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Nejprve v krátkosti profesní životopis.

Zdůraznění dvou a půl leté zkušenosti z práce na severu Čech v pozici 

městský architekt statutárního města Děčín.

Loňské angažování pro město Most, které je pro mne typickým 

představitelem problémů celé pánevní oblasti. Nejprve se práce týkala 

pouze objektu Repre, následně celého města.

Některé z problémů Ústeckého kraje jsme řešili na FA ČVUT jako 

semestrální ateliérové práce.
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OSNOVA:

a) celkový přístup – hledání společné vize

b) Ústí

c) jezero Milada

d) celá pánevní oblast

e) hlavní požadavek – akcent na KVALITU místo na KVANTITU

f) sumář práce z pohledu „krajského architekta“

g)odkazy



a) celkový přístup 

– hledání společné vize
příklad: https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/sasko-braniborsko.html

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/sasko-braniborsko.html


b) Ústí
- rozplétání problematiky z pohledu kraje
podrobně viz: https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/usti.html

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/usti.html


c) jezero Milada

- v kraji „pilotní“ v obnově vztahu sídla s krajinou
podrobně viz: https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/zapis-z-na-usteckem-pku-za-

ucasti-pana.html

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/zapis-z-na-usteckem-pku-za-ucasti-pana.html


Zvykli jsme si problémy s návratem vytěžených oblastí do života spojovat jen  

s technickými a technologickými otázkami. Zapomínáme na prostorové kvalitu krajiny, 

sídel. Co za komplexní kvalitu pro život tu vlastně chceme vytvořit? 

Oblast v okolí jezera Milada postrádá dnes především adekvátní měřítko. 

Podkrušnohoří je mimořádné především svou monumentální krajinou, nad kterou žasl již 

Goethe. Právě sevřenost pánevní oblasti vnímám jako hlavní rozdíl od již realizovaných 

příkladů u sousedů, kde se zatopené lomy již rovinami otevírají nahoru k Baltu 

Je zde nezbytné hledat adekvátní prístup.



Jeden z výchozích momentů znovuuchopení je určitě i propisování různých 

historických vrstev do současné reality. Více viz: 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/milada-studenti-fa-cvut.html

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/milada-studenti-fa-cvut.html


Pokud mluvíme o zapojení okolí Milady do sítě osídlení, musíme, vzhledem k jejímu 

měřítku, volit i adekvátní rozsah a míru souvislostí, které je nezbytné přehodnocovat. 



Při bližším pohledu zjistíme, že neukotvených vodních ploch jsou tu desítky, 

a dosud pouze technicky řešených problémů v krajině stovky. 

Celé území se nesmíme bát přehodnocovat z pohledu dnešních požadavků na 

KVALITU. Zavedené technicky dostatečné nahrazovat KOMPLEXNÍM POHLEDEM. 

Měl by vytvářet předpoklady k dosahování mimořádných pobytových kvalit v obcích, 

sídlech i krajině. Hledáme něco, v co jsme zpočátku ani nedoufali.



d) celá pánevní oblast
- potřeba prostorového uchopení celé oblasti

Současný stav s Bílinou, Labem a 

dvěma již zrealizovanými jezery Most 

a Miladou.

Možná finální verze s jezery v místě 

dolu Nástup Tušimice, dolu ČSA, 

dolu Vršany a dolu Bílina. Naznačen 

je i možný nový propojovací kanál.



Pánevní  oblast je v krajině velmi přesně definována. 

Zároveň s otevíráním technických a technologických aspektů obnovy musíme otevírat i 

aspekty PROSTOROVÝCH KVALIT. TY JE TŘEBA HLEDAT. Měli bychom vědět, 

kde se nacházíme, jaké kvality jednotlivá místa měla, jaké kvality mají nyní a hlavně: 

JAKÉ KVALITY BY MOHLY MÍT.    



O celé pánevní oblasti se musíme naučit uvažovat především jako o jedinečné a krásné krajině, 

kde je radost žít a bydlet. Její charakter je mimořádný. Vodní plochy, technická a inženýrská 

díla pak chápeme jako drobné šperky podtrhující její celkovou kvalitu. 





e) hlavní požadavek 
– akcent na KVALITU místo na KVANTITU

Celá tato prezentace směřuje k důslednému upřednostnění a hledání KVALITY ve 

všech fázích přípravy těchto velkorysých záměrů. Jen přes kvalitní přístupy a řešení 

se můžeme dostat ke KVALITNÍM výsledkům. 

