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A s o c i a c e p r o u r b a n i s m u s a ú z e m n í p l á n o v á n í ČR

Město a region na prahu
3. tisíciletí

V

e dnech 22. až 24. dubna 1999
se v Olomouci, pod záštitou
ministra pro místní rozvoj prof. ing.
Jaromíra Císaře, CSc., a olomouckého primátora ing. Martina
Tesaříka, koná 3. mezinárodní
urbanistické sympozium, pořádané
Asociací ve spolupráci s městem
Olomoucí, S Českou komorou
architektů, Společností pro zahradní
a krajinářskou tvorbu a Ústavem
územního rozvoje.
Sympozium je orientováno především na otázky související v ČR
s obnov ou regionální (krajské)
správy.
Bližší údaje najdete na přiložené
přihlášce, která je kopírovatelná pro
případné další zájemce o účast.

Logo Asociace

K

tvorbě grafické a typografické
jsme Vás vyzvali v minulých
Aktualitách. Sešlo se celkem čtrnáct
návrhů od sedmi autorů. Všem, kteří
měli nápad i čas ho zhmotnit
a zaslat, velmi děkujeme. Vítězný
návrh, jehož autorem je Milan Košař,
Vám představujeme v hlav ičce
těchto Aktualit.

Město a strom

Č

eská komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě pořádá letos už čtvrtý
ročník celostátní konference “Městské inženýrství Karlovy Vary ‘99”,
které se bude konat 25. června 1999
v lázeňském sanatoriu Thermal.
Základním
tématem
této
konference je “Město a strom”.
S dotazy či žádostí o přihlášku je
možné se obrátit na Zdenku a Jiřího
Lodrovi, kteří akci organizačně
zabezpečují. Jejich adresa je Rovná
84, 362 63 Dalovice, telefon a fax
(017) 27371.

Göteborg - Drottningtorget (Královské náměstí)

Řešení životního prostředí na příkladu severských zemí

D

á se předpokládat, že když se
obory, jako je ekologie,
zahradní architektura a urbanistika,
vhodně prolínají, měl by z toho vzejít
projekt splňující současné požadavky na životní prostředí. Měl by
to být projekt ekologický, s vhodnou
estetickou úrovní, vhodně začleněný
do krajiny nebo okolí a funkčně
splňující potřeby současné společnosti. Především v severských ze-

mích lze vidět vhodné příklady
realizace takovýchto projektů, v zemích s pověstným ohleduplným
přístupem ke stávající zeleni při
zřizování staveniště a nové zástavby. Studijní zájezd s názv em
MODERNÍ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA SEVERSKÝCH ZEMÍ by
takov éto příklady měl ukázat.
K pořádání studijní cesty dochází
v návaznosti na výstavu “Současná
1
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dánská zahradní a krajinářská
architektura”, která se uskutečnila
minulý rok v Praze, Brně a Českých
Budějovicích.
S t u d i j n í z á j e z d MODERNÍ
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA SEVERSKÝCH ZEMÍ vede z Prahy do
severního Německa, Dánska (Kodaň), Norska (Oslo, Lillehammer),
Švédska (Göteborg, Stockholm),
Finska (Helsinky) a zpět lodí přes
Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Polsko,
Ostravu a Brno do Prahy. Do programu jsou zařazeny:







ekologické zahradní prvky biotopy, osázené střechy, kořenové čističky,
střešní zahrady,
sadovnická tvorba a řešení
městských parterů moderních
urbanistických celků,
soudobá řešení městských
parterů v historických centrech,
krajinářské a ekologické projekty,
obnova parků z minulého století a starších.

