
 

Záznam z 3. jednání  

Pracovní skupiny k aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR 

 

Termín:  2. 5. 2022 

Místo:   online přes MS Teams 

Přítomni: celkem 39 účastníků 

 

Úvod 

- program jednání 

- kontakty na MMR a ÚÚR (josef.morkus@mmr.cz, hana.machova@mmr.cz, kotrla@uur.cz)  

- představení nové členky pracovní skupiny – Ing. Jana Frischová (Nadace české architektury) 

- shrnutí závěrů z 1. a 2. jednání pracovní skupiny konaného dne 29. 6. 2021 a 14. 12. 2021. 

- představení zásadních změn v pracovním znění PASK – Aktualizace 2022 

Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK ČR) 

- Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2021 č. 287 ke Zprávě o vyhodnocení plnění PASK ČR 

k roku 2020 uložilo ministryni pro místní rozvoj zajistit zpracování aktualizace PASK ČR 

do konce roku 2022 a zohlednit při tom materiál PASK ČR – Náměty k aktualizaci 

- záměr MMR – předložit vládě návrh aktualizace PASK ČR do září 2022 – aktualizace PASK ČR 

bude prezentována na říjnové konferenci k politikám architektury a stavební kultury v rámci 

CZ PRES 2022 

Aktualizace PASK ČR 

Obecné připomínky a náměty k řešení 
- opatření více zpřehlednit, návrhy na redukci opatření 

- více řešit cirkulární ekonomiku, problémem je EU taxonomie  

- používání slov projekční x projektová 

- zvážit, zda doplnit i základní požadavky na výrobky 

- princip přednosti kvalitnějším výrobkům s delší trvanlivostí 

- návrh na zahrnutí bytové politiky do PASK (samostatný materiál OBP MMR), pokud se 

začlení do PASK ČR z pohledu prostorových souvislostí, je nutné stanovit, do kterého 

tématu by se doplnila 

- promítnutí PASK do legislativy 

- problematika hospodaření s dešťovou vodou, zelená infrastruktura 

Prezentace a diskuze k nově navrhovaným/upravovaným cílům a opatřením: 

1. Uspořádání krajiny a sídel 

- Cíl 1.3 – chybí zmínka o regulačních plánech 

- Opatření 1.4.4 – upravit formulaci, aby nedošlo k nemožnosti kácet zeleň. Diskuze ke 

sjednocení pojmů zeleň x zelená infrastruktura x modrozelená infrastruktura (systém sídelní 

zeleně spadá pod zelenou infrastrukturu) + doplnit spolupráci MK 

- Nové opatření – z materiálu ČKA, návrh na novou kapitolu týkající se právní úpravy 

- Provázání územního a strategického plánování (řeší PÚR ČR), strategické plánovací zóny 

a investice 

2. Veřejná prostranství 

- Cíl 2.4 – celý cíl může být redukován nebo přesunut 

- Opatření 2.4.1 – zdvojování (problematika řešena i jinde), adaptační plány (specifikovat 

nebo vypustit) 

- Pojmy – používat místo veřejného prostranství obecnější veřejný prostor 
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- Veřejná zeleň je součástí veřejného prostranství 

- Problematika zahušťování sídel, metodika krajiny, koncepce zelené infrastruktury, obytnost 

a pobytovost území 

- Opatření 2.2.3 – návrh na redukci dominance dopravní infrastruktury 

- Opatření 2.4.2 – možná zkrátit, ponechat pouze první část věty nebo propojit s opatřením 

2.4.1, vložit koncepci zelené infrastruktury jako cíl 

- Opatření 2.4.3 – ponechat, ale formulovat srozumitelněji. Souboj mezi výsadbou zeleně 

a sítěmi – jejich vzájemná koordinace. Sítě budou mít vždy přednost před zelenou 

infrastrukturou. Nepředurčovat, do které normy co doplnit. 

- Problematika, jak moc opatření formulovat jako obecné teze nebo konkrétní návrhy. Kde je 

hranice? Témata a úvodní text je obecný, opatření jdou již do podrobností. 

- Nové opatření – snažit se vydávat spíše méně materiálů, jedna jednotná strategie. 

Motivovat samosprávy k vydávání Generelů veřejného prostoru. 

