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Vážené dámy, vážení pánové,

uplynuly čtyři roky od posledního voleb-
ního výročního shromáždění členů naší 
Asociace. Dovolte mi proto v úvodu 
připomenout některé problémy, se kterými 
jsme se v dubnu 1998 v Pardubicích utkali. 
Jednalo se o nejasnosti týkající se členské 
základny, s tím související schopnosti shro-
máždění přijímat rozhodnutí, nepřesnosti 
v názvu a v některých článcích stanov. 
Proto na tomto „pardubickém“ shromáž-
dění nemohlo dojít k volbě nových orgánů 
Asociace. Doufám, že vše upadlo rychle 
v zapomnění. V poměrně krátké době se 
díky nám všem podařilo nastalé problémy 
vyřešit korespondenční formou.
Již koncem června 1998 byla zvolena nová 
patnáctičlenná rada Asociace a tříčlenná 
kontrolní komise. Nová rada se sešla ke 
svému prvnímu zasedání 22. září 1998 
a zvolila předsedu, šest členů předsednic-
tva a dva místopředsedy.
Předsedou byl zvolen: doc. Ing. arch. Jan 
Mužík, CSc. – Praha
Místopředesedy: Ing. arch. Milan Košař – 
Pardubice, Ing. Tomáš Sklenář – Kolín.
Členy předsednictva: Ing. arch. Vladimír 
Klajmon – Brno, Ing. arch. Milan Körner – 
Praha, Ing. arch. Vlasta Poláčková – 
Praha, Ing. arch. Vít Řezáč – Praha.
Předsedou kontrolní komise byl zvolen 
Ing. arch. Mgr. Zdeněk Černý – Praha.
Nesporně velmi pozitivním výsledkem 
předchozího vedení Asociace bylo získání 
Ing. arch. Zuzany Hrochové pro činnost 
tajemnice. Vedení agendy, sledování 
fi nancí, organizační činnost při pořádání 
jednotlivých akcí, to vše dostalo potřebný 
řád a podle mého názoru také výrazně 
přispělo k velmi dobré práci rady a před-
sednictva.
Další skutečností, která pomohla oriento-
vat práci předsednictva více do odborné 
roviny, bylo nalezení trvalého sídla (adresy) 
Asociace a prostorů pro činnost předsed-

nictva. Bez problémů a časových průtahů 
se podařilo uzavřít smlouvu s Atelierem U-
24 o poskytnutí symbolické plochy – sídla 
Asociace a tím spojených služeb. Podobně 
byla uzavřena smlouva s Fakultou architek-
tury ČVUT v Praze o spolupráci – možnosti 
využívat prostory FA pro činnost předsed-
nictva.
Hned na počátku činnosti předsednictva 
se podařilo zásluhou Ing. J. Slaniny navá-
zat kontakty s Evropskou radou urbanistů. 
Předsednictvem byly postupně připraveny 
potřebné podklady, které se staly součástí 
žádosti o naše přijetí do této rady. Žádost 
jsme odeslali v listopadu 1998.
Asociace pro urbanismus a územní plá-
nování ČR byla přijata do Evropské rady 
v roce 1999. Jednání rady ETCP, která se 
uskutečňují dvakrát ročně, se pravidelně 
účastní dva naši zástupci – J. Slanina 
a V. Řezáč.
Dále byly přijaty dílčí úpravy stanov, upřes-
něn název našeho spolku a vše řádně pře-
registrováno na Ministerstvu vnitra ČR. Na 
základě návrhů Ing. arch. Milana Košaře 
bylo radou Asociace přijato nové logo. 
Tolik k připomenutí výchozího stavu a prv-
ních kroků nově zvolených orgánů před 
více jak čtyřmi roky 
Obsah činnosti, která se rozběhla po 
překonání tohoto počátečního období, 
již většina z vás zná a jistě samostatně 
hodnotí. Účast členů na celostátních 
a mezinárodních akcích pravidelně pořáda-
ných Asociací o tom svědčí. Konference, 
sympozia, semináře, odborné exkurze 
a výroční shromáždění členů se postupně 
dostaly na velmi dobrou a přitažlivou 
odbornou i společenskou úroveň. Stejně 
tak se podle mého názoru zlepšila obsa-
hová i grafi cká úroveň Aktualit. Vzhledem 
k tomu, že roční zprávy o činnosti Asociace 
byly vždy shromážděním členů schváleny 
a následně v Aktualitách publikovány, není 
třeba přehled činnosti ve stejné osnově 
opakovat.

Rozhodl jsem se proto zaměřit se v této 
zprávě o činnosti na kvalitu naplňování 
stanov Asociace pro urbanismus a územní 
plánování ČR, článku II – poslání Asoci-
ace, kde je pod bodem 2 uvedeno, o co 
Asociace usiluje.

