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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Proměny středoevropského prostoru
výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP)
a konference Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR, včetně shromáždění členů
21. a 22. října 2004 v Rytířském sále Senátu České republiky v Praze
Letos již druhá z pravidelně pořádaných konferencí Asociace
pro urbanismus a územní plánování bude mít mimořádný
obsah i obsazení. A bude se také konat v mimořádně
atraktivním a přívětivém prostředí budovy Senátu České
republiky. Výjimečnost celé akce je dána mimo jiné tím, že
půjde o společné zasedání Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR a Evropské rady urbanistů.
Nosná témata hlavního jednacího námětu
„Proměny středoevropského prostoru“
jsou rozdělena do čtyř tematických okruhů:

1) srovnání metropolí; 2) spolupráce se
sousedy; 3) infrastruktura středoevropského prostoru; 4) programy EU.

Řečníci se v jednotlivých příspěvcích dotknou problematiky suburbanizačních
tendencí velkých měst v průběhu posledního desetiletí, prudkého rozvoje komerčních aktivit na jedné a vzniku brownﬁelds
na druhé straně, rostoucích nároků na
dopravní i technickou infrastrukturu, ale
např. i dopadů organizační restrukturalizace městských správ na územní plánování. Máme šanci dozvědět se o přínosech
i problémech při realizaci konkrétních akcí
sousedících regionů na různých stranách
hranic a z úst a míst nejpovolanějších získat všeobecný přehled o programech EU
pro rozvoj regionů a zkušenostech s jejich
uplatněním.
Zasedání Evropské rady urbanistů bude
spojeno s vyhlášením výsledků 5.ročníku
mezinárodní urbanistické soutěže European Urban and Regional Planning Achievement Awards 2004. Přihlášené urbanistické práce budeme moci zhlédnout
při vernisáži výstavy a podvečerním rautu
účastníků konference dne 21. 10. 2004 ve
Velkém sále Martinického paláce na Hradčanském náměstí č. 8 v Praze. Výstava
bude přístupná ještě dalších 14 dnů.
Součástí konference bude jako obvykle
v podzimním období i výroční shromáždění
členů Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR – naše přítomnost je proto
velmi žádoucí. Vložné pro členy Asociace
je zvýhodněno.
Dále se očekává účast politiků i odborníků
na místní, krajské i mezinárodní úrovni.
Věříme, že odborný program, doprovodné akce i možnost setkání a kuloárových jednání v reprezentačních prostorách
Valdštejnského paláce bude pro všechny
účastníky příjemnou změnou a osvěžením.
Kapacita jednacího Rytířského sálu není
neomezená – proto, prosíme, neotálejte
s přihláškou!
Za přípravný výbor
Pavel Koubek
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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
pořádá konferenci spojenou s výroční konferencí ECTP

Proměny středoevropského prostoru
Konference se koná
21. a 22. října 2004
v Rytířském sále Valdštejnského paláce – sídle Senátu ČR v Praze.
V době konání konference se také uskuteční
shromáždění členů Asociace.

Předběžný program konference
čtvrtek 21. 10. 2004
9.30 – 10.00 zahájení konference
10.00 – 11.00 Srovnání metropolí
/ porovnání metropolí, změny jejich významu
v důsledku vývoje Evropy v posledním desetiletí,
změny vazeb / Praha
11.00 – 11.20 přestávka
11.20 – 12.40 / Bratislava / Budapešť / Vratislav
/ Drážďany
12.40 – 13.00 diskuse
13.00 – 14.30 oběd
14.30 – 15.30 Spolupráce se sousedy
/ studie česko-polského pohraničí / KV kraj – spolupráce se sousedními německými zeměmi
15.30 – 15.50 přestávka
15.50 – 16.40 / Euroregion Nisa / Česko-německá
skupina pro územní plánování
16.40 – 17.00 diskuse
vernisáž výstavy European Urban and Regional Planning Achievement Awards v Martinickém paláci (Útvar rozvoje hl. m. Prahy,
Hradčanské nám. 8)

pátek 22. 10. 2004
9.00 – 10.00 Shromáždění členů AUÚP ČR
10.00 – 10.50 Dopravní infrastruktura
/dopravní vazby ve střední Evropě / spojení Brno–
Vídeň / České Budějovice–Linec
10.50 – 11.10 přestávka
11.10 – 11.40 Technická infrastruktura
Financování investic
vodárenství / energetika / bankovní sektor
11.40 – 12.30 Informace o programech
(INTERREG, ESPON, INTERACT)
12.30 – 13.00 diskuse, závěry, ukončení konference
Program může v průběhu přípravy doznat změny. Upřesněný program včetně jmen přednášejících
obdrží účastníci u prezence.
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Evropská rada urbanistů (ECTP)
ECTP je mezinárodní neziskovou organizací sdružující přes dvacet národních
asociací urbanistů z celé Evropy. AUUP
ČR se stalo řádným členem ECTP v roce
2003, přičemž od roku 1999 jsme měli
statut člena korespondenta. Hlavním cílem ECTP je spolupráce urbanistů ve vznikajícím společném evropském prostoru,
přenos informací, myšlenek a zkušeností.
ECTP se v roce 2003 soustředila především na dokončení textu tzv. Nové aténské
charty. Tento dokument se má stát do budoucna živým, neustále aktualizovaným
dokumentem o potřebách společnosti
v oblasti územního plánování. První aktualizace byla přijata v roce 2003, 70 let po
své slavné předchůdkyni. Více informací
lze získat na http://www.ceu-ectp.org.
Konference ECTP
Naše asociace AUÚP ČR byla letos vybrána, aby v České republice uspořádala výroční konferenci ECTP a s ní spojenou soutěž urbanistických projektů
a realizací.
Mezinárodní konference s názvem Proměny středoevropského prostoru se
bude konat 21.–22. 10. 2004 v Senátu ČR, v Rytířském sále. Konference
se uskuteční pod záštitou místopředsedy Senátu MUDr. Ladislava Svobody
a za laskavé spolupráce paní senátorky
PaedDr. Aleny Gajdůškové a dalších
členů a pracovníků Senátu.
Na konferenci byli dále pozváni zástupci
MMR ČR, Magistrátu hl. M. Prahy, zástupci krajů, hosté z sousedních zemí
(Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko,
Maďarsko), mimo jiné primátoři měst, pro
jejichž území byly zpracovány oceněné
urbanistické projekty.
Informace o mezinárodní soutěži a výstavě
ECTP se dlouhodobě snaží podporovat
a propagovat práci urbanistů ve všech
členských zemích. Jednou z osvědčených forem soutěž urbanistických projektů a realizací.
5. ročník soutěže European Urban and
Regional Planning Achievement Awards
proběhl na jaře 2004 v Praze a její výsledky budou prezentovány na výstavě
soutěžních prací. Vernisáž bude ve čtvrtek 21.10. 2004 v Martinickém paláci.
Výstava potrvá 14 dní.
Viz též www.europan.cz.
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Organizační informace
1. Závaznou přihlášku spolu s kopií dokladu o platbě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 20. 9. 2004 na adresu:
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Perucká 11a, 120 00 Praha 2
Na přihlášku uvádějte vždy pouze jednu
osobu (přihlášku lze kopírovat).
2. Účastnický poplatek činí:
2 250 Kč
1 750 Kč pro členy AUÚP ČR
Účastnický poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací konference.
3. Při neúčasti přihlášeného se účastnický poplatek nevrací. Je možné za sebe
vyslat náhradníka.
4. Platbu poukažte na účet AUÚP ČR:
Česká spořitelna Praha 1,
č. ú. 1922930399/0800
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Pokud neuvedete rodné číslo nebo nežádáte o vystavení faktury, je nezbytné zaslat
pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního
dokladu!

