
Jak shrnout rozvoj vaší obce do pár řádků? 
Jak se rychle zorientovat v tématech rozvoje? 
Jaké má obec vrstvy a základní skladebné kameny? 
Jak dobře nastavit procesy, aby vznikaly kvalitní domy a prostranství? 
A jak dosáhnout na dotace a kvalitní rozvoj obce? 

Manuál
pro vaši obec
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Ideální proces
Jak se zorientovat v procesech plánování a projektování?

01 Projektový záměr

Je záměr nutný? Co je mým cílem? 
Není možné ho spojit do většího celku 
s dalšími záměry? Jaký je jeho efekt?

Peněz je málo, a tak je lepší řešit 
záměr vždy jako celek. Tím ušetříme 
za koordinaci více jednotlivých 
dokumentací čas i následné úpravy, 
kvůli nekoordinovanosti dílčích projektů.

 > Záměr je důležité stručně písemně 
popsat, aby bylo s čím začít, 
a případně doplnit i čísla pozemků, 
fotky nebo sehnat staré plány.

Jaká bude přibližná cena dokumentace  
a realizace?

Je třeba odhad odborně určit na základě 
současných cenových ukazatelů. 
Cena kompletní dokumentace (Výkonová 
fáze 01-07) tvoří zhruba 10-15% z celkové 
ceny stavby. Je vhodné počítat s možnými 
dotacemi na dokumentaci i realizaci 
a dopředu zjistit podmínky jednotlivých 
výzev. Rozpočet stavby se bude v každé 
fázi upřesňovat na základě odborných 
výpočtů. Je třeba vždy myslet na inflaci, 
zdražování materiálů a rezervy.

 > Oslovte Městského architekta 
nebo externího odborníka 
a připravte si objem stavby 
nebo plochu prostranství.

 
 
K čemu slouží městský architekt?

Jak se říká – papír snese všechno. 
Žádné plány přesně nepostihnout 
specifikum dané situace v kontextu 
města, času a  ducha místa. Městský 
architekt vykrývá slepá místa mezi 
dokumenty a úředníky a zároveň slouží 
jako koordinátor protichůdných zájmů, 
prostředník a hlídač naplňování vize 
a koncepce města. Jeho úkolem je mít v 
povědomí velmi komplexní a vrstevnatou 
situaci města nebo obce a na základě 
této znalosti směřovat jednotlivé záměry 
tak, aby tato struktura fungovala pro 
dobro všech a neznevýhodňovala pouze 
určitou skupinu.

02 Koncepční  
dokumenty

Jaká je vize města? Odpovídá záměr 
směřování města?

Důležité je projít si strategické dokumenty 
(Strategický plán nebo Program rozvoje 
města), které definují směřování města. 
V podstatě určují cestu, jakou k naplnění 
Vizi města dojít, a jaké jsou hlavní priority.

A co další dokumenty města?

Územní plán (ÚP) je Vize a Strategie 
promítnutá do území. Definuje, co na 
kterém pozemku může být, a vymezuje 
zásadní infrastrukturu. Doplňuje ho 
Krajinný plán (KP). Politika architektury, 
Politika územního rozvoje a Zásady 
územního rozvoje – to jsou dokumenty 
nadřazené těm městským, které slouží 
ke koordinaci rozvoje v rámci kraje i celé 
ČR. Cílí na architektonické soutěže, 
kvalitu, koordinovanost a rozvoj obcí 
směrem dovnitř.

 
Podrobnější dokumenty jsou:

 > generely
Řeší jednu vrstvu města (s ohledem 
na ostatní) komplexně – např. dopravu 
nebo zeleň. Podle nich se poté navrhují 
jednotlivé ulice, náměstí a parky.

 > regulační plán (RP)
Definuje podrobné regulace zástavby 
a prostranství. Nahrazuje Územní 
rozhodnutí.

 > územní studie (ÚS)
Neopomenutenlý podklad, podle 
kterého se rozhoduje nebo mění ÚP. 
Slouží pro detailnější ověření území 
a také definuje regulace zástavby 
a prostranství.

 > manuály
Pojednávají plošně o detailu města 
– mobiliáři, reklamě, materiálech nebo 
informačním a orientačním systému. 
Jejich pravidla by měl respektovat každý 
projekt i příslušné obecní organizace.

 > nařízení a vyhlášky
Každá obec má ještě podrobnější 
zákony, které definují různá odvětví 
– např. regulaci reklamy, poplatky za 
parkování nebo rozvoj – a je třeba 
je také respektovat.

03 Účastníci procesu

Kdo je můj klient?

Nejdůležitějším účastníkem je veřejnost. 
Ta vybírá politické zástupce, platí investici 
z daní a zároveň jí poté užívá. Je stěžejní 
při přípravě zadání oslovit a zapojit 
veřejnost formou participativního setkání, 
kde veřejnost sdělí svá očekávání např. 
formou diskusí, workshopů, dotazníků 
nebo sociologických průzkumů.

 > Oslovte Koordinátora participace 
nebo Městského architekta pro výběr 
správné formy zapojení.

Kdo všechno je účastníkem v území 
a v procesu?

Pro hladký průběh a dobrý výsledek 
je důležité na začátku oslovit všechny 
správce sítí (získání podkladů), vlastníky 
souvisejících nemovitostí a zjistit jejich 
požadavky. Pokud se záměr týká okolí 
institucí nebo větších společností, 
požádejte i jejich vedení o názor.

 > Cílem je posbírat všechny vstupy, 
i kdyby se vám mohly zdát 
nepodstatné nebo přemrštěné. 
Jakýkoliv podnět v dalších 
fázích procesu půjde zapracovat 
stále komplikovaněji!

