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ASSEMBLAGE – PODOBNĚ JAKO 
NA TOMTO OBRAZU, TAK SPOJENÍ 
ZDÁNLIVĚ NESOURODÝCH ČÁSTÍ 
VYTVÁŘÍ KULTURU PLÁNOVÁNÍ. 
NA DÍLE AUTORKY LYNNE PARKS 
LZE UKÁZAT, CO JE ASSEMBLAGE 
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ, A LZE 
POCHOPIT, PROČ TEORETIČKA 
URBÁNNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
PATSY HEALEY HOVOŘÍ O 
KULTUŘE PLÁNOVÁNÍ JAKO O 
SPOJENÍ NESOURODÝCH ČÁSTÍ, 
JAKO NAPŘÍKLAD VÝJEVŮ 
URBÁNNÍ FORMY, NAUČENÝCH 
ANALYTICKÝCH PŘÍSTUPŮ 
A SPECIFICKÝCH TECHNIK 
ADMINISTRATIVNÍHO A PRÁVNÍHO 
USPOŘÁDÁNÍ. 

ASSEMBLAGE – SIMILARLY TO 
THIS IMAGE, THE CONNECTION 
OF SEEMINGLY UNRELATED 
PARTS CREATES THE CULTURE 
OF PLANNING. IN THE WORK 
OF AUTHOR LYNNE PARKS, IT 
IS POSSIBLE TO DEMONSTRATE 
WHAT THE ASSEMBLAGE MEANS 
IN INDEPENDENT ARTWORK, AND 
FOR US TO UNDERSTAND WHY THE 
URBAN-PLANNING THEORIST PATSY 
HEALEY SPEAKS OF THE “CULTURE 
OF PLANNING” AS THE CONJOINING 
OF DISPARATE PARTS SUCH AS E.G. 
THE MANIFESTATIONS OF URBAN 
FORM, PROFESSIONALLY ACqUIRED 
ANALYTICAL APPROACHES,  
AND SPECIFIC TECHNIqUES OF 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
ARRANGEMENTS. 

Zdroj Source: https://kathievezzani.files.
wordpress.com/2011/08/img_11171.jpg
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This study maps contemporary Czech spatial planning through 
the eyes of planning practitioners, specifically architects with 
expertise in spatial plans. Thanks to the long-term dimension 
of planning culture, the development of the recent past is also 
mapped, specifically the decades of the 1980s and 1990s. In the 
first case, the overwhelming prevalence of a centrally planned 
economy implied that the spatial planning system was in no 
sense exceptional in the key aspect of methods how to gov-
ern the state. For the second one, the key issue was the period 
of transformation from a planned economy to a new market 
system grounded in neoliberal ideology. In hindsight, we can say 
that this extremely turbulent development period was crucial 
for establishing the present self-awareness of urban planning 
as a profession, and that the process of change established the 
primary understanding of the planner’s role. For this reason, 
among others, used the following research method, based on 
non-structured interviews with planners themselves. Represent-
atives were chosen from various age groups. 

The main reason for choosing this topic was the absence 
until now of any study focusing on the work conditions for ur-
ban planning. Discussion is determined by a limited number of 
sporadic contributions derived from a traditional understanding 
of the architects as well as planners using the principle of build-
ing design. These discussions pay little attention to the broader 
range of urban planning as a realm of many far more general po-
litical and ethical questions. As such, the key research question 
was: how do planners understand their role in the system of 
the Czech master planning? Only one official document exists: 
the “Professional and Ethical Code of the Czech Chamber of 
Architects”. This absence is a major indicator of the importance 
of the problems to be addressed: specifically, how the planning 
profession is viewed through the scope of architecture. 

The primary research involving the planning culture in 
the Czech Republic has uncovered many deficits in the sphere 
described above. The primary problem found is that of moral 
self-awareness: not in the sense of planners being unable to 
assess their activity, but in their evaluation of their work as 
a service for other additional interests. Czech urban planners 
claim never to have been participants in political debates, even 

including primary planning questions. In turn, the elected 
representatives who order urban masterplans hold their initial 
debates without any presence of urban planners. As a result, 
Czech planners are more confident in solving technical aspects 
of planning, such as coordination of infrastructure. 

In previous years, namely the socialist epoch, urban 
planning was a profession with high official standing. Planners 
drew extensively on their profession’s strong position within 
the state-directed planned economy. However, they were not 
the originators of planning ideas, but saw themselves merely 
as technicians. After the fall of the Iron Curtain, the situation 
rapidly changed. A new political doctrine based on a strong-
ly neoliberal ideology saw its first point of interests in the 
complete destruction or dismantling of all central economic 
planning. Since the Communist regime made little distinction 
between economic planning and spatial planning, this rejection 
was instrumental in their low professional self-confidence. On 
the other hand, economic changes forced the privatization of 
the large state-run urban planning studios. Traditional patterns 
of wide-ranging ateliers involving diverse professions such as 
hydraulic engineering, landscaping, sociology, transport design 
etc., were entirely uprooted, scattering apart the broad-based 
teams that were so crucial in the education of young urban plan-
ners. Contemporary studios have around three or four members, 
and necessary special professions are outsourced. 

The upcoming generation of urban planners now perceive 
the current system of urban planning as insufficient, and they 
are endeavouring to change it. So far, the main result of their 
transformative aims has tended to follow the trend of “making 
nice cities” more than engaging with deep political and ethical 
conundrums. However, we cannot say that urban planning 
is entirely diminishing as a professional activity. Universities 
have opened new specializations that directly focus on spatial 
planning. Young architects and planners are very interested in 
the idea of urban planning or urban design – yet the question 
remains whether they have a willingness to open the deep fun-
damental questions regarding the elementary relations between 
the profession and their ethical-political roots. 

