KONFERENCE MĚ100 POPÁTÉ
Územní plánování a jeho spojení
s ekonomikou je tradičním tématem konference MĚ100, kterou pořádala Fakulta architektury ČVUT
v Praze dne 12. listopadu 2020. Pátý
ročník se odehrál na pozadí koronavirové epidemie bez bezprostředního kontaktu s posluchači. Tato
nová zkušenost ovšem otevřela nové
kanály komunikace, které oslovily
mnohem početnější publikum z celé
republiky.
Celkem 120 registrovaných posluchačů a přes 500 následných zhlédnutí zařadilo konferenci k nejsledovanějším
akcím s touto tematikou v roce 2020.
K úspěchu jistě přispělo i již tradiční
využití inspirativního prostoru Centra architektury a městského plánování
(CAMP) v Praze a angažmá profesionální streamovací společnosti Film CZ.
Jako v každém z předchozích ročníků
dali pořadatelé příležitost mladým doktorandům, kteří se ve své vědecké práci zabývají plánováním měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou. Potěšující zprávou pro organizátory bylo, že
počet doktorských prací s tímto zaměřením na vysokých školách narůstá.
Vít Řezáč a David Mazáček na úvod
konference seznámili posluchače se
vzdělávacími programy v oboru plánování, managementu rozvoje měst a nemovitostí, které se na Fakultě architektury a na Vysoké škole ekonomické
v rámci programu MBARE vyučují.
Na Fakultě architektury ČVUT v Praze
k nim patří nový studijní Modul development nebo workshop City development, který je otevřen i pro zaměstnance státní správy nebo manažery ze
soukromé sféry. Dvouletý MBA Program Nemovitosti a jejich oceňování
byl nedávno otevřen na Fakultě financí a účetnictví VŠE. Studium probíhá
ve vazbě na mezinárodní standardy
RICS (Royal Institution of Chartered
Suveryors). Nabídka vzdělávacích programů se postupně rozšiřuje, nicméně
naše zaostávání v tomto směru oproti

vyspělým ekonomikám je propastné.
Není proto s podivem, že o nedostatečných kompetencích v oblasti ekonomického rozvoje území a rozvoje
nemovitostí v ČR hovoří celkem pravidelně i zprávy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj1) (OECD).
V prvním bloku vystoupili studenti
doktorandského studia. Mgr. Helena
Mitwallyová z Národohospodářské fakulty VŠE se ve své práci zabývá efektivitou veřejné správy u nás. V svém
příspěvku uvedla zajímavé srovnání
s okolními státy a zkoumala souvislosti mezi výší vkládaných prostředků
do správy a její efektivitou. Rozhodující je způsob, jakým jsou zdroje užity.
Problém tedy netkví v kvalitě právní úpravy, ale v dodržování etických
hodnot obyvateli dané země.
Ing. David Mazáček z Fakulty financí a účetnictví VŠE otevřel téma, které je aktuální zejména v Praze a velkých městech – dostupnost bydlení.
Ve svém příspěvku vysvětlil různá
kritéria pro pojem dostupného bydlení a konstatoval, že dnes patří Praha
a Brno k místům s nejhůře dostupným
bydlením v Evropě. Způsobů, jak situace zlepšit je několik, avšak každý má
svá úskalí. Bezpečnou cestou může
být například aktivní spolupráce aktérů plánování se stavebníky.
Ing. arch. Lukáš Makovský studuje
právě na London School of Economics. Tématem své práce ovšem zůstal
v Česku. Na základě použití statistických metod dokládal souvislosti mezi
velikostí města a výši mzdy v České
republice. Soustředění atraktivních
pracovních příležitostí do měst a zejména velkých měst s sebou přináší
na jedné straně prosperitu, ale současně na straně druhé dochází k vytváření
periferních oblastí, ve kterých se relativně snižuje životní úroveň.
Zajímavý příspěvek s netradičním pohledem na interpretaci ekonomických
dat přednesl doktor Alexander She-

metev, který studuje na Národohospodářské fakultě VŠE. Na příkladu několika vybraných indikátorů (přístup
obyvatel k elektrické energii, plocha
zastavěného území, dětská úmrtnost)
demonstroval s využitím dat od Světové banky a Mezinárodního měnového
fondu souvislosti s růstem hrubého domácího produktu a tím i růstem životní
úrovně v celosvětovém měřítku.
Jako přednášející hosté byli osloveni
odborníci převážně mimo akademického prostředí. Ing. Lukáš Tittl z IPR
Praha ve své prezentaci osvětlil přístup hl. m. Prahy k dopravě jako hybateli ekonomiky města. Soustředil se
převáženě na význam železnice, která
získává ve 21. století novou kvalitu:
vysokorychlostní železnice se stává
nositelkou prosperity města, regionu
a státu. Obstojí ekologicky, kapacitou
je na střední vzdálenosti bezkonkurenční a v čase potřebném k dosažení
cíle si v rámci Evropy nezadá s leteckou dopravou.
Ing. arch. Vít Řezáč z pořádající Fakulty architektury FA ČVUT v Praze
představil novou metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných
výdajích. Metodiku připravil kolektiv
autorů z Ústavu prostorového plánování FA ČVUT na objednávku městské části Praha 10, která jako jedna
z prvních obcí změnila svůj pohled
na spolupráci obce se stavebníky tím,
že nastavila transparentní a předvídatelná pravidla. Úřad městské části metodiku schválil v roce 2019 a již druhý
rok podle ní postupuje.
Problematice vztahů veřejné a soukromé sféry se věnoval i poslední host
konference Ing. arch. Ondřej Zabloudil, který se podílel na projektu Deloitte
Czech Republic mapujícím vazby mezi
územním plánováním, rozvojem měst
a spoluprací obcí s dalšími aktéry rozvoje území. V mezinárodním srovnání
poukázal na nerovnoměrnosti ve vývoji
regionů, dopadů na trh s byty a nastínil
nástroje k zmírnění problémů v území.