Kdo se k záměru bude vyjadřovat?

Dotčené orgány (DO) jako životní 
prostředí, památková péče, hasiči, policie, 
hygiena, ale i Městský architekt, krajinář 
nebo Koordinátor cyklodopravy/mobility 
a MHD budou posuzovat soulad projektu 
se zákony a záměry města nebo státu. 
Je důležité je oslovit již při tvorbě zadání.

 > Cílem je zmapovat všechny DO, 
získat od nich vstupy do zadání 
z pohledu jejich odbornosti 
a seznámit je se svým záměrem.

 > U větších projektů je doporučeno 
vytvořit Pracovní skupinu z dotčených 
úředníků, vlastníků a architekta/
projektanta, která se bude 
pravidelně scházet nad projektem 
ve všech jeho fázích.

 > Obec by měla oslovovat vždy všechny 
účastníky a aktéry, včetně těch, kteří 
budou realizaci opravovat a udržovat, 
aby už u návrhu bylo možné provoz 
i údržbu správně nastavit!
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04 Zadání

Co je zadání?

Zadání je základní předpoklad pro to, aby 
se zpracovatel komplexně seznámil se 
záměrem města, s prostředím, ve kterém 
se bude v rámci návrhu pohybovat, 
a s nároky, které mají jednotliví aktéři 
v území. Zadání popisuje, čeho chce 
obec docílit, ne však, jakým způsobem. 
To je již úkolem architekta / zpracovatele.

Jak dát všechny vstupy dohromady?

Zadání by mělo obsahovat jasné 
požadavky, které je nutné splnit. Dále 
podněty od veřejnosti, dotčených orgánů, 
vlastníků nemovitostí nebo správců 
sítí technické infrastruktury. Při popisu 
požadavků je důležité dávat pozor na 
kontext, tedy co se již nachází nebo 
bude nacházet kolem našeho řešeného 
území či objektu.

Jaký rozsah zadávat?

Zadání musí vždy mít vyznačené řešené 
území v katastrální mapě. Pokud je mým 
cílem realizovat stavbu nebo opravu, pak 
vždy zadáváme všechny výkonové fáze 
(VF, seznam níže). Pokud je cílem prověřit 
území nebo varianty, můžeme zadat 
jen první dvě VF.

Co požadovat po architektovi nebo 
projektantovi?

Do zadání je třeba jasně napsat, co má 
autor odevzdávat, jakou formou a kdy jsou 
dílčí termíny pro jednotlivé výkonové fáze.

 
 
Důležité!

Zadání je finální dokument. Některé věci 
lze upravit v rámci konzultací a celého 
procesu, ale nikdy není možné zadání 
upravovat během prací zásadně. Pokud 
se tak stane, má zpracovatel právo na čas, 
peníze či podklady navíc. Proto je dobré 
právě prvním fázím věnovat tolik energie.

 > Sepsané Zadání můžete konzultovat 
nebo připravit ve spolupráci 
s Městským architektem/externím 
odborníkem.

05 Podklady

Co bude architekt/projektant 
potřebovat pro svou práci?

Určitě všechny koncepční dokumenty 
města, připravené zadání i plánované 
projekty v okolí. Dále půjde zpravidla 
o geodetické zaměření, digitální 
technickou mapu, podklady od správců 
sítí (TI), hydrogeologický průzkum, 
dendrologický průzkum, historické 
mapy a fotografie a případně další 
specializované podklady jako např. 
hluková studie, dopravní průzkum, 
stavebně-historický průzkum.

 > Zpracování některých podkladů může 
trvat i měsíce. Proto je vhodné začít 
shánět podklady a jejich zpracovatele 
již při přípravě zadání. 

Nejdražší na stavbě je její provoz. 
Samotná cena stavby tvoří jen pár procent 
z celého životního cyklu stavby. Cena 
dokumentace je v podstatě zanedbatelná 
částka. Špatný návrh však může velmi 
negativně ovlivnit to, jakým způsobem 
a jak nákladně se bude muset stavba 
udržovat, jak bude hospodárná a trvanlivá 
(např. vytápěný objem, špatně navržený 
detail, rychle stárnoucí materiály). 
Z tohoto důvodu je vhodné hledat 
kvalitního zpracovatele dokumentace 
a dbát na kvalitu návrhu.

Vše můžeme ovlivnit hlavně na začátku u 
záměru, zadání a v návrhu stavby (VF 02). 
Změna dokumentace stojí desetitisíce, 
změna stavby statisíce, rekonstrukce 
za provozu miliony.

06 Výběr zpracovatele

Jak vybrat kvalitního architekta 
nebo projektanta?

Asi si umíte představit, jakou 
seženete kapelu na koncert na 
náměst, jde-li vám jen o nejnižší cenu. 
Pravidlo je jednoduché: nikdy nevybíráme 
zpracovatele jen na základě ceny. Vždy 
musí být převažující kritérium kvalitativní 
– např. zhodnocení již zpracovaných 
zakázek a realizací, posouzení 
profesního přístupu k zakázce nebo 
na základě zpracování návrhu. Tak to 
doporučuje i MMR a Politika architektury 
a  stavební kultury v ČR i zkušenosti obcí.

 > Následný kvalitní projekt má dlouhou 
trvanlivost a je možné (s případnými 
drobnými úpravami) podle něj stavět 
i delší dobu po jeho zpracování.

Jaké mám tedy možnosti při výběru 
adekvátního procesu?