České územní plánování očima územních  
plánovačů: Pokračování eroze starých pořádků, 
nebo rození nové doktríny? 
Czech Land-Use Planning through  
the Eyes of Planners: A Continuing Erosion  
of Old Orders or the Birth of a New Doctrine?
Jan Šlemr
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Úvod
Campbell a Marshall1 definují dva proudy vytvářející etická profesní dilemata prostorových plá-
novačů. První je postaven na hodnotách obecně uznávaných teoretických konceptů, z nichž se 
odvozují normativní postupy plánovací praxe. Druhým jsou referenční rámce samotných pláno-
vačů vytvořené z kontextu jejich každodenní praxe. Z pohledu kombinace morální a plánovací fi-
lozofie v České republice neexistuje přímý etický kodex územního plánovače, který by zohledňoval 
skutečné výzvy profese.2 Jediný kodex, který je vydán také pro územní plánovače, je Profesní a etický 
řád České komory architektů, novelizovaný roku 2014.3 Tento dokument řeší problematiku vztahu 
architekta s veřejností spíše v rovině prevence možného vzniku střetu zájmů. Kodex je sestaven 
optikou problémů výkonu profese tvůrce pozemních staveb. Nezohledňuje problémy a morální 
dilemata tvůrců o řád komplexnějších dokumentů, jakými jsou územní plány. Spíše budí zdání, že 
vychází z představy architekta (územního plánovače), pro kterého je tvorba územních plánů věcí 
techniky a technologie, bez morálního a politického rozměru; ve smyslu jak územního plánovače – 
technika chápe John Forester.4

Předmětem této studie bude zachycení toho, co výše zmínění Campbell a Marshall5 ozna-
čují jako druhý proud dilemat v plánování. Bude zaměřena právě na referenční rámce vytvořené 
z kontextu jejich každodenní práce. Kvůli dlouhodobým vazbám a ustáleným zvyklostem je ovšem 
nezbytné uvažovat také historické kontexty. Minimálně do dob, kdy se jako mladí vzdělávali dnešní 
plánovači v důchodovém věku. Má to své opodstatnění, jelikož není docela dobře možné porozumět 
současným vývojovým trendům bez pochopení minulých situací. Jedná se o inspiraci teoretickým 
konceptem Ferdinanda Braudela na úrovni středního času, času sociálního, politických konstelací, 
ekonomických a sociálních struktur. Kupříkladu pro postavení a váhu profese prostorového pláno-
vače v průběhu devadesátých let byla tato dynamika klíčová, jak poukazuje Maier.6

Od minulých generací totiž přebíráme svět koncepcí a hodnot, morálních norem i aktuálního 
chování. Tyto prvky jsou obvykle plánovací literaturou brány jako jedny ze složek kultury pláno-
vání. Ta je definována jako interakce mezi rozličnými aktéry a je blízká postojům z politických věd, 
teorie veřejné správy a administrativy. Zahrnuje dlouhotrvající vazby a situace mezi aktéry, které 
jsou ovlivněny jejich postoji, přáními, hodnotami a zájmy.7 Kultura (plánování) tak vytváří optiku, 
jíž vnímáme „realitu“, a díky této optice nám vytváří průvodce cesty bytím,8 a tedy samotného vní-
mání problematiky plánování. Kultura plánování nemá jasně uchopitelné a definovatelné složky, 
které ji vytvářejí. Sanyal9 používá slov jako kolektivní étos, dominantní přístup plánovačů a interní 
nastavení profese. Má spíše charakter něčeho, co uvádí Patsy Healey10 jako assemblage. Je to termín 
mající původ v archeologii a antropologii. Znamená společný výskyt něčeho, co nemá jasnou spoji-
tost. V této assemblage se vyskytují výjevy urbánní formy, naučené analytické přístupy a specifické 
techniky administrativního a právního uspořádání. Dále – a to nás bude zajímat především – mož-
nosti, jak dělat plánovací praxi. 

Převažující studie, které mapují prostředí územního plánování v regionu střední Evropy,11 – 16 
popisují chování a vývoj celého systému územního plánování jako struktury. Má to četné výhody, 
například možnost komparace s jinými územími a jinými systémy, dále umožňují hledání histo-
rických souvislostí studovaných problémů aj. Náhled na plánovací systémy jako na struktury má 
své opodstatnění také proto, že územní plánování má závazné postupy a metody po legislativní 
stránce. Poměrně problematičtější je ale následná konstrukce individuálního vnímání problematiky 
aktérem. Čímž se dostaneme do roviny popisu plánovací kultury v ČR perspektivou plánovačů. 

Takřka jediné relevantní zdroje, které zachycují a hodnotí vývoj kultury plánování v České 
republice, jsou z pera Karla Maiera. Ostatní autoři popisující vývoj systému územního plánování 
v České republice hodnotí změny z pozice geografie a změn sociálních a prostorových struktur. 
Sami územní plánovači jsou pak v těchto studiích nepřímo uváděni jako pasivní aktéři probíraných 
procesů, tj. bez vlastní subjektivity.

Výzkumnou otázkou proto bude, do jaké podoby se stabilizovala profese územního plánovače 
po letech transformace z centrálního na tržní prostředí. Jakou tedy plánovači pociťují společenskou 
objednávku na své dílo a jaký standard práce se od nich očekává a oni mohou poskytnout. 

