-
nout do dvou bodů:

  vytvoření podmínek pro racionální hos-
podaření vlastníků půdy,

  ochrana půdy, vody a krajiny.

Přehled ukončených komplexních pozemkových úprav 

(MZe, SPÚ ČR, 2013)

K dosažení cílů pozemkových úprav se pou-
žívají následující nástroje:
  Prostorové a funkční uspořádání pozem-

ků, což je scelování a  dělení pozemků, 
narovnání hranic, směna, zpřístupnění 
pozemků, změna druhu pozemku.

  Plán společných zařízení, což jsou opat-
ření a zařízení potřebná ke zpřístupnění 
pozemků (polní cesty, mostky a propust-
ky, sjezdy na  pozemky aj.), protierozní 
opatření (meze, průlehy, zasakovací pásy, 
příkopy, větrolamy aj.), vodohospodářská 
a protipovodňová opatření (příkopy, ná-
drže, úpravy toků, ochranné hráze, suché 
nádrže aj.), opatření k ochraně a  tvorbě 
životního prostředí a zvýšení ekologické 
stability (místní ÚSES, doplnění a úprava 
zeleně, terénní úpravy apod.).

Proces pozemkových úprav má povinné 
účastníky ze zákona, kterými jsou:
  vlastníci a další oprávnění z věcných práv,
  obec, na  jejímž území se pozemkové 

úpravy konají,
  stavebník, pokud jsou pozemkové úpra-

vy vyvolány jeho stavební činností vel-
kého rozsahu.

Návrh pozemkových úprav se projednává 
s dotčenými orgány státní správy, jako je kata-
strální úřad a pracoviště, stavební úřad, orgán 
územního plánování, orgán ochrany ZPF, or-
gán ochrany přírody, vodohospodářský orgán 
a orgán státní správy lesů. Tyto úřady stanoví 
do 30 dnů od obdržení oznámení o zahájení 
pozemkových úprav podmínky k ochraně zá-
jmů podle zvláštních právních předpisů.

Mezi nepovinné účastníky pozemkových 
úprav můžeme zařadit další, tzv. zájmo-
vé skupiny, tedy spolky a organizace, které 
působí v místě, jejich členové jsou zároveň 
vlastníci nebo uživatelé pozemků v obvodu 
pozemkových úprav. Do  této skupiny lze 
zařadit hospodařící subjekty, honební spo-
lečenstvo, sbor dobrovolných hasičů, spor-
tovní klub apod.

Pozemkové úpravy
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V podstatě právo veta mají vlastníci, celý ná-
vrh včetně plánu společných zařízení musí 
být vypracován tak, aby s ním souhlasili vlast-
níci alespoň tříčtvrtinové výměry řešených 
pozemků v obvodu pozemkových úprav. Bez 
tohoto souhlasu není možné proces ukončit, 
zapsat do  KN a  realizovat v  krajině. Na  dru-
hou stranu informovanost vlastníků a  dal-
ších účastníků je velmi podrobná a důsledná. 
Každý vlastník dostává písemné pozvánky 
na  všechna jednání, je s  ním projednáván 
soupis nároků (to je současný stav pozemků, 
se kterými vstupuje do pozemkových úprav), 
je dotazován na svůj záměr, jak chce se svými 
pozemky dále nakládat, je s ním projednáván 
návrh nového uspořádání, často i opakovaně.
 

Obvod pozemkových úprav Sněžné (SPÚ, 2013)

3.  Obvod pozemkových úprav,
řešené a neřešené pozemky

Obvod pozemkových úprav je prostor, 
na  kterém budou probíhat pozemkové 
úpravy. Jedná se zpravidla o  jedno katas-
trální území (k. ú.) s  vynecháním zastavě-
ných a  zastavitelných pozemků. Dále je 
možné vynechat souvislé lesní pozemky, 
případně pozemky s těžbou nerostů nebo 
další po  dohodě mezi pozemkovým úřa-
dem, vlastníky a dotčenými orgány. Naopak 
je možné do obvodu pozemkových úprav 
zahrnout navazující části sousedních k. ú., 
pokud je to potřebné k  dosažení cílů po-
zemkových úprav, zejména v oblasti ochra-
ny půdy, vody a krajiny.

Hranice obvodu pozemkových úprav (vnější 
= hranice k. ú., vnitřní = hranice zastavěných 
nebo zastavitelných pozemků) je v  terénu 
zjištěna. To znamená, že za  účasti vlastníků, 
zástupců obce, pozemkového úřadu a katas-
trálního úřadu je hranice v  terénu označena 
trvalou stabilizací a  následně geodeticky za-
měřena s  potřebnou přesností (střední sou-
řadnicová chyba mxy = 0,14 m). Zjednodušeně 
lze říci, že „je vykolíkováno hřiště, na kterém se 
budou pozemkové úpravy odehrávat“. 

Pozemky v k. ú. jsou buď zahrnuté = v ob-
vodu pozemkových úprav, nebo nezahr-
nuté = mimo obvod pozemkových úprav 
(těmi se pozemkové úpravy nijak nezabý-
vají). Předmětem pozemkových úprav jsou 

potom všechny pozemky v  obvodu a  dělí 
se na dvě skupiny podle toho, jaké činnosti 
u nich probíhají.

Pozemky neřešené v obvodu PÚ

Mají zpravidla znatelné hranice v  terénu 
(ploty, zdi, rozhraní druhů pozemků apod.), 
zůstávají na  původním místě a  na  původ-
ním listu vlastnictví, jejich hranice se zjiš-
ťuje za účasti vlastníků, zástupců obce, po-
zemkového a katastrálního úřadu, případně 
příslušných dotčených orgánů. Jedná se 
o budovy v extravilánu, oplocené pozemky 
(sady, zahrady), vodní plochy, trvalé kultu-
ry, malé lesní pozemky apod. Výsledkem je 
označení a  zaměření hranic, zpřesnění vý-
měry, evidence a zákresu v katastrální mapě.
 

Řešené pozemky v obvodu PÚ

V  této skupině najdeme převážně pozemky 
orné půdy a trvalých travních porostů, ale se 
souhlasem vlastníka, případně správce, lze 

zaniká, pokud jej účastníci chtějí zachovat, 
musejí předložit katastrálnímu úřadu no-
vou dohodu o  zřízení předkupního práva 
na nový pozemek. Věcná břemena mohou 
zanikat, pokud novým uspořádáním po-
zemků pozbyla svého původního významu, 
nebo mohou být zachována, ale na nových 
pozemcích (např. podzemní vedení inže-
nýrských sítí), nebo mohou být zřizována 
i  nová břemena, např. z  důvodu přístupu 
na pozemek v bloku orné půdy.