Letecký snímek ze serveru Atlas.cz

Pokud chcete vystavit daňový doklad
(fakturu), uveďte to v přihlášce a platbu
proveďte až po obdržení faktury (použijte
variabilní symbol z faktury) – jinak poplatek uhraďte nejpozději k datu odeslání přihlášky.
IČO Asociace je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
5. Vzhledem k omezené kapacitě sálu
bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek a plateb. V případě vyčerpání kapacity sálu budete vyrozuměni (uveďte v přihlášce telefonický nebo emailový kontakt)
a platba Vám bude vrácena.





6. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Některé ubytovací možnosti: viz následující strana.
7. Případné další informace o semináři
podá:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
(sekretariát AUÚP)
tel. a fax: 257 318 095
email: zuzana.hrochova@quick.cz
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Necháváme plně na Vašem vkusu a možnostech výběr ubytování. Nejbohatším
zdrojem informací o ubytovacích kapacitách v Praze je internet:
www.ds-bohemia.cz, www.hotel.aap.cz,
http://cestovani.atlas.cz/ubyt a další...
Některé levnější možnosti ubytování
v Praze:
Hostel Junior, Praha 1, Senovážné náměstí 21
www: junior.prague-hostels.cz,
email: junior@prague-hostels.cz
cca 5 min. od stanice metra A Můstek
(Václavské nám.), odtud 2 stanice na Malostranskou
ceny: 700 Kč 1/1, 550 Kč 1/2, 550 Kč
1/3 (společné soc. zařízení, ceny i se snídaní)
Hostel Týn, Praha 1, Týnská 1
tyn@prague-hostels.cz
cca 5 min. od stanice metra A Staroměstská, odtud 1 stanici na Malostranskou
ceny: 1200 Kč 1/1, 600 Kč 1/2, 450 Kč
1/3 (společné soc. zařízení, ceny bez snídaně)
Hostel Prague Lion, Praha 2, Na Bojišti 26
e-mail: lion@prague-hostels.cz,
www.lion.prague-hostels.cz
v blízkosti stanice I. P. Pavlova, odtud
tram č. 22 a 23 do stanice Malostranské
nám.
ceny: 1250 Kč 1/1, 700 Kč 1/2, 580 Kč
1/3 (společné soc. zařízení, ceny i se snídaní)
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Hostel Alia, Praha 4, Vladimírova 8, tel.
241 741 977, e-mail: abacus@eh.cz
v blízkosti stanice nám. Bratří Synků, odtud tram č. 18 do stanice Malostranská)
ceny: 650 Kč 1/1, 850 Kč 1/2, 400 Kč
přistýlka (ceny bez snídaně, společné soc.
zařízení)
ceny: 1200 Kč 1/1, 480 Kč 1/2, 480 Kč
1/3 (hotelové pokoje se vlastním soc. zařízením, ceny i se snídaní)

ČLENSKÉ PŘÍSPEVKY ZA ROK 2004

Hostel Arpacay, Praha 5-Smíchov, Radlická 13, e-mail: abacus@eh.cz
v blízkosti stanice Smíchovské nádraží
(lávkou přes nádraží), odtud tram č. 12
a 20 do stanice Malostranské nám.
ceny: 480 Kč 1/2, 390 Kč 1/3, 370 Kč
1/4 (společné soc. zařízení, ceny i se snídaní)

Příspěvek ve výši 700 Kč (důchodci 200
Kč) můžete zaplatit složenkou, kterou
jste obdrželi s minulými Aktualitami nebo
převodem na účet 1922930399/800,
var.symbol: rodné číslo, speciﬁcký symbol:
2004.

Hostel Sokol, Praha 1, Nosticova 2,
tel.: 257 007 397, fax: +420 257 007 340
cca 10 minut pěšky od Senátu
Ubytování v pokojích po 7–14 lůžkách. Podrobnosti na internetu nejsou zveřejněny.
Podrobnosti včetně foto a další možnosti
ubytování na
www.ds-bohemia.cz,
www.hotel.aap.cz
a mnoha dalších stránkách (stačí zadat ve vyhledávači např. „levné ubytování
v Praze“)
Pozor – některé hostely, zejména na studentských kolejích, jsou v provozu jen
o prázdninách!