1. Výběrové řízení na kvalitu – Cena tvoří 
část hodnocení maximálně 40%, kvalita se 
posuzuje alespoň z 60%. Vybírá odborná 
komise na základě kvality zpracovatele.

2. Paralelní zadání – Osloví se více 
zpracovatelů (3-5), kteří v rámci 
Výběrového řízení odevzdají návrh, 
za který město zaplatí skicovné. Vybírá 
odborná komise na základě návrhu.

3. Soutěž o návrh – Návrhy podává celá 
odborná obec (neomezeno, většinou 
5-50 návrhů) a odborná komise 
vybírá najkvalitnější návrh bez znalosti 
identity zpracovatelů. 
 
U menších projektů je možné výjimečně 
také oslovit kvalitní a prověřené 
zpracovatele napřímo.

 > Pro výběr vhodného procesu oslovte 
Městského architekta/externího 
odborníka.

Kdo návrhy vybírá?

Odbornou komisi tvoří závislá část 
(zástupci města – starosta, městský 
architekt, radní) a nezávislá (externí 
odborníci – architekt, krajinář, odborník 
na potřebnou problematiku). Nezávislá 
část musí být v nadpoloviční většině, aby 
byla zaručena transparentnost výběru 
a odborná úroveň vybraného návrhu.
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07 Proces plánování 
a projektování

Jak probíhá návrh domu 
nebo prostranství?

Po zadání následuje dlouhý proces 
navrhování, projektování a projednávání 
dle Výkonových fází: 

 > Studie stavby: VF 01 Příprava zakázky 
+ VF 02 Návrh stavby

 > Dokumentace pro úřady: VF 03 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
+ VF 04 Dokumentace pro stavební 
povolení + Inženýring (získání povolení)

 > Dokumentace pro stavební firmu: 
05 VF Dokumentace pro provádění 
stavby + 06 VF Soupis prací a dodávek 

 > Kontrola na stavbě:  

VF 07 Autorskýdozor

 
Proč je to tak složité?

Dokumentace začíná od požadavků 
a konceptu, pokračuje až téměř do výběru 
typu šroubů a postupně se zpodrobňuje. 
Dům je nejsložitější lidský přístroj a na 
rozdíl od ostatních přístrojů bude sloužit 
50-100 let (někdy více) a bude ovlivňovat 
životy generací lidí a prostření, ve kterém 
tito lidé žijí. Nemůžeme udělat prototyp 
a vyzkoušet ho. Na stavbu kvalitního 
domu nebo prostranství máme prostě 
jen jeden pokus.

Jak probíhá zpracování Územní studie?

Podobně jako u domů nebo prostranství, 
jen se liší Výkonové fáze: 

 > VF 01 Podnět a zadání

 > VF 02 Průzkumy a rozbory

 > VF 03 Koncept a projednání

 > VF 04 Hrubopis návrhu a projednání

 > VF 05 Čistopis návrhu a prezentace

Stejně jako u domů není možné měnit 
zadání a projednávat donekonečna. 
Při předložení hrubopisu jsou všechny 
strany vyzvány k předložení požadavků 
na úpravy. Vypořádáním úprav proces 
končí a Územní studie je evidována jako 
neopomenutelný podklad.

Jak funguje smlouva a autorská práva?

Před započetím prací je třeba uzavřít 
Smlouvu o Dílo (SoD), která definuje 
všechny parametry vzájemné spolupráce. 
Architekt/projektant má ze zákona právo 
na autorství návrhu. Pokud jejich návrh 
převezme a bude dále zpracovávat jiný 
zpracovatel, je třeba autorovi zajistit cca 
5-10% z částky za každou VF, na kterou 
je návrh použitý, a také placený Autorský 
dohled nad osobou, která s dílem nakládá. 
Toto je třeba vždy správně ošetřit ve SoD.

 
Důležité!

Pokud žádáme o dotaci, pro kterou je 
potřeba vydané stavební povolení, je 
třeba se připravit na to, že celý proces trvá 
2-5 let dle velikosti projektu, a proto je 
třeba začít včas. 

 > Je vhodné mít zpracovaný plán 
dotací s navázanými projekty města 
a potřebou financování, abychom 
dopředu věděli, kdy bude třeba mít 
stavební povolení vydané. Vyplatí 
se tak mít v šuplíku zásobu projektů 
připravených na dotace.

 > Abychom měli prostředky na 
projektovou dokumentaci i realizaci, 
musí být průběžně každý rok daný 
projekt v rozpočtu města. 

Je to jednoduché. K dispozici máte kvalitu, 
čas a finance, ale můžete si vybrat jen 
dvě z těchto hodnot. Pokud chceme 
stavět kvalitně a zároveň s péčí řádného 
hospodáře znamená to, že to bude trvat 
déle. Pokud to chceme rychleji, musíme si 
připlatit. Nemá smysl udělat 20 projektů 
za rok a realizovat jen jeden. 

 > I tady platí, že kvalita je důležitější 
než kvantita – tedy připravovat 
uchopitelné množství projektů, 
následně je kvalitně dotáhnout do 
realizace a zároveň mít připravný 
dostatek připravených projektů 
pro získávání dotací.

08 Stavba, údržba,  
likvidace a znovuvyužití

 
Jak ohlídat kvalitu realizace?

Kvalitní projekt a autorský dozor 
projektanta je půl úspěchu! Další 
podstatnou část tvoří spolupráce se 
stavební firmou. Stavební firma je 
podnikatel, který se snaží vydělat si 
peníze. Ta méně zodpovědná se při 
výběrovém řízení (nastaveném na nejnižší 
cenu) rozhodne cenu záměrně ponížit, 
aby zakázku získala, a chybějící prostředky 
pak hledá v rámci nákupu méně kvalitních 
výrobků a víceprací. Stavební firmu 
musíme vybírat na základě referencí 
a  kvality, a ne nejnižší ceny. 