4. Soukromé a veřejné zájmy v PÚ

V pozemkových úpravách se střetávají růz-
né soukromé a  veřejné zájmy. Na  straně 
soukromých zájmů najdeme zejména vlast-
níky a uživatele, případně investory. Někteří 
vlastníci hospodaří nebo chtějí začít hospo-
dařit a k tomu jim mohou pozemkové úpra-
vy připravit jejich pozemky téměř dle jejich 
přání, samozřejmě tak, aby byla zachována 
protierozní ochrana, ekologická stabilita, 
protipovodňová ochrana a  další aspek-

Absolutní scelení pozemků jednoho vlastníka ((PÚř Kutná Hora, 2001)

tzv. řešit i pozemky s druhem pozemku vodní 
plochy, lesní pozemky, ostatní plochy (např. 
komunikace, náletovou zeleň). Podstatou tzv. 
řešení je směna pozemků, dělení, scelování 
a narovnání hranic. Děje se tak na úrovni tzv. 
nároků, což je celková výměra, celková cena 
a  průměrná vzdálenost řešených pozemků 
jednoho vlastníka v  obvodu pozemkových 
úprav. Nové pozemky jsou potom navrženy 
tak, aby rozdíl celkové výměry, celkové ceny 
a průměrné vzdálenosti nových pozemků ne-
přesáhl zákonem stanovenou mez. Překroče-
ní zákonných kritérií je možné pouze s písem-
ným souhlasem vlastníka a v ceně je omezeno
maximálním rozdílem do 10 000 Kč.

Věcná práva v PÚ

V  pozemkových úpravách dochází ve  své 
podstatě k  multisměně pozemků. Ta pod-
léhá souhlasu kvantifi kované většiny a  je 
následně realizována rozhodnutím pozem-
kového úřadu. Vlastnické právo přechází 
z původních na nové pozemky (se zacho-
váním zákonných kritérií přiměřenosti = 
tolerance návrhu), zástavní právo přechází 
z  původních na  nové pozemky. Nové po-
zemky se navrhují tak, aby věřitel s převe-
dením zástavy souhlasil. Předkupní právo 

ty plánu společných zařízení, respektive 
cíle pozemkových úprav. Někteří vlastníci 
chtějí pronajímat, dokonce konkrétnímu 
uživateli, i  zde mohou pozemkové úpravy 
připravit takové uspořádání pozemků, aby 
bylo možné uzavřít nové nájemní smlouvy 
s  konkrétními uživateli (původní nájemní 
smlouvy ke  starým pozemkům ze zákona 
zanikají). Zájmy investorů jsou buď pone-
chány mimo obvod pozemkových úprav 
(zastavitelné plochy v území, fotovoltaické 
elektrárny), nebo jsou přímým důvodem, 
proč jsou zahájeny pozemkové úpravy 
(výstavba dálnice nebo rychlostní komu-
nikace, silničního obchvatu obce nebo že-
lezničního koridoru), a  v  takovém případě 
napravují nebo zmírňují dopady těchto roz-
sáhlých staveb na  zemědělskou dopravu, 
hospodaření, ochranu půdy, vody a krajiny.

Veřejné zájmy jsou v  pozemkových úpra-
vách hájeny zejména ze strany obcí a  or-
gánů státní správy s  oporou v  zákonných 
předpisech. Nelze vyloučit ani působení 
osvícených vlastníků nebo zájmových sku-
pin, jejichž cíle jsou v souladu s veřejným zá-
jmem. Na druhou stranu je zde nebezpečí 
nízké odbornosti či nezájmu na straně obcí 
nebo střetu zájmů, kdy představitel obce 



a k t u a l i t y  A U Ú P  |  9 3  |  2 0 1 4  |  s t r a n a  7

je zároveň uživatelem velké části pozemků 
a není nakloněn navrhování společných za-
řízení k ochraně půdy, vody a krajiny.

V této souvislosti je třeba uvést, že pro nová 
společná zařízení jsou používány pozemky 
ve vlastnictví státu a obce, případně dalších 
vlastníků. V situaci, kdy stát intenzivně pro-
dává státní půdu, jsou území, kde již nejsou 
žádné pozemky ve vlastnictví státu. Pokud 
ani obec nevlastní potřebnou výměru, na-
stává velký problém s  navrhováním plá-
nu společných zařízení. Tyto případy bu-
dou v následujících letech čím dál častější 
a bude nutné nalézt nějaké všeobecně při-
jatelné řešení, jinak bude proces pozemko-
vých úprav zásadně ohrožen.

5.  Účast vlastníků a dalších 
oprávněných, projednávání 
návrhu s vlastníky

Proces pozemkových úprav zcela zásadně 
a v celém průběhu počítá s účastí vlastníků 
a  dalších oprávněných osob při projedná-
vání jednotlivých etap a částí návrhu. Vzhle-
dem k tomu, že návrh pozemkových úprav 
podléhá souhlasu vlastníků tříčtvrtinové 
výměry řešených pozemků, tak je tento po-
žadavek pochopitelný. Účast vlastníků je 
možné zjednodušeně charakterizovat třemi 
pojmy:
  informovanost,
  participace,
  individuální jednání.

Informovanost účastníků se děje jednak zve-
řejňováním na úředních deskách obce a po-
zemkového úřadu (v současné době i elektro-
nické úřední desce), ale zejména doručováním 
pozvánek (na  úvodní jednání, na  zjišťování 
hranic, na  závěrečné jednání), informací, díl-
čích a konečných výstupů, jako je soupis ná-
roků, návrh nového uspořádání, bilance návr-
hu všem známým účastníkům řízení.

Participace účastníků v  různé míře jejich ak-
tivity se přepokládá na  úvodním jednání, 
u zvolených vlastníků ve sboru zástupců, při 
zjišťování hranic pozemků, při projednávání 
soupisu nároků, při projednávání návrhu no-
vého uspořádání pozemků (v této fázi i opa-

kovaně) a  při závěrečném jednání. Žádný 
vlastník, jehož pobyt je znám a který se nebrá-
ní doručování písemností, není opomenut, je 
informován, je zván na  jednání a  je vyzýván, 
aby se vyjádřil ke  všem dílčím podkladům 
a návrhům. Pokud některý vlastník svého prá-
va a zároveň povinnosti vyjádřit se nevyužije, 
má se ze zákona za to, že s návrhem souhlasí.