Metodika
Jak bylo předestřeno, cílem studie je vykreslení hodnot a názorů, které sdílejí praktikující plánova-
či, a to především na lokální úrovni. Práce se proto bude zaobírat názory lidí, kteří jsou dle české 
legislativy, konkrétně zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, označováni 
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jako zpracovatelé územních plánů. To jsou fyzické osoby autorizované ke zhotovení územního 
plánu Českou komorou architektů. Dále je v textu budeme nazývat nepřesným termínem územní 
plánovači, byť legislativně jsou označováni jako zpracovatelé.

Z výše uvedeného důvodu byly pracovní metodou přímé rozhovory s plánovači. Konečný počet 
osob, se kterými byl učiněn rozhovor, byl 25 územních plánovačů. Rozhovory byly činěny v rozmezí 
začátku roku 2014 až do poloviny roku 2016. Během tohoto roku a půl byly rozhovory s některými 
osobami s odstupem času opakovány. To bylo v případě respondentů, kteří v průběhu prvního roz-
hovoru projevili zvýšený zájem o výzkum. Vhodní respondenti pro rozhovory byli vybíráni tak, aby 
byly rovnoměrně zastoupeny různé věkové kategorie, a dále tak, aby pokud možno byli z různých 
regionů České republiky. Bylo také dbáno na to, aby nebyli preferováni zpracovatelé územních 
plánů jen pro velká, nebo malá sídla. 

Výsledky
Socialistické plánování – stabilní prostředí
Vývoj profese a jejího postavení je vcelku podobně nahlížen jak mladšími, tak staršími plánovači. 
Panuje představa, že před rokem 1990 bylo jednodušší plánovat, byť mladší ročníky měly mlhavěj-
ší představu o praktikách a postoje starších plánovačů mohly být ovlivněny jistou melancholií 
vzpomínek na mládí. Územní plánovač byl nahlížen jako vážená profese. Plány zase jako více 
regulativní, ale i uchopitelnější. „Dříve mělo územní plánování jasnější vymezení činnosti a toho, 
co si plánovač mohl dovolit. Mohl jasně určit urbanistickou kompozici a koneckonců to je také to, 
co opravdu umí.“17 Nebyl finanční stres projektantů, měli jistotu stálého zaměstnání a nebyla nouze 
o zakázky. „Dřív stáli starostové doslova fronty před projekcemi a prosili projektanty, kdy si udělají 
čas.“18 Velké projekční týmy zaměstnávaly celou plejádu profesí, které pomáhaly plánovačům při 
řešení územních problémů – geology, sociology, dopravní experty, odborníky přes půdu, vodohos-
podářství atd. Mladá architektka to popisovala slovy: „Starší generace plánovačů je taková poctivěj-
ší. Paní, co jsem u ní ještě při škole začínala s plánováním, mě například v zimě vytáhla na běžky 
a jeli jsme se starostou poznávat krajinu ve vesnici, kterou jsme zpracovávali. Starší plánovače 
nenapadne analyzovat území z Googlu, jako to dneska dělají mnohé ateliéry.“19 To dokresluje citace 
architektky, která do územněplánovací projekce nastoupila v osmdesátých letech. „Když nastoupil 
za minulého režimu mladý člověk do projekce po škole, třeba jako já na Krajský projektový ústav, 
tak v týmu odborníků různých profesí se mnoho let učil komplexní chápání územních plánů. 
Spolupracoval s mnoha profesemi a to je právě to, co dnešním mladým architektům chybí. Dneska 
nejsou velké týmy jako za minulého režimu. Dnes máte studio se třemi lidmi a na experty nejsou 
peníze. My staří aspoň víme, co do plánů máme dávat a jak by to mělo vypadat, ale na školách se 
dneska neučí ani dílčí předměty. Mladí ani netuší, co jaké heslo ve vyhlášce znamená, i když mají 
autorizaci.“ 20

Posun hodnotové orientace během devadesátých let  
a začátku nového milénia
Po pádu režimu státního socializmu nastal rapidní odklon od plánování, a nejen ekonomického. 
Cokoli, co obsahovalo slovo „plánování“, bylo odmítáno jako přežitek. „Ze začátku devadesátých let 
obce plánovaly, ale spíše ze setrvačnosti.21 Došlo k degradaci, bylo to vnímáno jako neatraktivní 
obor, jakýsi pozůstatek po socializmu, který se nehodí pro tržní podmínky.22 Dřívější plány měly 
velkou autoritu, protože byly vydávány správním aktem, měly tedy stálost. Po roce 2007 se k němu 
přistupuje jako ke samosprávnému aktu, což ve zkratce znamená, že ho lze soudně napadnout.“23 

Lidé se nebojí územní plány soudně napadat. „Je to díky aktivnější veřejnosti, která se nebojí 
podávat žaloby.“24 Ovšem tento stav plánovačům také velmi komplikuje faktický výkon profese 
neformálními nátlaky: „U developerů a soukromých investorů je to horší. Ti občas chodí a domá-
hají se toho a toho řešení. Vyhrožují, že pokud nebude po jejich, tak začnou znepříjemňovat život 
žalobami.“25