Chtěla bych Vám připomenout, že členské příspěvky za rok 2004 byly splatné do
konce června 2004, přesto cca 1/3 členů
dosud příspěvek neuhradila. Prosím zkontrolujte si své platební doklady, zda máte zaplaceno. Pokud si nejste jisti, obraťte se na
mě telefonicky (257 318 095) nebo e-mailem (zuzana.hrochova@quick.cz).

Pokud uplatňujete snížený poplatek za seminář nebo studijní cestu pro členy Asociace, je podmínkou nejen členství v Asociaci, ale samozřejmě rovněž zaplacený
členský příspěvek.
Zuzana Hrochová

Územní plán Prahy na CD nosičích
Od dubna 2004 je v prodeji digitální podoba územního plánu Prahy. Významnou
pomoc k územnímu plánování připravil kolektiv pracovníků Útvaru rozvoje hlavního
města Prahy formou prohlížeče na CD nosičích. Materiál zahrnuje všechny závazné
a zásadní směrné výkresy územního plánu
včetně jeho změn vln 01 až 03, textovou
část, vyhlášku o závazné části ÚpnSÚ
a metodický pokyn pro jeho používání, to
vše v platném znění k datu zpracování CD.
Dílo doplňují bohaté informace propojující jednotlivé vrstvy územního plánu s textem vyhlášky, což významným způsobem
usnadňuje orientaci v celé dokumentaci.
Vlastní CD je zpracováno v prostředí, které
je softwarovým vlastnictvím zpracovatelské
ﬁrmy a podléhá licenčním ujednáním, ta
jsou součástí produktu.
Podle předpokladu ÚRM budou postupně
vydávány další aktuální verze podle stavu
změn vlastní dokumentace.
Digitální podobu územního plánu Prahy
je možné koupit za 4 000 Kč v podatelně
ÚRM, Hradčanské nám. č. 8, Praha 1,
Po, Út, Čt 8.00 až 15.30,
St 8.00 až 16.30, Pá 8.00 až 14.30.

Mapka areálu Valdštejnského paláce a fotograﬁe
z internetových stran Senátu ČR

PhDr. Marie Plívová, PR SÚRM MHMP
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Prof. Ing. arch. Blahomír Borovička, CSc.
Profesor Ing. arch. Blahomír Borovička,
CSc., dosáhl vrcholu své životní kariéry
jako hlavní architekt hlavního města Prahy
a vedoucí Útvaru hlavního architekta, založeného v roce 1961 jeho předchůdcem
prof. Ing. arch. Jiřím Voženílkem. Útvar,
podřízený městské radě, v té době v souladu s příslušným zákonem rozhodoval na
celém pražském území o způsobu využití
území, o umísťování a základním koncepčním řešení stavebních souborů a jednotlivých staveb a zároveň zodpovídal za zpracovávání urbanistických projektů, z nichž
přímo řešil celkové rozvojové plány města.
Sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy působil
v této významné funkci nebyla jednoduchá.
Podařilo se mu však obhájit smysl činnosti
útvaru a zaštítit i ty jeho pracovníky, kterým
tehdy hrozila diskriminace. Bylo to v době,
kdy se v Praze rozhodovalo o důležitých
koncepcích a objektech jako je metro
a mnoha budovách, které se zapisovaly do
celkového obrazu města a mohly případně
ohrozit jeho historické hodnoty. Navíc patřil
již v té době Útvar i v mezinárodním měřítku
mezi ojedinělá urbanistická pracoviště,
která se začala zabývat studiem životního
prostředí a dělala první kroky při uplatňování výpočetní techniky a moderních pracovních metod. V tomto smyslu byla a doposud je činnost Útvaru kladně oceňována
mnoha zahraničními odborníky.
Pro významné poslání Blahomíra Borovičku život připravoval již od studia na sochařsko-kamenické škole v Hořicích pro
kterou ho předurčil původ z rodiny kamenického mistra a zejména jeho matky –
akademické sochařky. Po roce 1945
studoval na Vysoké škole architektury
a pozemního stavitelství, kde jako asistent
prof. O. Stefana zprvu zaměřil svůj zájem
na dějiny architektury. Po absolvování studia však nalezl uplatnění v pardubickém
Stavoprojektu, a to v urbanistickém atelieru M. Návesníka. Odtud byl povolán do
nově zakládaného Vojenského projektového ústavu, kde působil až do roku 1971.
Zároveň obhájil na ČVUT disertační práci
a posléze přednášel až do roku 1991 na
katedře urbanismu.
Připomenutí životní náplně Blahomíra Borovičky by však nebylo úplným bez zaznamenání jeho širokých kulturních zájmů,
mezi které patřilo například členství v symfonickém orchestru ČVUT a jeho výtvarné
práce.