S každým vlastníkem je individuálně projed-
náván soupis nároků, tedy přehled všech po-
zemků, se kterými vstupuje do pozemkových 
úprav. V  soupisu nároků jsou pozemky roz-
děleny na neřešené a řešené. U neřešených 
dochází pouze ke zjištění hranic v terénu, za-

6. Výsledek pozemkových úprav

Výsledek pozemkových úprav je možné 
rozdělit do  dvou oblastí, které spolu úzce 
souvisejí.

Prvním výsledkem je obnovený katastrál-
ní operát, což je aktualizovaná databáze 
všech vlastníků a dalších oprávněných z věc-
ných práv a v  rámci obvodu pozemkových 
úprav nová digitální katastrální mapa (DKM) 
v předepsané a potřebné přesnosti a kvalitě 
(všechny lomové body hranic všech pozem-
ků jsou v  KN evidovány s  nejlepší možnou 
střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m). 

Vlastnická mapa nároků KPÚ Chýně (GALLO PRO, s. r. o., 2013) Návrh nového uspořádání KPÚ Chýně (GALLO PRO, s. r. o., 2013)

Původní analogová a nová digitální forma katastrální mapy (ČÚZK, 2013)

měření a zpřesnění výměry a geometrického 
a polohového určení. U řešených je uvedena 
jejich výměra, cena dle BPEJ a vzdálenost, vý-
sledkem soupisu nároků je celková výměra, 
celková cena a  průměrná vzdálenost, tedy 
zjednodušeně tři čísla, se kterými každý vlast-
ník vstupuje do pozemkových úprav. S kaž-
dým vlastníkem je osobně projednán návrh 
nového uspořádání, často opakovaně v růz-
ných variantách, a vlastník má povinnost se 
k návrhu vyjádřit. Pokud toto své právo a zá-
roveň povinnost nevyužije, má se ze zákona 
za to, že s návrhem souhlasí.

(Zároveň je odstraněna tzv. zjednodušená 
evidence (ZE), což je pozůstatek přechozích 
desetiletí, kdy stále ještě asi na 20 % území 
ČR nejsou hranice některých zemědělských 
nebo lesních pozemků sloučených v kraji-
ně do velkých souvislých bloků zobrazeny 
v katastrální mapě a pro jejich identifi kaci je 
nutné používat mapy předchozích pozem-
kových evidencí, jako jsou pozemkový kata-
str, přídělový operát, scelovací operát nebo 
evidence nemovitostí.)
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Digitální katastrální mapa z  pozemkových 
úprav patří k  nejkvalitnějším katastrálním 
mapám, které v  ČR existují. V  současné 
době probíhá digitalizace všech katastrál-
ních map, celkem asi 80 % území ČR je již 
pokryto některou z digitálních forem katas-
trální mapy, ale převažuje katastrální mapa 
digitalizovaná (KMD), jejíž přesnost je větši-
nou až 7krát horší, než je přesnost DKM jako 
výsledku pozemkových úprav. Plné pokrytí 
území ČR katastrální mapou v digitální for-
mě lze očekávat po roce 2017.

Druhým výsledkem pozemkových úprav 
je plán společných zařízení. To je povinná 
součást všech komplexních pozemkových 
úprav a  obsahuje návrh zařízení a  opatře-
ní ke  zpřístupnění pozemků, protierozní 
ochranu půdy, vodohospodářská a protipo-
vodňová opatření a opatření ke zvýšení eko-
logické stability, ochraně a tvorbě krajiny. 

Plán společných zařízení je závazná doku-
mentace obsahující textovou a  mapovou 
část a  řeší všechny výše uvedené oblasti 

Může se jednat o nové stavby, rekonstrukce 
nebo modernizace staveb stávajících, změ-
nu druhu pozemku, výsadbu zeleně, zatrav-
nění případně zalesnění, terénní úpravy 
a  další opatření nebo zařízení dle návrhu. 
K realizaci se zpracovává prováděcí projek-
tová dokumentace.

Bývalý Ústřední pozemkový úřad MZe 
od roku 2006 do roku 2012 pořádal Soutěž 
o nejlepší realizované společné zařízení, sou-
časný Státní pozemkový úřad ve spolupráci 
s  Českomoravskou komorou pozemkových 
úprav a Asociací poskytovatelů služeb v ob-
lasti pozemkových úprav hodlá na tuto tra-
dici navázat v letošním i následujících letech.

S  realizovanými společnými zařízeními je 
možné se seznámit také v  Katalogu spo-
lečných zařízení, což je webová aplikace 
na adrese www.la-ma.cz/ksz.

Ing. Josef Vlasák, Ph.D. | Katedra biotechnických úprav 

krajiny | Fakulta životního prostředí | Česká zemědělská

univerzita v PrazePlán společných zařízení KPÚ Chýně (GALLO PRO, s. r. o., 2013)

Nová polní cesta, k. ú. Brod nad Dyjí, Břeclav (PÚř Břec-
lav, 2009)

Jedna z nejstarších realizací společných zařízení, k. ú. Oleš-
ná, Plzeň-jih (PÚř Plzeň-jih, 1995)

v  rozsahu obvodu pozemkových úprav. Je 
promítnut do  katastrální mapy, každé navr-
žené společné zařízení má přidělen svůj po-
zemek, zpravidla ve  vlastnictví obce nebo 
některého jiného vhodného subjektu. V  KN 
je u těchto pozemků zapsána poznámka „po-
zemek určen pro realizaci společného zaříze-
ní“, kterou je možné z KN vymazat až po rea-
lizaci zařízení. Před realizací podléhá převod 
pozemku určeného pro realizaci společného 
zařízení souhlasu pozemkového úřadu.

Realizace společných zařízení probíhá po-
stupně po  zápisu pozemkových úprav 
do KN v závislosti na dostupných fi nancích. 
Pouze v  několika případech byla realizo-
vána všechna navržená společná zařízení. 
Většinou jsou nejdříve realizována ta nej-
potřebnější, což bývají zpravidla polní cesty, 
ale v některých případech jsou to protieroz-
ní nebo protipovodňová opatření, existují 
i  realizace opatření krajinářských a  ekosta-
bilizujících a postupně se přistupuje k rea-
lizaci zbývajících.
 

