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Cílem nadace Architectuur Lokaal je působit přímo na ve-
řejné a soukromé investory. Její činnost je založena na pře-
svědčení, že kvalita architektury má přímý vliv na kvalitu
života a obecné blaho v prostředí vzniklém stavební činnos-
tí, tzv. vystavěném prostředí. Volí postup i na nizozemské
poměry ojedinělý: snaží se zlepšovat úroveň architektury
prostřednictvím investorů. Pomáhá investorům, zejména
místním samosprávám, vyzískat to nejlepší, co jim architek-
ti mohou nabídnout. Místní úřady dělají klíčová politická
rozhodnutí týkající se stavební činnosti, kde je důležité roz-
hodovat se strategicky a na základě kvality.

CELOSTÁTNÍ RÁMEC
Národní politika architektury (jako oficiální dokument) byla
v Nizozemsku formulována před 17 lety společným úsilím
Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. Tato
celonárodní koncepce zahrnuje mimo jiné investice do
architektonického vzdělávání a finanční podporu sítě ne-
závislých (nestátních) národních architektonických orga-
nizací.1 Konkrétní infrastruktura se skládá z Nizozemského
institutu pro architekturu (národní sbírky, expozice, veřejné
služby), dvou národních architektonických fondů: Stimulač-
ního fondu pro architekturu a Nizozemské nadace pro vizu-
ální umění, design a architekturu (individuální projekty,
podpora architektů), Berlage Institutu (postgraduální vzdě-
lávání na mezinárodní úrovni), soutěže Archiprix (absol-
ventské projekty) a soutěže Europan (mladí architekti).
Rolí nadace Architektuur Lokaal jako součásti této sítě je
podporovat informovanost a kulturní povědomí investo-
rů, zvláště ve veřejném sektoru, protože právě úředníci
místních samospráv jsou zodpovědní za zásadní moment
v procesu stavebního řízení, totiž vydání stavebního po-
volení. Ústřední vláda sama se snaží jít místním samos-
právám příkladem tím, jakým způsobem rozhoduje o za-
dání a provedení státních stavebních zakázek. Vláda
navíc každý rok uděluje ocenění pro investory v oblasti sta-
vebnictví mimo státní sektor. Ve státní politice architektury
hraje v Nizozemsku významnou a specifickou roli Vrchní
státní architekt,2 což je pozice s mandátem v délce až 5 let,
do které je pravidelně jednou za několik let královským

dekretem jmenován některý ze zkušených nizozemských
architektů. 

LOKÁLNÍ RÁMEC
Vytvoření národní politiky architektury v roce 1993 vyža-
dovalo vyvinout aktivitu nejprve na místní úrovni, protože
v Nizozemsku má ústřední vláda na většinu stavebních
zakázek minimální vliv, a ani národní politika architektury
neopravňuje stát, aby diktoval místním orgánům, jak mají
stavět. Za stavební činnost jsou zodpovědné místní samos-
právy a ty také stanovují měřítka její kvality. Vláda jim na-
bízí podporu a pokouší se je stimulovat tím, že pomáhá
udržovat kulturní infrastrukturu, do které patří i nadace
Architektuur Lokaal. Lokální politika architektury je tedy
velice důležitá, protože právě místní samosprávy činí ta
nejdůležitější rozhodnutí, a to ve třech oblastech:
1. dohlížejí na dodržování stavebních předpisů;
2. realizují vlastní stavební projekty;
3. definují vlastní kulturní politiku, která se orientuje na

místní rozvoj a cestovní ruch.

SOUČASNÝ VÝVOJ
Formálně sice význam místní samosprávy během posled-
ních patnácti let narůstá, v praxi se však bohužel její vliv
stále snižuje – je totiž při narůstající komplikovanosti roz-
hodovacích procesů stále více závislá na odborných fir-
mách. Svůj vliv mají i periodické personální obměny na
úrovni zastupitelů i úředníků. Developeři a bytová družstva
si zatím vybudovali silné expertní zázemí. Samotný proces
výstavby vyžaduje větší spolupráci veřejného sektoru, sou-
kromých investorů a architektů. V tomto směru je vysoká
odborná úroveň projektů soukromých společností pozitiv-
ním rysem, má však i svou stinnou stránku. Tím, jak ko-
merční subjekty posilují, slábnou veřejné instituce. Projek-
ty se zvětšují, zkušení odborníci veřejné instituce opouštějí
a přecházejí do soukromého sektoru. Místní samospráva je
pak stále méně schopna vyjednávat se soukromými inves-
tory jako rovný s rovným. Tím se oslabila i pozice nizozem-
ských architektů. Architekti přicházejí stále méně do styku
s těmi, kdo skutečně určují veřejnou politiku, a jejich vliv
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Architekti se setkávají se základní neznalostí stavební problematiky u svých klientů, potenciální sta-
vebníci se naopak nemají kam obrátit o radu. Vzorovým příkladem řešení tohoto problému je Nizozem-
sko. Nadace Architectuur Lokaal je nezávislé celostátní expertní a informační centrum, které vzniklo
v roce 1993 jako platforma pro uplatňování politiky architektury. How to Build a Bridge between
Investors and Architects / Architects often come across their clients’ basic lack of knowledge in building
industry issues; at the same time, potential builders have nowhere to turn for advice. The Netherlands
serves as a model for resolving this issue. Architectuur Lokaal is a national independent expert and
information centre, founded in 1993 as a platform for implementing the architecture policies.
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1 centrum nadace Architectuur Lokaal –
jeho vstupní část s probíhajícím setkáním
v pozadí

