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Když stojíte u zdejšího obecního úřadu
a rozhlédnete se kolem, připadáte si jako
v jiné zemi. Tak moc jsou tady veřejný
prostor a architektura srostlé, elegantní
a funkční. V moderních budovách tu sídlí
dvě mezinárodní vědecká výzkumná centra
zaměřená na laserovou techniku. Naproti
je citlivě rekonstruovaná budova základní
umělecké školy a o kus dál v opraveném
zámku luxusní hotel. A tak i když se zde
moderna potkává s historickými domy, nic
nebije do očí.
„V celé proměně Dolních Břežan nejde
o jednotlivé stavby, za něž získáváme ceny,
ale o celek, který se za peníze různých in-
vestorů podařilo skloubit,“ říká starosta
čtyřtisícové obce Věslav Michalik. Ve funk-
ci je už 15 let. A právě s jeho jménem a prací
je dynamický vývoj obce, na jejímž území
mimochodem leží i keltské opidum Závist,
spojen především.
Michalik je původně jaderný fyzik. Po ško-
le se věnoval výzkumu, později pracoval
v bankovnictví. O komunální politiku se
začal zajímat, až když se v roce 1999 přestě-
hoval do Dolních Břežan. Rychle se rozrůs-
tající obec tehdy postrádala dlouhodobou
koncepci. Na přelomu tisíciletí se proto na-
dechla k razantní proměně.
Díky spolupráci Michalikova týmu s reno-
movanými urbanisty vznikl projekt obce,
která svým obyvatelům i návštěvníkům
poskytuje vše potřebné, zároveň si však za-
chovává venkovského ducha. Vybudovalo
se tady nové náměstí a dva parky, otevřelo
se Regionální informační centrum keltské-
ho opida Závist s muzeem. Vznikl zde nový
hřbitov a před dvěma lety nová sportovní
hala. Významných investic se dočkaly zá-
kladní i mateřská škola, dopravní infra-
struktura, zdravotní středisko a technické
zázemí obce.
„Kvalitní architektura stojí víc, ale zase
víc přináší občanům. Kromě pocitu, že se
někde dobře cítí, nějaká místa častěji na-
vštěvují a užívají, se jim třeba i zhodnocují
jejich pozemky. Kvality veřejného prostoru
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si na Dolních Břežanech cení lidé nejvíce,“
vysvětluje Michalik.

Dolní Břežany byly až do začátku 90. let běžnou
zemědělskou vesnicí, která měla okolo tisícovky
obyvatel. Dnes je to moderní a atraktivní místo
pro život, kde se daří kvalitní architektuře. Jakou
roli jste sehrál v této proměně vy?

V oblasti architektury a urbanismu jsem
byl nepolíben. Jako vědec a později inves-
tiční bankéř jsem ale hodně cestoval, tak-
že jsem měl hodně navnímáno, jak může
vypadat kvalitní veřejný prostor. Druhým
zdrojem byli lidé z Fakulty architektu-
ry ČVUT v Praze, díky nimž jsem získal
základní orientaci a přehled o tom, jak
přemýšlet o architektuře. Nás v zastupi-
telstvu hodně ovlivnil profesor Miroslav
Baše, který patřil mezi mezinárodně uzná-
vané architekty, urbanisty a teoretiky ar-
chitektury. Třetím stěžejním momentem
v přerodu obce byla možnost vybírat si
z více architektonických návrhů. Oslovíme
pět šest ateliérů, kterým zaplatíme za zá-
kladní studii, a pak mezi nimi vybíráme
to nejlepší, nejnápaditější řešení. Teprve
poté, na přímou zakázku, ateliér tuto stu-
dii dopracuje. Soutěžíme pak jen samotné
projektové práce.

Museli jste o základním směřování obce přesvěd-
čovat hodně lidí?

Shoda občanů je v tomto směru veliká. Zá-
klad jsme položili v roce 2008, kdy jsme vy-
hlásili referendum o tom, že se nebude dále
rozšiřovat zastavitelné území bez souhlasu
občanů. Zároveň jsme odsouhlasili etapi-
zaci toho, co už naši předchůdci schválili.
Od roku 2000 totiž mají Dolní Břežany
územní plán pro osm tisíc lidí. My jsme ho
zredukovali na šest tisíc. Rovněž jsme ře-
šili, zda máme být pouze noclehárnou pro
tolik lidí, nebo se pokusíme vytvořit měs-
tečko tím, že výstavbu hodně rozprostřeme
v čase a investičně se budeme věnovat pře-
devším vybudování centrálního prostoru
a zvelebení vnitřku obce.

Vy jste původně jaderný fyzik. Jak jste se stal
starostou Dolních Břežan?