Důležité je mít dobře nastavenou 
smlouvu tak, aby firma nemohla na obec 
tlačit, hledat úspory a dodat špatně 
odvedenou práci. A také aby se důraz 
na kvalitu vztahoval i na subodavatele 
firmy! Obec bude také realizaci následně 
100 let spravovat, takže musí požadovat 
maximální kvalitu realizace – tu má na 
straně investora za úkol ohlídat Technický 
dozor investora (TDI). Po realizaci běží 
Zkušební provoz a Záruční  doba, kdy je 
nutné vyladit fungování a upravit detaily 
na základě reality používání. 

 > Kvalitní projekty a realizace motivují 
i soukromý sektor a nastavují laťku 
celému městu. Jelikož obec hospodaří 
s veřejnými prostředky, mělo by 
usilovat o nejvyšší možnou kvalitu 
od začátku.

Proč se vyplatí připlatit za kvalitnější 
materiály a detail?

Životnost např. klasických betonových 
prvků nebo asfaltu je 2-15 let. Za 100 let 
tedy zaplatíte jednu ulici 6-20×. Materiál, 
který vydrží, dá se znovu použít nebo 
opravit, šetří značné prostředky v průběhu 
celé své životnosti. Ušetřené finance 
je potom možné použít pro další rozvoj 
města. Podobně funguje i dobře navržený 
detail – tím, že do domu nezatéká ani 
po 50 letech, jsme ušetřili statisíce za 
následná opatření.

Jak na opravy, úklid a údržbu?

Opravovat je třeba tak, aby oprava 
nebyla nakonec vůbec vidět – tedy 
ideálně stejnou technologií a materiálem, 
jakou proběhla realizace. Materiály 
složené z prvků jsou lépe opravitelné 
než plošné materiály. Každý materiál 
potřebuje jinou údržbu. Dobře navrženým 
detailem a volbou kvalitních materiálů, 
které nepotřebují natírat a ošetřovat, 
ušetříme spoustu energie. Můžeme 
bydlet v luxusní vile, kde je nepořádek, 
nebo v panelákovém bytě, o který se 
pěkně staráme a uklízíme tu. Uklizenost 
a opravenost města nebo budovy dělá 
naprosto zásadní efekt.

Jak proběhne rekonstrukce, likvidace 
a znovuvyužití?

Stavba má vždy uzavřený cyklus své 
životnosti. Při posuzování kvality projektu, 
zvolené konstrukce a materiálů je třeba 
hodnotit i formu rekonstrukce a demolice 
budovy. Primární je, aby se dům dal 
jednoduše přestavět na jinou funkci. 
To znamená např. volnější půdorysy se 
sloupy místo stěn. Druhou možností je 
rozebrání – ideálně by mělo jít použít 
všechny části budovy. To znamená 
dům z dílů, používání jednoduchých 
materiálů, ne kompozitních. Až třetí volba 
je recyklace. Opět platí jednoduchost 
tak, aby šly jednotlivé složky rozdělit 
a recyklovat samostatně.
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Pravidla kvalitního rozvoje
Jaké vrstvy při navrhování prostranství zohlednit?

A Obec a rozvoj

Co je to obec?

Zhmotněné společenství lidí, kteří se 
k sobě začali v minulosti přibližovat, 
protože to bylo výhodné. Také největší 
lidský stroj a velmi komplikovaný živý 
organismus, kterému se nové části rodí 
a staré odumírají. Obce také vznikaly na 
křižovatkách, podél cest, na důležitých 
místech u zdrojů surovin apod. Jejich 
základním parametrem je veliká 
hustota na malé ploše. Nejvíce je obec 
definována tvarem terénu, druhem 
podloží a historickým vývojem. Vše je 
třeba znát a respektovat, stejně jako vazby 
na okolní krajinu a sídla.

Co je to vesnice?

Malé společenství perfektně napojené 
na krajinu, koloběh života i roku 
a péči o krajinu. Když se rozpadnou 
vesnické domy, splynou s přírodou 
a nic tu nezůstane.

Jaké jsou základní stavební 
kameny obce?

Obec tvoří Urbánní bloky. Blok je 
ohraničen Domy. Uvnitř je Vnitroblok, tam 
můžete vyjít na zahradu v trenýrkách. Vně 
jsou Veřejná prostranství, kde se dům i vy 
reprezentujete. Ta se dělí na Ulice a uličky. 
Pokud ve struktuře obce vynecháme blok, 
vznikne zpevněné Náměstí/Náves nebo 
nezpevněný zelený Park. Tak jednoduché 
to ale není. Rozvoj je pozvolný, mění se 
typologie a obec reaguje na přírodní 
podmínky. Tak vznikájí anomálie – Plácky, 
Proluky, Nábřeží, Vyhlídky a další oblíbená 
místa. Prostranství mají svou hierarchii 
– je tu hlavní náměstí/náves, hlavní park, 
lokální plácek pro setkávání, hlavní třída 
i boční ulička.

 

Schéma základních prvků obce – bloků, 
vnitrobloků (čárkovaně) a náměstí 
(tečkovaně). 
 
A co je to proluka? Dočasně nezastavěný 
stavební pozemek ve stávající souvislé 
zástavbě, který je určen k zastavění 
– což platí i pro nároží (šrafovaně).

