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Text univerzálního územního 
plánu pro česká města vznikl jako 
reakce na přehnané úsilí některých 
úředníků a plánovačů o unifikaci 
složitých a zjevně přežitých 
a nefunkčních územních plánů. 
Stejné územní plány? Jako kdyby 
všechna města mohla být stejná, 
jako kdyby všechny domy mohly 
být stejné. Jako kdyby všichni lidé 
byli stejní! Ale když stejně, tak 
opravdu stejně – proto jeden plán 
pro všechna města, jeden zákon. 
ROMAN KOUCKÝ



Nástin podoby územního 
plánování pro XXI. století je 
pokusem Romana Kouckého 
vrátit se k několika úhelným 
principům, na nichž stála stavba 
měst posledních deseti tisíciletí. 
Mezi těchto několik základních 
zásad patří zejména respekt 
k rozhraní mezi přírodním 
a kulturním, mezi zastavěným 
a nezastavěným, k rozhraní mezi 
veřejným a soukromým, respekt 
k soukromému a úcta k veřejnému, 
vyváženost stálosti a proměnlivosti, 
osobní odpovědnost za vlastní 
činy. ——— Staří nepotřebovali 
příliš pravidel – vystačili s málem, 
a přesto dokázali vystavět 
města svébytná, jedinečná svou 
osobitostí, obyvatelná i úsporná. 
Při popisu pravidel pro stavbu 
měst si Marcus Vitruvius Pollio 
vystačil s několika základními 
obecnými pravidly – na co však 
kladl zvláštní důraz, byla všeobecná 
vzdělanost a zejména vzdělanost 
a odpovědnost profesionála 
architekta. ——— Lze jistě 
namítnout, že společnost 
technologicky rozvinutá a početná 
vyžaduje složitější pravidla a hůře 
nachází shodu o tom, co jsou 
hodnoty, které je s to společně 
sdílet. Nástin několika základních 
pravidel nás ale nutí znovu

Romana Kouckého návrat k pramenům



promýšlet změť a zbytnělost, do 
níž se právo propadá; jako bychom 
vytvářením té záplavy pravidel 
chtěli vzbudit zdání, že máme svět 
pod větší kontrolou a ve své moci. 
V touze po přemíře regulace se 
může ovšem projevovat mnohdy 
spíše naše bezradnost a ztráta 
orientace. Složité neučiníme 
méně složitým a přehlednějším 
narůstajícím množstvím pravidel; 
často činíme už tak složité věci ještě 
složitějšími a nepřehlednějšími. 
Tento svět pojmenoval Ralf 
Dahrendorf jako „svět bez opor“ 
a Zygmunt Bauman tuto dobu jako 
„dobu tekutou“. Jako kdybychom 
si tím jen vytvářeli spíše jakési alibi.  
——— Podíváme-li se na většinu 
současných světových měst, 
vidíme, že složitá pravidla k větší 
kvalitě nevedou. Hypertrofovaná 
regulace podvazuje invenci 
a možnosti inovací obecně 
i v konkrétních situacích, vede 
k hypertrofii nároků, ale zároveň 
k atrofii povinností (k oslabování 
osobní odpovědnosti a alibismu), 
oslabuje individualizaci 
konkrétních případů v obecném 
(obecně sdíleném) rámci. 
Na jedné straně hypertrofie 
pravidel (často vnitřně 
nekonzistentních, rozporných 
a kolizních), extrémně 
přeurčených a často až bezohledně 
vymáhaných; na druhé straně 

pravidla nejasná, nebo dokonce  
zcela absentující; pokud existují, 
pak často nevymahatelná,  
popřípadě nevymáhaná. 
——— Nepochybně lze vést 
rozpravu o úplnosti tohoto „výčtu 
Romana Kouckého“ – zda by 
v něm neměla být zahrnuta i jiná 
základní pravidla či jsou-li  jím  
předkládané zásady „těmi pravými“.  
Bylo by to ale nepochopením 
podstatného – a sice že se musíme  
znovu důsledně ptát a promýšlet 
smysl a účel plánování.  
——— Roman Koucký nám 
prostřednictvím této zkratky 
především klade závažné otázky 
po potřebnosti, to jest míře 
a hloubce regulací. Podstatné je, 
abychom se shodli na minimu 
nutných regulací, těch však 
poté důsledně vyžadovaných 
a dodržovaných. ——— Že působí 
přemíra regulace zhoubně, věděli 
už „staří“. Již Lao-c´ před téměř 
třemi tisíciletími věděl, že čím více  
zákazů, tím chudší je lid, a čím 
více ostrého náčiní, tím větší temno  
panuje v říši. 