2 setkání „24/7“ v centru Architectuur
Lokaal je setkáním nové generace
architektů, developerů, stavitelů 
a vládních úředníků v oblasti architektury
a územního plánování; jejich věk je od
24 do 37 let a pracují 24 hodin denně 
7 dní v týdnu
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1 Nizozemská vláda používá tento systém
nepřímé podpory i v dalších oblastech
veřejné sféry, jako jsou kultura a umění.

2 Tato pozice byla poprvé ustanovena již
v roce 1806. Nyní, od 15. srpna 2008,
je jí architektka Liesbeth van der Pol.
http://www.rijksbouwmeester.nl.
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se potom v podstatě redukuje pouze na řešení estetické
stránky soukromých projektů, místo aby se věnovali obec-
nějším otázkám kvality architektury. Postavení architekta
jako koordinátora celého stavebního procesu je v Nizozem-
sku minulostí. A i v Nizozemsku začala na stavební průmy-
sl dopadat současná ekonomická krize. Součástí nové po-
litiky architektury je snaha vlády čelit klesajícímu vlivu
architektů tím, že je zapojuje do procesu rozhodování
o státních zakázkách od jeho samotného začátku – napří-
klad tím, že dostávají právo podílet se na hlasování už při
rozhodování o nových stavebních projektech. Účinnost to-
hoto postupu je však nejistá. V každém případě v porovná-
ní s padesátými a šedesátými lety 20. století ztratila místní
samospráva zásadním způsobem vliv na architekturu. V po-
sledních letech vzrůstá potřeba mnohem efektivněji propo-

jit tři výše zmíněné oblasti činností místních orgánů. Aktu-
álními otázkami dneška tedy jsou: Jak využívat politiku
architektury jako součást budování strategie místního roz-
voje? Jaká jsou klíčová témata? Pak je tu také otázka ve-
řejné podpory: Jaké jsou možnosti zapojení obyvatelstva
bez podkopání odpovědnosti místní samosprávy? A koneč-
ně odborné otázky: Jak posílit vnitřní vazby na místní úrov-
ni, například mezi architekturou a krajinou? Jak zajistit,
aby samosprávy své kroky konzultovaly s těmi správnými
odborníky?

MÍSTNÍ CENTRA PRO ARCHITEKTURU
Místní centra pro architekturu, která pracují přímo v terénu,
mohou hrát při hledání odpovědí na tyto otázky zásadní roli,
zvláště pokud je diskuze o nich veřejná. Centra jsou nezávi-
slá, většina z nich funguje na principu podpory od občanů

a sponzorů, kromě toho mohou požádat některou z nizo-
zemských architektonických nadací o dotaci. Většina z nich
se snaží vtáhnout do diskuze o kvalitě lokální architektury
a krajiny místní veřejnost. Nadace Architektuur Lokaal se
jako nadřazená instituce na národní úrovni už patnáct let
věnuje koordinaci neformální výměny zkušeností mezi
místními centry. S postupnou profesionalizací lokálních in-
stitucí a s rozvojem internetu se však začíná i její role mě-
nit. Po prvotní fázi zavádění principů zapojení obyvatel do
procesu výstavby již nyní převládá spíše poradenství jed-
notlivým centrům v konkrétních otázkách. Fakt, že se poda-
řilo participaci veřejnosti v předchozích dekádách již pevně
zakotvit, se dá považovat za zcela konkrétní výsledek zavá-
dění domácí politiky architektury.