* 26.června 1923 v Čáslavi
† 3. ledna 2004 v Praze
Osobnost letos zesnulého prof. Borovičky
připomněl ÚRM výstavou „Ze skicářů
Blahomíra Borovičky“, na jejíž vernisáži
promluvil také architekt Jiří Hrůza. Jemu
patří dík za poskytnutí zde uvedených textů.
Z výstavy pochází i obrazová dokumentace.
Přehled odborné činnosti
1946-1948 – rešeršní práce jako pomocný
asistent Ústavu dějin architektury ČVUT
1949 – projekt stadionu pro vojenské učiliště
v Litoměřicích
1949 – projekt garážového dvora v Písku
1950 – směrný územní plán Čáslavi a Heřmanova Městce
1951 – dostavba veterinární nemocnice v Pardubicích, projekt sociálních zařízení pro továrnu
v Přelouči
1953 – projekt kulturního domu v Krhanicích
1954 – spoluautor publikací Malá vojenská
architektura a Vojenská historická architektura
1959 – spoluautor projektu vojenské vysoké
školy technické v Káhiře
1960–1967 – expertní a projektová činnost
v Egyptě, Sýrii, Libanonu a Maroku
1966 – spoluautor projektu podchodu na Václavském náměstí
1967 – spoluautor projektu skladových areálů
Letňany a Stodůlky, projekt rodinného domu
v Bystřici, urbanistický rozbor odkanalizování
jižní části pražské kotliny pro ÚHA
1967–1968 – expertní posudková činnost
a graﬁcké rozbory pro urbanistické soutěže na
Jižní a Jihozápadní Město
1967–1969 – zpracování souboru přednášek
o inženýrské složce stavby měst
1968 – články v časopise Čs. architekt o inženýrské složce stavby měst
1971–1972 – publikační činnost o koncepci
výstavby Prahy
1972 – publikace o vývoji a výstavbě Prahy a
pražské aglomerace pro Socialistickou akademii
1973 – referát na mezinárodním sympoziu v Göteborgu o přestavbě městských center
1973–1988 – vedení zpracovávání územně
plánovací dokumentace pro Prahu
1983 – spoluautor knihy „Praha – 1000 let
stavby města“
1985 – spoluautor knihy „Praha – socialistické
velkoměsto“
1999–2003 – spoluautor výzkumného úkolu
ČVUT „Urbanistické regulativy“
2002 – autor článků o historii českého stavebního práva v bulletinu „Stavební právo“
1999–2003 – překlady odborných textů pro
ÚRS
Hodně četl, znal německy, anglicky, rusky,
francouzsky, měl rád vážnou hudbu, hrál v symfonickém orchestru ČVUT na hoboj, ve společnosti přátel na kytaru. Byl aktivním členem
jachetního oddílu Královská-Měřín, zasloužil
se o výstavbu klubové loděnice na Slapském
jezeře. Cestoval, kreslil a maloval.

Prof. Blahomír Borovička
Architekt Jiří Hrůza zahajuje výstavu kreseb B. Borovičky
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URBANISTICKÁ KONCEPCE A ÚPD
Seminář uspořádaný Asociací ve dnech 15. a 16. 4. 2004 v Krnově

V dubnu tohoto roku jsme uspořádali další významnou odbornou
akci. Jako místo konání bylo nejprve vybráno město Opava. To však
náš záměr nepřijalo. Asociace proto
využila nabídky sousedního města
Krnova, kde se nám díky aktivitám
a dobrému jménu kolegů J. Haluzy a P. Gajduška dostalo velmi
vstřícného přijetí za strany čelných
představitelů města, pana starosty
Josefa Herciga a místostarosty
Ing. Jaroslava Vrzala.
Velký zájem o seminář rozptýlil obavy některých z nás, zda město při hranicích
s Polskem je tím nejvýhodnějším místem
pro jednání o tak důležitém tématu. Dnes
můžeme říci, že Krnov a zvolené téma vyváženě přispěly k vysoké účasti a skvělé
atmosféře jednání.
Odborný program semináře připravovaný
předsednictvem a jeho přípravnou skupinou pod vedením Petra Durdíka se podařilo sestavit ve zvládnutelné šíři i potřebné hloubce tématu. Od urbanistické
koncepce péče o prostředí a rozvoj území
na úrovni republiky v evropském kontextu, tedy řekněme na úrovni VÚC až po
urbanisticko-architektonickou koncepci
souboru staveb, tedy úroveň regulačního
plánu, byl probrán její celkový obsah i její
vzájemné vertikální vazby. Současně bylo
možné postřehnout určité rozdíly v pojetí
a obsahu urbanistické koncepce v jednotlivých regionech ČR.
Všichni, kteří představili své názory, ať už
v připravených vystoupeních, nebo v diskusi,
se shodli na tom, že urbanistická koncepce
má dlouhodobý charakter, týká se prostorového a funkčního uspořádání organismu
sídel a krajiny, lze ji vyjadřovat v zásadách
a prvcích a měla by být obsažena ve všech
druzích územně plánovací dokumentace.
V rámci řádného programu, jehož moderování se úspěšně ujal zkušený Mirek Tůma,
vystoupilo celkem 15 odborníků. Bohatší
tentokráte byla diskuse.
V současné době jsou již odevzdány příspěvky většiny přednášejících do sborníku.
Sborník bude vydán s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního
plánování, jako zvláštní příloha čísla 3/04
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časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“.
Ceníme si této podpory a za všechny odborníky – pořizovatele i zpracovatele ÚPD
a ÚPP děkujeme MMR ČR a ÚÚR v Brně.
Počítáme s tím, že bezprostředně po vydání této přílohy ji rozešleme, mimo jiné
i účastníkům semináře v Krnově.

Velké poděkování patří Městskému úřadu
v Krnově a našim kolegům z Ostravy za výběr prostor pro jednání i společenský večer, stejně jako za perfektní organizační
zajištění semináře, a to včetně exkurze do
výrobny varhan.
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
předseda Asociace

Exkurze ve ﬁrmě vyrábějící varhany
Radnice města Krnov

Snímky: Jan Mužík
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Pár myšlenek podnícených
diskusemi v Krnově
1. Problém, jak jej vnímají zpracovatelé ÚPN, architekti urbanisté, není ani tak v nepřítomnosti formulací hlavní architekt,
městský architekt, estetika, koncepce apod., ale v jasném vymezení jeho postavení a partnerství v rámci zákonem stanovených
pozic:
• pořizovatele – příslušné §§
• krajského úřadu resp. MMR ČR (dříve nadřízeného orgánu
ÚP) – příslušné §§
• zpracovatele – nemá §§ vymezený prostor

ve kterém se nacházejí a ve kterém k sobě geomorfologicky i infrastruktuálně vývojem patří.

