Zápis z pracovní schůzky PS Urbanismus 06/2021
Ze dne 8. 6. 2021
Čas 10:00 – 12.00 hod
Předseda:

Milan Košař

Přítomni členové:

Vladimír Mackovič, Pavel Petrů, Dana Pokojová, Vlasta Poláčková,
Ondřej Rys, Hana Zachová, Václav Zůna, Stašek Žerava

Sekretář PS:

Kateřina Slaná

Omluveni:

Jaromír Hainc, Ivan Plicka

Předseda pracovní skupiny (dále jen „PS“) uvítal všechny přítomné a představil nové
členy, a to Pavla Petrů, Danu Pokojovou a Ondřeje Ryse a zároveň se PS rozloučila s
Vlastou Poláčkovou a poděkovala jí za její dosavadní činnost. Dále předseda uvítal
nového sekretáře PS Kateřinu Slanou, kontaktní údaje: tel. 778 755 235, 542 211 809,
e-mail: katerina.slana@cka.cz .
TÉMA: MĚSTŠTÍ ARCHITEKTI
M. Košař informoval PS, že Rada města Dvůr Králové n. Labem vyhlásila dne 19. 5. 2021
výběrové řízení na městského architekta. Také Město Zlín vyhlásilo dne 31. 3. 2021
výběrové řízení na pozici ředitele Kanceláře architekta města.
Diskuse:
V. Zůna – uvedl příklad v Karlových Varech a na základě toho vznesl dotaz, kde je
hranice, kde by měla skončit práce kanceláře? PS by se tím měla zabývat. V rámci
kodexu a manuálu je to nastaveno dobře, ale statutární města trošku utíkají. Jakou
metodiku za ČKA by PS mohla iniciovat? (Co je a není v pořádku).
M. Košař – je to podobný přiklad v Brně a ve většině statutárních měst, která v tom
spatřují vzor. Měli by být omezeni na iniciování a zadávání, a ne aby sami projektovaly.
Vznesen dotaz na členy PS, zda má komora ambici do toho vstoupit, aby to bylo nějakým
způsobem limitováno? Ze svého pohledu by to mohla PS iniciovat přes představenstvo.
Je vůle v představenstvu se tímhle zabývat a postavit se k tomu?
V. Zůna – nahodit kostru věci by PS měla a nebránit se na základě toho zorganizovat
např. OTTU, kde by byli pozváni zástupci měst a Institutu plánování a rozvoje hl. města
Prahy. Z diskuse by vznikl materiál, a ten by se předložil představenstvu, ať se k tomu
vyjádří. Jde o systémovou věc a pozornost v rámci městských architektů by se měla
věnovat statutárním městům. Zatím přebíráme to, co funguje, ale nejsme iniciátory.
Tedy PS by se měla soustředit na statutáry.
S. Žerava – podal PS informace, že představenstvo v oblasti městských architektů
udělalo kus práce. Navázal na V. Zůnu, také si uvědomuje diverzitu zájmu od obcí. Zmínil,
že ČKA poskytuje zájemcům, kteří uvažují o zřízení pozice městského architekta manuál.
Jsou vděčni, že existuje.