Jiří Plos
/ Velikonoce 2020
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Je zřejmé, že plán města musí být stabilní  
a flexibilní. Jak ale může být flexibilní, když to 
má být (dle představ ministerských úředníků 
a pořizovatelů) statický dokument? Jedinou 
možností je jeho jednoduchost. Plán musí 
umožňovat nepředvídatelný pohyb v území.  
Musíme vycházet právě z toho, že v podstatě nelze 
udělat aktuální plán. Každý složitý plán je, zejména 
na základě svého „projednávání a schvalování“,  
v době svého vydání již zastaralý. 

Proto po preambuli následuje pouze pět 
jednoduchých paragrafů, které říkají „jak“, a které 
jsem záměrně, pro odlišení, označil písmeny.1

Architektura dává možnosti, nikoli jistoty.2 
Architektura nás naplňuje nadějí. Umožňuje 
poznávat historii, žít současnost a vytvářet 
budoucnost. Město je živý organismus, který roste 
a reguluje sám sebe. Město je naše největší kulturní 
bohatství, o které je nutné pečovat a které je nutné 
neustále rozvíjet. Rozvíjet kulturní bohatství 
znamená zlepšovat kvalitu života ve městě a neustále 
hledat nový potenciál.3 
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1
Srovnání textů různých plánů za posledních sto let jsem představil 

na přednášce pronesené 11. 9. 2018 v rámci přednáškového 
a diskusního cyklu Večery+ o urbanismu (tematický blok Urbanismus 
a Československo+, spolu s Matúšem Vallem a Markétou Žáčkovou) 

pořádaného volným seskupením architektů Gogolák+Grasse 
a společností Přístav 18600 v otevřeném prostoru Za Karlínským 

přístavem 683/4 v Praze.
2

Volná citace z přednášky Moniky Mitášové pronesené  
v rámci předmětu Navrhování staveb IV  

v zimním semestru roku 2017 na FA ČVUT v Praze.
3

Viz též Koucký, Roman et al. úřad kreátora. Praha: Zlatý řez, 2008.



(1)   Každý plán 
je v okamžiku 
svého vydání 

zastaralý, 
proto musí 

být flexibilní. 
Ač sám 

nehybný, musí 
umožňovat 

pohyb, musí 
iniciovat 

život města. 
Město je živý 
organismus.

(2)   Architektura 
petrifikuje  

kulturu.  
Architektura  

vytváří významy. 
Architektura  

dává možnosti, 
nikoli jistoty.  

Město je naše  
ochrana a náš 

potenciál,  
proto se musí  

neustále  
rozvíjet.

Preambule



Ne každý je nadán možností stavět. Těch, kteří mohou 
stavět, je strašně málo. A oni by to měli udělat, protože 
česká města jsou v zásadním deficitu. Já k tomu ještě 
dodávám, že ti, co nejsou nadáni možností stavět, 
by neměli mít právo stavění bránit. 
Plánovat město dnes v podstatě nelze. Existuje tolik 
omezení, že založit nové město je téměř nemožné. Ani to 
není potřeba, naše krajina již byla kolonizována. Města 
lze pouze přestavovat a omezeně rozšiřovat. Dvacáté 
století zabralo svojí modernistickou expanzí tolik místa, 
že ani za celé století jedenadvacáté ho nebudeme schopni 
účelně naplnit.4  Základním principem je proto jednoduché 
pravidlo: venku se nestaví. Hranice zastavitelnosti 
je nepřekročitelná, je to „první čára urbanismu“.5 
Takže stavme uvnitř a hodně a rychle.  

(1)   Můžeš-li 
postavit,  

udělej to! 
(2)   Stav uvnitř, 

vždy od  
středu,  

cti hranici 
města.

§ A

4
Viz motto soutěžního návrhu kanceláře koucky-arch.cz s. r. o.  

pro územní plán města Plzně z roku 2012, které má obecnou platnost: 
„Hranice měst stanovilo rozmařilé dvacáté století. Úkolem odpovědného 

století jedenadvacátého je tyto hranice udržet a smysluplně naplnit!“
5

Podrobněji k tomu viz Koucký, Roman. Elementární urbanismus.  
In: idem et. al. Kniha 2.0, elementární.urbanismus. 2 sv.  

Praha: Zlatý řez, 2006, s. 21–37.



(3)   Vždy cti 
uliční čáru 

a otevřenost 
parteru. 

(4)   Vchod a okna 
obracej  

do veřejného 
prostoru.