Daleko více se začalo dbát na právní nenapadnutelnost dokumentu. „Spousta územních plánů 
končí u soudu, takže aby člověk pomalu měl při vytváření u sebe právníka. V praxi jsem musela 
klást obrovský důraz na odůvodňování a to je dnes u plánů běžné. Třeba neustále sledujete judikáty, 
abyste věděli, kde, co a jak odůvodňovat, aby to prošlo.26 Jako by se správní soudy staly nejvyššími 
plánovači v zemi. Dříve byl územní plán stabilní dokument. Jenže většina těch žalob se snaží hájit 
zájmy individualit a malých skupin v neprospěch veřejné dohody. To platilo zhruba do roku 2012.“27 

OSTRAVA-PŘÍVOZ – 
URBANISTICKÝ NÁVRH ZÁSTAVBY 
OD ARCHITEKTA CAMILLA SITTEHO. 
SVÉ ZÁSADY TVORBY MĚST POPSAL 
SITTE V KNIZE Stavba měst podle 
uměleckých zásad. NÁZEV 
KNIHY CAMILLA SITTEHO DOBŘE 
ILUSTRUJE PŘÍSTUP K TVORBĚ MĚST 
KONCE DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ. 
V JISTÉM OHLEDU DODNES 
PLATNÝ PŘÍSTUP NARÁŽÍ V PRAXI 
PLÁNOVÁNÍ MĚST NA ŘADU 
OMEZENÍ VLIVEM POLITICKÉHO 
A SPOLEČENSKÉHO KLIMATU. 
POUZE S ESTETICKOU VÝBAVOU 
SI TVŮRCE MĚST NEVYSTAČÍ, 
POKUD NECHCE PŘEHLÍŽET ZÁJMY 
DALŠÍCH AKTÉRŮ.   

OSTRAVA PřÍVOZ – URBAN PLAN 
FOR CONSTRUCTION BY ARCHITECT 
CAMILLO SITTE. THE PRINCIPLES 
FOR CITY-CREATION SET DOWN 
BY SITTE ARE FOUND IN HIS BOOK 
City Planning aCCording to 
artistiC PrinCiPles. EVEN IN 
ITS TITLE, SITTE’S BOOK CLEARLY 
ILLUSTRATES THE APPROACH TO 
THE FORMATION OF CITIES AT THE 
END OF THE 19TH CENTURY. AN 
APPROACH THAT, IN A SENSE, IS 
STILL VALID TODAY NONETHELESS 
IN PRACTICE CLASHES WITH THE 
PLANNING OF CITIES THROUGH 
MANY LIMITATIONS CAUSED 
BY POLITICAL AND SOCIAL 
CIRCUMSTANCES. SIMPLY USING 
AESTHETIC MEANS IS NOT ENOUGH 
FOR THE CREATORS OF CITIES, IF WE 
DO NOT WISH TO OVERLOOK THE 
INTERESTS OF OTHER ACTORS. 

Zdroj Source:: http://www.
krasnaostrava.cz/camillo-sitte-a-jeho-
urbanisticke-projekty-v-ostrave/
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CAMP – CENTRUM ARCHITEKTURY 
A MĚSTSKÉHO PLÁNOVÁNÍ. NOVÝ 
POČIN PRAŽSKÉHO INSTITUTU 
PRO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ, KTERÝ 
MÁ ZA CÍL VYTVOŘIT KONTAKTNÍ 
PLATFORMU PRO SETKÁVÁNÍ 
OBČANŮ, ODBORNÍKŮ, INVESTORŮ 
A PŘEDSTAVITELŮ MUNICIPALITY. 
CENTRUM SÍDLÍ V BUDOVĚ 
NAVRŽENÉ ARCHITEKTEM 
KARLEM PRAGEREM V PRAŽSKÝCH 
EMAUZÍCH.

CAMP – THE CENTRE FOR 
ARCHITECTURE AND CITY 
PLANNING (CENTRUM 
ARCHITEKTURY A MěSTSKÉHO 
PLÁNOVÁNÍ). THIS NEW EFFORT 
BY PRAGUE’S INSTITUTE FOR 
PLANNING AND DEVELOPMENT 
TAKES AS ITS GOAL THE CREATION 
OF A CONTACT PLATFORM FOR 
MEETINGS BETWEEN RESIDENTS, 
EXPERTS, INVESTORS AND CITY 
GOVERNMENT REPRESENTATIVES. 
THE CENTRE IS LOCATED IN A 
BUILDING DESIGNED BY KAREL 
PRAGER NEAR PRAGUE’S EMMAUS 
MONASTERY.

Zdroj Spource: http://www.
czechdesign.cz/temata-a-rubriky/v-
praze-vyrostlo-moderni-centrum-
architektury-adam-gebrian-
predstavuje-camp

A&U_1-2_2018_1.indd   59 22/08/18   10:19



60 vedecká štúdia scienTiFic sTudy

Posun hodnotové orientace plánování po roce 1989 spíše na plnění individuálních požadavků 
než na tvorbu veřejné dohody dokumentuje také následující citace: „V praxi pak spíš sesypete všech-
ny žádosti dohromady a nějak poskládáte. Je to také dané tím, že starosta a zastupitelstvo mají právo 
veta. Prostě urbanismus se v územním plánování neřeší.28 Je to rutina, zvláště u malých obcí. Tam ni-
kdo koncepci nezkazí. Karty jsou rozdané, propíše se velká infrastruktura z nadřazených dokumentů 
a majetkoprávní vztahy jsou taky jasné. Často tam ani není co řešit, jen nějak poskládat ty rozvojové 
plochy.29 Dneska ani projektant územního plánu nic moc nevymyslí, to je v zadání od obce. V něm 
je buď velmi konkrétně, jaké pozemky se vyžaduje zařadit pod jaké využití, nebo naopak velmi vágní 
formulace typu dobré předpoklady pro bydlení.“30 Rovněž v chápání plánovačů převládá názor, že 
plány, které si u nich obce objednávají, vyžadují v převážné většině extenzivní rozvoj. Starší plánovač 
se k tomuto jevu vyjadřoval slovy: „Mezi lidmi panuje chápání územního plánování jako nástroje na 
tvorbu zisku. Každý chce, aby se na tom jeho poli mohlo stavět bydlení.“31