Dále členům PS podal informaci z představenstva, že ve dnech 16. - 17. 9. se zřejmě
uskuteční OTTA městských architektů (organizuje Petr Lešek s FA ČVUT).
M. Košař
ÚKOL PS: soustředit se na statutární města a kanceláře architektů, obsahově vymezit
jejich působení a činnost. Do příští schůzky připravit názory, jak to uchopit a formulovat.
TÉMA: DEVELOPEŘI, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
M. Košař – existuje „jakási“ snaha, aby developeři, kteří působí v území, většinou se to
týká měst, aby byli nějakým způsobem osloveni, aby se podíleli na budování
infrastruktury, která město zatěžuje v souvislosti s převahou vznikajících nových bytů.
Zatím se to v tom směru příliš nedaří, město dotuje, co v infrastruktuře chybí, ať už po
technické nebo občanské stránce. Vznikají iniciativy - na IPRU (mají na to určitý názor) a
na Praze 10 (mají materiál z FA ČVUT). Uveden příklad v Poděbradech, které se potýkají
s obrovským tlakem silného developera (firma automobilového magnáta), kde staví
bydlení bez snahy to vyvážit. Město se s ním marně snaží dohodnout, aby se tam
vybavenost dala realizovat.
H. Zachová – před rokem se objevila jihlavská iniciativa, která vznikla tak, že městská
architektka připravila určitá pravidla, aby se nemusela při každé akci samospráva
přetahovat s developerem. Bylo to velice podrobné, pak to bylo převzato zástupcem
politické reprezentace, který chtěl, aby vznikl materiál, který bude použit ve více
městech. Prošlo to diskusemi a výsledek byl ten, že se to z přílišného detailu dostalo do
obecných proklamací. Nebylo to úplně využitelné, spíše to byly apely, jak postupovat.
Také zřejmě před cca rokem Praha 10 ve spolupráci s FA ČVUT vytvořila metodiku, která
se zdá perfektní. Spočívá to v tom, že z ČVUT prof. Karel Maier udělal přehled, jak se
tento problém řeší ve městech, udělal z toho závěry a na pilotním projektu na Praze 10
ukázal, jak by se mohlo postupovat. Samospráva by měla mít materiál, než tam vstoupí
developer, aby věděl, do čeho jde. Bylo by to předem nastavené.
Další věcí je metodika na příspěvky developerů, kterou zpracoval arch. Petr Hlaváček
s dalšími na základě grantu a má to být metodika, která je zaměřena na změny
územního plánu. Vnímá, že taková metodika by měla být zaměřena na rozvojové části
města, nikoliv na změny územního plánu. Zatím není schválený ani koncept. Nyní
dokument čeká ještě závěrečné projednání a počítá se tím, že by ho v červnu měla
projednat Rada hl. m. Prahy. Poté by měl být schválen pražskými zastupiteli. Zatím se
tedy jede se dle starého územního plánu.
Pokud by to PS zajímalo, bylo by dobré se podívat na materiál prof. Maiera a na
materiály z Prahy 10, případně to porovnat s neschváleným materiálem arch. Hlaváčka.
Má se to týkat spolupráce mezi developerem a samosprávou.
S. Žerava – z toho co zaznělo, metodika arch. Hlaváčka se zdá, že se omezuje pouze na
změny. Je tam určité riziko, byl by zaměřen také na metodiku prof. Maiera.
M. Košař – vznesena prosba na H. Zachovou ohledně zaslání metodiky všem členům.
Hledá se cesta k návodu, jak to logicky korigovat a tíhu investora přenést, ať je to
kdokoliv.
H. Zachová – problémem je, že samospráva nemá dostatek peněz a s chutí to nechává
developerovi, ale jsou zkušenosti např. z Brna, že developer udělá obytnou čtvrť, ale
neudělá školku, protože ta se nedá prodat. Mělo by se to dělat jako poučení pro
samosprávy, které se vtáhnou do problému.

P. Petrů – je to opravdu o celkové spolupráci, jde o obecnou spolupráci developer, město,
samospráva. Mělo by se v tom území hledat ideální řešení.
M. Košař – pokud by to dostalo formu závazné metodiky, kterou by se měla města řídit,
zabránilo by se politické korupci, která se děje. Pokud je silný developer a domluví se
s vedením města, tak město klidně souhlasí, že vybavenost tam nebude. Je důležité, aby
developer věděl na začátku, kolik ho to bude sát peněz.
D. Pokojová – souhlasí a je toho názoru, že by se mělo apelovat na samosprávy. Aby
metodiku si vzali města a obce za své. Architekt města je v tuto chvíli na to slabý.
M. Košař – především se to týká velkých měst. Děje se politická korupce, mnohdy
rozhodne rada města rozdílně od odborníků komise. Měl by vzniknout materiál.
V. Mackovič – je v tom pesimista. Není si jistý, zda by v těchto možnostech byla na to
síla. Vazba strategického a územního plánování. Chápe to tak, že vazba strategického
plánu by měla přesahovat jedno volební období, aby to nešlo převrátit vzhůru nohama.
Je to málo probírané co je potřeba, aby se strategické a územní plánování propojovalo.
M. Košař – vazba strategického plánu je jednoznačná, ale je to obecná poloha a těžko
z tohoto materiálu dotlačit investora, když přijde s konkrétním záměrem. Investor by měl
vědět, když do toho vstupuje, co od toho může čekat. Ve strategickém plánu se to může
projevit v obecnější poloze.
V. Poláčková – podporuje pohled V. Mackoviče. Zdá se, že je to správná linie a je to
jeden z podkladů pro materiál. Jedná se o vrstevnaté téma, podmínky jsou velmi
individuální, a pokud vyjdou postupy, tak to musí být obecné. Legislativa by to také
mohla podpořit. V ČR je mnoho modelů a přístupů a nefunguje to vůbec ideálně.
Developeři si studie projektují a investují, a pokud není v územním plánu procento pro
vybavenost, tak se těžko s nimi dohaduje. Nespoléhat na územní studie.
S. Žerava – jsou to tři témata. Jedna věc je spoluúčast developerů na dopravní,
technické a občanské vybavenosti, druhá věc podmínky pro výstavbu (např. Pražské
stavební předpisy) a třetí věcí je z hlediska zodpovědnosti profese architekta ta nejnižší
nutná vybavenost, kterou třeba to konkrétní území potřebuje.
Vrátil se k tématu „iniciativ“. Je to vše otázka dohody, které se uzavírají a chtějí vycházet
se samosprávami dobře. Každé sídlo má jiné podmínky, takže nemůže být univerzální
návod. Chybí peníze v infrastruktuře.
V. Zůna – aby to PS mohla uchopit, měl by se někdo z členů ujmout analýzy materiálů,
které už jsou. Z té mohou vycucnout a doplnit obecná témata, spolupráce
v infrastruktuře, zeleni atd.. Vnímá opatrnost ve vztahu města k developerům, možná by
se vyplatilo udělat něco pro města, která nerostou, jak je nalákat. V okamžiku, když tam
začnou lidé žít v bytech, může začít město hospodařit. Díváme se na to pohledem, že
developeři města vysávají, ale není to vždy.
Rád by se na to podíval tím, že developer není nepřítel a pro ty města, které mají přetlak
a musí developery odrážet, by vzniklo „síto“.
Proběhla diskuse.
M. Košař – souhlasí, že podmínky u měst jsou různé, ale je toho názoru, že materiál, ke
kterému PS směřuje, by měl navazovat na strategický plán, kde už by bylo zmíněno, že
existují vazby mezi novými investicemi a povinností kompenzovat podíl na veřejné
vybavenosti. Je to v obecné poloze, ale pokud by materiál vznikl v dalším rozpracování,
mělo by to existovat. Nevnímá developera jako škodnou. Existence materiálu by měla být
podkladem, že město může dle něho rozhodnout.