Zapojení urbanismu a územního pláno-
vání do širšího společenského kontextu
Pro naplňování tohoto bodu přijala rada 
Asociace program činnosti, jehož cílem 
je rozšiřování obsahu oboru „urbanismus 
a územní plánování“, jeho úlohy a významu 
při zajišťování procesu péče o prostředí 
v naší krajině a v našich sídlech. Konkrétně 
se jedná o pořádání našich odborných akcí 
vždy v jiném městě. Konference či semi-
náře, ale i jednání rady jsou organizovány 
vždy ve spolupráci s orgány příslušného 
města. Města Olomouc, Prostějov, Hradec 
Králové, Pardubice, Litoměřice, Znojmo, 
Vysoké Mýto jsou toho dokladem. To, že 
se jedná o strategii správnou, potvrzuje 
jednak zájem odborníků, ale dnes už také 
měst. Ke spolupořádání příštího semináře 
se hlásí město Písek. Daří se nám tak šířit 
význam urbanismu a územního plánování 
pro harmonické a ekonomické uspořádání 
našich sídel, stejně jako dobré jméno 
a Asociace.

Spolupráce s odbornými zahraničními 
organizacemi a zastoupení v organiza-
cích mezinárodních
Mezinárodní kontakty Asociace se 
postupně rozšiřují. Svědčí o tom nejen 
účast našich zástupců na jednáních 
ECTP, ale také účast odborníků z Polska, 
Rakouska, Německa, Maďarska a Ang-
lie na našich akcích. Sám cítím potřebu 
posilovat kontakty s kolegy ze Slovenska. 
Podrobnosti k tomuto bodu jsou obsaženy 
ve zprávě V. Řezáče.

Zvyšování odborné úrovně ve spolu-
práci s vysokými školami a specializo-
vanými pracovišti
Spolupráce se specializovanými urba-
nistickými pracovišti vysokých škol bude 

Shromáždění členů Asociace konané dne 
7. listopadu 2002 v Praze

Zpráva o činnosti Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR za 
období od září 1998 do listopadu 2002
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vždy zájmem Asociace. Její úroveň je však 
závislá i na zájmu druhé strany. Nejtěs-
nější je pochopitelně spolupráce s Fa-
kultou architektury ČVUT v Praze. Velmi 
dobré jsou kontakty s FA VUT Brno a TU 
Bratislava. Jedná se především o účast 
členů Asociace v orgánech VŠ, vědeckých 
radách, komisích pro státní doktorské 
zkoušky a pro obhajoby diplomních prací, 
spolupráce při zajišťování kurzů zvláštní 
odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné 
správy atd. Tato oboustranně prospěšná 
spolupráce je potřebným propojováním 
teorie a praxe. 
Velmi dobrá je spolupráce s Ústavem 
územního rozvoje v Brně.
V počátcích činnosti tohoto předsednictva 
byla na velmi dobré úrovni spolupráce 
s architektonickými spolky (Blok, Obec 
architektů, Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu atd.). Jednalo se 
o setkávání zástupců těchto spolků 2krát 
ročně. Setkání organizačně zajišťoval vždy 
jeden ze spolků. Stalo se, že na některém 
z architektonických spolků tato spolupráce 
ztroskotala.

Spolková a odborně společenskou 
činnost
Naši spolkovou činnost pokládám za 
optimální, a to jak po stránce odborné, 
tak společenské. V souladu s našimi 
stanovami organizujeme 1krát ročně 
shromáždění členů, 3krát ročně se schází 
rada a cca 12krát ročně předsednictvo, 
často rozšířené o členy přípravných skupin 
odborných akcí. Celkově osm odborných 
akcí, z nichž několik s mezinárodní účastní, 
se setkalo se zájmem nejen členů Asoci-
ace. Osobně oceňuji odbornou i společen-
skou úroveň těchto akcí. 
Důležitou a vždy významnou součástí naší 
spolkové činnosti jsou odborné exkurze 
organizačně i obsahově připravované 
především Ing. T. Sklenářem. Dvě exkurze 
ročně jsou optimální i pro další období.

Expertní a konzultační činnost a spolu-
práce při vypisování soutěží a konkurzů
Už z toho, že jsem zde spojil dva samo-
statné body stanov, lze usuzovat na jejich 
minimální obsah. Je tomu skutečně tak. Za 
celé období jsme byli vyzváni k vypraco-
vání cca 8–10 expertních posudků. Z toho 
v tomto roce pouze dvou. Podobně je to 
i se žádostmi delegovat naše zástupce do 
soutěžních porot či výběrových komisí na 
zpracovatele ÚPD.