Jednotlivé urbánní bloky mají různé 
typologie. Ty mají zase různé hustoty. 
Husota města by se měla pohybovat 
kolem 100 obyvatel na hektar a nikdy 
nesmí klesnout pod 50 obyvatel 
na hektar. Potom je rozvoj města 
neudržitelný a obyvatelé hustších 
částí platí na ty ostatní, nevyplatí se 
zde zavádění MHD, neuživí se obchod 
a správa veřejných prostranství je 
velmi nákladná.

Kromě hustoty je důležitý ještě 
jeden parametr – Poměr veřejného 
a soukromého vlastnictví urbánního bloku. 
U tradiční zástavby tvoří 30% Veřejná 
prostranství a 70% Domy a Vnitrobloky 
v soukromém vlastnictví. U Sídliště 
je to přesně naopak, což plodí jednu 
nepříjemnou věc – obec nemá finance 
na to starat se o 70% volných ploch a ty 
bývají často zanedbané. Příkladem řešení 
je předávat některé plochy na sídliších do 
správy jednotlivých domů, které tu mohou 
mít svoje zahrádky.

Jak se má obec rozvíjet?

Na to je jednoduchá odpověď: Dovnitř. 
Čím dále od centra stavíme, tím je 
to dražší na provoz. Každá obec má 
mnoho vnitřních rezerv v podobě 
starých průmyslových částí, kasáren, 
proluk, vnitrobloků, řídkých lokalit nebo 
prázdných budov. Těmi je třeba začít. 
Teprve pokud je obec plná až k prasknutí, 
tak je možné uvažovat o drobném 
rozšíření. Nemělo by jít o bujení řídké 
zástavby v kobercích, ale stejně jako 
v minulosti pomocí rozvoje podél cest, 
zakládáním nových vesnic nebo jako u 
stromu – přidáním dalšího letokruhu. 
Půda a krajina je velmi cenná a její 
zástavba je vždy až posledním řešením. 
Nejvíce energie je třeba věnovat kolem 
středu a hlavního náměstí/návsi, protože 
to využívají úplně všichni obyvatelé obce 
i jeho návštěvníci. Dále pak jednotlivým 
subcentrům jednotlivých částí obce. 

Jak to funguje ekonomicky?

Za každého obyvatele dostane obec 
drobný příspěvek od státu. Ten ale 
rozhodně nepokryje všechny potřeby 
nových obyvatel. Proto musí obec 
vyžadovat Příspěvek na infrastrukturu, 
aby zajistilo parkování, školy a školky, 
sportoviště, údržbu nových ulic, opravy 
nových podzemních sítí nebo provoz 
MHD. Jedině tak bude obec mít peníze, 
aby se mohlo postarat samo o sebe. Při 
výstavbě větších celků potom může 
pomocí Plánovací smlouvy vyžadovat po 
investorovi spoluúčast sítí či školky nebo 
předání části bytů do obecního fondu. 
Další možností jak ovlivnit rozvoj je různá 
úroveň Daně z nemovitosti, která by měla 
být pro zatěžující provozy a odlehlé části 
nastavena jako vyšší, aby se kompenzovaly 
negativní externality. Pokud na to 
investor nechce přistoupit, je lepší, 
aby například obec začala fungovat 
jako developer sama.

 > Centrum obce využívá největší 
množství lidí, je tu největší 
koncentrace památek a slouží 
pro reprezentaci obce. 
V centru bychom měli usilovat 
o nejvyšší kvalitu projektů, staveb 
i materiálů prostranství. 
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B Krajina a parky

K čemu je krajina kolem obce?

Byla tu dříve než obec sama. Slouží lidem 
k pohybu v ní a napojení na jiné obce nebo 
cíle v krajině. Slouží také pro produkci 
potravy. A také pro pestrou řadu živých 
tvorů, hmyzu i rostlin, kteří tu žijí ve větších 
množstvích než lidé. V neposlední řadě 
také pomáhá zadržovat vodu, ochlazovat 
obec a udržovat úrodnou půdu.

Jak o krajinu pečovat?

Krajina je poznamenána kolektivizací, 
intenzivním zemědělstvím a zastavováním  
skladovacími halami. Je třeba vytvořit 
Koncepci krajiny a vrátit do ní staré cesty, 
meze, remízky, aleje, solitérní stromy 
i tůně. Cílem je zvýšit prostupnost pro 
rekreaci, zvýšit rozmanitost rostlin a zvířat 
a zadržet tu co nejvíce vody tak, aby se 
obnovil malý vodní cyklus.

 > Stejně jako má obec územní plán 
(ÚP), tak by měla mít i krajinný 
plán (KP), který definuje využití 
krajiny, její typy, cesty, práci s vodou, 
cyklostezky apod.

Jak fungují vegetační plochy 
uvnitř obce?

Stejně jako má obec technickou 
infrastrukturu, má i modro-zelenou. 
Tu tvoří síť parků, parčíků, plácků, 
stromořadí, liniových záhonů a v podzemí 
také retenčních a akumulačních zón 
nebo dešťové kanalizace. Celý systém 
úzce navazuje na vodní plochy obce, ale 
i na systém zeleně pokračující do krajiny. 
Nezanedbatelnou skupinou jsou i zahrady, 
vnitrobloky nebo zahrádkářské kolonie, 
které je třeba podporovat.