Už jako fyzik jsem měl sklony mluvit
do věcí nebo se angažovat. Deset let jsem
byl vědcem, jezdil po vědeckých konferen-
cích a psal odborné články. Na počátku
90. let jsem z vědy „zdrhl“ k bankovnictví
a tam pracoval 10 let. A právě tehdy jsem
se přestěhoval do Dolních Břežan, koupil tu
pozemek a začal chodit na schůze zastupi-
telstva. Naivně jsem si myslel, že bych teh-
dejším zastupitelům mohl třeba nějak radit.

Stáli o vaše rady?

Právě že ne. Protože tahle představa, že
někam budu chodit a šířit svoje moudra,
nefungovala, založil jsem sdružení nezá-
vislých kandidátů a hned v roce 2002 jsme
vyhráli volby. Vůbec jsem to tehdy nečekal.
Dva roky jsem se pak rozhodoval, zda se
mám věnovat svému tehdejšímu zaměst-
nání, tedy financím, nebo obci. Obojí dělat
nešlo. Zvolil jsem druhou možnost. Za ty
dva roky jsem zjistil, že práce v samosprá-
vě může přinášet velké vnitřní uspokojení,
když máte dlouhodobou vizi a dokážete ji
naplnit.

Moderní architekturu mnohdy veřejnost nepři-
jímá zrovna kladně. Kolikrát za rok slyšíte, že se
nějaká stavba někomu nelíbí?

Neregistruji, že by se někomu něco nelíbilo
nebo že by mu to přišlo ošklivé. Každopád-
ně když jsme kolem roku 2006 přišli s kon-
cepcí městečka s centrem, obchody a mís-
ty, kde se potkávají lidé, někteří občané
se báli, že ta „jejich“ malebná středočeská
vesnička zmizí. Že postavíme jenom byto-
vé domy a pak nic. Že vše ostatní, co slibu-
jeme, nebude. V roce 2009 se vybudovalo
a otevřelo nové náměstí, k tomu se založily
parky, takže i původně nevěřící uznali, že
to vypadá hezky. Tehdy jsme získali důvě-
ru většiny obyvatel v to, že se na veřejném
prostoru nemusí šidit. A taky jsme se nau-
čili jednat s developery, hodně jsme spolu-
pracovali s už zmíněnými architekty nebo

Věslav Michalik
(56)
starosta Dolních Břežan

Vystudoval Fakultu jadernou
a fyzikálně inženýrskou Českého
vysokého učení technického
v Praze. Je fyzik, pracoval jako
vědecký pracovník Akademie věd
ČR. Po odchodu z akademické
sféry působil řadu let ve finančních
institucích, nejprve jako finanční
analytik, později jako výkonný
ředitel a člen představenstva.
Od roku 2004 je starostou Dolních
Břežan a od roku 2012 zastupitelem
Středočeského kraje. Je ženatý, má
dvě dospělé děti.

Ještě koncem 90. let nebylo v Dolních Břežanech ani
pořádné centrum. Strašil tam areál zemědělského družstva
a vybydlený zámek po vojácích. Za posledních 15 let se ale
obec na jižním okraji Prahy změnila víc než mnohé jiné
za půlstoletí. Největší podíl na tom má její starosta Věslav
Michalik.
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studenty architektury, abychom pochopili,
co můžeme chtít, co je ekonomicky únos-
né. Naučili jsme se, že nejde o domy, ale
o veřejný prostor kolem nich. Proto jsme
tak úspěšní.

Chybí vám v Dolních Břežanech něco?

Pořád se vyvíjíme. Z větších akcí máme
před sebou rozšíření polikliniky a výstav-
bu parkovacího domu. Ten navrhoval archi-
tekt Zdeněk Fránek a bude opět zajímavý,
jeho fasádu ozdobí svodidla. Další plány
máme spojené spíš s rozšiřováním vědy
a výzkumu. Chceme, aby sem přicházely
další firmy, které budou navázané na stá-

vající výzkumné ústavy, případně aby Aka-
demie věd dále investovala. Připravuje se
rovněž rozšíření výzkumného laserového
centra ELI Beamlines. Mělo by z nás být
příjemné vědecké městečko.

Co je zásadní pro obec na kraji Prahy, aby se v ní
lidem dobře žilo?

Především politická stabilita, aby jedna
parta v čele obce vydržela osm, ideálně
12 let. Když totiž chcete udělat větší projek-
ty s vizí, střídající se politické reprezentace
málokdy udrží jednotný dlouhodobý směr.
A i když po nás přijde jiná parta, to, co jsme
dokázali, tu po nás zůstane.

Dolní Břežany jsou respekto-
vané za svůj územní rozvoj,
veřejný prostor i moderní
architekturu. Zleva: sportovní
hala (Sporadical, 2017),
základní umělecká škola
(Pavel Hnilička architekti,
2015), nový hřbitov (Zdenek
Sendler, 2016) a vědecká
centra HiLase a ELI Beamlines
(Len+k architekti, 2014, Bogle
Architects, 2015).
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