Je to patrně tím, že jsme se tak trochu spo-
lehli na ČKA, které jsme předali seznam 
expertů – členů Asociace. Ten patrně se 
zánikem iniciativní skupiny pro urbanismus 
a územní plánování při ČKA zanikl také. 
Rozhodně je zde námět pro práci Asociace 
v nastupujícím období: informovat instituce 
o této službě Asociace. Stejně jako o jejím 
celkovém zaměření a postavení v ČR a EU.

Publikační činnost
Vlastní publikační činnost lze hodnotit jako 
úspěšnou. Poděkování za to patří přede-
vším Z. Černému, který nejen vydává naše 
publikace, ale často velmi pracně z nás 
doluje jednotlivé příspěvky.
Za období 1998–2002 se podařilo vydat 
20 čísel Aktualit, a to s rostoucí kvalitou 
a objemem. Dále se podařilo vydat 3 sbor-
níky. Za největší úspěch v této oblasti naší 

AUUP ČR členem ECTP
Asociace se v uplynulém volebním období 
stala členem Evropské rady urbanistů 
(ECTP), což je organizace sdružující 
obdobné profesní spolky téměř všech člen-
ských zemí EU a některých dalších kan-
didátských zemí. Vzhledem ke stanovám 
ECTP jsme byli přijati jako člen-korespon-
dent, tj. s menšími formálními pravomocemi 
a nižším členským příspěvkem.
Naše členství v ECTP nám dává jednak 
možnost být součástí aktivní skupiny urba-
nistů, kterým záleží na prestiži profese, na 
její ochraně a dalším rozvoji, jednak nám 
poskytuje bezprostřední kontakt se zahra-
ničními kolegy, a to i na bilaterální úrovni.
ECTP nemá žádný administrativní aparát, 
je nezávislá na vládách a na komisích 
EU. Její činnost pokrývá v podstatě čtyři 
základní okruhy: snaží se být aktivní při 
konzultacích při formování politiky EU 
v oblasti urbanismu a územního plánování, 
dále sleduje postavení urbanistů a jejich 
ochranu v jednotlivých členských zemích 
ECTP, zabývá se systémem vzdělávání 
urbanistů, např. spolupracuje s federací 
fakult působících v oboru AESOP, a nově 
se zabývá otázkou vlivu rozšíření EU na 
oblast plánování.
ECTP prováděla ve všech členských 
zemích anketu o stavu vzdělávání v oboru, 
my jsme ji provedli v roce 2001, bohužel 
její výsledky nejsou stále ještě k dispozici. 

činnosti považuji vydání publikace J. Hrůzy 
„Charty moderního urbanismu“.

Závěrem této zprávy mi dovolte popřát naší 
Asociaci to nejlepší do dalšího období její 
existence. Zejména bych Asociaci přál 
příliv nových a mladých členů, odborníků 
z různých oblastí péče o území, dále také 
udržení stávajícího pojetí spolku, které je 
založené na zájmu o zvyšování odbornosti 
a na neformálních přátelských kontaktech 
lidí podílejících se na pořizování a zpraco-
vání informací o našem prostředí a tvorbě 
koncepcí zajišťujících ochranu jeho hodnot 
a optimální rozvoj.

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., před-
seda Asociace pro urbanismus a územní 
plánování ČR

Zpráva o zahraničních aktivitách AUÚP ČR v období 1998–2002

Dále jsme seznámili naše členy s textem 
tzv. Nové aténské charty, dokumentem, 
který vzešel z dílny ECTP v roce 1993 
a který se má stát do budoucna živým 
neustále aktualizovaným dokumentem 
o potřebách společnosti v oblasti územ-
ního plánování. První aktualizace charty se 
připravuje na rok 2003 a bude symbolicky 
přijata opět v Aténách, 70 let po své slavné 
předchůdkyni. Chtěl bych jen připome-
nout, že Asociace zveřejnila text vedle 
časopisu Územní rozvoj (1/2000) také 
v mimořádně zdařilé publikaci redigované 
architektem Hrůzou, ve které srovnává 
novodobou chartu s původní aténskou 
a ještě s chartami torremolinskou (1983) 
a aalborskou (1994).
Nejnovějším produktem ECTP je univer-
zální publikace „Try it this way“ (Zkus to 
takhle), která je koncipovaná jako jedno-
duchá „kuchařka plánování“ pro všechny 
pracovníky v našem oboru, sestavená 
zejména z pohledu ochrany životního 
prostředí v širším slova smyslu. Doku-
ment je zatím k dispozici pouze v anglické 
a německé mutaci, nicméně lze uvažovat 
o jeho převedení do češtiny.
Bohužel se naší Asociaci nepodařil vstup 
do nově koncipované soutěže urbanistic-
kých projektů. V Paříži bylo v Den urba-
nismu 8. 11. vyhlášeno 5 vítězů kategorií 
z celkem 265 soutěžních prací, které 
doporučily národní komise. Další kolo 
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bude opět v příštím roce a nové předsed-
nictvo bude muset podniknout aktivnější 
kroky k zajištění naší důstojné prezentace. 
Stejně tak se Asociace nepodílí, především 
z fi nančních důvodů, na organizaci tzv. 
Bienále, kde se každé dva roky prezentují 
výrazné urbanistické počiny z jednotlivých 
zemích. Tématem Bienále v Barceloně 
2003 bude „Město a pohyb“. Další výstava 
bude tedy v roce 2005, kde by již naše 
Asociace a tím i naše republika mohla 
(měla) být zastoupena. Bude to však vyža-
dovat zabezpečení fi nancování a rozšíření 
zahraniční pracovní skupiny.