Souběžně s technickými a technologickými úkoly je třeba hledat a prověřovat 

prostorové kvality celého území. Konkrétní postup viz: 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/zapis-z-na-usteckem-pku-za-

ucasti-pana.html

Pro hledání KVALITY je nejlepší porovnávání mezi několika řešeními – výběrem, 

soutěží. A komplexní soutěže s kvalitativními kritérii v problematice, která je tu 

naznačena nebyla minimálně od roku 1989 . Mluvit tak dnes o tom, že současný stav 

veškeré plánované dokumentace je „nejlepší ze všech možných“ je velmi obtížně.

Přípravné i realizační náklady jsou vždy jen zlomkem NÁKLADŮ PROVOZNÍCH. 

I aspekt ekonomické dlouhodobé výhodnosti musí být součástí těch nejlepších řešení. 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/zapis-z-na-usteckem-pku-za-ucasti-pana.html


S akcentem na komplexní kvalitní výsledek je v uvažování dobré začínat s vizí 

finálního celku- v této prezentaci bod a). S tím souvisí i úvaha o zřízení 

mezioborového týmu, aby problematiku celkové pobytové kvality bylo s kým 

projednávat, abychom měli průběžné oponenty. 

Může jít třeba jen o expertní extenzi této pracovní skupiny na kterou bych se v 

minimalizované variantě obracel pouze já - už nyní do problematiky Ústeckého kraje 

všechny níže uvedené zapojuji, a vlastně si ani další postup bez nich  neumím 

představit.

Poradci hejtmana(Stich, Firla), UJEP(Hrubá, Doulík, Hruška, Posel, Polanský, 

Varderman, Urlich, Hrubý), FA ČVUT(Jehlík, Plicka, Plos, Řezáč, Fingerová), 

ČKA(Velička, Svoboda), TUL(Okamura, Klokočka, Suchánek), zástupci velkých měst 

kraje(Hrouda, Nesládek, Harcinik, Mach), zástupci velkých měst z ČR(Veselý – šéf 

odboru Územního plánování na pražském magistrátu, Kloda – poradce pražského 

náměstka pro rozvoj, Janďourek – MA Liberce,), další: (Trevisan –krajinářská 

architektka, senátor Linhart, Kovačevič-soutěže MOBA). 



f) Sumář práce z pohledu 

krajského architekta
1)příprava zadání a vypracování studie Ústí (např.formou soutěže dle ČKA, či jen několika návrhů) 

založené na současných i budoucích infrastrukturních výzvách Ústí (dálnice, VRTka, voda). 

2)příprava zadání a vypracování studie celé pánevní oblasti (např.formou soutěže dle ČKA, či jen 

několika návrhů). Aktivní hledání vize, odborně společenského konsenzu.

3)spolupráce ve věci připravované soutěže na okolí Milady (dle regulí ČKA) s PKÚ. Koordinace 

mj. s body 1) a 2).

4)příprava konference „vize severu - sever vize“. Ve spolupráci s UJEP, TUL, FA ČVUT, ČKA, 

Libereckým krajem. Mapování minulosti, současnosti a budoucnosti společného postupu.

5)příprava vybudování prezentačního centra architektury, urbanismu, veřejného prostoru a práce 

s krajinou. Obdoba pražského CAMPu.

6)rozpracovávání tématu „identifikace kraje“ jako jednoho ze stěžejních architektonických 

problémů.

7)restart – spolupráce – mj. strategický rozvoj měst 

8)revize strategických dokumentů



Odkaz na tuto prezentaci umístěnou na webu:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/10/prezentace-milada-panevni-oblast.html

Celkový pohled na problematiku související s prací „krajského architekta“ s návaznými odkazy:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/vetruse-01.html

Podrobnější úvaha k tématu Milada:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/zapis-z-na-usteckem-pku-za-ucasti-pana.html

Studentské práce na rozsáhlé území okolí Milady:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/milada-studenti-fa-cvut.html

Společná práce na problematice – příprava konference - spojení s TUL Liberec: 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/07/vize-severu-sever-vize-nulta-verze.html

Jak dnes přistoupit k problematice pánevní oblasti:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/zpet-mezi-krusne-hory-stredohori.html

Jak se dnes pokoušet rozklíčovat problematiku Ústí: 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/11/usti.html

Výjezd, který by jistě pro kraj byl zajímavý, ale především užitečný:

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/08/sasko-braniborsko.html

Podklady a práce UJEPu, vztahující se ke kraji: 

https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/2019/10/ujep-kraj.html

g) odkazy
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