 > Generel zeleně – Určuje, jak tento 
systém vytvořit, jak o něj pečovat 
a rozvíjet ho. Kromě tohoto by měla 
obec míst k dispozici i Koncepci 
Vodního hospodářství, kde se určí 
jak naložit s dešťovými vodami 
tak, aby se jich co nejvíce vsáklo 
přímo v obci. To prospívá stromům 
a ochlazuje přehřátou obec. Jelikož 
jde o komplexní disciplínu, musí sázení 
i péči koordinovat Městský krajinářský 
architekt a Městský zahradník. 
Jejich společným cílem je naplňovat 
koncepci, nastavovat správu a údržbu 
zeleně a hlídat funkčnost zeleno-modré 
infrastruktury.

C Prostupnost a pohyb
 
Jaké jsou složky pobyhu po obci?

Základní způsob pohybu je chůze pěšky. 
Může ho vykonávat každý, je zdarma 
a je přirozený. Druhotné způsoby tvoří 
bezmotorová doprava v podobě kol, 
koloběžek či vozíků a Městská hromadná 
doprava (MHD). Ty jsou nejlevnější 
a zabírají nejméně místa. Specifický 
druh je železniční doprava, která 
slouží převážně pro dálkové spojení 
s jinými obcemi. Nejdražším, nejméně 
ekologickým a nejvíce prostorově 
náročným způsobem je pohyb Individuální 
automobilovou dopravou (IAD). Její 
specifická odnož je tranzitní doprava 
–  a to jak nákladní, tak osobní.

Jak funguje pěší prostupnost?

Pokud je nějaká část obce neprokrvená, 
stejně jako živá tkáň odumírá. Cílem 
rozvoje obce je tedy vytvářet prostupné 
sídlo, kde nejsou zbytečné bariéry, dlouhé 
obchozí trasy a chybějící lávky, tunely 
nebo přechody. Cílem je obec krátkých 
vzdáleností, kde všude bezpečně dojdu 
pěšky, když budu chtít. Znamená to, že 
obec musí být schůzná pro ty nejslabší 
– seniory, rodiče s kočárky a děti.

Jak dosáhnout rovnováhy v dopravě?

Současný stav celé republiky je nakloněn 
převážně IAD a parkování, které společně 
zabírají většinu ploch ulic. Do těch se 
ale musí vejít ještě cyklisté, chodci (min. 
1,5m široký chodník po obou stranách) 
a také stromy a vsakování vody. Pokud 
chceme opravdu najít rovnováhu, musí 
všechny tyto složky dostávat stejnou 
finanční podporu v investicích i prostor 
v ulicích. Rovnováha dopravy povede ke 
zklidnění centra, snížení prašnosti a hluku, 
úspoře financí i lepšímu stavu vztahů 
i zdraví obyvatel obce.

 > Generel dopravy a Generel 
cyklodopravy definují způspoby, jak 
rovnováhu najít. Žádný projekt by 
neměl řešit pouze opravu povrchů. 
Tím se opakují staré chyby dokola. 
Opravy ulic by již měly obsahovat 
značení pro cyklisty a MHD, prostorné 
chodníky a stromořadí. Také by měly 
být realizovány po revizi podzemních 
sítí. Cílem je zmenšit plochu asfaltu 
na minimum – pouze na vozovku 
a ostatní plochy dělat z kvalitních 
a rozebíratelných dlažeb.

 > Parkování soukromého vozidla na 
veřejném prostranství, kde vytváří 
bariéru, je výjimečně možné například 
u důležitých institucí, velkých 
obchodů nebo na okraji centra. 
Součástí realizací by měla být síť 
elektronabíječek. 

D Infrastruktura  
a udržitelnost

Jaké jsou druhy infrastruktur?

Je jich pět – Technická (sítě), Občanská 
(školy, sportoviště), Veřejná prostranství 
(ulice, parky), Zeleno-modrá (vsakování 
vody, stromořadí) a Dopravní (silnice, 
cyklostezky). Každá infrastruktura musí 
fungovat jako celek a nesmí mít hluchá 
místa. Pokud bychom přerušili vodovod 
nebo silnici, protože tu chceme udělat 
dům nebo park, pak celý systém kolabuje. 
Stejně tak to funguje i u vsakování dešťové 
vody nebo cyklostezek – pokud na sebe 
body a linie nenavazují, pak systém 
nefunguje. U té občanské, technické 
a dopravní za sebou máme ohromný 
kus práce, u těch ostatních jsme naopak 
spíše na začátku.

Jak se nezamotat do podzemních 
kabelů a potrubí?

Pod zemí (a částečně i nad ní) vede 
vodovod, kanalizace, elektřina, internet, 
teplovody, kolektory, plynovody a další 
vedení. Bohužel v minulosti nebyly 
nijak koordinovány, takže jde o malý 
podzemní chaos. Je určitě dobré si 
u každého záměru zjistit polohy vedení 
buď z Digitální technické mapy nebo 
od Správců sítí.

Jak se starat o energetiku obce?

Cílem je co největší soběstačnost. 
Mít svou pitnou vodu, elektřinu 
z fotovoltaických (FV) panelů nebo 
tepelných čerpadel, využívat kompost 
a odpady na výrobu bioplynu, vytvářet 
re-use centra, recyklovat, podporovat 
komunitní energetiku.

 > Cílem je Energetická koncepce 
obce, která stanoví jak optimalizovat 
nakládání s odpady a energiemi, 
jak si jich co nejvíce vyrobit 
a co nejméně jimi plýtvat. 

Udržitelnost vs. ekonomika?

Naopak! Ty jsou v souladu. Co je 
udržitelné, je nejvýhodnější. Cílem je 
tedy hledat efektivní a inovativní řešení, 
která budou naplňovat všechny pilíře 
udržitelnosti – tedy i ten sociální. Mohli 
bychom říci, že nejstarší infrastruktura je 
síť lidí. Cílem je, aby všichni mohli bydlet, 
aby se cítili bezpečně a obec mohli 
pohodlně využívat. Všichni znamená i děti, 
ženy, zvířata, lidé, kteří neměli v životě 
štěstí, nebo senioři.
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E Budovy a bydlení

Jakou roli hraje v obci jeden dům?