Bilaterální kontakty
AUÚP ČR navázala díky ECTP úzké 
kontakty s kolegy v Maďarsku, Polsku 
a Německu. Naše exkurze do zahraničí 
a naopak účast zahraničních hostů na 
našich seminářích vycházejí právě z těchto 
bilaterálních vztahů.
Našich velice přátelských vztahů si dovo-
líme využít na příštím zasedání ECTP, kde 
hodláme požádat o pomoc při záchraně 
archiválií ze zaplaveného archivu NTM na 
Invalidovně.

Soutěž EUROPAN
Kromě aktivit souvisejících přímo nebo 
nepřímo s ECTP se Asociace spolupodílí 
na přípravě a organizaci mezinárodní archi-
tektonické soutěže pro architekty do 40 let 
EUROPAN. Po úspěchu české první účasti 
v tomto celoevropském projektu v roce 
2001 (celkem na 57 lokalit soutěžilo 2500 
architektů) se připravuje další ročník. 
EUROPAN CZ tentokrát vybral místo 
zasažené povodněmi: Libeň – Palmovka. 
Soutěž bude vyhlášena v lednu 2003. Více 
informací lze získat na www.europan.cz.

Mezinárodní kontakty
Na Asociaci se z titulu členství v ECTP 
obrací řada zahraničních institucí, výzkum-
ných ústavů, kolegů, kteří potřebují získat 
informace o plánování u nás. Obrací se na 
nás naši kolegové s nabídkami na aktivní 
i pasivní účast na zahraničních seminá-
řích. Zatím tohoto potenciálu navazování 
profesních kontaktů málo využíváme. Chtěl 
bych proto vyzvat členy Asociace, kteří 
mají zájem a možnost spolupodílet se na 
utváření kontaktů se zahraničím, aby se 
nezdráhali přihlásit. Několik již tak po výzvě 
v Aktualitách učinilo, za což jim děkuji.

Ing. arch. Vít Řezáč

Zpráva o hospodaření za rok 2001

Příjmy (zaokrouhleno na celé koruny)
 Návrh rozpočtu Skutečnost 2001
Členské příspěvky 110 000 106 765
Zisk ze sympozia Prostějov 40 000 76 309
Zisk ze semináře Kroměříž 20 000 37 204
Prodej sborníků - 450
Zisk ze zpracování posudků - 3 750
Úrok z běžného účtu - 1 294
Příjmy celkem 170 000 231 772

Výdaje (zaokrouhleno na celé koruny)
 Návrh rozpočtu Skutečnost 2001
Administrativní práce 35 000 29 450 
Aktuality (vč.poštovného) 25 000 12 750
Internetová stránka 7 000 840
Poštovné (bez Aktualit) 10 000 1 144
Bankovní poplatky 4 500 4 772
Režie, drobná vydání 6 000 2 992
Nájemné 3 000 3 150
Ostatní vydání (občerstvení atp.) 8 000 7 205
Příspěvek ECTP 13 000 13 417
Zahraniční cesty – zasedání ECTP 30 000 29 798
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000 10 000
EUROPAN 5 000 0
Sborník k semináři GIS - 44 000
Výdaje celkem 156 500 159 518
Rozdíl příjmů a výdajů +13 500 +72 254

Návrh rozpočtu na r. 2001 schválilo shromáždění členů AUÚP ČR dne 15.11.2000 
v Praze

V tabulce je uveden přehled všech příjmů, zdanitelných i nezdanitelných. Rozdíl zdanitelných příjmů 
a výdajů tedy daňový základ, činil 1030Kč. Vzhledem k daňovým ztrátám  z předchozích let byla 
daňová povinnost za rok 2001: 0 Kč.
Pozn. 1: Sborník GIS byl vydán na začátku roku 2001 k semináři pořádanému v r. 2000, fi nanční 
příspěvek od MMR ve výši 40000 Kč obdržela Asociace na konci roku 2000. Uvedený příjem se 
účetně týká r. 2000 výdaj se vztahuje k r. 2001.
Pozn. 2: Aktuality č. 53 byly  zahrnuty do rozpočtu sympozia Prostějov Aktuality č. 55 v rozpočtu 
semináře Kroměříž.