Vlastní smysl územního plánování byl nahlížen především v koordinaci rozvoje s plány in-
frastruktur. Tento poznatek vycházel z úst skoro všech respondentů. V obecné deklarativní rovině 
byly často zmiňovány pojmy jako „soulad rozvoje s přírodou, dlouhodobé vize, perspektivy, udrži-
telný rozvoj“ a jiné obecné termíny. Ale z dalších debat vesměs vyplynulo, že tyto obecné termíny 
nebyly respondenty snadno k uchopení a popsání, ale velice přesně byli schopni popisovat svou roli 
plánovače a potažmo plánu při koordinaci infrastruktur v území. Právě technické infrastruktury 
byly nazírány jako jeden z hlavních důvodů plánů. „Ostatně lidé ani netuší, co to územní plánování 
je. Už se mi stalo, že starosta na veřejném projednání řekl, mě se na nic neptejte, je to děsně složitý 
a tady pan architekt vám to vysvětlí. Ale na druhou stranu bez plánování by to také nešlo. Minimál-
ně co se týče vedení infrastruktur.“32 Nebo „role územního plánování je v koordinaci infrastruktur“.33 

Motivace, proč se věnovat profesi
Přes tyto zkušenosti se přesto věnuje velké množství architektů územnímu plánování. Po letech 
útlumu v devadesátých letech a následující dekádě přichází kolem roku 2008 ekonomická krize, 
která se zvláště projevila na útlumu stavební činnosti. Vznikl jistý přetlak architektů, kteří neměli 
zakázky. Synergicky působily evropské peníze v rámci integrovaných operačních programů pro 
pořizování územních plánů obcí. „To znamená velký balík peněz, které se otevřely paušálně archi-
tektům s autorizací A0, A1 a A2. Je to problém, protože A1 opravňuje ke tvorbě územních plánů, ale 
u zkoušky je kladen důraz pouze na domy. Není vyžadována znalost územního plánování vyjma pár 
otázek ve školácké podobě.34 Problém byl v tom, že architekti neměli zakázky, tak se bez zkušeností 
a vůbec elementárních znalostí o procesu a poslání územního plánování vrhli na tvorbu územních 
plánů.35 Spousta architektů si pak myslela, že si takto snadno vydělají, když stačí nakreslit jen pár 
dvourozměrných fleků do mapy.“36 

Velmi často plánovači, pokud hovořili o svých motivacích pro územní plánování, mluvili o jis-
tém druhu osobní realizace, která je schopna přehlušit i aktuální nedostatek peněz. „Spousty mých 
kolegů mají motivaci pro to, ještě zůstat v oboru, právě díky tomu, že zvláště na malých vesnicích 
se po pár veřejných projednáních stanete místní celebritou. Je to pocit osobního naplnění, že pro ty 
lidi něco znamenáte. Jenže pokud zároveň potřebujete pravidelný příjem, jako třeba na hypotéku, 
tak to pár mých známých zabalilo. Třeba jeden byl fakt nadaný urbanista, měl pro to cit, ale přešel 
a projektuje benzínové pumpy.“37 

„Územní plánování není úplně populární. Je to tím, že se na školách architektury ani moc 
neučí, a jak to člověk nezná, tak tím opovrhuje.38 Architektonické školy vychovávají spíše silné indi-
viduality zaměřené na tvorbu domů. Prakticky nikdo nejde přímo studovat plánování města.“39

Sestupná tendence 
Často skloňovaná sousloví úpadek plánování, degradace plánování byla slyšet především z úst 
starších plánovačů se zkušeností ze socializmu. Již byla zmíněna struktura plánovacích týmů, které 
byly před rokem 1990 početné, s důrazem na množství jednotlivých profesí. Také byla zmíněna 
jistota zaměstnání a jistá kontinuita ve smyslu předávání znalostí a dovedností. Starší plánovači 
nahlížejí vývoj následujících desetiletí jako úpadek. „Celý obor územního plánování je na úpadku. 
Je to sestupná křivka, co se týče zaměstnanců. Snižují se platy, už ani nemůžu vyplácet prémie. 
Dříve jsme také zaměstnávali takzvané profese – dopraváky, vodohospodáře, energetiky a tak dál. 
Dneska jim nejsme schopni garantovat stálou práci. A nevychováváme dorost. Já si prostě nemůžu 
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dovolit k sobě vzít člověka po škole a dva tři roky ho školit. A ti, co umí, tak pomalu odcházejí do 
důchodu.40 Problémem územních plánovačů je, že nemají vlastní identitu jako třeba architekti, kteří 
navrhují domy (…), ale přesto jsem já coby územní plánovač vnímána kolegy architekty jako póvl, 
jako někdo, komu se nepodařilo se zařadit mezi normální architekty.“41