Není malých rolí – každá buňka obce 
ovlivňuje celek. Dům by měl vždy zapadat 
do kontextu – výrazem, barevností, 
výškou. Výjimku mohou mít důležité 
dominanty nebo instituce. Dům může 
být umístěný do bloku, na nároží, ale 
i jako solitér do prostoru. Ani solitér ale 
nesmí být solitérní a musí být dobře 
napojený na okolí. Důležitou roli hrají 
významné obecní objekty jako kulturní 
dům, kostely, radnice a úřady, školy apod., 
které obec reprezentují, a kterým by 
měla být věnovaná větší péče než řadové 
zástavbě k bydlení.

Jaké prvky má dům?

Z toho, co vnímá veřejnost, převážně 
parter (tedy přízemí se vstupem či 
obchody) a uliční fasáda – ta tvoří 
reprezentativní obraz domu. Dále jsou 
to ale i všechny ostatní fasády nebo 
střešení krajina, která je vidět z dálkových 
pohledů nebo od sousedů. Pro uživatele 
je důležitá přehlednost, jasné členění, 
jasně definované vstupy a vjezdy, dobře 
rozdělené soukromé a veřejné prostory 
a také úspornost provozu.

Jak na rekonstrukci?

Primární je domy rekonstruovat, ne 
stavět nové. Při rekonstrukci jde většinou 
využít velká část nosné konstrukce 
nebo jednotlivé materiály. Většinou se 
řeší zateplení, výměna oken a střechy. 
Primární je zachovat tektoniku i barevnost 
fasády, a ne jen dům obalit vatou.

Druhou složkou, která se řeší, jsou 
zastaralé technologie. Pokud to kontext 
umožňuje, je třeba doplnit vhodné řešení 
(např. fotovoltaika, tepelné čerpadlo, 
zelená střecha nebo fasáda apod). 
Primárně by ale dům měl, stejně jako 
člověk, vystačit s pevnou ochranou 
proti vodě (izolace, střecha), úniku tepla 
(zateplení) a přehřívání (stínění). Ostatní 
technologie by měly být doplňkové. 
Stínění ve formě markýz, venkovních 
žaluzií nebo přesahu střechy je třeba řešit 
primárně na jižní a západní straně domu.

 > To vše velmi ovlivní vizualitu 
i fungování domu, a tak je 
třeba konzultovat záměr 
rekonstrukce se Stavebním 
úřadem i Městským architektem/
externím odborníkem.

Jak spravovat bydlení?

Bydlení je jedna ze základních potřeba 
člověka. A také sídlo se skládá převážně 
z bydlení. Obec by tedy měly zajistit 
důstojné bydlení pro všechny obyvatele 
a vytvářet dostatek různorodých 
příležitostí pro lidi, kteří neměli v životě 
štěstí nebo potřebují na omezenou 
dobu podpořit. Jde o startovací, sociální 
a seniorské bydlení. Bytový fond je 
třeba rozšiřovat a udržovat, protože 
díky obecním bytům má obec v každé 
části kontrolu nad rozmanitostí obyvatel 
a nemůže tak dojít např. ke vzniku sociálně 
vyloučených lokalit (a to jak pro chudé, tak 
pro bohaté). Obecní bydlení je díky tomu 
asi nejmocnější nástroj obecní správy 
a nemělo by být nikdy odprodáváno.

 > Obec by měla stavět obecní 
bydlení, vyžadovat po developerech 
procentuální podíl obecních bytů 
v soukromé zástavbě i řešit pomoc 
s bydlením (např. formou projektu 
Housing First).

F Očištění a údržba

Jak zachovat obec udržovanou 
a funkční?

Asi jako doma – uklízet, pečovat, 
opravovat rozbité. Znamená to po obci 
chodit a pravidelně vyhodnocovat stav 
jednotlivých částí, prostranství i domů. 
A také průběžně se ptát lidí a mapovat 
jejich podněty a připomínky. Důležité je 
minimalizovat počet sloupků, tyčí, budek, 
reklam, cedulí, značek a podobných bariér 
na veřejných prostranství a také odstranit 
ty stávající, které nepotřebujeme.

Jak nastavit údržbu a opravy?

Vždy by mělo zůstávat dost prostoru 
pro drobné úpravy na základě potřeb 
lidí – třeba předláždit vyšlapanou 
cestu. A také na opravy rozbitých 
prvků. Uklizená obec působí o mnoho 
lépe než neudržované.

Jak pracovat s reklamou?

Vkusná reklama s pěknou typografií 
i omezená paleta barev přírodními 
materiály dávaly obcím uhlazený a celistvý 
dojem. Možnosti reklamy a barevnosti 
jsou dnes neomezené, což vytváří vizuální 
smog, který má negativní dopady na 
psychiku lidí, orientaci po obci i působení 
obce jako celku. Cílem je reklamu 
minimalizovat a dát jí jasná pravidla.

Jak udržet umírněnou barevnost?

V historii byla i jasná paleta spolu s 
přírodními materiály, takže vše k sobě 
ladilo. S dnešními systetickými barvami 
lze vytvořit lesklý zlatý dům vedle 
fialového, nebo růžový plastový náhrobek 
na hřbitově. Opět je cílem držet obec 
barevnou, ale v mantinelech tak, aby 
působilo jako jeden příjemný celek. Tohle 
všechno ovlivňuje náš společný prostor 
a je třeba na sebe vzájemně brát ohled.