V právním procesu pořízení a schválení tak nemá zpracovatel zákonnou oporu a pořizovatel nebo nadřízený orgán ÚP se pak staví
do pozice vedoucího atelieru a vstupují bezohledně do teritoria
zpracovatele. Potom můžeme skutečně zadat zpracování ÚPN počítači na základě elektronicky a programátorsky zformulovaných
dat dotčenými orgány státní správy.

4. Poznámka k otázce autorských práv a autorství
Jako velký milovník hudby J. S. Bacha jsem byl opravdu zklamán,
když jsem si uvědomil, že Antonio Vivaldi byl o cca 20 let starší.
A kdo si poslechne některá díla obou autorů, téměř jistě dojde
k závěru, že Bach opisoval.

2. V současné době (2003-2004 zák. č. 320/2002 Sb.) se pravidelně a téměř samozřejmě praktikující urbanista setkává u nadřízených orgánů s tak rozdílným názorovým výkladem stavebního zákona, že se zdá, jako bychom měli 14 zákonů – v každém
kraji jiný.
I z tohoto důvodu jsem se pokoušel najít oporu v moderních teoriích přírodních věd, které by odhalily – po aplikaci na chování
populace v řešeném území – jeho demograﬁcký vzorec. Vždyť
demograﬁe je vždy přítomná na počátku námi vážené koncepce
a současně také základem našich výpočtů před stanovením rozvojových záměrů územního plánu.
Od toho vzorce pak ve vazbě na kapacitu a potenciál území s analýzou jeho dosavadního vývoje, stanovit odborným způsobem jeho
rozvoj v daných a očekávaných podmínkách regionu.
Myslím si, že takovou metodou, která odpovídá naší disciplíně –
zabývající se potřebami území a v něm sídlících lidí, tedy krajinou
a osídlením, od urbanistické studie skupiny rpodinných domů po
politiku rozvoje území ČR – je teorie chaosu a geometrie fraktálních struktur.
Tedy exaktní zpracování zdánlivého chaosu panujícího ve strukturách osídlení, krajiny a vztazích obyvatel.
3. Často se nyní stává, že se dostává do odborné argumentace
pojem Athénská charta, je také – a to je dobré – součástí otázek
zvláštní způsobilosti pro obor ÚP.
Jde v ní o pojetí zónování podle funkcí. I když to nadále považuji
za současný problém při stanovení převládající funkce nebo polyfunkce v území, toto pojetí již v našem kulturním prostředí nenachází uplatnění. Důkazem je také mimo jiné vypuštění oddílu „Organizace území“ z novely SZ č. 262/1992 Sb.
Nová Athénská charta přijatá v Lisabonu na podzim roku 2003,
jejíž – zatím neotesaný – překlad je již k dispozici u AUÚP ČR, již
pracuje s jinými pojmy.
Převládá zejména práce s Evropským prostorem a hlavním centrem zájmu je „síť spolupracujících měst“, které si vzájemně poskytují služby a vyměňují své výhody ve prospěch úspěchu regionu,

Několikaletá práce odborné skupiny ECTP, která Novou Athénskou chartu připravovala, se mj. opírala právě o poznatky fraktální
geometrie, která uplatněná v osídleném území má název CRISTALER, odvozený od „kristalizujícího“ prostředí kolem nejsilnějšího
a nejživotaschopnějšího subjektu města. Toto je historicky snadno
prokazatelný jev.

