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Strategický dokument
Celostátní působnost
Schvalovaný vládou ČR
Koncepční materiál do roku 2020
Podnět pořízení – „Závěry Rady EU o architektuře“

Podpora rozvoje architektury a stavební kultury jako principu zvyšování
kvality prostředí vytvářeného výstavbou
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Architektura
Urbanismus
Územní plánování
Regionální plánování
Stavební kultura
Prostředí vytvářené výstavbou
Krajina
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Účel a uživatelé
• Zlepšení kvality života lidí
• Zvyšování kvality prostředí (stavby a jejich
okolí, veřejná prostranství i krajina)
• Odborná a široká veřejnost
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Související právní předpisy
Evropské právní předpisy
• Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
• Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
• Evropská úmluva o krajině
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES
Národní právní předpisy
• Zákon 183/2006 Sb. (stavební zákon), související vyhlášky
• Zákony v oblasti památkové péče, ochrany přírody a
hospodaření s energií, vč. prováděcích vyhlášek
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Relevantní dokumenty
Evropské dokumenty
• Usnesení Rady Evropské unie o architektonické kvalitě v městském a
venkovském prostředí
• Závěry Rady Evropské unie o architektuře
• Evropské perspektivy územního rozvoje
• Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského
kontinentu
• Lipská charta o udržitelných evropských městech
• Marseilleská deklarace „Udržitelné a otevřené město“
• Stockholmská deklarace
• Charta evropského urbanismu
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Relevantní dokumenty
Národní dokumenty
• Koncepce bydlení ČR
• Metodika přípravy veřejných strategií
• Politika územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace PUR ČR
• Zásady urbánní politiky Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –
2020
• Memorandum o vzdělávání a architektuře
• Memorandum Architektura ve vzdělávání
• Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017
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Analýza
• Evropský kontext – návaznost na Evropské fórum pro politiky
architektury
• Prvním přípravným krokem – ANALÝZA stávajícího stavu a relevantních
dokumentů evropských států (Finsko, Irsko, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Švédsko)
• Druhým přípravným krokem – určení problémů
• Třetím přípravným krokem – určení opatření, kterými je vhodné se
zabývat
• Posledním krokem šetření formou strukturovaných rozhovorů s
experty a určení priorit hlavních témat
Kompletní analýza je ke stažení na stránkách MMR
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Vize
Naplnění cílů povede ke:
• kvalitnější architektuře,
• hospodárným budovám vhodně zasazeným do odpovídajícího
prostředí,
• přívětivému veřejnému prostoru,
• harmonickým městům i venkovu včetně krajiny,
• respektu k místním specifikům,
• vnímání architektury jako součásti kulturního dědictví,
• podpoře vzdělávání odborné a laické veřejnosti,
• podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí.
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Hlavní témata
KRAJINA A SÍDLA
STAVBY
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM
Každé téma má řadu cílů a opatření s určenými zodpovědnostmi,
spolupracujícími subjekty a termíny plnění.
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Témata a cíle
KRAJINA A SÍDLA
1 - Uspořádání krajiny a sídel
cíl 1.1 Pozitivně ovlivňovat vývoj sídelní struktury
cíl 1.2 Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel
cíl 1.3 Minimalizovat nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny.
cíl 1.4 V sídlech zajistit přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury.
cíl 1.5 Při obnově a tvorbě krajiny posílit plánování, zejména důsledně využívat územně plánovací dokumentace a
podklady, i pozemkové úpravy.
2 - Veřejná prostranství
cíl 2.1 Zajistit dostatečnou vybavenost území vhodnými veřejnými prostranstvími, jejich snadnou dostupnost a vzájemné
propojení.
cíl 2.2 Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení.
3 - Začlenění staveb do prostředí
cíl 3.1 Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, respektovat a rozvíjet kulturní
a stavební dědictví i hodnoty krajiny.
cíl 3.2 Chránit a posilovat charakter prvků tvořících lokální, celoměstskou či regionální identitu a podporovat ráz prostředí a
jedinečnost daného místa.
cíl 3.3 Vyhodnotit a posílit úlohu hlavních (městských / oblastních) architektů.
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Témata a cíle
STAVBY
4 - Zadávání zakázek
cíl 4.1 Při zadávání zakázek usilovat o co nejvyšší kvalitu jejich plnění.
cíl 4.2 Využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh při přípravě a
realizaci staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

5 – Projektování, realizace, životnost a udržitelnost
cíl 5.1 Zajistit zpracování projektů v maximální kvalitě.
cíl 5.2 Věnovat zvýšenou pozornost ekonomice realizace, provozu a údržby
staveb.
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Témata a cíle
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM
6 - Vzdělávání
cíl 6.1 Rozvinout průběžné a prohlubující vzdělávání příslušných úředníků veřejné správy v oborech architektura,
urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura,
cíl 6.2 Rozvinout systém dalšího vzdělávání projektantů a ostatních osob podílejících se na výstavbě.
cíl 6.3 Podporovat a rozvíjet výchovu a vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, krajinářské
architektury, stavební kultury a kvality prostředí na všech stupních škol.