V. Zůna - bylo by dobré obsáhnout místa, kde je tlak developerů.
O. Rys – pohledem z pozice člena samosprávy. Pro něj je klíčové dát dohromady
materiály, protože postupy jsou různé. Když se vžije, že řada měst nemá tu podporu a
nemůžou tyhle věci řešit, tak zde jsou cenné ty informace (analýzy). Pokud by se mohli
jednoduchou formou orientovat, tak je to pro ně klíčové. Prostředí developerů dle
zkušeností se kultivuje a považují dialog s městem za samozřejmý.
H. Zachová – úvaha, rozděluje se to na dvě věci, jedna věc finanční ohodnocení vstupu
do určitého sídla (mělo by vycházet z cen pozemků), druhá věc jak informovat
samosprávu o tom, co všechno potřebuje při rozvoji, ale to by se nemělo řešit v metodice.
Rozvoj by měl určovat jiný materiál než finanční mapa.
Všichni se shodnou, že analýza by byla v daném momentě vhodnější než diskuse.
V. Poláčková dodala, že se myslí na veřejnou vybavenost, ale důležitá je i komerční
vybavenost, na kterou se nesmí zapomenout.
ÚKOL: H. Zachová rozešle metodiku prof. Maiera všem členům PS.
TÉMA: STRATEGICKÝ A ÚZEMNÍ PLÁN
S. Žerava – Vidí problém v rozsahu strategického a územního plánu. Má územní plán
nějaký regulativ. Je to jediný nástroj, kterým by se dalo regulovat.
V. Poláčková – urbanista navrhne etapizaci, ale musí o tom přesvědčit politiky.
M. Košař – je třeba udělat hranici pro strategický plán. Zda se to má překračovat? Má vše
územní plán vyjádřit nebo to posunout dále?
V. Poláčková – je podstatné tyhle věci zafixovat, když se tam nedají, nikdy se tam pak už
nedostanou Uveden příklad z Kralup nad Vltavou, dnes by neumožnila na smíšené ploše
být bez regulativů.
O. Rys – ve městě se to přelévá, dle příkladu v regulačním plánu šli cestou, že by to tam
mohlo být, ale nedávali tam podmínky.
M. Košař – je škoda, že textovou část málokdo čte /reakce na pí. Poláčkovou/, ale díky
vydávání závazných stanovisek se s tím dá těžko co dělat, tedy pokud to není ve výkresu,
tak to nepřijde, že se to dá doložit. Další věcí je, že nyní je trend budovat nákupní galerie,
většinou silný investor se ve městě na to uchytí, a pak přijde ještě další a další investor.
Příklad Pardubic, kde vedle sebe vznikli dvě multikina, dále dvě nákupní galerie a třetí se
chystá.
V. Mackovič – je to věc investora.
M. Košař – řetězce jdou do toho s vědomím, že zlikvidují konkurenci, a pak zůstanou ty
ostatní objekty prázdné.
Zpětně dotaz zda lze, aby město, když už to nejde v ÚP může nějakou vyhláškou omezit
to, aby nevzniklo tolik prostor?
V. Mackovič – záleží na zastupitelích.