Formalizované plány 
Často se opakujícím narativem bylo podfinancování a nedostatek financí pro autory plánů a také 
pro ty, kteří zpracovávají územněanalytické podklady. „Dneska je plánování spíše pro fajnšmekry, 
protože územní plán je vždy veřejná zakázka, tak se soutěží za nabídkovou cenu, a proto je tendence 
spíše ceny podstřelovat. Jenže pokud to vyhrajete, tak máte peníze, za které se s územím nemů-
žete ani plnohodnotně seznámit a sžít.42 I když obce mohou vyškrtnout podezřele nízké ceny, tak 
ony to nedělají, protože se bojí, že je bude někdo žalovat.“43 To je nahlíženo jako velmi častý zdroj 
problémů a zádrhelů v procesu územního plánování. Problémem plánovačů, na který si stěžují, je 
právě zastaralost podkladů pro plánování: „územněanalytické podklady jsou použitelné tak z jedné 
třetiny.44 Najde se nemalé procento plánovačů, kteří podle neodpovídajících podkladů dělají plány. 
Ty podklady musí být podle zákona aktualizované každé dva roky, ale ta aktualizace se zase předává 
firmám, co to udělají narychlo, aby jim zbylo co nejvíc peněz. Oni podle toho plán dělat nebudou.45 
Opravdu velkým problémem jsou ty dumpingové ceny. Podpalují nejen lidé jako já, ale i velké firmy. 
Když jsem jedné paní architektce z velké firmy vyhrožoval, že ji za její praktiky dám před komoro-
vý soud, tak se mi vysmála, že cenovou politiku určuje firma, a proto se jí komora architektů ani 
zabývat nebude.46

Veřejný zájem je v územním plánování často skryt pouze v údajích a zákresech, které posky-
tuje úřad územního plánování. Ty jsou často zastaralé, nepřesné a poskytují pouze zkreslený obraz 
o území. Vzhledem k cenám, které dostává zpracovatel, není možné uskutečnit doplňující průz-
kumy a rozbory. To vše vytváří tlak pouze na formalizované plány.“47 To vyúsťuje v komentáři, jehož 
autorem je mladý architekt, který se specializuje téměř výhradně na územní plány. „Pokud se ptáte, 
kolik architektů dělá územní plán bez znalosti území, které plánuje, tak pokládáte špatnou otázku. 
Otázka by měla znít, kolik procent architektů vůbec tuší, o čem je územní plán.“48

Zkušenosti s velkými zahraničními společnostmi, které jednou svou divizí pracují na sekto-
ru územního rozvoje, jsou takovéto: „Velká firma, se sídlem v zahraničí, kde jsem pracovala, měla 
pochopitelně trochu jiné motivace práce. Neustále hlídala projektové hodiny na mou práci, protože 
měla jen jeden balík peněz. Navíc tam člověk nevystupuje jako architekt, ale neustále mluví za 
firmu.“49 Plánovači se vesměs shodují, že ve stávající situaci nejsou schopni do územních plánů pro-
mítat své znalosti a dovednosti. „Stále vnímám architekta jako prestižní povolání, ale v případě územního 
plánování není ani možné, aby naplnil to, co umí.50 Když chcete být v souladu se všemi vyhláškami a nařízeními, 
ani vám nezbude místo pro urbanistickou koncepci, kterou by územní plán měl řešit primárně.51 Je to rutina, ne 
že bych nad tím nepřemýšlel, ale je to pro mě rutinní záležitost. Bereme všechno, nemůžeme si dovolit být půl 
roku bez zakázky, ale stane se, že pak toho je nad hlavu. Ale co si osobně pokládám za čest, že každou zakázku 
dokončíme.“52 

Architekt – vůdce, nebo služebník?
„Na škole se vychovávají zejména praktikující architekti, a ne lidi, co kriticky uvažují o problematice, rozvoje. 
Dneska nemáme na školách podmínky, aby architekti vedli společnost.“53 

Což byl poměrně častý narativ, zde explicitně uvedený – architekt vede společnost. Mladá 
generace uvažuje spíše v intencích změny stávajícího systému plánování, aby se více připodobnil 
jakési stavbě města podle uměleckých zásad. „Myslím si, že dnešní mladá generace je dost proti 
stávajícímu systému územního plánování. Chce změnu, zaměřit se na prostorovou strukturu. Je to 
generační problém. Ti staří, co to tak dělali dvacet let, se toho systému samozřejmě nechtějí vzdát. 
Těm, co se snaží systém změnit, držím palce.“54 My se tady snažíme městu pomoci. Jsme jedna ge-
nerace, co se snaží o revoluci v plánování města.55 „Svazující je přetechnizovaný rámec, kdy se musí 
plnit bod po bodu (…). Dneska je život rychlejší a v zákonech a vyhláškách, které platí, se hodně 
promítá socialistický způsob řízení.“56 Co častěji mladí plánovači opakovali, by se dalo označit jako 
sebevědomá snaha o ustanovení architekta jako odborníka přes městskou estetiku a tomu podřídit 
systém plánování. Nahlíží systém velmi rigidně. „Ten právní rámec je pozůstatek minulých dob, kte-
rý neodpovídá dynamice dnešní doby.“57 Zaniká tedy, řekněme, klasické chápání plánovače, tak jak 
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bylo vnímáno ještě za dob socializmu, a mladá generace chce spíše více akcentovat architektonický 
rozměr plánování města, kde jsou hodnoty korelované podle vůle architekta. Opět citace mladé 
architektky: „Na praxi projektanta územního plánování je nejtěžší balancovat empatii a nedotknu-
telnost vlastnických práv spolu s hrdostí architekta.“58 Pojem „hrdost architekta“ nebyl termín, který 
by starší generace, i s uvažováním variant významu tohoto slova, používala. Jejich chápání profese 
bylo niternější a nemělo stopy revolučního zápalu. „Mladí přemýšlejí jinak než my. My jsme se mu-
seli vymanit ze socialistického uvažování o plánování a vybudovat si nový názor. To jsou poměrně 
velké životní změny. Vidím tu mladou generaci jako velmi kreativní a stejně zapálenou, jako jsme 
byli my. Ale mám pocit, že mladí nejsou pokorní vůči pravidlům a předpisům. Profese vyžaduje 
respekt k zákonům, vyhláškám, jiným účastníkům.“59 To je v protikladu k vnímání, jaké má mladá 
architektka: „V procesu plánování mi vadí, že nemůžu uplatnit fantazii. I když jsem to ze školy tuši-
la, tak v praxi mě překvapilo, jak striktní to je. Ráda bych se pokoušela vyvíjet nové metodiky, ale to 
úředníky nezajímá.“60