1) Odkaz na report OECD: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-czech-republic/thegovernance-of-land-use-in-prague_9789264281936-7-en
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Konference MĚ100 bude pokračovat
i v letošním roce opět v listopadu. Sledujte proto www.me100.eu. Příspěvky
loňské konference si můžete i nadále vyslechnout odkazech, které jsou dostupné na www.me100.eu (https://vimeo.
com/474656241) nebo www.camp.cz.
Konference MĚ100 je podpořena interním grantem ČVUT SVK 43/20/F5.
Tým organizátorů:
Prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT
Doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., Národohospodářská fakulta VŠE

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Ing. arch. Vít Řezáč
Ing. Martin Šilha
Ing. arch. Zuzana Poláková
všichni Ústav prostorového plánování
FA ČVUT v Praze
Partneři konference MĚ100 jsou Asociace pro urbanismus a územní plánováním ČR, Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty
ČVUT v Praze, International Real Estate Business School (IREBS), Univerzita v Regensburgu, Fakulta sociálně

ekonomická Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování České zemědělské
univerzity, IREAS Institut pro strukturální politiku, o. p. s. a v neposlední
řadě Katedra regionálních studií Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

Ing. arch. Vít Řezáč
Fakulta architektury
ČVUT v Praze

OHLÉDNUTÍ ZA STAVBOU ROKU 2020
Rekordních 84 staveb přihlášených
v České republice do již 28. ročníku
Stavby roku navštívila pětičlenná porota při cestě trvající 12 dní a dlouhé
celých 2698 km. Vybrala výjimečných
24 nominací a udělila 8 titulů Stavba
roku 2020. Od června probíhalo hlasování veřejnosti, které celkem unikátní
počet 180 313 hlasů. Téměř 40 expertů, zastupující různé partnery soutěže
se účastnilo hodnocení všech staveb
a z hlediska své profese přispělo k výběru 17 zvláštních cen.
Rada programu, která zastupuje všechny čtyři vypisovatele: Českou komoru
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR a Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství – organizátora soutěže- i v roce 2020 potvrdila
tradiční model soutěže a posvětila rozhodnutí poroty a sboru expertů.
Je třeba vyslovit poděkování a obdiv
přihlašovatelům staveb, kteří i v době
coronavirové sjednotili názory projektanta, dodavatele a investora, že právě
jejich dílo si zaslouží podání přihlášky
do soutěže a že vhodně reprezentuje
společné úsilí o kvalitní stavbu o inspirativní architekturu. Proto porota,
jako v předchozím roce, navštívila
všechny přihlášené stavby, spolu s filmovým štábem, který soutěžící stavby
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zaznamenal do filmového dokumentu. Všechny přihlášené stavby jsou
zveřejněné v katalogu i na výstavních
panelech, určených pro představení
na odborných veletrzích, ve výstavních sálech a na profesních setkáních.
Prostřednictvím spolupráce s tiskovými partnery, rozhlasem a televizí,
webovou presentací, a internetovými
nosiči, jsou tak všechny stavby účastny rozsáhlé marketingové presentace
úspěšných výsledků českého stavitelství a architektury. Velká část soutěže
je představována v on-line prostředí.
Stavba roku 2020 je tradičně nejvýznamnější a nejkompletnější dokumentací komplexní kvality odvedené práce
projektantů i dodavatelů a odráží pozornost i „strategii“ investorů, je i dokladem dlouhé řady dílčích úsilí a inovací, které v oboru probíhají. Jde o nová
materiálová řešení, konstrukční principy, moderní řízení projekce a výstavby
s využitím BIM, smart prvků a digitalizací, o kompletní péči vystavěnému
prostředí a veřejným prostorům, o energetickou úspornost, o recyklaci materiálů, o ekologii a zeleň, o kvalitu jednotlivých řemesel. Pozornost je věnována
pozemním bytovým, občanským i průmyslovým stavbám, rekonstrukcím
a památkové péči, dopravním, vodohospodářským i inženýrským stavbám
i řešení interiérů. Přehlídka zaznamenává soukromé i veřejné investice.

Porota ocenila O2 universum – dostavbu malé haly O2 areny na konferenční centrum za citlivé urbanistické
i architektonické propojení dostavby
nové části areny s již dříve realizovanou velkou arenou, které zaujme každého kolemjdoucího, jak svým charakterem, tak použitými materiály. Důraz
na vstupní prostor, umocňuje i výrazná
a tvarově ojedinělá markýza, která vytváří zrcadlo pro odraz ruchu v okolí.
Stavba se tak přirozeně stala součástí
struktury a ruchu života města.

LASVIT Nový Bor získal titul za výjimečnou podobou renovace památkově
chráněných objektů a jejich adaptace
pro novou funkci, spolu s originálním
novým středním skleněným domem
i materiálově odlišným druhým černým v pozadí, navazuje citlivě nejen
na okolní zástavbu, ale vytváří současně unikátní funkční i architektonicky výjimečný celek v centru Nového
Boru. Sklo navíc zrcadlící tradici a um
českého sklářství, na který navazuje
i práce a design firmy LASVIT.

URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ – ROČNÍK XXIII – ČÍSLO 6/2020