Workshop se uskutečnil 31. 1. 2014 na Fa-
kultě stavební ČVUT v Praze.

Zaměření workshopu 
  Představení textu „Urbanistická koncep-

ce a kompozice v územním plánu“.
  Prezentace stanovisek účastníků worksho-

pu k tomuto textu a příkladů vhodného vy-
jádření urbanistické koncepce a kompozi-
ce v územním plánu (ÚP) konkrétního sídla.

  Diskuse k prezentovaným příspěvkům.

Cíl workshopu 
Cílem je především výměna názorů a  zkuše-
ností pořizovatelů a  zpracovatelů ÚP s  obsa-
hem a formou vyjádření urbanistické koncepce 

a kompozice v územním plánu. Prezentované 
příspěvky a výsledky navazující diskuse využít 
pro doplnění a upřesnění doporučeného ob-
sahu příslušných částí územního plánu.

Příprava a účastníci
Přípravou workshopu pověřilo předsednic-
tvo Asociace Jana Mužíka, Ivana Vorla, Petra 
Vávru a  Zuzanu Hrochovou. Dále rozhodlo, 
že workshop bude určen především členům 
Asociace a jednání proběhne pouze v jedné 
skupině s počtem účastníků max. 45 osob.
Na  workshop se přihlásilo celkem 43 osob. 
Šest z nich projevilo zájem vystoupit s připra-
venou prezentací na konkrétní téma. Zaměře-
ní přihlášených prezentací usnadnilo obsaho-

vou i časovou přípravu programu. Dopolední 
část byla věnována prezentaci připravených 
příspěvků a odpolední část pak přihlášeným 
diskusním příspěvkům a volné diskusi.
 
Obsah jednání
Jednání zahájil a  dále řídil Ing.  arch. Petr 
Durdík, předseda Asociace. Za  omluvené-
ho Ing. Tomáše Sklenáře v úvodu vystoupila 
Ing. arch. Lucie Poláková, která připomenula 
důvody, které vedly MMR k objednání pod-
kladu „Doporučený obsah kapitoly Urbani-
stická koncepce“ v  textové části územního 
plánu a  způsob vyjádření a  zobrazení této 
koncepce v grafi cké části územního plánu.
V úvodu jednání seznámil Ing. arch. Jan Mu-

Workshop Asociace 2014
Urbanistická koncepce a kompozice v územním plánu
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„Dříve člověk veřejný městský prostor navště-
vovat musel, dnes je to věcí jeho volby a záliby, 
a veřejné prostory proto musejí o  jeho přízeň 
usilovat, musejí být atraktivní“.

Jan Gehl

Zahájení konference, jejímiž hlavními téma-
ty byly současné změny veřejného prosto-
ru, funkčního využití veřejných prostranství 

Veřejný prostor – veřejná prostranství
Krátké ohlédnutí za znojemskou konferencí

žík účastníky s  přístupem předsednictva 
Asociace k  zadanému úkolu, jeho pojetím 
a  postupem při jeho zpracování. Materiál, 
odevzdaný koncem listopadu 2013 MMR, byl 
účastníkům workshopu předem rozeslán. 
Připravené prezentace i  diskusní příspěvky 
obsahovaly praktické příklady tvorby a  ná-
sledného vyjádření urbanistické koncepce 
v územních plánech, upozornily na řadu otá-
zek současné praxe a  možností odstranění 
nedostatků při její přípravě, tvorbě, prosazo-
vání a dodržování. K materiálu „Urbanistická 
koncepce a  kompozice v  územním plánu“ 
nezazněly v průběhu workshopu, až na jed-
nu výjimku, žádné připomínky.

Z diskusních příspěvků prezentovaných 
na jednání zazněly tyto názory:
  Urbanistická koncepce, jejíž součás-

tí je také urbanistická kompozice, je zá-
kladem urbanistické tvorby, a proto také 
musí tvořit významnou součást územ-
ních plánů.

  Pro návrh urbanistické koncepce jsou 
výchozím podkladem stávající urba-
nistické hodnoty sídla včetně okolní 
krajiny a  dlouhodobá vize budoucího 
významu, velikosti a celkového uspořá-
dání území, dále pak koncepce obsaže-
ná v PÚR a ZÚR.

  Urbanistická koncepce není soukro-
mý názor, ale dohoda o území, která by 
měla být vyjádřena ve formě pokynů pro 
rozhodování stavebních úřadů.

  Urbanistická koncepce musí vycházet 
z  velikosti a  významu sídla, z  principů 
udržitelného rozvoje a  musí sledovat 
hospodárnost navrhovaných změn.

  V  urbanistické koncepci a  kompozici 
jsou také obsažena hlediska estetická. 
Jedná se tedy do určité míry o hlediska 
subjektivní a možná také proto těžko vy-
mahatelná, bylo by proto vhodné zvážit, 
zda UK nepovažovat za veřejný zájem (!) 
a vytvořit tak pro ni oporu v zákoně?

 
  Zadání územního plánu by proto mělo 

obsahovat vyhodnocení stávající kon-
cepce toho, co by nemělo být bez argu-
mentů dále zpochybňováno. 

  Zadání by mělo obsahovat vizi o  bu-
doucí velikosti, formě a  obrazu síd-
la, jeho významu ve  struktuře osídlení 
a vztahu k okolní krajině.

  Zadání by mělo požadovat 
upřesnění urbanistické kon-
cepce a kompozice vycházejí-
cí z nových skutečností, před-
pokládaných potřeb a  mělo 
by nechávat prostor pro tvůrčí 
náměty a přístup zpracovatele. 

  Zadání ÚP může obsahovat gra-
fi cké přílohy, ale pouze ve  for-
mě schémat, bez vazby na po-
zemky. Pokud zadání obsahuje 
grafi kou přílohu s  požadavky 
na  funkční využití dané plochy 
a  zpracovatel ho obdrží po  vý-
běrovém řízení, nemůže už s  koncepcí 
nic dělat. V takovém případě je lepší, když 
je zadání pouze obecné.

  Velkým nedostatkem procesu pořizo-
vání územních plánů je oddělení ana-
lytické činnosti od zpracování návrhu. 

  Doplňující průzkumy a  rozbory včetně 
jejich vyhodnocení (označení hodnot, 
rozporů, problémů a nedostatků) musí 
provést a  s  obcí dohodnout zpraco-
vatel návrhu. Na výsledky této analýzy 
musí reagovat návrh zadání ÚP.