Návrh rozpočtu na rok 2003

Ostatní vydání (občerstvení atp.) 9 000
Členský příspěvek ECTP 16 000
Zahraniční cesty – zasedání ECTP 40 000
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000
EUROPAN 5 000
Výdaje celkem 165 000
 
Rezerva (rozdíl příjmů a výdajů) +3 000

Návrh rozpočtu na r. 2003 schválilo Shro-
máždění členů AUÚP ČR dne 7. 11. 2002 
v Martinickém paláci v Praze.

Příjmy
Členské příspěvky 105 000
Zisk z jarního sympozia  40 000
Zisk z podzimního semináře  20 000
Prodej sborníků 1 500
Úrok z běžného účtu 1 500
Příjmy celkem 168 000

Výdaje
Administrativní práce 35 000
Aktuality (vč.poštovného) 30 000
Internetová stránka 4 000
Poštovné (bez Aktualit) 1 500
Bankovní poplatky 5 500
Režie, drobná vydání, nájemné 9 000
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Výsledek voleb 
rady Asociace 
a kontrolní komise
V rámci shromáždění členů Asociace pro 
urbanismus a územní plánování ČR, které 
se uskutečnilo 7. 11. 2002 v Martinickém 
paláci v Praze, se po čtyřech letech konaly 
opět volby nové rady Asociace a kontrolní 
komise pro další čtyřleté funkční období. 

Bohužel, již jako tradičně, nebyla účast na 
shromáždění členů nijak vysoká – ač se 
mnozí „absentéři“ doprovodného semi-
náře zúčastnili. Jen díky úpravě stanov 
(článek VI., odst. 2) bylo shromáždění 
usnášení schopné a nebylo nutné, tak jako 
před čtyřmi lety, vypisovat volby kore-
spondenční, které jsou časově i fi nančně 
nesporně mnohem náročnější.

Rada Asociace
• Petr Durdík
• Petr Gajdušek
• Jaroslav Haluza
• Vladimír Klajmon
• Milan Körner
• Milan Košař
• Pavel Koubek
• Jan Mužík
• Vlasta Poláčková
• Vít Řezáč
• Tomáš Sklenář
• Jan Slanina
• Miroslav Tůma
• Petr Vávra
• Jelena Zemánková

Předsednictvo Asociace 
(volí rada Asociace ze svých členů)
• Jan Mužík – předseda
• Milan Körner – místopředseda
• Vít Řezáč – místopředseda
• Milan Košař – člen předsednictva
• Vlasta Poláčková – členka předsednic-

tva
• Tomáš Sklenář – člen předsednictva
• Miroslav Tůma – člen předsednictva

Kontrolní komise
• Zdeněk Černý – předseda kontrolní 

komise
• Leopold Pšenčík
• Vladimír Mackovič

(Volební komise: Blanka Almásyová, Vladi-
mír Soukeník, Věra Soukeníková)

Usnesení
shromáždění členů Asociace pro urbanismus a územní 

plánování ČR konaného dne 7. 11. 2002 v Praze

Shromáždění členů:

I. konstatuje,
 že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov usnášeníschopné

II. bere na vědomí
 zprávu o zahraniční činnosti přednesenou Ing. arch. 

Vítem Řezáčem

III. schvaluje
a) zprávu o činnosti předsednictva a rady AUÚP ČR 

přednesenou předsedou Asociace Ing. arch. Janem 
Mužíkem,

b) zprávu o výsledku hospodaření za rok 2001, 
přednesenou tajemnicí Asociace Ing. arch. Zuzanou 
Hrochovou,

c) zprávu kontrolní komise přednesenou Ing. arch. 
Zdeňkem Černým

d) rozpočet na rok 2003
e) výsledky voleb a složení Rady a kontrolní komise 

asociace

IV. stanovuje hlavní směry činnosti AUUP ČR pro rok 
2003

a) aktivně se podílet na projednávání návrhu nového 
stavebního zákona

b) spolupracovat s OÚP MMR ČR při přípravě nových 
prováděcích předpisů k novém stavebnímu zákonu

c) uspořádat v roce 2003 seminář na téma určené Radou 
AUUP ČR

d) usilovat o řádné členství v ECTP, spolupracovat s ECTP 
a zúčastňovat se jejích jednání

e) pro informování členů vydávat Aktuality, aktualizovat 
internetovou stránku

f) připravit pro členy Asociace studijní cestu do Peru
g) podpořit soutěž o nejlepší urbanistickou práci a soutěž 

