
 

Záznam z 1. jednání  

Pracovní skupiny k aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury ČR 

 

Termín:  29. 6. 2021 

Místo:   online přes MS Teams 

Přítomní: celkem 32 účastníků 

 

Úvod 

- program jednání 

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

- základní informace o neformální pracovní skupině – dobrovolná, nenahrazuje formální 

projednávání, nepravidelná setkání 

Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK ČR) 

- strategický dokument s celostátní působností 

- stanovuje vizi a základní cíle, vč. návrhu opatření vedoucích k jejich dosažení 

- schválena Usnesením vlády ČR ze dne 14. ledna 2015 č. 22 

- 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 

- Nejaktuálnější podklad: Souhrnná analýza výstupů k aktualizaci dokumentu (rozdělení námětů 

dle předpokládané využitelnosti) 

Aktualizace PASK ČR 

- bude vycházet ze stávající PASK ČR 

- zůstane struktura: vize – cíle – opatření 

- je třeba navrhovat konkrétní opatření s garanty 

Diskuze (podrobněji k námětům viz prezentace) 

- Náměty k aktualizaci – implementace  

- Náměty k aktualizaci – uspořádání materiálu 

- Náměty k aktualizaci – konkrétní úpravy 

Body z diskuze: 

- při zpracování aktualizace PASK ČR se více inspirovat v zahraničí 

- zvážit samostatné diskusní skupiny k vybraným tématům 

- zachovat PASK ČR jako strategický materiál určený zejména pro úřady a instituce, k tomu 

vydávat sbírku dobrých příkladů pro širší veřejnost 

- k příkladům staveb doplnit komentář, včetně uvedení, v čem je příklad pozitivní 

- více diskutovat zpracování krajských politik architektury 

- při úpravě pojmů zvážit mezinárodně používané definice 

- nezapomínat na pohled úředníků 

- snažit se o dotační zvýhodnění při výběru návrhu navazujícího na architektonickou soutěž 

- bydlení neuvádět jako samostatné téma PASK ČR, ale zmínit jeho vazbu na problematiku 

architektury a stavební kultury 

- zvážit překlad německé Baukultur Report 

- zajistit překlad „Spatial design leadership“ od Joäo Bento z Portugalska 

- 16. – 17. 9. 2021 se bude v Praze konat konference městských architektů  
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Mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury v rámci CZ PRES 2022 

- 10. - 12. 10. 2022, hlavní konference 11. 10. 2022 v Praze 

- hlavní téma konference zatím nebylo stanoveno 

- ČKA projevila zájem o organizaci druhého dne konference (v návaznosti na první den, bez 

organizační a finanční podpory MMR; MMR prověří možnost konání v centrálních prostorách) 

- za ACE se doporučuje vyzvat k účasti prezidenta/prezidentku ACE 

Závěr 

- další jednání se uskuteční na podzim 2021 

- prezentace bude zveřejněna na webových stránkách MMR a Ústavu územního rozvoje 

- přítomní byli vyzváni k zasílání námětů na aktualizaci PASK ČR a k zasílání návrhů témat 

mezinárodní konference na adresu: pask@mmr.cz  
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