Jako příklad uvádím několik míst,
která jsou na programu:
RENATUR - Ruhewinkel u Kielu
(severní Německo) - návštěva firmy
provádějící řadu let ozeleňování
střech, biotopy - rybníčky, biologické
čističky a pod.
Odborný prův odce od f irmy
RENATUR nám ukáže:
Vzorové lesní rybníky - tůňky,
štěrkové rybníky, přírodní zahradní
rybníky - rybníčky, a to o velikostech
2 až 2 000 m2.
Biologickou čističku za použití
bažinných rostlin pro 10 EO
(ekvivalentních obyvatel), pokusnou
čističku pro 15 EO, pískový filtr,
nevětranou čističku odpadních vod
(ČOV) pro 100 EO a osázenou ČOV
pro 500 EO. (Firma sama argumentuje, že ČOV pro 500 EO, která
stojí 500 – 1 200 DM se rovná
nákladům na 2 km potrubního systému.)
Ekologické loubí s ekologickou
zahrádkou a biologickou výsadbou.
Osázené střechy se sklonem

střechy od 0° do 50°, se zatížením
od 50 do 500 kg/m2, s minerálními
nebo organickými substráty, mechy,
rozchodníky, travinami nebo keři, jak
s výběrem rostlin na osluněných, tak
na stinných, k severu přikloněných
střechách.
Dále zde bude ukázka selské
zahrádky, malého selského dvora,
zimní zahrady a další.
KODAŇ
Střešní zahrady na budově
rozhlasu. Dvě “bujně” porostlé
zahrady na úrovni druhého a třetího
podlaží. Jednu zahradu charakterizují popínavé rostliny a pergola,
druhá má “měňavkovitou” dispozici.
Zahrady v Tivoli. To, čím je pro
Prahu Stromovka, pro Vídeň Prátr,
tím je pro Kodaň Tivoli. Vzniklo na
starých obranných valech v roce
1843. Nový plán ochrany a rozvoje
z roku
1945
(zahr.
arch.
G. N. Brandt) dal komplexu zahradní charakter (úpravy z let 1943 až
1985). Jednotlivé části tvoří např.
Fontánov á terasa (zahr. arch.
G. N. Brandt, Aksel Andersen), 32
fontán v dřevěných sudech, visuté
zahrady, vývojový typ dětského
hřiště se sochami ke slézání pro děti
- (obojí zahr. arch. Aksel Andersen,
Eywin Langkilde - 1958), 12 kopulí
z modrého a bílého porcelánu
s květinovými ostrůvky (zahr. arch.
Brigitte Fink), čínská věž, aj.
Pobřežní park Kogeského zálivu
(1977-1980 zahr. architekt Svend
Algren) a Arken - Museum moderního umění. Došlo k vytvoření významných rekreačních ploch na
západě města. Pískové pláže byly
vytvořeny na základě “Zelené zprávy” z r. 1936, v šedesátých letech
zde bylo vybudováno 40 000 bytů.
Rekultivace velkého měřítka byla
provedena na 500 ha a vytvořena
rekreační plocha mezi Avedore
Holme a Greve o délce 8 km podél
Göteborg - Drottningtorget (Královské
náměstí) ve středu města před železniční
stanicí bylo dokončeno roku 1997 a v r. 1998
obdrželo Švédskou cenu za řešení
venkovního prostoru (Outdoor environment)
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pobřeží. Myšlenkou bylo vytvořit tyto
plochy tak, aby harmonizov aly
s exitujícími plochami přírody. Nové
pláže byly založeny a řada dun byla
osázena. Za dunami jsou velká
jezera pro surfing. Byly vybudovány
čtyři přístaviště, plážové domy,
klubovny, věže pro záchranáře, atd.
Je zde rovněž zastoupen Landart.
GÖTEBORG
Norra Älvstranden (80. léta) Staré
doky. Plán rev italizace počítá
s přeměněnou na obytnou zónu pro
20 000 obyv atel, smíšenou se
školskými institucemi, hotely
a lehkým průmyslem. Jde o směs
nové architektury a starého kulturního prostředí. Z ekonomických
důvodů je zatím jen zlomek z celého
počtu bytů hotov, výstavba infrastruktury pokračuje však svým tempem, včetně výstavby parkových
ploch, bulvárů, aj. Nalezneme zde
hojnou uměleckou účast. Účast
architekta a zahradního architekta je
patrná na každém detailu (volně dle
časopisu Topoz).
Drottningtorget (Královské náměstí) ve středu města před železniční stanicí bylo dokončeno roku
1997.
Lilla Bommen (IBM) - stavební
komplex ve středu města od
znám é h o a r c h i t e k t a R a l p h a
Erskineho se zajímavou úpravou
okolí.
STOCKHOLM
Fiddarparken - park na předměstí 1995 (Krajinářské ocenění 1997).
Výsadba dálnice E 4
Seminář Rudolfa Steinera zahrada antroposofického ústavu
s výraznými ekologickými funkcemi.
(Rudolf Steiner 1861 - 1925, rakouský filozof , který vyvinul antroposofii
a myšlenky k sociální obnově.)
Cestu sestavil, vede a tlumočí
zahradní architekt ing. Jan Borský,
který byl již v minulých letech odborným garantem podobných