7 – Osvěta a média
cíl 7.1 Prosazovat větší uplatnění témat architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a
stavebnictví ve veřejnoprávních médiích.
cíl 7.2 Zajišťovat propagaci příkladů kvalitních realizací včetně kvalitní následné péče o hotové dílo.
cíl 7.3 Mezi odbornou a laickou veřejností zvyšovat povědomí o potřebě komplexního přístupu k prostředí vytvářenému
výstavbou a dalšími činnostmi člověka, zahrnující problematiku staveb, urbanistických celků a krajiny, včetně jejich vlivu
na prostředí a člověka. Podporovat utváření vztahu uživatelů k prostředí, ve kterém žijí.

8 – Výzkum a vývoj
cíl 8.1 Podporovat a rozvíjet výzkumnou činnost zaměřenou na obory architektura, urbanismus, územní plánování,
krajinářská architektura a stavební kultura.
cíl 8.2 Využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.
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Implementace
KRAJINA A SÍDLA – zodpovědnost : veřejná správa na úrovni krajů nebo obcí
Téma 1 – Uspořádání krajiny a sídel
Cíl 1.1 – Pozitivně ovlivňovat vývoj sídelní struktury s využitím „strategie přizpůsobení se změně klimatu“ a
„Strategie ochrany před negativními dopady“, průběžně vyhodnocovat a výsledky promítnout do PUR ČR a
strategických plánů – termín plnění: průběžně, rok 2020
Cíl 1.2 – Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich funkční,
plošné i prostorové uspořádání – termín: průběžně
Cíl 1.3 – Minimalizovat nevhodné rozrůstání sídel do okolní krajiny, zajistit důsledné využívání zastavěného
území, důsledné využívání území prostřednictvím cílené revitalizace opuštěných ploch – termín: průběžně
Cíl 1.4 – V sídlech zajistit přiměřenou dostupnost veřejné infrastruktury, prostřednictvím analýz ÚAP a
formulováním „Problémů k řešení“, v ÚP prosazovat polyfunkční využití městských center, koordinovat
rozvoj obslužných center – termín plnění: průběžně
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Implementace
KRAJINA A SÍDLA – zodpovědnost : veřejná správa na úrovni krajů nebo obcí
Téma 2 – Veřejná prostranství
Cíl 2.1. – Zajistit dostatečnou vybavenost území vhodnými veřejnými prostranstvími, jejich snadnou
dostupnost a vzájemného propojení. K tomu využívat ÚAP, ÚP, RP, využití nástrojů územního plánování
které znemožní prostupnost územím – termín plnění: průběžně
Cíl 2.2 Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení. Vypisovat
architektonicko-urbanistické soutěže, zajistit komplexní řešení VP, využití nástrojů komunitního plánování,
respektování genia loci lokality – termín plnění: průběžně
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Implementace
KRAJINA A SÍDLA – zodpovědnost : veřejná správa na úrovni krajů nebo obcí
Téma 3 – Začlenění staveb do prostředí
Cíl 3.1 – Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, respektovat
a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny, v ÚP stanovení charakteru stávající a navrhované
zástavby – termín plnění: průběžně
Cíl 3.2 – Chránit a posilovat charakter prvků tvořící lokální, celoměstskou či regionální identitu a
podporovat ráz prostředí a jedinečnost daného místa, metodika, analýza v ÚAP, – termín plnění: průběžně,
2016
Cíl 3.3 – Vyhodnotit a posílit úlohu hlavních (městských/oblastních) architektů
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Implementace
STAVBY - zodpovědnost : veřejná správa na úrovni krajů nebo obcí

4 - Zadávání zakázek
Cíl 4.2 Využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh při přípravě a realizaci staveb financovaných z
veřejných rozpočtů – termín plnění: průběžně
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Implementace
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝZKUM - veřejná správa na úrovni krajů nebo obcí
6 - Vzdělávání
cíl 6.3 - Podporovat a rozvíjet výchovu a vzdělávání v oblasti architektury, urbanismu,
územního plánování, krajinářské architektury, stavební kultury a kvality prostředí na všech
stupních škol - termín plnění: 2015 a dále v souladu se vzdělávacími programy
7 – Osvěta a média
cíl 7.3 Mezi odbornou a laickou veřejností zvyšovat povědomí o potřebě komplexního přístupu
k prostředí vytvářenému výstavbou a dalšími činnostmi člověka, zahrnující problematiku
staveb, urbanistických celků a krajiny, včetně jejich vlivu na prostředí a člověka. Podporovat
utváření vztahu uživatelů k prostředí, ve kterém žijí - termín plnění: průběžně
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Implementace
• Garanti jednotlivých opatření – orgány státní
správy, MMR, MŠMT, kraje, ORP a obce
• Časový horizont : 2015 – 2020
• Dvouletý hodnotící cyklus, r. 2020 předloženo
Vládě ČR vyhodnocení, případně návrh
aktualizace
• Dopad na veřejné rozpočty - 6,1 mil. Kč (2015 –
2020)
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Závěrečná opatření
• Opatření 9.1
Posílit roli nadací podporujících architekturu a
stavební kulturu

• Opatření 9.2
Pravidelně sledovat a hodnotit plnění jednotlivých
opatření a jejich účinnost
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Děkuji za pozornost

Petr Křenek, ORR, územní plánování
e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz
tel: 354 222 437
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