PERSPEKTIVA A KONTINUITA
Koncept národní politiky architektury se postupně začal
prosazovat nejen v dalších zemích Evropské unie či šířeji
Evropy, mezi jinými v Portugalsku, Turecku, Švýcarsku,
České republice, Chorvatsku, Estonsku, Finsku, Skotsku
nebo Irsku, ale také zcela mimo Evropu, v Kanadě a Jižní
Koreji. Díky tomu vzniká zajímavá možnost vzájemné výmě-
ny zkušeností. Nadace Architektuur Lokaal přišla s progra-
mem PANORAMA EUROPE, v jehož rámci probíhají setkání
nizozemských politiků, architektů a investorů s jejich pro-
tějšky z dalších zemí EU. Témata a program jsou koncipová-
ny společně a zaměřují se na okruhy problémů, které dané
země sdílejí. V posledních letech proběhlo setkání se zá-
stupci z Německa, Flander a Skotska.

ZÁVĚR
Ohniskem zájmu nadace Architektuur Lokaal nadále zůstá-
vá především vlastní činnost v národním kontextu, tedy
podpora přímých kontaktů mezi místními samosprávami
a architekty. Tyto kontakty byly v posledních letech spíše
oslabovány snahou politiků přenášet zodpovědnost za vy-
stavěné prostředí na soukromé developery a rostoucí rolí
právních expertů ve výběrových řízeních na partnery sa-
mospráv v procesu výstavby. V Nizozemsku je tento trend
ospravedlňován zaváděním evropské legislativy v oblasti
zadávání zakázek a obchodní soutěže. V přesvědčení, že
realizace regulérních výběrových řízení je možná i bez toho,
že by je místo politiků řídili právní experti, jsme se rozhodli
jít ve svých aktivitách za rámec platformy pro politiku archi-
tektury a vytvořili jsme snadno dostupné informační inter-
netové centrum. Ve spolupráci s úřadem Vrchního státního
architekta, profesními organizacemi architektů, místními
úřady a developery vznikl jednoduchý softwarový nástroj
nazvaný „Kompas pro výběrová řízení a soutěže“,3 který
mohou místní úřady jednoduše používat při výběru archi-
tektů i developerů. Tento systém nejen usnadňuje formální
přípravu výběrového řízení, ale je navržen tak, že klade dů-
raz na význam kulturních aspektů celého procesu. Slouží
jako vodítko, v technickém slova smyslu jako průvodce pří-
pravou a provedením soutěží a výběrových řízení.
Překlad z angličtiny: Miloš Rejsek

3 www.ontwerpwedstrijden.nl

Příspěvek byl ve stručnější podobě 
přednesen 18. dubna 2009 
v Kongresovém centru v Praze v rámci
konference EFAP, pořádané Českou
komorou architektů ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
jako součást českého předsednictví
v Radě EU. 

ARCHITEKTUUR LOKAAL je nezisková
organizace, nezávislá nadace,
bez jakýchkoli formálních vazeb na stát.
V době založení měla jednoho 
zaměstnance a roční rozpočet 
100 000 EUR, který byl plně pokryt
příspěvkem z fondu národní politiky
architektury. V současné době má sedm
zaměstnanců na plný úvazek a rozpočet
1 milion EUR ročně. Čtyřicet procent
rozpočtu získává od Ministerstva kultury
a Ministerstva pro místní rozvoj, šedesát
procent poskytováním placených služeb –
klienti jsou ochotni za poskytované
konzultace a informace platit. Přestože
organizačně funguje jako komerční firma
(projektová organizace), hlavním cílem
stále zůstává propagace kulturních 
hodnot, čímž se zásadně liší od běžných
komerčních konzultantů. Případný zisk
je použit k rozjíždění programů v dalších
tematicky relevantních oblastech.
www.arch-lokaal.nl  

MÍSTNÍ CENTRA PRO ARCHITEKTURU
V roce 1993 byla v Nizozemsku jen čtyři
místní centra. Dnes počet místních
a regionálních center stoupl na padesát,
jedno tedy připadá na 320 000 obyvatel.
Každé centrum má svébytnou historii,
vedení, partnery i program. Vznikala
nezávisle na sobě a nemají žádné 
oficiální společné zastřešení. 
www.arch-lokaal.nl/architectuurcentra

CILLY JANSEN založila v roce 1993
nizozemské expertní a informační
architektonické centrum pro investory
pod názvem Architektuur Lokaal. V roce
1997 iniciovala v rámci centra založení
Kanceláře pro architektonické soutěže,
která pomáhá veřejným a soukromým
investorům (ať už na požádání nebo
bez) rozhodovat se při výběru designérů,
architektů a developerů.

3 Boost! / seminář v centru Architectuur
Lokaal pro zaměstnance v rozhodovacích
funkcích veřejného sektoru v oblasti
architektury a územního plánování

4 knihovna v centru Architectuur Lokaal
není veřejná, ale partneři ji mohou
navštěvovat na vyžádání
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