zájezdů Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu. Na navštívených místech nás budou provázet
místní specialisté, projektanti,
zástupci místních úřadů nebo
navštívených firem. Zájezd je určen
pro odborníky z oboru zahradní
a krajinářské tvorby, urbanisty a ekology, ale i pro laiky doprovázející
odborníky (kterým bude umožněna
prohlídka velkoměst dle vlastního
programu). Zájezd je organizován ve
spolupráci s cestovní kanceláří.
Jan Borský

Cena za účasti 35 až 40 účastníků
činí 14 990 Kč a bude upravena
podle skutečného počtu účastníků.
Cena je bez sponzorské podpory.
Hledá se sponzor pro tento odborný
studijní zájezd, uvítáme případné
nabídky.
Termín zájezdu
od 28. 5. 1999 do 8. 6. 1999.
Napište si o podrobné informace
o programu zájezdu a o přihlášku.
Obojí získáte na adrese:
ing. Jan Borský, Atelier zahradní
a krajinné architektury, Polská 7,
120 00 Praha 2, tel. 02/6274100.

Urbanismus a územní plánování
- nové poznatky z posledních deseti let

F

akulta architektury ČVUT
v Praze, ústav urbanismu organizuje kurz zabývající se novými pozantky posledních let v oboru urbanismu a územního plánování. Kurz je
připravován v souladu s § 60 zákona
č. 111/1998 Sb. a je organizován ve
dvoudenních cyklech 1x za 14-21
dnů, vždy v pátek a sobotu, a to od
5. 3. 1999 do 20. 1. 2000.
Dvousemestrové studium s vlastním sborníkem je obsahově členěno
na přednášky a vlastní závěrečnou
práci vypracovanou po konzultacích
s učiteli fakulty. Téma práce je voleno v souladu s potřebami vysílající
organizace nebo soukromého podnikatele. O absolvování celého kurzu vydá ČVUT v Praze účastníkům
osvědčení.
Studium je určeno pracovníkům
samosprávy, zpracovatelům ÚPD,
zaměstnancům statní správy i ostatním zájemcům, kteří mají znalost
základů územně plánovací praxe.
Autorizovaní architekti budou mít možnost seznámit se s novými poznatky
v oboru urbanismu a územního
plánování a jejich navazujících
vědeckých disciplin v souladu
s požadavky ČKA.
Studium je organizov ané jako
dálkové, kromě vložného lze zajistit
prostřednictvím FA noclehy.
Zájemci o vybrané téma se mohou
záv azně přihlásit i na 1 cyklus
přednášek.Cena celého kurzu je
15 000 Kč, cena 1 cyklu 2 000 Kč