  Návrh urbanistické koncepce a kom-
pozice musí být obsažen ve  výrokové 
části ÚP a zdůvodněn v odůvodnění.

  Ve výrokové části by měl text obsaho-
vat jednoznačně a  přesně formulo-
vané zásady týkající se významu sídla 
v sídelní struktuře a v sídelním celku – 
přirozeném spádovém území, dále zá-
sady prostorového utváření sídla, jeho 
charakteru, vnějšího a  vnitřní obrazu, 
na kterých se podílí urbanistická a kraji-
nářská kompozice, zásad funkční orien-
tace a  funkční skladby sídla, místních 
tradic a jedinečností.

  Ve  výrokové části by měl být samo-
statný výkres urbanistické koncepce 
a  kompozice. Tento výkres je totiž ne-
zbytným podkladem pro posouzení 
významu navrhovaných změn ÚP a při-
spívá k pochopení funkčních i prostoro-
vých regulativů obsažených v hlavním 
(koordinačním) výkresu.

  Pro srozumitelnost a jednoznačnost zá-
sad urbanistické koncepce a  kompo-
zice jsou potřebné a užitečné defi nice 
nejčastěji používaných odborných poj-
mů – jednotná terminologie.

  Argumenty podporující zásady urba-
nistické koncepce a grafi cká schémata 
patří do odůvodnění.

V  rámci jednání workshopu byl Asocia-
ci předán příspěvek v písemné formě, kte-
rý vypracovala Ing.  arch. Naďa Rozmano-
vá z ÚÚR v Brně. Příspěvek obsahuje nejen 
kladné stanovisko k textu „Urbanistická kon-
cepce a kompozice v územním plánu“, ale 
také cenné podklady pro upřesnění odbor-
ných pojmů a podněty pro celkové upřes-
nění a doplnění předaného textu.
Zpráva odráží ve  výše uvedených bodech 
názory tlumočené jednotlivými účastníky 
a není názorem předsednictva AUÚP ČR ani 
MMR. I  přes to, že některé požadavky (vy-
tvořit pro urbanistickou koncepci větší opo-
ru ve stavebním zákoně) jsou již v právních 
předpisech vyřešeny a v jednom případě je 
jako negativní fakt bráno něco, co není po-
dle předpisů možné (názor – zadání ÚP by 
mělo obsahovat vyhodnocení stávající kon-
cepce a grafi cké přílohy ve formě schémat), 
hodnotí Odbor územního plánování MMR 
workshop i práci Asociace jako velký přínos 
a podnět pro další činnost odboru.

Výsledky workshopu budou (podle před-
běžných vyjádření objednatele, tj. MMR ČR) 
zapracovány do  2. znění doporučeného 
obsahu Urbanistické koncepce a kompozi-
ce v územním plánu, který bude sloužit jako 
další podklad pro zpracování metodického 
doporučení k této problematice.

doc.  Ing.  arch. Jan Mužík, CSc. | Katedra urbanismu

a územního plánování | Fakulta stavební ČVUT v Praze

a problematika účinných legislativních ná-
strojů při jejich plánování, patřilo jako již 
tradičně seznámení s hostitelským městem. 
Architektka města Iveta Ludvíková sezná-
mila účastníky konference s  realizovanými 
projekty revitalizace hradebního pásu a vy-
braných náměstí včetně městského parku. 
Ukázky jednotlivých projektů prezentovali 
projektanti Michal Říčný a Petr Todorov. 

Aktivity Jihomoravského kraje v oblasti stra-
tegie rozvoje kraje do roku 2020 a vytvoření 
elektronické databáze komplexního dotaz-
níkového šetření v obcích v oblastech tech-
nické infrastruktury, rozvojových předpokla-
dů, cestovního ruchu a kultury, která slouží 
jako podklad pro jejich rozvojové záměry, 
představili ve svých referátech Jana Janíko-
vá a Pavel Fišer.
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z  píseckých předměstí (Petr 
Vávra a Jan Mužík) a veřejných 
prostranství několika jihočes-
kých obcí (Václav Štěpán a Mi-
roslav Tůma). 

Zahraniční příklady prezen-
tovaly kolegyně ze Slovenska 
Patrícia Hanzalíková a  Zuzana 
Pallaghyová, které se zaměřily 
na  příklady řešení veřejných 
prostranství v  jedné z  bra-
tislavských městských částí 
s  důrazem na  význam funkce 
zeleně. Dalším zahraničním 
příkladem, tentokrát z Rakouska, byl projekt 
Jezerního města Aspern ve Vídni. Projekt je 
založen na  kompaktní zástavbě, omezení 
automobilového provozu a použití ekologic-
kých principů šetření s  energiemi. Urbanis-
tickou soutěž na tento projekt vyhrál dánský 
architekt Jan Gehl. Urbanistický koncept ve-
řejných prostranství – tzv. „partitura“ – je ja-
kousi příručkou, podle které se při vytváření 
veřejných prostranství postupuje (Life – Spa-
ce – Building). Nejprve se vymezí druh aktivit 
v území, následuje funkčnost a teprve nako-
nec se dostanou ke slovu budovy.

Závěr prvního dne konference patřil výroč-
nímu shromáždění Asociace. V rámci usne-
sení schválilo shromáždění zprávu o činnos-
ti předsednictva a rady AUÚP za loňský rok, 
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013, 
zprávu kontrolní komise a  návrh rozpočtu 

na  rok 2014. Shromáždění dále 
vzalo na vědomí výsledky letoš-
ního ročníku soutěže o  Cenu 
Asociace v  oblasti územního 
a  regionálního plánování a  sta-
novilo hlavní směry činnosti Aso-
ciace pro rok 2014: uspořádá-
ní dvou odborných konferencí, 
uspořádání workshopu na téma 
„Pojmy urbanistické koncepce“, 
realizace studijní zahraniční ces-
ty a získání plného členství v SIA. 
Plné znění usnesení je uveřejně-
no na webových stránkách Aso-
ciace v sekci Dokumenty. 

První den konference byl zakončen spole-
čenským večerem spojeným s  degustací 
vína v prostorách Louckého kláštera. 