EUROPAN
h) cíleně oslovit pracovníky veřejné správy na úseku 

územního plánování, zvýšit informovanost o činnosti 
Asociace, spolupracovat s ostatními spolky (SIA)

V Praze dne 7. 11. 2002
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Tuto studijní cestu pro obor urbanismus a územní pláno-

vání připravili na pokyn předsednictva AUÚP PhDr. Vilím-

ková (předsedkyně nadačního fondu INKA) a Ing. Sklenář. 

Cesta je ofi ciálně pořádána CK Alamo Praha, kde je 

PhDr. Vilímková smluvně vázána, obsazování je svěřeno 

Ing. Sklenářovi.

Studijní cesta je zaměřena na staré i nové městské celky Peru 
a Bolívie, využití historického a přírodního potenciálu pro organi-
zovanou turistiku, dopravní stavby v náročných terénních podmín-
kách, architekturu, úpravu městského parteru a parkovou úpravu. 
Cesta bude pořádána současně pro 2 skupiny. Delší varianta pro 
1. skupinu bude 23denní, kratší varianta pro 2. skupinu 17denní. 
Obě skupiny odletí do Peru společně.

Termín: 
 Delší varianta   26. 4. – 18. 5. 2003
  Kratší varianta  26. 4. – 12. 5. 2003

Cena:
 Delší varianta
  člen AUÚP 79 500 Kč
  ostatní  80 200 Kč
 Kratší varianta
  člen AUÚP 65 000 Kč
  ostatní  65 700 Kč

Program:
26. 4.
Odlet obou skupin z Prahy přes Amsterdam do Limy, přílet ve 
večerních hodinách, přejezd do hotelu, ubytování.
27. 4. 
Nejprve okružní jízda moderní čtvrtí Mirafl ores s pobřežním nově 
vybudovaným parkem Lásky, okružní jízda historickým cent-
rem Limy – plaza San Martín, plaza de Armas s prezidentským 
palácem, pak prohlídka Museo de la Nación, kde jsou názorně 
představeny všechny významné předkolumbovské kultury Peru. 
V podvečer cca 4hodinový přejezd podél Tichého oceánu 
pobřežní pouští do městečka Pisco na poloostrově Paracas, 
nocleh.
28. 4.
Dopoledne plavba lodí z přístavu San Martín k ostrovům Islas Bal-
lestas v Tichém oceánu, z lodi prohlídka pouštní kresby El Can-
delabro, pozorování mořského ptactva, tuleňů, tučňáků a dalších 
živočichů v přírodní rezervaci, odpoledne asi 4hodinový přejezd 
pouští, nocleh v hotelu v Nasce.
29. 4.
Dopoledne okruh po okolí Nascy, pohřebiště Chauchillo s dobře 
zachovanými mumiemi, které si je možné prohlížet v otevřených 
hrobech pod širým nebem, zavlažovací kanály Cantalloc, po 
staletí přivádějící vodu ze vzdálených hor, prohlídka světoznámých 
linií („pouštích kreseb“) zblízka, návštěva keramické dílny, kde 
se vyrábějí nádoby podle tradičních technik. Odpoledne fakulta-