ČKA uvažuje o poskytnutí dotace pro
své členy (cca 5000 Kč).
Řádně vyplněnou přihlášku je třeba
zaslat nejpozději do 12. 2. 1999 na
adresu:
ČVUT v Praze, Fakulta architektury,
sekretariát ústavu urbanismu,
Thákurova 7, 166 34 Praha 6 (tel. 02/
24354986, fax 02/24310185, email
Dubna@fanet.fa.cvut.cz).
Přihlášky jsou závazné, aby byla
záruka včasné úhrady vložného ještě
před zahájením výuky. Z pochopitelných důvodů proto nelze akceptovat odvolání přihlášky po uzávěrce
dne 12. 2. 1999, neboť při minimálním
vložném by kurz neměl zajištěnou
příjmovou část rozpočtu. S každým
přihlášeným bude do 1 měsíce uzavřena smlouva. Kurz bude zahájen, pokud bude minimálně 35 přihlášených.
Poplatek za kurz nebo cykly uhraďte:
KB Praha 6, č. ú. 195505650247/
0100, var. symb. 500199, nejpozději
do 12. 2. 1999, potvrzení přiložte
k přihlášce. V případě neotevření
kurzu poplatek bude vrácen.
28.1.1999
doc. ing. arch. Jan MUŽÍK,CSc.
vedoucí ústavu
S ohledem na datum vydání Aktualit
jsme dostali od doc. Mužíka ujištění,
že je možné podat přihlášku i později, než je stanovena uzávěrka.
Prosíme ale o velmi rychlé kontaktování ústavu urbanismu.
3
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Urbanismus a územní plánování - nové poznatky z posledních deseti let
Pořadatel si vyhrazuje právo zaměňovat termíny cyklů do data zahájení kurzu (březen)
* * *
5. a 6. 3. 1999
HISTORIE A VÝVOJ URBANISMU,
VÝVOJ EVROPSKÝCH MĚST
Zajíc, Hrůza
Přehled znaků plánování a stavby měst
v jednotlivých epochách, které přinesly
určitý přínos a podnět pro současnost.
Soustředění bude především na
evropský prostor, ale nelze opomenout
velké městské kultury asijského a amerického kontinentu.
19. a 20. 3. 1999
HISTORIE A VÝVOJ ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Czumalo, Maier,Zajíc, (Sedláková,
Hoffmann)
Pohled na vývoj měst z hlediska územního plánování a regenerace, seznámení s regenerací ve středověku, 1.
stavebním zákonem, vývojem velkých
projektů starověku, nástupu industriální
společnost a vývoj měst v období tohoto století. Příklady vývoje konkrétních měst a rozbor zásahů, které
ovlivnily nejvíce vývoj města.
2. a 3. 4. 1999
GIS V PRAXI ÚPD
Vodňanský, Neuman, Kafka, Mařík,
(Mejsnarová, Bělík)
Aplikace vyhlášky o územním plánování při využití informačních systémů, ukázky práce okresních úřadů
při vytváření informačních systémů,
ukázky práce okresních úřadů při
vytváření informačních systémů a vývoj informačního systému České republiky.
16. a 17. 4. 1999
KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ,
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ
ÚPRAVY
Mackovič, Kaulich, Löw
Průřezová informace o řešení krajiny
v územně plánovací dokumentaci (syntéza) s ukázkou konkrétního projektu
a s diskuzí. Dílčí přednášky o komplexních pozemkových úpravách
(historie, současnost a budoucnost)
a vývoji krajiny do současnosti.