Revitalizaci Malešického parku v Praze se vě-
noval první příspěvek druhého konferenč-
ního dne. Velkorysý projekt představil jeho 
autor Mikoláš Vavřín.
Klasifi kaci urbanistických prostorů a  defi nici 
pojmu veřejný prostor se věnoval Bohumil 
Kováč. Na  Slovensku připravovaný staveb-
ní zákon zařadil tento pojem do  paragrafu 
o územním plánu obce. Jeho defi nice je však 
nepřesná – zástavba nevytváří veřejný prostor, 
ale vymezuje jej. Veřejný prostor je tak neod-
dělitelnou součástí urbanistické struktury.
Aktivity Nadace partnerství k problematice 
plánování veřejných prostranství přestavili 
Marie Římanová a Robert Sedlák.
Konferenci uzavřela panelová diskuse, ve kte-
ré se přizvaní odborníci vyjadřovali zejména 
k otázce legislativního ukotvení pojmu veřej-
ná prostranství ve stavebním zákoně.

Odpolední exkurze do  znojemského pod-
zemí a  městské památkové zóny pak byla 
příjemnou tečkou dvoudenního konferenč-
ního maratonu. 

Zásadní přednášky, které na konferenci za-
zněly, jsou součástí sborníku, který vyšel 
jako příloha č. 6/2013 časopisu Urbanismus 
a územní rozvoj.

Tamara Blatová

Metodologickým přístupům i  novým for-
mám veřejných prostor s příklady úspěšných 
realizací u  nás i  v  zahraničí měla být věno-
vána přednáška Petra Kratochvíla. Z důvodu 
neúčasti přednášejícího nakonec nezazněla 
– text přednášky je ale uveden na stránkách 
sborníku, který byl z této konference vydán.

Veřejný prostor a veřejná prostranství v kon-
textu územního plánování bylo téma před-
nášky Petra Durdíka, v  níž se soustředil 
na  legislativní a metodické nástroje použí-
vané při vymezování veřejných prostranství. 
V závěru nastolil Petr Durdík základní úkoly, 
které je potřeba v této souvislosti řešit: jde 
o vymezení defi nice veřejných prostranství 
pro potřeby územního plánování (stavební-
ho zákona), vymezování ploch s rozdílným 
způsobem využití a  způsob zobrazování 
veřejných prostranství na úrovni územního 
plánu a zdůraznění významu územní studie 
jako koncepčního dokumentu při vymezo-
vání systému veřejných prostranství.

Jaroslav Dokoupil se zabýval problemati-
kou řešení ploch veřejných prostranství, 
především podrobností jejich vymezování 
v  územním plánu města Brna. Nechybělo 
zdůraznění významu správného fungování 
veřejné správy jako základního předpokla-
du péče o rozvoj území.

Další referáty se týkaly představení úspěš-
ných projektů v Písku – regenerace historic-
kého jádra města a  územní studie jednoho 

Účastníci panelové diskuse na scéně Městského divadla

Pohled do přednáškového sálu hotelu Dukla

Nové publikace

Veřejný prostor. Veřejná 
prostranství.
Sborník z konference AUÚP, 
Znojmo 21.–22. 11. 2013.
[1. vyd. Brno: Ústav územního 

rozvoje, 2013, 79 s. ISBN 978-80-

87318-27-0]

Mimořádná příloha časopisu Urbanismus 
a územní rozvoj číslo 6/2013 přináší stěžejní 
přednášky, které na konferenci zazněly.

LUKEŠ, Zdeněk. Praha mo-
derní II. Velký průvodce 
po  architektuře. 1900–1950 
/ Levý břeh Vltavy.
[1. vyd. Praha: Nakladatelství Paseka, 

2013, 305 s. ISBN 978-80-7432-350-8]

Pokračování úspěšné knihy Praha moderní, 
která se věnovala historickému centru hlav-
ního města, zpracovává formou průvodce 
ty čtvrtě, jež byly v letech 1885 až 1922 po-
stupně připojeny k tzv. Velké Praze na levém 
vltavském břehu: Holešovice-Bubny, Smí-

chov, Radlice, Hlubočepy, Košíře, Jinonice, 
Motol, Střešovice, Břevnov, Veleslavín, Dolní 
Liboc, Bubeneč, Dejvice, Vokovice a Sedlec.

 
CÍLEK, Václav – GREMLICA, 
Tomáš et al. Industriální 
krajina a  její přirozená 
obnova. Právní východiska 
a  rekultivační metodika ob-
lastí narušených těžbou.
[1. vyd. Praha: Vydavatelství No-

vela bohemica, 2013, 110 s. ISBN 

978-80-87683-10-1]
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Po  dobu pěti let zpracovával široký tým 
přírodovědců inventarizační výzkum fl óry 
a  fauny v  téměř stovce vybraných lokalit 
rozptýlených na  větší části celé České re-
publiky. Šlo o  lomy v  různých horninách, 
výsypky, pískovny, odvaly a  odkaliště. Po-
dobně velký projekt pravděpodobně nemá 
ve  světě obdobu. Ukázalo se, co mnoho 
přírodovědců tušilo již předem – tato pů-
vodem industriální stanoviště se často stala 
nejbohatšími místy naší přírody a zasluhují si 
nějaký zvláštní druh ochrany, anebo alespoň 
samovolnou či jen mírně usměrňovanou 
přírodní rekultivaci, která je většinou kvalit-
nější a levnější než v současnosti prováděné 
rekultivace. Publikace je určena pro orgány 
státní správy a místní úřady, fi rmy zabývající 
se těžbou a rekultivací, ale také pro nevládní 
organizace i soukromé osoby, které formou 
soukromých chráněných území usilují o za-
chování hodnotné krajiny a vytváření lokál-
ních biocenter.

MALURA, Jan – TOMÁ-
ŠEK, Martin (eds.) Kraji-
na. Vytváření prostoru 
v literatuře a výtvarném 
umění.
[1. vyd. Ostrava: Filozofi cká fa-

kulta Ostravské univerzity, 2012. 

ISBN 978-80-7464-176-3]

Kolektivní monografi e navazuje na  publi-
kaci Město. Vytváření prostoru v  literatuře 
a výtvarném umění z roku 2011. Meziobo-
rovou perspektivu získává především díky 
pohledům estetika Karla Stibrala, antropo-
loga a kulturního geografa Přemysla Máchy, 
kunsthistorika Petra Tomáška a historika ar-
chitektury Martina Strakoše; literárněvědné 
uvažování o  fenoménu krajiny, jež v  knize 
převažuje, našlo svá ohniska v oblasti starší 
české literatury, v rámci realismu jako umě-
leckého směru a zobrazovací metody nebo 
v  šířeji pojatém regionálním záběru. Úvod 
obsahuje přehled dosavadního domácího 
humanitně zaměřeného bádání o  krajině, 
v závěru jsou hledány souvislosti mezi před-
stavenými aspekty a jednotlivými autorský-
mi přístupy. Vedle sebe se zde mj. ocitají 
autoři barokní, Zeyer, Klostermann a  Rais 
s  Josefem Knapem, Květou Legátovou či 
Garym Snyderem, obrazy industriálního Os-
travska sousedí s krajinami reprezentujícími 
Beskydy a Jeseníky.

