
Ing. arch. Petr Lešek

1. místopředseda představenstva
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Budování „Chytrých čtvrtí“

Role architektů a České komory architektů

Seminář SMOČR v cyklu Smart City



Co je to „Chytrá čtvrť“

Města a obce jsou základní jednotky sídelní soustavy. 

Jsou základem organizace lidské společnosti.

Měla by být odolná a udržitelná s celkovým plánem.

Mají části se specifickým charakterem.

Při vědomí celku obce je vhodné při rekonstrukcích a 

nové výstavbě postupovat po těchto částech – čtvrtích.

Pilotní projekty komplexně řešených nových čtvrtí se 

nazývají „chytré čtvrti“.



Proč komplexní řešení

Na rozdíl od jednotlivých inovací přináší komplexní 

řešení dlouhodobě levnější a udržitelnější řešení.

Komplexní přístup umožňuje zapojení občanů.

Koordinace umožňuje synergii.

Komplexní řešení ale vyžadují intenzivnější přípravu, 

projektování, řízení a správu. Nestačí nakoupit inovativní 

výrobek.



Úloha architektů

Jsou odborníky v plánování území, obcí, krajiny i staveb.

Jejich základním postupem je právě komplexní přístup.

Mají lokální znalost – ideálně jako městští architekti.

Mají znalost zahraničních i českých inovativních řešení.

Umí si vyměňovat zkušenosti.

Mají podporu České komory architektů.



Architektonická soutěž
výběr z předložených návrhů je jediný způsob jak 

efektivně a transparentně řešit komplexní úlohy

participace

zadání

porota

čas

ocenění

Obytná čtvrť Dvorce

Tábor

NormA, Sporadical

soutěž 2021



Městský architekt
koordinátor dlouhodobého komplexního rozvoje obce 

včetně tématu chytrých řešení

Klášterní zahrady v Litomyšli

městský architekt

Zdena Vydrová

autoři projektu

Radko Květ, Václav Babka,

Zděněk Sendler

soutěž 1997, realizace 2000



Česká komora architektů
Samosprávná organizace zřízená zákonem 

Koordinuje a kontroluje činnost architektů

Nastavuje standardy výkonu profese

Je odborným partnerem samospráv a státu

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, …)





Seznam městských architektů ČKA



Mapa městských architektů ČKA



Podpora tématu MA

Brožura pro samosprávy

a konzultační podpora

při výběru MA

Kodex městského architekta

(pracovní skupina Urbanismus)



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 samospráv a ČKA

Děkuji za pozornost
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