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1.

Příjmení:

Říha

2.

Jméno:

Martin

3.

Titul:

Ing. arch.

4.

Vzdělání

VŠ

Vzdělání
1993-Akreditační zkouška MŽP

Dosažený stupeň
autorizace pro posuzování vlivů na životní
prostředí MŽP

1987-1989
postgraduál „Urbanismus a územní plánování“, ČVUT Praha
Fakulta architektury
1977 - 1978
mezioborový postgraduál, ČVUT Praha, Stavební fakulta
1962 -1968
ČVUT Praha, Stavební fakulta
1959-1962
Střední všeobecně vzdělávací škola v Děčíně.

Diplom

5.

Diplom
Ing. arch.
Maturita

Jazykové schopnosti: (1výborné; 5 - základní)
Jazyk

čtení

mluvení

psaní

čeština

1

1

1

ruština

5

5

5

slovenština

1

3

3

angličtina

4

5

4

1.

Členství v profesionálních organizacích: od r.1994 dosud člen Asociace pro
urbanismus a územní plánování

2.

Jiné schopnosti: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.

Současná pozice: místopředseda neziskové organizace , konzultant

4.

Relevantní zkušenosti:
 zkušenosti s tvorbou a diseminací mezi-profesně zaměřených vzdělávacích
produktů,
 autor přednášek a vzdělávacích textů pro technické, humanitní i přírodovědné
školy,
 celostní chápání problematiky využití území v environmentálních, sociálních i
ekonomických souvislostech
 schopnost mezioborové komunikace
 detailní znalost problematiky územního plánování a rozhodování

5.

Specifická zkušenost v regionu: Náměstek ministra životního prostředí, ředitel odboru
ministerstva životního prostředí, gestor několika právních úprav, spolupracovník na
přípravě řady klíčových vládních rozhodnutí a na přípravě důležitých posudků a
expertních analýz, .

6.

Jiné dovednosti: MS Office, PowerPoint, NERO, Excel, řidičský průkaz B+M
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Profesionální zkušenosti

Od-do
Dodnes
od1993
20102004

2004 2000
2004 2003
2000 1993
1993 1992
19901992

společnost
STUŽ

pozice
člen

Útvaru rozvoje
hlavního města
Prahy

Vedoucí
oddělení SEA

MŽP odbor
posuzování vlivů
na životní prostředí
Institut veřejné
správy Benešov
Terplan a. s

Ředitel odboru

Ministerstvo
hospodářství
(MMR)
Ministerstvo
životního prostředí

Externí lektor

Externí lektor pro životní prostředí

Náměstek
ředitele
Ředitel odboru
regionálních
pracovišť
2. náměstek
ministra

Zodpovědný za plnění, kvalitu a ekonomii plnění
projektové činnosti organizace
Zodpovědný za funkci a výstupy regionálních pracovišť
úřadu

19891990

Terplan s. p

urbanista
projektant

1978 1989

KNV Ústí nad
Labem, oddělení
územního
plánování na
odboru územního
plánování

odborný
referent, později
jako vedoucí

19751978

ONV Děčín, odbor
výstavby a
územního
plánování

vedoucí
oddělení

19711975

ONV Děčín, odbor
výstavby a
územního
plánování
Útvar hlavního
architekta ONV
v Děčíně

referent

19691971

náplň
Příprava stanovisek a další aktivní činnost ve
Společnosti pro trvale udržitelný život
Působil v roli pořizovatele SEA 6. vlny změn územního
plánu pro Prahu, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
nového Územního plánu Prahy, zpracovatele SEA
Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy a
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj u Zásad
územního rozvoje Prahy jako kraje. Připravil stanoviska
Prahy jako kraje k SEA celostátních a krajských
koncepcí pro představitele samosprávy.
Koordinace a řízení odboru posuzování vlivů koncepcí
na ŽP

projektant
urbanista

Byl zodpovědný za sekci s 9 odbory pro věcnou
problematiku ochrany ŽP, pracoval na přípravě nových
zákonů o ochraně přírody a krajiny, o ovzduší,
o odpadech, o lesích, o Státním fondu životního
prostředí, o České inspekci životního prostředí, o
posuzování vlivů na životní prostředí, o výkonu povolání
autorizovaných architektů, stavebních inženýrů a
techniků činných ve výstavbě a na vytváření struktury
státní správy na úseku životního prostředí jak v centru,
tak po zrušení krajů na okresech. Podílel se na
dopracování „Zprávy o stavu životního prostředí v ČSR“,
Program ozdravění Severočeského kraje, Sokolovska
a Ostravska - Karvinska. Připravoval usnesení vlády
o územních ekologických limitech těžby uhlí.
Práce na „Koncepci urbanizace a dlouhodobého vývoje
osídlení ČSR“. Spolupodílel se na „zrovnoprávnění“
přírodních složek prostředí v těchto pracích, na vyvíjení
„územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES)“
a jejich začlenění - nejdříve jen do územně plánovacích
podkladů a posléze jako povinnou a závaznou součást i
do územně plánovací dokumentace.
V úloze pořizovatele se podílel na přípravě územních
plánů velkých územních celků Litoměřicka, Libereckojablonecké aglomerace, Českolipska, změny územního
plánu Severočeské hnědouhelné pánve z roku 1985, ale
také Studie sociálně-ekonomického rozvoje a obnovy
Krušných hor Vedoucí oddělení územního plánování
OÚP Svč KNV Ústí n. L. Člen komisí památkové péče,
ochrany přírody a životního prostředí
Zodpovědný za vedení, provoz, za práci pracovníku
oddělení a plnění úkolů úřadu, (zejména podklady pro
děčínské části CHKO Lužické hory, České středohoří a
Labské pískovce, práce v komisích, realizace území
řízení a vydávání rozhodnutí atd.) Člen komisí
památkové péče a ochrany přírody ONV Děčín a
Poradního sboru pro ochranu ZPF ONV Děčín
Zodpovědný za dílčí úkoly