Kdo zná W. Shakespeara ví, že téměř všechna jeho nejvýznamnější díla mají za základ místně dobře známé legendy:
• na Kypru Othello
• v Itálii Romeo a Julietta
• v Dánsku Amleth atd.
Navíc doporučuji sbírku básní a textů od básnířky Sapfó „Dopisy
z Lesbu“. Styl i spád tohoto literárního skvostu o staletí staršího
než dílo W. S. jasně ukazuje, kdo se od koho učil.
Plútarchovo dílo „O lásce a vychování“ téměř kopírují Komenského naučení a traktáty o výchově. Také více než o 1200 let později.
V našem oboru, územním plánování a urbanismu, si – jak pevně
věřím – většina z nás nepřeje být svázána jednotnou legendou,
jedním způsobem řešení pro všechny ÚP stanoveným obligatorně předpisem nebo zákonem a chceme mít alespoň trochu
prostoru pro nápad, originální řešení či neobvyklý rozvojový impuls.
Proto si ponechme jako jediné měřítko rozvoje techniky, obsahu
i speciﬁckého přístupu zpracovatele vzájemné pravidelné porovnávání výsledků naší práce a PŘEJÍMÁNÍ toho nejlepšího od
druhých do své tvorby, jistě však v odlišném prostředí aplikovaného.
K našemu profesnímu i obecnému uznání pomůže jen neustálé
překračování horizontu možností nebo alespoň snaha o to.
Na druhé straně však ve vztahu k pořizovateli a Krajskému úřadu,
resp. ministerstvu, musí být respektováno postavení autorizovaného architekta, urbanisty a jeho řešení přijímáno s respektem
k osobnosti i zákonné opoře autorizace.
Není možné směřovat k tomu, aby územní plány byly „vyráběny“
k obrazu jednotlivých pořizovatelů či krajských úřadů téměř formou tiskopisu a předepsané tabulky, jen podle jejich vlastního výkladu.
Jan Slanina
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Teorie chaosu a geometrie
fraktálů jako metoda
Všechny systémy obsahují podsystémy, které neustále kolísají a vzájemně se prolínají. Některá z těchto zakolísání nebo
jejich kombinace může narušit nebo zničit uspořádání celého systému.
V tomto bodě nazývaném singularitou nebo také bifurkačním
bodem je předem nemožné určit další vývoj změny. Může dojít k chaosu nebo „přeskočit“ do vyššího řádu. Tento stav je
však vždy doprovázen vyššími nároky na energetickou spotřebu.
Na počátku naší práce s územním plánem musíme nejprve rozlišit, zda se jedná o systém rovnovážný – blízký rovnováze či silně
nerovnovážný. Zřetelné jsou tyto rozdíly při posouzení demograﬁcké zátěže území (odpady, nároky na energii, služby) nebo ekonomické nároky na udržení systému (města), které neodpovídají
očekávanému výsledku (nekonečné opravy fasád, komunikací, IS)
např. města nad 1 mil. obyvatel kontra města do 25 tisíc obyvatel.
Takový nerovnovážný systém je pak neobyčejně citlivý k vnějším
vlivům. I „malé“ vstupy mají obrovské a zarážející následky. Tyto
dramatické změny mohou být i samovolné.
Entropie však z nerovnovážných podmínek, místo aby řád – tedy
život – narušovala, tak jej vytváří, dokonce v nové kvalitě.
Změnil se také pohled na determinismus. Myšlenka svrchovanosti
svobodné vůle člověka a trvalých zákonů řídících přírodu je nahrazena myšlenkou zákonů o vzájemném působení.
Stejnorodé představy minulého determinismu nahradily různé
předem určené možnosti vývoje. S tímto poznáním se prohlubuje
naše úsilí o poznání přítomné náhodnosti a nutnosti, a to bez podřízenosti jednoho druhému.
Tento přístup k problematice plánování rozvoje měst a krajiny nabízí exaktní způsob modelování kvalitativních změn, vysvětluje následující nestability a jimi vyvolané transformační změny v území,
objasňuje teorii uspořádání.
Ještě významnější jsou důsledky tohoto přístupu na studium kolektivního chování, za kterým stojí vzájemné společenské ovlivňování za nerovnovážných podmínek.
Vedeme dialog nejen se společností, ale také s přírodou.
Většina jevů, které nás v ÚP zajímají, jsou ve skutečnosti otevřené
systémy s výměnou energie nebo hmoty či informací. Pochopení
společenských systémů v jejich demograﬁcké podobě nemůže
probíhat na základě mechaniky.
Při řešení koncepce rozvoje se musíme rozhodnout také o tom,
jak nahlížet na vývoj v čase – zda se my blížíme budoucnosti,
nebo se budoucnost blíží k nám.
Občané pak mají tendenci uvažovat v pojmech časového obzoru.
Různé časové obzory různých společenských vrstev jsou pak
zdrojem společenského a politického napětí. V naší práci bychom
tak měli pracovat s pojmem „trvalé očekávání“ – naší kulturou, vy-
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volaným předpokladem, jak dlouho bude děj trvat, než dosáhne
očekávaného cíle.
Zákonitost a náhoda již nejsou nesmiřitelné protiklady, ale partnery, z nichž každý má svou předurčenou roli. Tak je dosaženo
další syntézy v práci urbanisty a územáře.
Dáváme do jednoho – nového a neotřelého rámce – fyziku a biologii, příležitost a nezbytnost, vratný a nevratný čas.
Tento přístup nám nabízí přesné způsoby modelování kvalitativních změn ve společnosti a v území.
V tomto procesu má pak své místo také příležitost. Naši práci promítáme tímto způsobem do světa, v němž jsou podmínky zřídka
kdy stálé, stejné nebo neměnné – do světa nestabilit, nerovnováh
a turbulencí. Tím nám však dává vrcholnou tvůrčí úlohu a pomáhá
nám vytvářet nový svěží řád.
Příroda na položenou otázku odpovídá experimentálním výsledkem.
Musíme při své práci vést dialog s řešeným územím. V této hře bychom měli umět odhadnout, jak se zachová skutečnost a budoucnost bez ohledu na naše názory nebo naděje. Naše práce není
monolog. Odpovědi osídlení krajiny však jsou vždy logické. Měli
bychom ale postupovat tak, aby se vítězství lidského rozumu nestalo smutnou pravdou.
Podstatou naší práce je posun od podstaty k souvislostem, k dorozumívání, k času.
Náš svět má pluralistické komplexní rysy. Některé pochody v urbanizovaném území můžeme popsat deterministickými rovnicemi,
ale jiné obsahují jen náhodné děje. Soulad a uspokojení všech racionálních lidských přání.
Systém v rovnovážném stavu se chová opakujícím se způsobem.
Naopak v nerovnovážném stavu se projevuje řada mechanismů
způsobujících rytmický charakter procesů a reakcí vedoucích k
nehomogenním strukturám. Objevuje se nový typ pořádku – nové
„soudržnosti“, mechanismu vzájemného sdílení charakteristických
vlastností územích prvků – stále složitější útvary.
„Čas je vykonstruován.“
P. Valéry
Rozdíly mezi minulostí a budoucností a tím i nevratnost existují jen
tehdy, chová-li se systém převážně nahodile.
Čas je v klasické mechanice číslem, které popisuje polohu bodu
na jeho trajektorii. My však víme, že je možný i jiný pohled. Vesnice (obce) v krajině vznikají a rostou, mosty a silnice, které je
spojují, přetvářejí krajinu. Prostor tak i našim přispěním získává
časový rozměr.
Jan Slanina
Použitá literarura: A. Tofﬂer: Šok z budoucnosti
I. Prigogine: Řád z chaosu, S. Hawking: Stručná historie času
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Studijní cesta do Hamburku: 25. až 28. září 2004
Předsednictvo Asociace ve spolupráci
s cestovní kanceláří Lenka Sklenářová připravilo pro své členy i další zájemce studijní cestu do Hamburku se zastávkami
v Drážďanech, Postupimi, Lübecku a na
zpáteční cestě v Goslaru. Odborný program je garantován předsednictvem Asociace pro urbanismus a územní plánování.
Sobota 25. září 2004
Odjezd v 8,30 h z Prahy ze zastávky MHD
nad stanicí metra Florenc (výstup směr Holešovice), přes hraniční přechod Cínovec
do Drážďan, kde je přislíbena prohlídka
nové automobilky VW. V podvečer příjezd
do Postupimi (individuální procházka parkem), pozdě večer příjezd do Etap hotelu
Schwerin.