- Vysvětlit pojem zelená infrastruktura 

3. Začlenění staveb do prostředí 

- Cíl 3.3 i následující opatření – MK není zásadně proti, jen je třeba úprava. Nevyzvedávat 

jednu éru ochrany, formulovat obecně 

- Celistvý pohled na památky, udržovat stávající stavby 

- Doprovodné fotky nejsou ilustrativní, nereflektují samotné cíle 

- Opatření 3.3.1 – obecný závazek nejen pro MK, smysluplná rekonstrukce ne za všechnu 

cenu. Používat raději kulturní hodnoty místo dědictví 

- Opatření 3.3.2 – plány ochrany památkově chráněných území, gestorem jsou krajské úřady 

- Opatření 3.3.3 – zásadně upravit a zahrnout do úvodního textu, ne vlastní opatření 

4. Zadávání zakázek a dotace 

- Opatření 4.1.2 – zachovat, ale definovat, jaké typy staveb by měly být zahrnuty – 

novostavby, zelené a energeticky úsporné, stavba na klíč (pravděpodobně nevhodné pro 

rekonstrukce památek) 

- Opatření 4.4.1 – zpětná vazba neexistuje, zjistit výhody a nevýhody (co by bylo výstupem, 

co by se měřilo, kdo by to ověřoval?). Co je úspěšnost zadávání zakázek? 

Sledovat například parametry časového zadávání veřejných zakázek – od vyhlášení řízení 

po ukončení stavby? Přeformulovat opatření například na výzkumný projekt… 

- Opatření 4.4.2 – opatření společně s předešlým zredukovat, chybí data o veřejných 

investicích, udělat obecnější databázi 

5. Kvalita staveb 

- Opatření 5.1.1 – Honorářové řády implementovat a zachovat (problematika bude řešena 

s ÚOHS) 

6. Vzdělávání 

- Opatření 6.3.3 – vycházet z toho co je, měla by vzniknout metodika  

- Opatření 6.3.5 – ponechat beze změny 

7. Osvěta a média 

- bez diskuze 

8. Výzkum a vývoj 

- bez diskuze 

9. Vedení, koordinace a spolupráce 

- nové opatření – zajištění finančního zdroje pro edukační centra – neakceptovat 

 

 



 

Další postup aktualizace PASK 

- návrhy na úpravy a komentáře do 9. 5. 2022 na pask@mmr.cz (josef.morkus@mmr.cz, 

hana.machova@mmr.cz, kotrla@uur.cz)  

- květen 2022 – vnitřní připomínkové řízení 

- červen/červenec 2022 – mezirezortní připomínkové řízení + připomínky veřejnosti 

Mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury v rámci CZ PRES 2022 

- organizuje MMR + MK + ČKA 

- 10. – 13. 10. 2022, Kongresové centrum v Praze 

- hlavní téma konference zatím nebylo stanoveno – Building Quality? 

- 10. 10. 2022 – jednání uzavřené skupiny ředitelů politik architektury 

- 11. – 12. 10. 2022 – dvoudenní mezinárodní konference (předpoklad 9:00-17:30, 200 osob), 

večerní akce 11. 10. 2022 

- anglicky s tlumočením do češtiny 

- 13. 10. 2022 – celodenní exkurze mimo Prahu (cca 50 osob) + půldenní exkurze v okolí Prahy 

- paralelně se bude konat akce pro děti (MŠ + 1. st. ZŠ) 

- hlavní moderátor Michala Hergetová 

- tematické okruhy: Davoská deklarace, NEB, státní architekti, dostupné bydlení, udržitelnost, 

obnova sídel po válečných konfliktech 

- ČKAIT nabízí prezentaci výstavy k 30. výročí ČKAIT – 30 významných staveb a 30 významných 

osobností 

Závěr 

- nepředpokládá se další jednání pracovní skupiny 

- prezentace z tohoto jednání bude zveřejněna na webových stránkách MMR a Ústavu územního 

rozvoje 

- přítomní byli vyzváni k zasílání návrhů na úpravy aktualizace PASK ČR do 9. 5. 2022 na adresu: 

pask@mmr.cz  

mailto:pask@mmr.cz
mailto:josef.morkus@mmr.cz
mailto:hana.machova@mmr.cz
mailto:kotrla@uur.cz
mailto:pask@mmr.cz