Studijní cesta: Peru – Bolívie

tivní přelet nad geoglyfy (není v ceně) na planině Ingenio (známé 
obrazce zvířat: opice, kolibřík, pavouk…). Nocleh v Nasce.
30. 4.
Poměrně náročný celodenní přejezd Nasca – Cusco (cesta trvá 
se zastávkami více jak 16 h). Ubytování v hotelu v Cuscu, hlavním 
městě říše Inků (3410 m n. m.).
1. 5.
Cusco, dopoledne prohlídka historického centra města a chrámu 
Slunce, odpoledne procházka k chrámu Sacsayhuaman nad 
Cuscem. Nocleh Cusco.
2. 5.
přejezd do Valle Sagrado, prohlídka posvátného místa a incké 
observatoře Qenko, návštěva pramenů Tambomachay, kam 
jezdívali Inkové na lovy, prohlídka klenotu incké architektury města 
Pisaq, ležícího nad údolím řeky Vilcanota, pak návštěva incké 
pevnosti Ollantaytambo, nocleh v hotelu v Ollantaytambu. 
3. 5.
Tento den se zájezd rozdělí na dvě skupiny podle toho, jak si kdo 
troufne na vysokohorskou turistiku. Turisté pojedou vlakem na km 
104, odtud pěšky po incké stezce svahem nad řekou Vilcanota 
k archeologické lokalitě - inckému posvátnému městu Wiňay 
Wayna (věčné mládí), prochází se malebnou krajinou vegetač-
ního pásu horský mlžný les, kolem vodopádu, chůze asi 4 hodiny 
(rychlým pochodem 1,5 h), výstup 400 výškových metrů. Nocleh 
v turistické ubytovně na Wiňay Wayna. Ostatní pojedou vlakem 
z Ollantaytambo do Aguas Calientes a na programu budou mít 
koupání v místních termálních pramenech a odpočinek ve výletním 
středisku pod Machu Picchu, nocleh v hotelu v Aguas Calientes.
4. 5.
Tento den je věnován především světoznámému, legendami 
opředenému Machu Picchu. Turisté se vydají po cestě Inků pěšky 
asi 2 h (rychlým pochodem 1 h) na Machu Picchu, po cestě 
výstup asi 100 výškových metrů, příchod s pohledem shora od 
brány Slunce na Machu Picchu, ostatní sem přijedou autobusem 
z Aguas Calientes. Společná prohlídka inckého města Machu 
Picchu (leží 2400 m n. m.), kolem 16. h návrat vlakem do Cusca, 
ubytování v hotelu.
5. 5.
Celodenní přejezd (asi 12 h se zastávkami) z Cusca údolím řeky 
Vilcanota a dále přes andský hřeben, nad údolím řeky Colca, 
z krátkých zastávek je nádherný výhled na horu Mismi, na jejímž 
severním úbočí pramení řeka Amazonka, výhled na aktivní sopku 
Sabancaya, malebný pohled na terasovitá políčka kolem měs-
tečka Chivay, přejezd kolem kaňonu řeky Colca, pokládaného 
donedávna za nejhlubší kaňon světa, do vesničky Cabanaconde 
(3200 m n. m.), nocleh v hotelu.
6. 5.
Ráno zastávka u vyhlídky Cruz del condor, kde je při troše štěstí 
možné spatřit kondory, kteří vyletávají po ránu z hnízd umístěných 
ve stěnách kaňonu Colca, přejezd přes Chivay a kolem sopky 
Chachani do města Puno na jezeře Titicaca. Celodenní jízda 
trvá se zastávkami asi 10 hodin. Nocleh v hotelu v Puno (3850 m 
n. m.).
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7. 5.
Lodí z Puna po jezeru Titicaca (3810 m n. m.) na rákosové tzv. 
plovoucí ostrovy Los Uros, prohlídka ostrovů, odpoledne výlet 
k romantické laguně Umayo a návštěva zajímavého pohřebiště 
kultury Colla, kteří pohřbívali svou elitu do kamenných věží chull-
pas. Možnost nákupu teplých oděvů na indiánském tržišti. Nocleh 
v hotelu v Puno.
8. 5.
Přejezd podél jezera Titicaca, prohlídka chrámu Plodnosti v obci 
Chucuito, prohlídka katedrál v koloniálním správním středisku Juli, 
přechod hranice do Bolívie, prohlídka poutního místa Copa-
cabana, podle něhož byla pojmenována pláž a čtvrť v Rio de 
Janieru, návštěva skalní předincké observatoře Horca del Inca 
(indiánské i křesťanské poutní místo), pozorování západu slunce 
z Kalvárie. Nocleh v hotelu v Copacabaně.
9. 5.
Dopoledne přejezd přes poloostrov Copacabana k úžině Tiquina – 
cesta je pokládána za nejhezčí silniční úsek Jižní Ameriky – 
výhledy na ostrovy v jezeře Titicaca a impozantní hřebeny bolívijské 
Cordillery Real. Příjezd do hlavního města Bolívie La Pazu, 
malebně umístěného pod nejvyšší horou Bolívie Illimani. Okružní 
jízda La Pazem, asi nejvýše položeným hlavním městem světa 
(3600 až 3750 m). V podvečer volno – možnost prohlídky „stří-
brné“ uličky Sagarnaga (šperky ze stříbra slavných dolů v Potosí), 
prohlídka uliček „čarodějnic“ apod., nocleh v hotelu v La Pazu.
10. 5.
Ráno odjezd do archeologické lokality Tíwanacu, které je poklá-
dáno za kolébku andských kultur – zde dle legend stvořil Bůh 
Virakoča Slunce i Měsíc a také první lidi; kultura Tíwanacu ovlivňo-
vala v období let 900 – 1200 n. l. rozsáhlou oblast And i pobřeží 
Pacifi ku. Prohlídka tzv. brány Slunce, chrámu Kalasasaya s mo-
hutnými sochami; před polednem odjezd z Bolívie, odpoledne 
přelet Juliaca – Lima, nocleh v hotelu.
11. 5.
Odlet skupiny absolvující kratší variantu z Limy do Amsterdamu 
(přílet do Prahy 12. 5.). Ostatní přejezd Lima – Huaraz v po-
hoří Cordillera Blanca. Cesta (asi 8 hodin) vede podél pobřeží 
Pacifi ku, přes hřeben Cordillera Negra a dále údolím řeky Santa. 
Nocleh v hotelu v Huarázu (3060 m n. m.).
12. 5.
Autobusem přejezd (asi 3 h) do městečka Yungay pod nejvyšší 
horou Peru Huascarán a dále k jezerům Llanganuco (3850 m 
n. m.), kde zahynula československá horolezecká výprava při 
zemětřesení v r. 1970, návštěva památníku našich horolezců. 
Fakultativní výstup na úbočí hory Huandoy, odkud je pěkný pohled 
na severní vrchol Huascaránu. Nocleh Yungay.
13. 5.
Dopoledne prohlídka místa, kde se nacházelo město Yungay, zni-
čené při zemětřesení r. 1970, výstup k bývalému hřbitovu se sochou 
Krista, hledící na dvouvrchol hory Huascarán, odpoledne návrat do 
Huarázu, možnost koupání v termálním bazénku. Nocleh v Huarázu.
14. 5.
Přejezd Huaráz – Lima, volno, nocleh v hotelu v Limě.