bízíme zajištění ubytování v Praze v pátek
24. 7. 2004 (pravděpodobně ve studentské
koleji) a případné zahrnutí ceny za ubytování bez dalších příplatků CK do faktury.
Přihlášky: Závazné přihlášky (viz příloha) je vhodné zaslat co nejdříve, nejpozději však do 20. 8. 2004 na adresu
Mgr. Lenka Sklenářová, cestovní kancelář,
A. Kaliny 1354, 280 00 Kolín 5, tel. a fax
321 724 135, nebo e-mailem na adresu
ck.lenka@seznam.cz. Na základě závazné
přihlášky Vám bude vystavena faktura. Protože se předpokládá větší zájem, než je kapacita autobusu, rozhodující pro zařazení
do zájezdu bude datum obdržení přihlášky
a úhrada faktury ve lhůtě splatnosti.

Neděle 26. září 2004
Ráno velmi krátká zastávka u zámku ve
Schwerinu, odjezd do Lübecku, prohlídka
historické části města zařazeného do památek UNESCO. Po obědě přejezd do
Hamburku, první část organizované prohlídky města, v podvečer hodinová plavba
přístavem. Večer ubytování v Etap hotelu
Hamburg - St. Pauli, pak osobní volno.

Upozornění: V případě, že by došlo ze
strany VW k dodatečnému odmítnutí naší
skupiny nebo některého jejího člena (VW
vyžaduje předem seznam osob), vyhrazuje
si CK možnost změny programu. Dále upozorňujeme, že první den zájezdu nebude
pravděpodobně samostatná zastávka na
oběd a stravování pozdě večer v okolí Etap
hotelu je nejisté. Proto doporučujeme počítat první den s vlastní stravou.

Pondělí 27. září 2004
Až do pozdního odpoledne druhá část organizované prohlídky Hamburku, pak přejezd do Etap hotelu v Braunschweigu, možnost večerní procházky městem.

Závazná přihláška na studijní cestu do
Hamburku je přiložena k Aktualitám. Nutno
vyplnit za každou osobu samostatně a zaslat na adresu uvedenou v nabídce zájezdu.

Úterý 28. září 2004
Po snídani odjezd do Goslaru v pohoří
Harz, městečka plného hrázděných domů,
zařazeného do památek UNESCO. Pak už
jen dlouhý přejezd do ČR se zastávkami na
odpočívadle a na Cínovci. Příjezd do Prahy
Florence cca v 17,45 h.
Cena: 5.500 Kč pro členy Asociace, kteří
mají zaplacené členské příspěvky, 6.000
Kč pro ostatní zájemce.
Cena zahrnuje dopravu včetně všech poplatků s ní spojených, 3× ubytování v Etap
hotelu, a to ve dvoulůžkovém pokoji (možnost jednolůžkového pokoje za příplatek
1.500 Kč za osobu a 3 noci), pojištění
proti úpadku cestovní kanceláře a lodní
lístky na plavbu přístavem. Za příplatek
450 Kč je možné zajistit 3× snídani v Etap
hotelu. Vzhledem k brzkému odjezdu na-

Cílem letošní exkurze AUUP je Hamburk,
jedno z nejkrásnějších německých měst,
tradiční hanzovní město. Protože je Hamburk poměrně vzdálen, zvolili jsme 4denní
exkurzi, ve které ještě navštívíme, kromě
kratších zastavení na cestě, především unikátní továrnu Volkswagenu „Die Gläserne
Manufaktur” v centru Drážďan (www.glaesernemanufaktur.de) a Luebeck.
V Hamburku bude naším průvodcem pan
architekt Karsten Stange, dlouholetý pracovník úřadu hlavního architekta, dnes
již v penzi. První den projdeme centrum
města položené mezi Labem a jezery Alster. Projdeme mnoha obchodními pasážemi (http://fhh1.hamburg.de/ansichten/
ekz/index.htm), prohlédneme si cihlovou
architekturu Chilehaus, ostrov Speicherstadt, který se rychle proměňuje ze skladišť
na místo pro práci a bydlení. Na závěr podejdeme od tzv. Landundgsbrueceken pod
dnem Labe do přístavu, který projedeme
poté lodí. Večer budeme v St. Pauli.
Druhý den se nás ujme zástupce úřadu
rovoje města (http://www.wachsendestadt.hamburg.de/index-ﬂash.html), kde
nás seznámí s plánováním města a připravovanými projekty (Hamburk – rostoucí město, IBA a Gartenschau 2013 aj.).
Několik významných realizací navštívíme:
Hafencity (5 500 bytů a 20 000 pracovních příležitostí do roku 2020) (http://
www.wachsende-stadt.hamburg.de/index-ﬂash.html), Altona Fishmarkt, bytový
soubor Allermoehe (http://www.oekosiedlung-allermoehe.de/Home.htm),
novou halu Colorline Arena (http://
217.160.193.156/relaunch/yesFlash.htm)
a dále projedeme nebo projdeme kolem
zajímavých bytových a kancelářských objektů.
Moderní architektura Hamburku je srovnatelná s Berlínem, poloha města a jeho atmosféra je však mnohem zajímavější, proto
se těšíme na Vaši účast.
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Nové knihy
Z edičního plánu nakladatelství Libri pro
rok 2004
Kolektiv.
Technické památky
IV. díl, Š–Ž
váz., velký formát,
cca 620 stran,
cca 1000 obr., asi
890 Kč
ISBN 80-7277160-4
EDERER, A.
Pražské kašny a fontány
foto J. Uxa, váz., 350 stran, přes 300 foto,
asi 295 Kč
ISBN 80-7277-234-1
PEŠTA, J.
Encyklopedie
českých vesnic II,
Jižní Čechy
váz., velký formát, asi
450 str., 700 obr., asi
790 Kč
ISBN 80-7277-149-3
Biograﬁcký slovník
českých zemí, 1. sešit (písmeno A)
brož., velký formát, asi 250 str., asi 200 Kč
ISBN 80-7277-215-5
POLÁK, M.
Pražská nádraží a nádražíčka

LIBROVÁ, Hana
Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém
luxusu)
Brno: Doplněk, 2003,
Společensko-ekologická edice, sv. 8,
1. vyd., 320 s., vás. 315 Kč
ISBN 80-7239-149-6
Volné pokračování knihy Pestří a zelení –
díla v prostředí českého ekologického
hnutí devadesátých let takřka kultovního.