Diskuze výsledků
Sebevědomí prostorového plánovače před pádem železné opony stálo na vědomí vlastního posta-
vení v rámci mocenské struktury, která deklarovala vědecké řízení společnosti. Nevyžadovalo se 
komplexní chápání profese plánovače jako např. advokáta znevýhodněných, jelikož režim oficiálně 
deklaroval rovnost „dělníků, rolníků a pracující inteligence“ s víceméně rovnými příjmy a potřeba-
mi normalizovanými vědecko-technickými kádry. Rovněž oficiálně neexistovala nutnost zavádění 
prvků participace, protože oficiálně byly vládnoucí strana a její orgány mluvčími lidu. Existovaly 
pouze drobné zkušenosti se zapojením občanů v rámci akcí Z zaměřených na realizaci prvků ob-
čanské vybavenosti a drobných městských zásahů, které ale plánovala a realizovala „místa nahoře“ 
a občané byli pouze manuální pracující silou, nikoli iniciátorem. Ze zmíněných důvodů byla patrná 
absence teoretické reflexe profese plánovače ve svitu jiných než oficiálně deklarovaných hodnot 
politického systému státního socializmu.61 

Studie mapující období totalitních let62 poukazují na relativní obtíže při vyjednávání pláno-
vacích expertů s politiky, ale pokud dostal projekt politické požehnání, měl expert na výsledném 
řešení víceméně konečné slovo. Z toho plyne relativně jistá pozice plánovače jako technika, který 
optimalizuje umístění jednotlivých investičních projektů v území. Tato pozice prostorového plá-
novače jako technika ladícího zájmy průmyslové výroby, režimem preferované hromadné panelové 
výstavby bytů a dopravního spojení je podobná jiným centrálně řízeným státům.63 Charakteristická 
navíc pro systém územního plánování byla jeho podřízenost centrálnímu ekonomickému pláno-
vání, od kterého se odvozovaly potřeby v území.64, 65

Těmito fakty lze vysvětlit, proč je i dnes územní plánování plánovači vnímáno spíše jako rutin-
ní záležitost než jako způsob debaty o prostoru a jeho sociálněpolitickém poslání. Tato debata pro-
bíhá jinde a územní plánovači nejsou ti, kdo ji otevírají. V posledních letech dochází sice ke zřetelné 
aktivaci občanů ve věci dopadů územního plánování, ale to je spíše důsledek nezájmu a přehlížení 
veřejného zájmu v plánování.66 Díky této „path dependency“ lze vysvětlit, proč ani s odstupem jed-
né generace od pádu totalitního režimu nedošlo k vytvoření funkční a sdílené doktríny plánování, 
která by utvořila společenské a filozofické základy plánování sdíleného prostoru. Převládá názor, že 
hlavním posláním plánování je koordinace infrastruktur a spíše parciálních zájmů v území. 

K fixaci této market friendly „doktríny“ došlo během období transformace v devadesátých 
letech. Studie a články mapující prostorové plánování ve středovýchodní Evropě docházejí obecně 
ke zjištění, že během následné postsocialistické transformace došlo k oslabení dřívější pozice pros-
torového plánování z totalitního období.67 – 70 Zatímco dřívější silná pozice prostorového plánování 
byla založena na jeho přímé návaznosti a podřízenosti centrálnímu ekonomickému plánování 
v rámci pětiletých plánů, po kolapsu těchto ekonomik došlo nejprve k ideologickému potlačení 
jakéhokoli plánování ve veřejné sféře v rámci dekomunizačních procesů71 a posléze k přizpůsobení 
prostorového plánování požadavkům trhu a jeho silným hráčům. Jak dokládá studie z konce deva-
desátých let provedená Maierem,72 prostorové plánování bylo na jednu stranu sice značně oslabeno 
přechodem ze socialistického centrálně řízeného modelu na tržní, ale zároveň se územní plánování 
stalo vítaným nástrojem municipalit k tvorbě rozvojových priorit a ke zhodnocování ceny pozem-
ků. Nenastala tak radikálními neoliberálními politiky proklamovaná smrt plánování, ale došlo ke 
změně jeho východisek a praktických dopadů. Tato proměna byla zaznamenána v celém regionu 

FRANCOUZSKÝ PLAKÁT 
Z ROKU 1968 ZACHYCUJE 
NESPOKOJENOST SE STAVEM, KDY 
SE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI STÁVÁ 
SPÍŠE PSEUDODEMOKRATICKOU 
ZÁSTĚRKOU MOCENSKÝCH HER. 
V PŘEKLADU TEXT ZNÍ: PARTICIPUJI, 
PARTICIPUJEŠ, PARTICIPUJE, 
PARTICIPUJEME, PARTICIPUJETE, 
VYDĚLÁVAJÍ. 