15. 5.
Přelet Lima – Iquitos, prohlídka města na řece Amazonce (116 m 
n. m.), nocleh v hotelu.
16. 5.
Výlet lodí do amazonského pralesa, návrat do hotelu v Iquitos.
17. 5.
Přelet Iquitos – Lima, večer odlet do Amsterdamu.
18. 5.
Přílet do Prahy.

Poznámky:
• Vedoucí PhDr. Vilímková je oprávněna provést úpravy programu 
s ohledem na nepředvídané vlivy;
• Rozhodující pro zařazení bude datum doručení závazné při-
hlášky Ing. Sklenářovi;
• Do Peru je vyžadováno vízum (není v ceně, pomůže zajistit 
Ing. Sklenář), do Bolívie nikoliv;
• Pro Peru není nařízeno očkování, je však doporučeno (dvě 
injekce v celkové ceně cca 1950 Kč – žlutá zimnice a kombinace 
žloutenka typu A + břišní tyfus). Pro delší variantu se doporučují 
antimalarika;
• V Peru bude těsně po období dešťů. V Limě a Amazonii lze 
předpokládat teploty těsně pod 30 °C. Několikrát se busem 
překonává výška nad 4000 m a mnoho noclehů je ve výšce přes 
3000 m n. m. Na části zájezdu lze očekávat noční teploty kolem 
0 °C, přes den ve stínu kolem 11 °C;
• Na pokojích jsou velmi teplé pokrývky, ale zpravidla není 
zvykem topit;
• S vedoucí zájezdu PhDr. Vilímkovou bude uskutečněna 
schůzka, kde budou podány podrobné informace.
Ubytování: převážně v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením. 
Doprava: letecká Praha – Amsterdam – Lima a zpět, jeden 
vnitrostátní přelet (v delší variantě tři), doprava po Peru převážně 
malým autobusem (najatým pro naši skupinu) a vlaky (viz pro-
gram).
Cena zahrnuje: Veškerou dopravu včetně letištních tax a ubyto-
vání uvedené v programu, lodní výlety, vstupné (s výjimkou fakul-
tativního přeletu nad liniemi u Nascy), služby vedoucího zájezdu 
a pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Alamo. Potřeba peněz 
na stravu (včetně snídaní) a kapesné je odhadnuta do 300 USD 
v delší variantě.
Placení: Po obdržení přihlášky zaslané Ing. Sklenářovi Vám bude 
potvrzeno zařazení do zájezdu a následně Vám bude vystavena 
faktura přímo CK Alamo Praha. Ještě v roce 2002 bude požado-
vána záloha ve výši 10 000 Kč, doplatek do konce března 2003.
Přihlášky a bližší informace: Přihlášky je možné zaslat na 
adresu Ing. Tomáše Sklenáře, faxem na číslo 321 724 135 
nebo e-mailem na adresu tomas.sklenar@mmr.cz. Bližší infor-
mace o studijní cestě lze získat ve večerních hodinách na 
čísle 321 724 135, v naléhavém případě přes den na čísle 
224 862 319, popř. na čísle mobilního telefonu Ing. Sklenáře 
607 917 091.


