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Mgr. Barbora Merunková
územní plánování

Územní plánování jako výzva?
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Co je pro mě výzvou v územním plánování?
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Co je pro mě výzvou v územním plánování?
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Proměny společnosti

Proměny přístupů v územním plánování

vs.
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Pozitivistický přístup
důraz na znalosti, fakta, 
data, usměrňování 
společnosti, bez vlivů 
skupiny a jedinců, uzavřená 
společnost
zhora - dolů

Strukturalismus
Společenské skupiny (třídy) 
formulují své hodnoty a 
názory
Společenské a politická 
angažovanost
Zdola - nahoru Poststrukturalismus

Vliv médií, ambice a veřejná 
angažovanost
Menší skupiny společnosti, 
protichůdné pozice a názory

Urbanista připravuje 
rozhodnutí o funkčním 

využití území.
Role dalších aktérů a 

veřejnosti je malá 
(žádná).

Úp=funkční využití 
území

Urbanista vede diskusi 
a zohledňuje názory 

skupin.
Přestává platit jednota 

v pohledu na rozvoj 
území.

Úp= nástroj místního 
politického boje 

Urbanista dodržuje 
formální nároky 

plánování.
Právo každé skupiny se 

vyjádřit
Úp=legislativní 

dokument, formální 
znak, správní činnost 
X obsah a koncepce

1950+

1990+

2000+



2015+
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Jak je to dnes? Post faktická doba

Extrémní nedůvěra v oficiální a veřejné zdroje informací.
Důležitá není podstata pravdy informace, ale míra 
„zábavnosti“ informace (to zda informace vyvolává emoci).
Existence fake news (lživých zpráv), vytváření sociálních a 
ideových bublin (omezená informovanost).
Vliv sociálních sítí.
Vyvolané i za politickým účelem.
Věříme všemu, co prezentují média, politici a skupiny? 
Kde je pravda?
Příklad: Brexit nebo zvolení Donalda Trumpa
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•

Projevuje se ve Vašich zkušenostech?

např.    vliv různých skupin na tvorbu legislativy

právo na samosprávu přes ÚP – City Deal

důvody občanských iniciativ proti výstavbě

Urbanista musí reagovat na jakýkoliv „žvást“ o 
projednávané dokumentaci.

Nejsou zjevné podložené informace nebo záměry různých 
aktérů.

Zvyšuje se míra nejistoty v procesu územního plánování 
(především v projednávání).

Každý má svou (ne)pravdu a lze ji ověřit?

2015+

Postfaktická doba v územním plánování?
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nadhled – vyhodnocování – ověřování  

vyhodnocení a porozumění informacím (mediální gramotnost)

otevřený a nezávislý přístup k účastníkům procesu 

schopnost nahlížet na problém s nadhledem 

schopnost vyhledávat pragmatická odůvodnění a argumenty 
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Územní plán jako dohoda o využití území
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VEŘEJNOST
INVESTOŘI
VLASTNÍCI

STÁTNÍ SPRÁVA
POŘIZOVATEL

DOTČENÉ ORGÁNY

OBEC

Územní 
plán
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dohoda – důvěra – lidský kapitál 

důvěra účastníků procesu a schopnost ustoupit

lidský kapitál, kapacita vládnutí, tedy

schopnost přijmout i jiný názor, netrvat dogmaticky na jedné své

„zjevené“ pravdě 

schopnost nahlížet na problém s nadhledem 

schopnost dosáhnout koncensu

Je to vůbec v této době možné?
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Odpovídá tomu naše kapacita, dovednosti, 
přístup? 

Jsme schopni reflektovat společenské výzvy?

Jak modelujeme a interpretujeme legislativu územního plánování?

Jaké metody a nástroje územního plánování využíváme?

Jak přistupujeme k aktérům územního rozvoje?

Známe roli pořizovatele, urbanisty, starosty, občana?
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Děkuji za pozornost!
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Mgr. Barbora Merunková
územní plánování