THIS FRENCH POSTER FROM 1968 
SHOWS THE DISSATISFACTION 
WITH A SITUATION IN WHICH 
THE INVOLVEMENT OF THE PUBLIC 
BECOMES MORE OF A PSEUDO-
DEMOCRATIC MASK FOR POWER 
GAMES. IN TRANSLATION, IT READS: 
I PARTICIPATE, YOU PARTICIPATE, 
HE/SHE PARTICIPATES; WE 
PARTICIPATE, YOU PARTICIPATE – 
THEY PROFIT. 

Zdroj Source: https://en.muzeo.com/
art-print/je-participe-tu-participes-
il-participe-nous-participons-vous-
participez-ils-profitent
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střední a východní Evropy. Plánování v celém regionu bylo bez jasné doktríny, podřízené z kontextu 
vyjmutým pravidlům fungování trhu.73 Na absenci společné doktríny plánování v České republice 
devadesátých let upozorňuje také Maier.74

Každodenní praxi vládne především rutinní výkon a slabé profesní vědomí bez obecně při-
jímaného poslání územního plánování. Plánování je sice obklopeno abstraktními koncepčními 
zásadami, jakou je například udržitelný rozvoj, ale plánovači nemají konkrétní představu, co by pro 
jejich naplnění měli dělat. Plány jsou pak často sestaveny na základě aktuálních požadavků a pouze 
předstírají dlouhodobý koncepční rozměr. V praxi plánovače dominuje metodický a administra-
tivní rámec nad teoreticko-konceptuálními otázkami.75 Proto plánovači spatřují svou hlavní roli 
především v koordinaci infrastruktur a plnění zákonem stanoveného minima veřejného projednání. 
Toto zákonem dané minimum ovšem není s to naplnit to, co bychom si od efektní a etické doktríny 
plánování mohli slibovat. Je patrná velice malá znalost zahraničních plánovacích přístupů,76 které 
by do místního diskurzu mohly přinést nové otázky. 

Výkon profese totiž funguje na tržní bázi, kdy se plánovači nabízejí municipalitám. Díky tomu 
má systém územního plánování spíše submisivní roli pouhých vykonavatelů. Tuto roli potvrzuje 
také Maier.77 Do praxe plánování citelně promlouvají jiné, z pohledu územního plánování servis-
ní právní úpravy, jako například zákon o zadávání veřejných zakázek. Jeho zjednodušující výklad 
ze strany obcí vytvářel tlak na dumpingové ceny, za kterých nebyl možný kvalitní výkon profese 
plánovače. Vlastní urbanistické činnosti je pak často nadřazena činnost tvorby odůvodnění, kdy 
plánovač ale více sleduje přijaté soudní judikáty ve věci územního plánování než odbornou věcně 
příslušnou literaturu. „Dobrý plán“ pak dle Maiera78 neznamená silný koncept, ale právně nenapad-
nutelný dokument.

Nicméně plánování překonalo šok transformační dekády projevující se krizí identity pláno-
vače.79 Územní plánovač je sice mezi architekty (z jejichž řad často v České republice pochází) stále 
spíše ostrakizovaná subprofese, ale i díky stoupající angažovanosti veřejnosti na plánování80 lze 
tvrdit, že má možná svou plnou renesanci (a vlastně faktický vznik nezávislé intelektuální profese 
s vlastní filozofií) ještě před sebou. Co totiž záznamy z rozhovorů nezobrazí, byla ochota mnohých 
plánovačů vést výše vedené debaty a rozebírat postavení vlastní osoby v systému plánování. Na-
příklad i ti, kteří byli svými kolegy vnímáni jako rutinéři a hrobníci profese, k rozhovorům svolili 
a vcelku otevřeně kritizovali také svou praxi. Navíc v posledních letech vznikly na některých vyso-
kých školách bakalářské obory se specializací na územní plánování, dokonce i jeden magisterský, 
a to na školách, které nejsou tradičně vnímány jako líheň územních plánovačů. V tomto smyslu 
má územní plánování dobré předpoklady pro nástup nové generace. Praktickou smrtí veřejné-
ho plánování do budoucna by jistě bylo, kdyby mezi činnými plánovači byli stále starší a starší 
ročníky. Neznámou ale zůstává, jak se tato nová generace vyprofiluje a jakému standardu vnímání 
profese se naučí. Pokud bychom to totiž posuzovali v paralele k plánovací doktríně ve smyslu, 
jak uvedli Faludi a Van der Valk,81 tak české územní plánování na svou silnou školu – přístup 
v plánování – ještě čeká, stejně jako čeká na své teoretiky, kteří by se na formulaci této normativní 
teoretické báze podíleli. 

Závěr
Nastupující generace plánovačů vnímá systém územního plánování jako nevyhovující a usiluje 
o jeho přeměnu, ovšem spíše v duchu „stavby krásných měst“ než ve smyslu politickoetické roviny 
veřejného plánování. Zároveň ale již nelze tvrdit, že územní plánování je erodující segment. Během 
let se vytvořily mechanismy práce plánovačů, které jsou spíše konformní, s krátkodobými cíli 
privátních subjektů. Nicméně plánování je součástí politických debat, do kterých však většinou 
územní plánovači nezasahují. V této rovině jsou spíše dělníky moci. Pozitivní je ale přítomnost 
nastupující mladé generace odborníků, která má zájem být aktivní ve věcech územního plánování.
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