 > Reklamu i barevnost stejně jako 
technická opatření a zateplování 
by měl stanovit Manuál 
barevnosti a prvků.

Jaká je role uměleckých děl?

Zdědili jsme mnoho uměleckých děl 
v ulicích i na domech. Fungují dobře jako 
místa pro setkávání, turistické atrakce 
i jako prvky, které dávají identitu celým 
částem obce. Je vhodné o ně pečovat 
a u větších projektů v tomto trendu 
pokračovat. Stejně tak máme i dluh 
z historie, která byla násilně přepsána za 
minulého režimu, a je vhodné vracet do 
ulic odkazy na původní stav, aby došlo 
k pochopení a navázání na tuto dobu.
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G Společenství lidí

Jak zapojit lidi?

Je třeba dělat průběžnou osvětu 
o fungování obce, vzdělávat už od 
školek, zapojovat veřejnost do projektů 
v jejich okolí. Mezi dětmi rostou budoucí 
zastupitelé, mezi sousedy také. Každého 
se týká mnoho projektů obce, protože 
obec i krajinu využívá každý. Nebude to 
hned. Navázat důvěru s veřejností, která 
byla v minulém století zvyklá poslouchat 
rozkazy shora, trvá minimálně rok, 
ale výsledkem jsou hladší schvalovací 
procesy, pestřejší obec a hlavně 
spokojenější obyvatelé.

Jak dělat obec živou a čitelnou?

Vhodné je podporovat spolky, kulturní 
a sportovní akce, vytvářet nové příležitosti 
k setkávání. Dobře funguje také dočasné 
využívání míst, o kterých víme, že budou 
příští roky nevyužita. Proluku je možné 
dočasně proměnit na komunitní zahradu 
nebo plácek s dětskými prvky. Pro lidi už 
poté nebudou existovat místa, kterým 
nerozumí a působí ošklivě, ale jen místa, 
které se proměňují, ale fungují pořád. 
Stejně pokud potřebujeme někam dostat 
větší energii, abychom ukázali lidem, že si 
mohou místo vzít za své, nebo abychom 
předcházeli sociálním problémům, 
můžeme tu umístit rozhlednu, kavárnu, 
dětské hřiště a přitáhnout sem nové lidi. 
Všechny aktivity by měly být pestré a měly 
by umět přitáhnout děti, rodiny, seniory, 
mladistvé i všechny ostatní.

Jak dobře komunikovat?

Vše začíná u vizuální identity, pokračuje 
Informačním a orientačním systémem 
(IOS) a končí u webu, sociálních sítí 
a participativních setkání. Cílem je 
komunikovat otevřeně, důsledně ctít 
emoce a potřeby lidí a nebojovat proti nim, 
vyslechnout je bez hodnocení a snažit 
se pochopit. Není na to potřeba žádné 
velké školení – stačí chtít, odložit ego, 
poslouchat a snažit se slyšet, co dotyčný 
opravdu říká, bez svých projekcí. Je dobré, 
když lidé přesně vědí, kam se obracet 
a kde najdou informace (nástěnka, web, 
sociální sítě). Taková místa by měla být 
přehledná a jasná. Obec komunikuje 
také navenek, k návštěvníkům, regionu, 
okolním obcím, kde propaguje svou 
historii, současnost, kulturu a buduje si 
silnou pozici v situaci, kdy se dnes bojuje 
o rezidenty a tím i finance a aktivity.

 > Obec by měla mít Koordinátora 
participace – moderátora 
a organizátora, kterého lidi budou 
znát, i stabilní místo a frekvenci 
participativních setkávání.

H Procesy a priority

Jak určit priority rozvoje?

Hlavní prioritu musí dostat projekty 
v centru. Využívají je všichni obyvatelé 
obce. Vždy je třeba si říct, pro koho a kolik 
lidí projekt bude sloužit. Stejně tak jaká 
je naléhavost (např. sanace a havárie), 
nebo poměr ceny vs. efektu. Vhodné 
je primárně dělat ty plošné, levnější 
a méně náročné kroky a paralelně s tím 
připravovat ty dlouhodobé a strategické 
projekty. Důležité je vždy hodnotit, jak 
pozitivně projekt ovlivní zklidňování 
dopravy, jak přispívá k rozšiřování zeleně 
a modrozelené infrastruktury a do 
jaké míry napomáhá vytvářet vhodné 
sociální  prostředí.  

Kdo co dělá?

Jak se říká – je třeba sedět na své židli 
a dělat jen to, čemu opravdu rozumíme. 
Na všechno ostatní si můžeme najmout 
někoho, kdo tomu bude rozumět lépe 
než my. Ne vždy platí, že co Čech 
to muzikant. Správně nastavené 
kompetence a procesy a kvalitně 
obsazené odborné pozice pod kvalitním 
managementem mají za důsledek větší 
efektivitu rozvoje obce, přehlednost 
a srozumitelnost, lepší koordinaci 
jednotlivých záměrů a v konečném 
důsledku zlepšování kvality života v obci. 
Každý úředník, občan a odborník má za 
svá rozhodnutí odpovědnost vůči obci 
a ostatním a musí ho dělat informovaně, 
v souvislostech a s ohledem na celek. 
Dalším krokem by mělo být definování 
role a kompetence každého úředníka 
jako účastníka procesů, aby bylo zřejmé, 
kdo má za co odpovědnost.

 > Je to na nás! Společně totiž obec 
vytváříme pro další generace, 
ne pro sebe.
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