Ročenka 2013. Česká ko-
mora architektů.
[1. vyd. Praha: Česká komora ar-

chitektů, 2013. 95 s. ISBN 978-80-

86790-21-3]

Ročenka je tvořena dvěma částmi. Jedna 
obsahuje informace spjaté s  děním v  Ko-
moře, druhá se vztahuje k architektonickým 
soutěžím, jejichž výsledky byly v daném ob-
dobí vyhlášeny.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra et al.
Ekonomické a  bezpečnost-
ní dopady (sub)urbanizace. 
[1. vyd. Hradec Králové: Civitas per 

Populi, 2014, 234 s. ISBN 978-80-

87756-04-1]

Kniha se věnuje pohledům zaměřeným 
na  ekonomické aspekty dopadů suburba-
nizace na  veřejné rozpočty obcí a  zároveň 
na  bezpečnostní otázky fungování subur-
bánních území. Pro to, aby to bylo možné 
učinit, bylo nezbytné se na řadě míst podívat 
hlouběji než jen na specifi ckou problemati-
ku suburbanizace, protože celá řada otázek 
urbanistického a zejména urbanisticko-eko-
nomického a  urbanisticko-bezpečnostního 
zkoumání zůstala v  uplynulých desetiletích 
zcela mimo pozornost. Kniha proto shrnuje 
výsledky zkoumání širšího kolektivu v relativ-
ně dlouhém časovém období.

KELLER, Jan. Posvícení bez-
domovců. Úvod do sociolo-
gie domova.
[1. vyd. Praha: Sociologické naklada-

telství (Slon), 2013, 290 s. ISBN 978-

80-7419-155-8] 

Téma bezdomovectví patří k těm, o nichž se 
poměrně často mluví, avšak hlubší zamyšle-
ní nad ním dosud chybělo. Kniha sociologa 
Jana Kellera tuto mezeru objevným způso-
bem zaplňuje. Autor rozlišuje bezdomovec-
tví fyzické a  statusové. Fyzické bezdomo-
vectví chápe jako poslední stadium procesu 
sociálního vyloučení, bezdomovectví statu-
sové přisuzuje těm částem středních vrstev, 
které jsou ohroženy sociálním sestupem. 
Z  pohledu domova a  hrozby jeho ztráty 
postupně přibližuje problematiku komu-
nitních studií a  hnutí, podává stručné dě-
jiny konceptu sociální exkluze a  popisuje 
reakce sociálně vyloučených na  ztrátu do-
mova. V  prostředí nových sociálních hnutí 
hledá autor postoje, jež vedly k  rozvoji tzv. 
postmoderního myšlení. To charakterizu-
je jako poslední službu, kterou příslušníci 
servisní třídy prokazují systému, jenž je zba-
vuje jejich dřívějšího privilegovaného po-
stavení. Rozlišuje při tom postmodernismus 
služebný a  karnevalový, aby ukázal různé 
způsoby, jimiž postmoderna ve skutečnosti 
slouží tomu systému, který sama kritizuje. 
Závěr publikace je věnován analýze sociál-
ního konstruktivismu a jeho rozlišení na ně-
kolik typů podle radikálnosti, se kterou je 
vyzvedávána libovolnost výkladů reality.

Vybrané předpisy stavebního 
práva. Podle stavu k 1. 6. 2013.
[1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 

432 s. ISBN 978-80-87438-42-8]

Obsahem publikace je aktuální verze pro-
váděcích právních předpisů, které se týkají 
přípravy a provádění staveb z hlediska ve-
řejného stavebního práva.

  Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických pod-

kladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti

  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o  obecných požadavcích 
na využívání území
  Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územní-

ho řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o  technických požadav-
cích na stavby

  Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických po-
žadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích 
pro vodní díla

  Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu pro-
jektové dokumentace dopravních staveb
  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb

  Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrob-
nosti vymezení předmětu veřejné zakázky na  sta-
vební práce a rozsah soupisu stavebních prací, do-
dávek a služeb

 
SERAFÍN, Petr – SLÁČAL, Josef. Ochranná 
a bezpečnostní pásma ve výstavbě.
[1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 128 s. 

ISBN 978-80-87438-40-4]

Příručka obsahuje v  první čás-
ti přehled základních pojmů 
a zkratek v popisovaném oboru, 
postupy projektanta při práci 
s  ochrannými pásmy, principy 
ochrany veřejného zájmu, zahr-
nování údajů o ochranných pás-

mech do dokumentace staveb. Dále pojedná-
ní o ochranných pásmech jednotlivých druhů 
staveb, např. silniční ochranné pásmo, ochran-
né pásmo dráhy, leteckých staveb, pásma zaří-
zení elektrizační soustavy, plynárenských zaří-
zení, zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné 
energie, elektronických komunikací, podzem-
ních potrubí pro pohonné látky a ropu, pásma 
ochrany přírody a krajiny, ochranná pásma vy-
plývající ze zákona o státní památkové péči, ze 
zákona o  vodách, vodovodních řadů a  kana-
lizačních stok, ochranná pásma vyplývající ze 
zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 
přírodních minerálních vod, přírodních léčeb-
ných lázních a  lázeňských místech (lázeňský 
zákon), pásma vyplývající z  lesního zákona, 
ze zákona o veterinární péči, ze zákona o po-
hřebnictví, ze zákona o zajišťování obrany ČR, 
a  z  vyhlášky o  náležitostech nakládání se zá-
vadnými látkami. Dále jsou citovány související 
právní předpisy a technické normy.
 