14. a 15. 5. 1999
EKONOMIE V ÚZEMNÍM
PLÁNOVÁNÍ
Maier, Řezáč
Úvod do problematiky, základní
informace a poj my, obecné
ekonomické zákony. Procesy v území
v podmínkách působení tržní ekonomiky a naopak působení trhu
v územních procesech. Veřejný zájem
a podstata střetů s ÚPD. Praktické příklady a případové studie.
28. a 28. 5. 1999
ZELEŇ V SÍDLECH, ÚSES
A KRAJINNÝ RÁZ
Petrů, Vorel, Míchal, Lepeška,
Šteflíček
Současně diskutovaná problematika
krajiny a jejího přetváření z hlediska
legislativy, filosofie, současných
přístupů. Cyklus bude doplněn o celodenní exkurzi po významných
pražských zahradách s výkladem
odborníků zabývajících se historií
a historickými zahradami.
11. a 12. 6. 1999
BYTOVÁ POLITIKA, CENOVÁ
MAPA, HODNOTOVÁ MAPA
Maier, Grabmüllerová, Suchý, Králová,
May, Kadlecová
Úvod do hospodářských a sociálních
souvislostí bytové politiky, východiska
bytové politiky a politika státu. Přehled
stavu cenových map a hodnotových
map a vztah k současné legislativě.
25. a 26. 6. 1999
REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Mejsnarová, Hošek
1. den - Zadávání témat pro závěrečné
samostatné práce, výběr konzultantů.
Vývoj rekreační funkce, historie, současnost včetně praktických ukázek,
vývoj a cíle cestovního ruchu v ČR,
konkrétní požadavky na regiony,
podpory státu.
9. a 10. 9. 1999
SOCIOLOGIE, PROJEDNÁVÁNÍ
S VEŘEJNOSTÍ, SOCIÁLNÍ
ASPEKTY
Součková, Procházka, Uherek, Blažek
Metodické aspekty sociální problematiky v územním plánování,
formální i neformální projednávání
s veřejností konkrétních projektů.

Vazba na současnou legislativu.
Světové tendence participace s veřejností.
17. a 18. 9. 1999
HYGIENA PROSTŘEDÍ, EIA
Liberko, Šulc, Medek, Říha, Martiš
Rozbor problematiky hygieny prostředí
obecně v naší praxi a vybrané
problémy zaměřené na vliv hluku.
Zkoumání důsledků předpokládaných
projektů, plánů i politických záměrů na
životní prostředí, především záporných
a nežádoucích efektů.
1. a 2. 10. 1999
KONZULTACE PRACÍ
STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
Maier, Řezáč, Mejsnarová
1/2 den věnovaný konzultacím prací,
studiu v odborných knihovnách, sběr
odborného materiálu.
Úvod do problematiky strategických
plánů, pracovní modelování strategického plánu města, konkrétní
ukázky ze strategického plánu Prahy,
popř. dalších měst.
15. a 16. 10. 1999
CELOREPUBLIKOVÉ MATERIÁLY,
REGIONÁLNÍ MATERIÁLY, ÚPD
Maier, Tunka, Hampl-Perlín, Bedrna,
Körner, Kaplan
Seznámení se současnými celorepublikovými projekty, vývoj regionalistiky
a konkrétní příklady formování velkého
regionu, příhraničního regionu a malého regionu venkovského prostoru.
5. a 6. 11. 1999
LEGISLATIVA V ŮPD, REGULACE,
MEZINÁRODNÍ MATERIÁLY
Přikryl a kol., Plos, Tunka, Sklenář,
Mužík, Řezáč
Konkrétní aplikace a problémy
současné novely stavebního zákona
a vývoj standardů obsahu ÚPD. Seznámení s přípravou a tezemi nového
stavebního zákona.
19. a 20. 11. 1999
KONZULTACE PRACÍ
7. 1. 2000
ODEVZDÁNÍ PRACÍ
konec ledna 2000
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Vydává rada Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a zájemce. Vychází nepravidelně.
Náklad 270 kusů. Redakce Ing. arch. Mgr. Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5,  (02) 5818536, 51611585, fax 51611585,
e-mail: zcerny@bohem-net.cz. Adresa kanceláře Asociace: Perucká 44, 120 00 Praha 2,  (02) 6911272 (6910759)
Vyšlo v únoru 1999.
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