H. Zachová – kamenné obchody skončili, povolí se větší obchodní centra.
V. Zůna – v územním plánu se to dá popsat.
Diskuse – Není to napadnutelné.
V. Poláčková – představa architektů nebývá vždy pravdivá.
V. Zůna – souhlasí, nedá se předpovídat, jak se společnost bude vyvíjet, jsou velké
rozdíly v představách.
S. Žerava – také souhlasí, nedá se tomu bránit. Nebyl by skeptický do úprav do
územního plánu.
M. Košař – jsou země, kde to mají pokryté.
V. Poláčková – skutečnost, že nikdo nečte územní plány, protože mají nesmyslnou
strukturu. Dokumenty musí být srozumitelné a jednoduché.
V. Mackovič – vnímá to jako přechod k dalšímu tématu, do jaké míry má být územní plán
koncepční, a do jaké míry regulační. Možnost diskuse, jestli regulaci více přehrát na
podrobnější dokumentaci.
S. Žerava – ÚP má mít jednoduchou koncepci a nezaměšovat do toho podklad pro
rozhodování. V tezích poukázat na to, že ÚP má mít koncepce.
TÉMA: REGIONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ
V. Poláčková – zajímá ji Téma regionální plánování (na úrovni krajů?) – podílí se na
tomto materiálu. Ačkoliv je zastánce soukromých projekčních sfér, v tomto případě má
dojem, že kdyby vznikly krajské kanceláře, jak by řešily data, změny, ÚAP a nebála by se
tuhle sféru svěřit instituci, která vznikne při kraji. Vždy fandila soukromé sféře, ale nyní
to vidí trošku jinak. Celý systém ÚAP je zřejmě pochybný.
V. Mackovič – posílání ÚAP je zřejmě cennější. Nevyužívá se analytická část. I Když jsou
špatné zkušenosti s ÚAP, je toho názoru, že je tam velký potenciál, který není využitý.
S. Žerava – v krajské úrovni žádné nebezpečí nehrozí a naopak ta kontinuální znalost, to
by mělo logiku.
V. Zůna – není to demokratické. To by bylo v tom případě, kdyby každé 4 roky to museli
obhajovat, může tam docházet ke korupci.
V. Poláčková – souhlasí, ale jak tomu zabránit?
M. Košař
ÚKOL PRO PS: Tohle téma promyslet na příští PS.
M. Košař – SHRNUTÍ
ÚKOL: PS
Městští architekti
Soustředit se na statutární města a kanceláře architektů, obsahově vymezit jejich
působení a činnost. Do příští schůzky připravit názory, jak to uchopit a formulovat.
ÚKOL: V. Zůna

Pokusí se zamyslet nad osnovou manuálu/kodexu Kamu (u statutárních měst) v rámci ČR,
kde se pokusí stanovit hranici, kde by měla končit práce těchto institutů, aby se z nich
nestávaly projekční ústavy, jak je známe z dob minulých.
ÚKOL: H. Zachová
Rozešle metodiku prof. Maiera všem členům PS.
ÚKOL: S Žerava
Téma metodika co se týče vazby developerů na veřejnou infrastrukturu.
Zpracovat, zaměřit se na PRAHU 10, udělat z podkladů prof. Maiera kratší dokument,
poslat ho členům PS a kdokoliv z PS se k tomu může vyjádřit nebo reagovat.
ÚKOL: PS
Promyslet téma regionální plánování na příští schůzku.
ÚKOL: PS
Fakturace - všichni členové do konce června za uplynulé čtvrtletí.
ÚKOL: K. Slaná
Informovat Jitku Schneiderovou, členku PS Krajinářská architektura, že na příštím
jednání PS bude téma „Městský architekt“ a v případě zájmu může dorazit.
ÚKOL: K. Slaná
Rozeslat konečný zápis také členům PS Krajinářská architektura.
Další schůzka pracovní skupiny proběhne v úterý dne 21. 9. 2021 v 10.00 hod.
Zapsala: K. Slaná