Zodpovědný za dílčí části projektů

 Léta působí také jako příležitostný externí lektor na Fakultě stavební ČVUT - Katedře měst a
regionů, na České zemědělské univerzitě - Fakultě lesnické a životního prostředí, na
Přírodovědecké fakultě a na fakultě humanitních studií University Karlovy, v minulosti i na
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Institutu veřejné správy v Benešově u Prahy. Působí jako oponent diplomních prací na Stavební
fakultě ČVUT, České zemědělské universitě v Praze Suchdole, na Fakultě sociálních věd UK
v Praze, je také stálým členem komise pro obhajoby disertačních a doktorandských prací na FA
ČVUT v Praze.

13. Jiné relevantní informace
Ocenění za životné přínosy ochrany životního prostředí
Držitel Ceny Josefa Vavrouška za celoživotní úsilí v ochraně životního prostředí při územním plánování,
udělovanou Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství (2010),držitel Ceny Ivana Dejmala za celoživotní
úsilí při ochraně české krajiny (2015).

Účast v expertních skupinách
dodnes
od 2001
2004 - 2000

Legislativní a výkladová komise MŽP

2004 - 2002

Komise pro ověřování zvláštní způsobilosti při MŽP

1998 - 1996

Evropská cena Henryho Forda za obnovu životního prostředí
a kulturního dědictví“ pro EKLEKTIK Communications, s.r.o.
Výkonný výbor Hospodářské a sociální rady pánevní oblasti
Severních Čech
Dozorčí rada Grantové agentury ČSAV

1992 - 1991
1992 - 1991

Vědecká sekce Rady Správy Krkonošského národního parku

Člen vědecké sekce rady
Člen komise
Člen KOMISE
Odborný porotce
Člen výboru za MŽP
Člen rady za MŽP

Přehled publikační a vědecké činnosti a odborných prací v oblasti územního plánování
a ochrany životního prostředí
2011
2010
2010
2009 a
2008
2008
2008
1999
2008
2008 2005
2006
2006
2005
2005 a
2004
2002 až
2006
2005
2005
2005 2004
2004 a
2001
2004

