SLOVO ÚVODEM

Toto číslo uvádí vzpomínka na významnou osobnost, předsedkyni redakční
rady časopisu, naši kolegyni a kamarádku Alenu Navrátilovou, která nás
opustila v dubnu tohoto roku.
Článek v hlavní rubrice časopisu přináší informaci o vládním rozhodnutí
souvisejícím s další aktualizací Politiky územního rozvoje České republiky
vycházejícího ze zprávy o jejím uplatňování předložené Ministerstvem pro
místní rozvoj.
První příspěvek rubriky Názory a diskuse uvádí konkrétní příklad zpracování
a pořízení územní studie veřejných prostranství v Českém Brodě. Následující
článek se zabývá výrazným fenoménem městských oblastí – přeměnou chatových osad a rekreačních chat na bydlení. Participací veřejnosti na místním
plánování se zabývá další text této rubriky, kterou uzavírá úvaha nad řešením
účasti veřejnosti při přípravě výstavby zejména developerských projektů.
V naší poslední rubrice najdete příspěvek o způsobu ochrany krajinného rázu,
každoroční informaci o výsledcích mezinárodní studentské soutěže o nejlepší
urbanistický projekt, o konferenci AUÚP věnované dopravě (té bude v průběhu roku věnována zvláštní příloha časopisu U&ÚR) a o mezinárodní studentské exkurzi – návštěvě rozvojových lokalit Vídně.
Příjemné čtení přeje

redakce U&ÚR
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Vzpomínka na Alenu Navrátilovou
Ing. Alena Navrátilová zemřela 23. dubna 2019 ve věku 71 let. Alena byla
nepřehlédnutelnou osobností, která se svými odbornými znalostmi i osobními vlastnostmi zapsala nesmazatelně do paměti všech, kteří v uplynulých
čtyřiceti letech působili v oblasti územního plánování a stavebního práva.
Jako dlouholetá ředitelka Ústavu územního rozvoje byla jak spolehlivým
partnerem nadřízenému orgánu – Ministerstvu hospodářství, později Ministerstvu pro místní rozvoj, tak zároveň respektovanou a milovanou vedoucí
a kamarádkou všech zaměstnanců, kteří Ústavem územního rozvoje za léta
jejího vedení prošli.
Po absolvování Vysoké školy ekonomické nastoupila do brněnského urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA),
který byl v roce 1974 pověřen funkcí vedoucího pracoviště vědeckotechnologického rozvoje s meziodvětvovou působností pro výzkum a vývoj v oblasti
bydlení a bytové výstavby, později i pro oblast architektury. Šíře působnosti ústavu jí poskytovala možnost získávat mnoho odborných zkušeností. V devadesátých létech minulého století vedla Alena Navrátilová
odbor usměrňování prostorového vývoje obcí.
V návaznosti na společenské změny roku 1989 docházelo i ke změně struktury ústředních správních
úřadů a jejich podřízených organizací. Výzkumný ústav výstavby a architektury byl zrušen a k 1. září
1994 byl ministrem hospodářství zřízen Ústav územního rozvoje, jehož základem se stalo brněnské urbanistické pracoviště VÚVA. Alena Navrátilová byla již v té době uznávanou odbornicí a byla proto zřizovatelem pověřena řízením a později jmenována ředitelkou ústavu.
Přechod od vědeckého a výzkumného pracoviště, kterým byl VÚVA, na pracoviště poskytující operativní
služby veřejné správě nebyl pro obě strany vůbec jednoduchý. Bylo nezbytné nejenom přijmout nové odborníky a vytvořit efektivní způsob řízení a kontroly ústavu ze strany zřizovatele, ale hlavně společnými silami
přesvědčit veřejnost o užitečnosti práce ústavu. Jsem přesvědčena, že náročný úkol výstavby nového ústavu
by se nepodařilo splnit, kdyby v jeho čele stál někdo méně erudovaný, než byla ředitelka Alena Navrátilová.
V listopadu 1994 jsem nastoupila do Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a dle
logiky – nový ústav, nová pracovnice, dáme to dohromady, jsem byla pověřena zajišťováním zřizovatelských funkcí. Tím začala naše dlouholetá více než dvacetiletá spolupráce.
V prvních deseti letech existence ústavu se ve vedení ministerstva sice vystřídalo sedm ministrů, ale
personální obsazení zřizovatelského odboru zůstávalo, a tak se záměr vytvořit špičkové odborné servisní
pracoviště pro jednotlivé působnosti ministerstva dařil plnit. Jednotliví ministři do práce zřizovatelského
odboru ani ústavu nezasahovali.
Alena Navrátilová svědomitě plnila všechny potřebné organizační úkoly a podílela se na řešení stěžejních odborných úkolů ústavu, jakými byly Politika územního rozvoje, novelizace stavebního zákona,
metodiky a další.
Svou ředitelskou funkci na vlastní žádost opustila v červnu roku 2015, nicméně i nadále s ústavem spolupracovala. Důležitá byla její činnost v redakční radě časopisu Urbanismus a územní rozvoj, kde působila nejprve z titulu ředitelky ústavu jako její místopředsedkyně, následně byla zvolena do čela redakční
rady a její předsedkyní byla až do letošního března.
Alena Navrátilová sice odešla z tohoto světa, ale jsem pevně přesvědčena, že z myslí těch, kteří ji znali
a měli možnost se s ní setkávat, neodejde nikdy. Vzpomeňte na ni vy všichni, kteří jste ji znali za jejího
činorodého života.
Čest její památce.
Hana Bártová
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