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České komory architektů

Jak investicí do brownfieldů vytvořit 

kvalitní a udržitelné prostředí?

Příklady architektonických soutěží
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Kdo jsem a jak s tématem souvisím?

Praktikující architekt, Projektil architekti
Projekty konverze budov a areálů (kotelna v areálu Korona Lochovice na administrativu, kapucínský kostel a 
zahrady v Chrudimi na Muzeum barokní plastiky a městský park, bývalý městský soud a vězení na infocentrum, 
městskou galerii a Muzeum karosářství ve Vysokém Mýtě)

Angažovaný v České komoře architektů
OTTA, připomínkování Politiky architektury a stavební kultury ČR, texty ke komunálním, krajským, celostátním a 
evropským volbám – včetně iniciace tématu městských architektů a návrhu krajských architektů a hlavního 
architekta ČR

Člen expertních skupin MMR k zákonu o veřejných zakázkách a k tématu Smart Cities

Doktorská práce: Péče o prostředí malých a středních měst

Osvětové a vzdělávací zkušenosti
7 let organizování Dne architektury v Písku, přednášky pro města a základní školy

Městští architekti
Člen výběrových komisí městských architektů

v Děčíně, České Kamenici, Mnichově Hradišti a Karlových Varech



Česká komora architektů
Samosprávná organizace zřízená zákonem 

Koordinuje a kontroluje činnost architektů

Nastavuje standardy výkonu profese

Je odborným partnerem státu, krajů, obcí a VŠ

Podporuje výměnu informací v ČR i zahraničí

Podporuje architektonické soutěže a městské architekty

Semináře, školení a debaty pro architekty i samosprávy

Expertní texty k zásadním tématům (BIM, Udržitelnost,…)

Propagace, osvěta a zpětná vazba (ČCA, DESET, …)



Hodnotu kvality vystavěného prostředí neumí 

ekonomové měřit.

Je jedno v jakém prostředí prožijeme svůj život?

bývalá kasárna

Tábor

stav 2020



Pokud na kvalitě a udržitelnosti prostředí záleží, jak k ní 

nasměrovat rozvoj brownfieldů?

Obytná čtvrť Dvorce

Tábor

NormA, Sporadical

soutěž 2021



Malá města jsou lídři zájmu o kvalitu vystavěného 

prostředí.

Jičín, Tábor, Náchod, Šlapanice, Ústí nad Orlicí, Dvůr 

Králové, Břeclav,…

Nová Tepna, Náchod

Piotr Person,

Olga Czeranowska-

Panufnik,

Wladyslawa Kijewska, 

Aleksander Sojka

soutěž 2021



Architektonická soutěž
výběr z předložených návrhů je jediný způsob jak 

efektivně a transparentně řešit komplexní úlohy

participace

zadání

porota

čas

ocenění

Jezero Milada

Mandaworks AB

soutěž 2021





Městský architekt
koordinátor dlouhodobého komplexního rozvoje obce

Areál cukrovaru, 

Břeclav

městský architekt

Karel Bařinka

autoři projektu

Matěj Huňal,

Ivan Březina,

David Neuhausel, 

soutěž 2021



Mapa městských architektů ČKA



Politika architektury a stavební kultury ČR

Dokument po vzoru PA přijatých ve většině států EU

Platil 2015-2020

Aktualizace na roky 2022-2027 bude v říjnu 2022

Snaha definovat a koordinovat postup státu v tématu 

péče o vytvořené prostředí

Samosprávy by se měly aktivně zapojit do jeho tvorby

Možnost vytvoření Komunálních politik architektury

(příklad dánských samospráv)



Těším se na spolupráci s ČKA

Děkuji za pozornost
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