§ BStruktura města je tím, co město definuje. Správné 
pochopení a rozvíjení struktury zajišťuje zachování vysoké 
kvality veřejných prostranství. Zajišťuje živé město. 
Základem města je otevřený parter a interakce mezi 
(neveřejnou) budovou a (veřejným) prostranstvím před 
ní. Proto je důležitá uliční čára, „druhá čára urbanismu“.6 
Tato čára odděluje plochy veřejné, plochy trvalého řádu, 
od ploch neveřejných, ploch převážně soukromého 
proměnlivého a nevyzpytatelného chaosu.7

Pro správnou interakci řádu a chaosu je důležitá především 
orientace vchodů a oken, orientace tváře domu do ulice, 
náměstí, parku.  

6
Podrobněji k tomu viz Koucký, Roman. Elementární urbanismus.  

In: idem et. al. Kniha 2.0, elementární.urbanismus. 2 sv.  
Praha: Zlatý řez, 2006, s. 21–37.

7
K tomu blíže Koucký, Roman et al. Územní plán hlavního města Prahy. 
Metropolitní plán: koncept odůvodnění. Druhé upravené souhrnné vydání. 

Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014.



(5)   Vždy stav 
co nejblíže 

k sousedovi, 
nevytvářej 

mezery.
(6)   Postav dům 

vyšší, než  
je sousední  

vyšší.

§ CHustota a potenciál. To jsou hlavní kvantitativní ukazatele 
energie města. Musíme se vrátit k ekonomickému 
(a tím také ekologickému) principu uvažování a neustále 
hledat nový potenciál. Musíme využívat plochu města 
mnohem účelněji než dnes. Město se neustále zahušťovalo, 
proč by tomu mělo být do budoucna jinak? 
Výška je třetím rozměrem města. Město se zvedá 
v průběhu celé své historie.8 Vždy se mění více a rychleji 
výškové uspořádání města než jeho půdorysná stopa. 
Výškou se vztahujeme k tomu, co nás přesahuje. Výška by 
proto neměla být omezená. Nicméně se na standardu výšky 
dnes nejsme schopni shodnout. Proto navrhuji jednoduché 
pravidlo o výšce nového domu v závislosti na výšce domu 
vedlejšího, staršího. Bude tak zajištěn sice pomalý, ale 
stabilní růst města. 

8
 Podrobněji k tomu Koucký, Roman. Pražské veduty.  

Jak se dívat na (historickou) městskou krajinu. Praha: Institut plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy, 2018; idem. Pražské veduty. Dodatek / 

The Vedute of Prague. Supplement. Praha: Institut plánování  
a rozvoje hlavního města Prahy, 2019.



(7)   Vždy  
buď připojen, 

na všechno 
a na všechny.
(8)   Vytvářej sítě 

a systémy, 
čiň tak co 

nejúčelněji.

§ DInfrastruktura umožňuje život města, přestože mnohdy 
není vidět. Nikdo dnes nepochybuje o jejím významu, 
stejně, jako nikdo nepochybuje o významu vnitřních 
orgánů v těle. Infrastruktura ale není určující, určující je 
struktura definovaná předchozími paragrafy.9 
Těžko si dnes představit, že by někdo nebyl „připojen“, 
proto je nutné se tím zabývat. Dobré vazby zaručují dobré 
fungování celku. Propojují se „cesty“. Cesty lidí, zboží, 
informací. Ale i cesty „zvířat“ jsou pro život města důležité. 
Vše musí být propojeno do životaschopného systému. 
Kvalita života závisí na kvalitě vybavenosti města. Město 
na menší ploše musí mít chytřejší a tím také provozně 
levnější a bezpečnější infrastrukturu. 

9
K tomu blíže Koucký, Roman et al. Územní plán hlavního města Prahy. 
Metropolitní plán: koncept odůvodnění. Druhé upravené souhrnné vydání. 

Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014.



(9)   Nehovoř 
o udržitelnosti, 
ale pracuj tak; 

základem je 
vyváženost 

všeho.
(10)   Pamatuj,  

že město může 
být „chytré“ 

jen tak, jak 
chytří jsou jeho 

obyvatelé!

§ EPři psaní zákonů nelze pominout módní trendy, módní 
slova. Proto je poslední paragraf tak zásadní. Vyvážené 
řešení, které bere ohled na všechny oblasti života, je pro 
stavbu měst nepostradatelné, musí být samozřejmostí.10 
Už tím, že vždy muselo být samozřejmostí pro tak 
multidisciplinární obor, jakým je architektura. Důraz je 
nutné vždy dát na to, aby vyvážené bylo vše, nikoli pouze 
některé oblasti, které zrovna zajímají jen někoho. Stavba 
města nemůže být „korektní“, protože potom by město 
jednoduše přestalo fungovat, stejně, jako přestává fungovat 
politika a mediální prostor. Proto o vyváženém přístupu 
nemáme donekonečna mluvit, ale máme ho realizovat. 
Chytré město je zaklínadlo doby, způsob, jak oblbnout 
davy, jak prodat několik nových výrobků a zase 
donekonečna hovořit o dotacích. To, že dáme do lavičky 
zásuvku, ještě neznamená, že budeme mít chytré město. 
Chytré město je jen další logický krok k dokonalejší 
infrastruktuře. Proto se starejme raději o skutečné vzdělání 
obyvatel, než o detaily techniky (ta se přirozeně postará 
sama o sebe). Teprve s moudrými lidmi přijde moudré 
město. Proto město jako fenomén propagujme a učme 
všechny zase ve městě žít, učme se město číst a rozumět 
mu. Budou se nám potom lépe, jednodušeji a radostněji 
naplňovat první paragrafy tohoto krátkého zákona.