Kapitola „Regulační a územní plánování, ochrana přírody a krajiny“ do publikace „Ochrana
přírody a krajiny v ČR“ - Univerzita Palackého v Olomouci - 2010
Příspěvek do sborníku Hluboká ekologická stopa“ k 75. narozeninám B. Moldana - COŽP - 2010
Návrh stanoviska Komise životního prostředí Akademie věd ČR k problematice územních
ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi - (přijato – 2010)
Oponentní posudky projektu VaV „E-learning“ Centra pro otázky životního prostředí Univerzity
Karlovy v Praze - 2008 a 2009
Příspěvky do sborníku „Stopa Ivana Dejmala a my“ - STUŽ - 2008
Zpracování kapitoly „Územní plánování a rozvojové regulativy“ do reprezentativní publikace
Správy KRNAP „Krkonoše“
„Návrh indikátorů udržitelného rozvoje pro Krkonoše““ - 1999 (pro občanské sdružení „Člověk a
Krkonoše“)
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro Zásady územního rozvoje hlavního města
Prahy - (spol. s kol. ÚRM Praha) - 2008
Zpracování Vyhodnocení SEA „Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy“ pro ÚRM
Praha
Kapitola „Kam kráčí dosud mučená krajina Podkrušnohoří a východního Krušnohoří“ v publikaci
„Proměny Sudetské krajiny“ - Antikomplex - 2006
Autorská spolupráce na „Vizi Krkonoš 2050“ - Správa KRNAP + Sdružení krkonošských obcí
Publikace „Limity těžby v SHP“ (spolu s Ing. Ivanem Dejmalem, RNDr. Janem Markem, CSc.,
Ing. Marií Lafarovou, Ing. Jaroslavem Stoklasou, CSc., Ing. arch. Zdeňkem Stáhlíkem, Petrem
Pakostou) - 2005
Expertní posudky územních plánů a dalších rozvojových dokumentů měst Mladá Boleslav,
Vsetín, Litoměřice, Hodonín, Třebíč z hlediska dlouhodobé udržitelnosti pro projekt „Zdravá
města“
Oponentní posudky pětiletého výzkumného úkolu „Proměny urbanismu“ Ústavu urbanismu
Fakulty architektury ČVUT Praha pro MŠMT - 2001 - 2005
Zpracování stanoviska k soutěžním návrhům objektu nové poštovny na Sněžce pro Správu
KRNAP
Zpracování „Posudku PD Terasového domu s garážemi v Peci pod Sněžkou z hlediska vztahu
architektury ke krajinnému rázu a původní zástavbě lokality“ pro Správu KRNAP
Autorská spolupráce na Vyhodnocení SEA krajských energetických koncepcí Jihočeského,
Středočeského a Pardubického kraje - VIP + CityPlan Praha
Autorská a redakční spolupráce na „Metodice posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí SEA“ pro MŽP (obojí vyšlo v edici Planeta 2001 a aktualizace v roce 2004)
Autorská spolupráce na „Metodice EIA a SEA pro lokality NATURA 2000“ - REC ČR 2004
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Autorský a redakční podíl na publikaci „Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a SEA“ nakladatelství Raabe 2002
Zpracování Vyhodnocení SEA „Střednědobé strategie rozvoje dopravy, spojů a pošt ČR do roku
2010“ -Terplan a. s. pro MDS ČR - 1999 (spolu s Ing. Marií Wichsovou)
Autorská spolupráce na „Metodice hodnocení krajinného rázu“ - AOPaK 1998 (Ing. Igor Míchal a
kol.)
Oponentní posudek k „Metodice hodnocení krajinného rázu“ Ing. arch. Jiřího Löwa -1993 (pro
Radu vysokých škol České republiky)
Zpracování literárního podkladu a spolupráce na scénáři filmu „Bludný kruh“ o devastaci Svč.
kraje těžbou, energetikou a průmyslem - Synergia Film 1992
Autorský podíl na publikaci „Kulturní krajina - aneb proč ji chránit?“ - MŽP 2000 (PhDr., MUDr.
Tomáš Hájek, PhD a kol.)
Autorský a redakční podíl na materiálu „Program ozdravění životního prostředí Svč. kraje na léta
1991 - 95 s výhledem do roku 2000“ (MŽP 1991 - schváleno vládou ČR)
Autorský a redakční podíl na „Programu ozdravění životního prostředí v České republice na léta
1991 - 2000“ - MŽP 1991 („Duhový program“ - RNDr. Bedřich Moldan a kol.)
Autorský a redakční podíl na knize „Životní prostředí České republiky“ - Akademia 1990 („Modrá
kniha“ - RNDr. Bedřich Moldan, CSc. a kol.)
Rozklad proti plánovanému postupu těžby uhlí Velkodolu ČSA v prostoru Jánský vrch - Jezeří
(spolu s RNDr. Janem Markem, CSc.) - 1989
Publikace „Analýza potřeb bytové výstavby v Svč. kraji do roku 2000“ - 1989 - diplomní práce do
postgraduálu UaÚP
Publikace „Dynamika hydrologického a spotřebního cyklu vody v ČSSR v období 1970 - 2000“
(spolu s Ing. Evou Haladovou) -1977 - diplomní práce do postgraduálu OŽP
Výstava a sborník doporučených projektů „Rodinné domky“ (spolu s Ing. arch. Františkem
Schambergerem a Ing. arch. Alešem Höllem) - ÚHA ONV Děčín - 1970



Desítky článků v denním i odborném tisku (Urbanismus a územní plánování, Urbanismus a územní
rozvoj, Planeta, Ochrana přírody, Doprava, Vodní cesty, Nika, Lidové noviny, MF Dnes,
Severočeský deník, Stavebnictví a interiér, Bulletin České komory architektů, Zpravodaj Obce
architektů, Zpravodaj EIA/SEA, Zpravodaj STUŽ, Bulletin Asociace pro urbanismus a územní
plánování, Krkonoše + Jizerské hory, desítky vystoupení v besedách v Českém rozhlase a České
televizi, v české redakci rozhlasu Svobodná Evropa



Desítky přednášek o životním prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí pro nejrůznější
subjekty (např. CPkP, REC ČR, ČZU v Praze, Centrum pro otázky ŽP UK v Praze, Informex
Teplice, MěÚ Litvínov, Calla České Budějovice, STUŽ, Česká společnost krajinných inženýrů při
ČSSI, Institut Jana Pernera OPS Pardubice, Občanské sdružení Člověk a Krkonoše, Nadace
Heinricha Bölla, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Praha, Ústav pro ekopolitiku Praha, Zelený
kruh, Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze 10, pro MŽP na Ekofilmu ad.)

4