BURIAN, Jaroslav – PÁSZTO, Vít 
– TUČEK, Pavel a kol. Geoinfor-
matika při analýzách rurální-
ho a urbánního prostoru.
[1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 

2013, 121 s. ISBN 978-80-244-3783-5]

Publikace představuje formou tří hlavních 
kapitol problematiku geoComputation a po-
kročilých prostorových analýz a modelování 
aplikovanou na studium městského a ven-
kovského prostředí.
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Třetí kapitola s  názvem „Vymezování pro-
storových urbánních struktur pomocí me-
tod GIS“ popisuje několik metod použitých 
pro vymezení hranic města a hranic centra 
města Olomouce.

ÚZ č. 900 Nový občanský 
zákoník 2014.
[1. vyd. Ostrava: Sagit, 2013, 320 s. 

ISBN 978-80-7208-920-8]

ÚZ č. 976 Katastrální zákon. 
Zeměměřictví. Pozemkové 
úpravy. Pozemkové úřady.
[1. vyd. Ostrava: Sagit, 2013, Redakční 

uzávěrka 1. 10. 2013, 63 s. ISBN 978-80-

7488-002-5]

ÚZ č. 983. Správní řád. Soud-
ní řád správní.
[1. vyd. Ostrava: Sagit, 2013, Redakční 

uzávěrka 7. 10. 2013, 86 s. ISBN 978-80-

7488-002-5]

Informace z jednání rady a předsednictva AUÚP
Konference na téma Veřejný prostor – veřejná
prostranství (Znojmo listopad 2013) byla 
hodnocena velmi kladně. Defi nice veřej-
ných prostranství v zákoně o obcích, na kte-
ré odkazuje § 2 písm. k) bod 4 SZ, nezohled-
ňuje potřeby územního plánování. Byla by 
vhodná legislativní úprava (prováděcí vy-
hlášky). Z  konference je vydán sborník. | 

Dne 31. ledna 2014 se na FSv ČVUT v Praze 
uskutečnil workshop AUÚP na téma Urba-
nistická koncepce a kompozice v územním 
plánu. Pro MMR zpracován doporučený 
obsah textové části ÚP a způsob vyjádření 
urbanistické koncepce a kompozice v gra-
fi cké části územního plánu. | Hodnocení 
studentské soutěže se uskutečnilo 14. led-

na 2014. Na  podzimní konferenci AUÚP 
bude dán prostor k  prezentaci vítězné-
ho projektu. | V  dalším čísle Aktualit vyjde 
přednáška švýcarského architekta G. A. Ca-
minady. | Zahraniční cesty: na letošní rok je 
naplánováno Maroko, na rok 2015 navržen 
prodloužený víkend v Paříži, příp. Turecko.

První kapitola s  názvem „Analýza venkov-
ského a městského prostoru pomocí fuzzy 
logiky“ představuje zcela inovativní přístup 
ke  zpracování dat Českého statistického 
úřadu pro území celé ČR z pohledu vyme-
zení venkovského a městského prostoru.
Ve druhé kapitole s názvem „Analýza urbán-
ního a  suburbánního prostoru Olomouce“ 
je představen postup pro stanovení inten-
zity suburbanizace pomocí modelu Subur-
ban Analyst. Demonstrace je přitom prove-
dena na konkrétní případové studii.

řich Vlasák. Přihlášku lze podat do 15. května. 
Více informací na www.civitas-group.cz

V  lednu letošního roku 
se v  Litomyšli usku-
tečnila 2. konference 

platformy architektů. Iniciátorem této plat-
formy je Společnost Petra Parléře, o. p. s. Tato 
konference znamenala další krok v  projed-
návání komplexní problematiky postavení 
městských architektů. Vystoupili na ní v pozi-

Informace, aktuality
Dne 29. května 2014 se 
v  Pardubicích uskuteční 
konference na téma „Re-
gionální politika na pra-

hu nového programového období“. Pořada-
teli konference jsou Civitas per Populi, Vysoká 
škola regionálního rozvoje, Česká geografi cká 
společnost a Univerzita Pardubice. Odborným 
garantem je doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánko-
vá, Ph.D., záštitu nad konferencí převzal mís-
topředseda Evropského parlamentu Ing. Old-

ci řečníků jak členové vedení Platformy měst-
ských architektů Ing.  arch. Tomáš Hradečný, 
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Ing. Petr Velič-
ka, Ing. arch. Cyril Vltavský a Ing. arch. Jaroslav 
Wertig, tak další významní odborníci a hosté 
– Ing.  arch. Milan Košař za  Českou komoru 
architektů, Ing. Tomáš Sklenář za Ministerstvo 
pro místní rozvoj a  bývalý hlavní architekt 
města Olomouce Ing.  arch. Stašek Žerava. 
Prezentace řečníků naleznete na www.cena-
pp.cz v sekci Konference, semináře.

Členské příspěvky AUÚP na rok 2014
Výše příspěvků na  rok 2014: 700 Kč | 200 Kč studenti a  důchodci, jejichž jediným příjmem je důchod | Členský příspěvek uhraďte prosím 
nejpozději do 30. 6. 2014!
Platbu můžete provést: přiloženou složenkou | bankovním převodem na účet č. 1922930399/0800, vedený u České spořitelny Praha 1 | výjimečně 
v hotovosti na jarní konferenci | Pro snadnější identifi kaci platby uvádějte prosím: do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení, ev. jako variabilní 
symbol vaše rodné číslo, jinak nebude možné Vaši platbu identifi kovat | specifi cký symbol – 2014.
Uhrazený členský příspěvek opravňuje k uplatnění sníženého poplatku na akce pořádané AUÚP ČR. V případě, že neuhradíte příspěvek do konce 
kalendářního roku 2014, může Rada AUÚP dle článku III, odst. 6b) Stanov po projednání zrušit členství.

Změna poštovní adresy AUÚP
Oznamujeme změnu poštovní adresy Asociace. Od nynějška zasílejte veškeré písemnosti výhradně na adresu:
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR | Thákurova 7 | 160 00 Praha 6
Sídlo a tedy i fakturační adresa a ostatní kontakty zůstávají zatím v platnosti. 

Vydává rada Asociace pro urbanismus a  územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a  zájemce. | Vychází nepravidelně. | Náklad 555 výtisků.

| Tajemnice Asociace: Ing. arch. Zuzana Hrochová, tel. 604 507 398, e-mail: zuzana.hrochova@volny.cz. | Poštovní adresa: Thákurova 7, 160 00 Praha 6 | Sídlo Asociace 
a fakturační adresa: Perucká 11a, 120 00 Praha 2, e-mail: auup@volny.cz | internetové stránky: www.urbanismus.cz. Vyšlo v únoru 2014