10
O vyváženosti zejména v plánování měst viz Koucký, Roman. 

Metropolitní rozhovory 2012/2016. Praha: Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, 2017; idem. Metropolitní rozhovory II., 2017/2018, 

Praha: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2019.



Rok s překrásným číslem 2020 
byl před svém začátkem rokem 
velkých očekávání. Tento rok 
je ale hned na své počátku 
poznamenán globální krizí 
a zpomalením běhu Světa. 
Svět se v první čtvrtině tohoto 
roku nebývale otřásl. Někde dříve 
a rychleji, jinde později a pomaleji, 
se Svět zastavil. Stalo se to velmi 
rychle a rozhodně nečekaně. 
Nebylo možné moc diskutovat. 
Zatím nemůžeme říci, jak vše 
dopadne, ale je jisté, že návrat 
možná bude složitější, než si 
teď vůbec dovedeme představit. 
Jak nepatřičné se nám dnes zdá, 
že si lidé ve filmech natočených 
jen před pár měsíci podávají ruce 
a líbají se na uvítanou…  

Možná že návratu normálního 
života společnosti, 
normálního života města, 
by bylo dobré pomoci trochou 
svobody. Ideální čas na zavedení 
nového „zákona o znovuožití 
měst“. Povolit smrtící 
byrokratické sevření narůstající 
zejména posledních několik 
desetiletí a hledat sílu v léčivém 
účinku okamžitého chaosu. 
Deterministického chaosu 
narůstání a proměňování města. 
Vrstvený řád našich měst 
nám to umožňuje. Přijměme 
tento řád utvářený staletími 
a vložme do něj svobodně chaos 
současnosti a budoucnosti. 
Chaos jako sílu znovuzrození. 
Možná že když nás přestanou 
zajímat nesmyslné požadavky 
na naše prostředí, dokážeme 
lépe vidět svůj vlastní život, 
a především tvořivou sílu lidstva, 
tvořivou sílu člověka…

Coda

Roman Koucký
/ na Slavnost vzkříšení 2020
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Myšlenka zásadní redukce plánování 
měst zrála skoro tři desetiletí a vyvrcholila 
na prahu jubilejního roku 2018.  
Poprvé byl text v úplnosti představen 
na Inventuře Urbanismu 2017.11 
Princip byl založen na nečekaném 
zavedení nového předpisu:  
„Od 1. ledna 2018 bychom vyřadili 
z provozu stavební zákon. Musí to být 
bez přípravy, protože kdyby to bylo 
s přípravou a diskutovali o tom, tak 
bychom se nedohodli (počkáme… někdy… 
až se na tom všichni shodneme), ale hlavně, 
všichni by se na to připravili. To nelze. 
Důležité je udělat to hned, důležitý je 
moment překvapení. Důležité také je, 
že po dobu platnosti univerzálního plánu 
nesmí nikdo nic přidat, ale ani nic ubrat“. 
Po pěti nebo deseti letech bychom 
vše vyhodnotili. Zjistili bychom, 
zda to bylo horší, nebo naopak lepší, 
než je současný stav, kdy postavit 
průměrně velký dům trvá více než deset 
let a z toho největší čas zabere získání 
různých povolení. Za pět nebo deset 
let by se nic dramatického nepřihodilo, 
ale ukázalo by se, zdali je vůbec plánování 
českého typu (tedy spíše soubor zákazů, 
než plánování) vůbec potřeba. Možná  
by se ukázalo, že město pookřálo  
a že okamžitě nabytá svoboda přinesla  
do našich měst mnoho krásných staveb. 

11
Roman koucký, „A co kdyby to neřídil nikdo…“,  

přednáška pronesená 24. 11. 2017 v rámci 8. ročníku konference  
Inventura Urbanismu 2017, FA ČVUT v Praze,  

a znovu pak 27. 11. 2017 v rámci přednáškového cyklu  
Reflexie architektúry 2017, FA STU v Bratislavě.