KVĚT, Radan
Duše krajiny. Staré stezky v proměnách
času
Praha: Academia, 2003, 1. vyd, 200 s.
váz., 165 Kč
ISBN 80-200-1012-2
Snahou autora je ukázat na jednoznačný
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význam přírodních daností na vznik a proměny sítě pradávných stezek. Poznatky
o přírodních podmínkách, zvláště o reliéfu
krajiny, mohou být spolehlivým ukazatelem, opravňujícím k víceméně přesným
závěrům.

Tomáš Koutek
MĚSTSKÉ BRÁNY V ČECHÁCH
Praha: Brána 2003, váz., velký formát,
celobarevné 160 str., 389 Kč
V obranném
systému středověkého města
představovaly
vstupní brány
vždy nejslabší
článek, a proto
musely být
dobře zabezpečeny. Neuvěřitelně důmyslné
soustavy parkánů, předbraní
a bašt chránily
průchod městskou branou. Každá z bran
bývala ve své době jedinečná, město
dávalo jejím prostřednictvím najevo svůj
význam a bohatství. Autor této ojedinělé
publikace provede čtenáře osmi desítkami těch nejpozoruhodnějších bran a touto
exkurzí jistě potěší zejména milovníky
našich historických památek.

STEVENSON, Neil
Architektura
Praha: Balios, 2003, 112 s., 349 Kč
Překlad: Dušan Zbavitel
Autor v této
publikaci nabízí
objevný a svěží
nový přístup
k pochopení významných stavebních stylů
v architektuře.
Na přehledných
a efektních
ilustracích
dokumentuje
jednotlivé dekorativní i užitkové detaily,
poskytuje poutavý pohled na nejzajímavější stavební konstrukce a styly budov
z celého světa a všech dob, od starého
Egypta po současnost.

WEIL, Francois
New York. Dějiny měst

Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2003,1. vyd., 288 s., váz. 355 Kč
ISBN 80-7106-571-4
Dějiny města New Yorku od roku 1620 do
současnosti.

Seznam zvláště chráněných území ČR
k 31.12.2002. Ústřední seznam ochrany
přírody
Edit. V. Kopecká, D. Vasilová
Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny,
2003, 1. vyd. brož. 299 Kč

MONZER, Ladislav
Osvětlení Prahy. Proměny sedmi století
Praha: FCC Public, 2003,1. vyd., 224 s.,
brož. 288 Kč
ISBN 80-86534-04-9
Kniha přibližuje vývoj veřejného osvětlení
v Praze od olejových lamp přes plynové
osvětlení, počátky elektrického světla až
po dnešní slavnostní osvětlení veřejných
prostranství a významných historických
i současných budov.

DAMOHORSKÝ; DROBNÍK
Právo životního prostředí. Obecná
a zvláštní část
Praha: C. H. Beck, 2003, Právnické
učebnice, 1. vyd., 552 s., váz. 690 Kč
ISBN 80-7179-747-2
Komplexně koncipovaná učebnice se
zabývá širokým okruhem problematiky
českého práva životního prostředí, a to
i v jeho mezinárodněprávním a evropském
komunitárním kontextu. Má dvě části:
1. obecnou – principy, odpovědností,
orgány, východisky, 2. zvláštní – voda,
půda, odpady, ovzduší, příroda, krajina.

VOLF, Petr
Václav Havel - Bořek Šípek. Hradní
práce/Castle Works
Opava: Breda, 2003.1. vyd., 176 s., váz.
990 Kč
ISBN 80-902596-9-0
Fotograﬁcká publikace přináší svědectví
o díle, které na objednávku prezidenta
Václava Havla vytvořil pro Pražský
hrad architekt Bořek Šípek. Text též
v angličtině.

SOUKUP, Vladimír; DAVID, Petr
444 historických měst a městeček České
republiky
Praha: Kartograﬁe, 2004,1. vyd., 280 s.,
váz. 899 Kč
ISBN 80-7011-741-9
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Kniha z populární řady tematických
publikací o České republice určená pro
širokou veřejnost je tentokráte zaměřena
na naše města a městečka.

GLANCEY, Jonathan
Moderní architektura
Praha: Albatros, 2004, 400 str., brož.,
300 Kč
Komplexní průvodce nejznámějšími
budovami a stavbami zaznamenává
i všechna významná architektonická
hnutí a význačné architekty dvacátého
století. Kniha je doplněna velkým
množstvím barevných fotograﬁí.
Vysvětluje také, jak architekturu ovlivňuje
historie a rychle se měnící sociální
a politická situace.

VENTURI, Robert
Složitost a protiklad v architektuře
Praha: Arbor Vitae, 2004, Texty
o architektuře, 124 s., brož. 255 Kč
ISBN 80-86300-17-X
Klasická práce amerického architekta,
vyjadřující základní principy postmoderního
architektonického myšlení.

VYBÍRAL, Jindřich
Zrození velkoměsta. Architektura
v obraze Moravské Ostravy 1890-1938
Šlapanice: ÉRA, 2004,1. vyd., 222 s., váz.
490 Kč
ISBN 80-86517-94-2
Pojednání o architektuře Moravské
Ostravy závěru 19. století a prvních
čtyřiceti let 20. století nevzniklo jako
tradiční monograﬁe, ale představuje
architekturu jako součást rodícího
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se velkoměsta i pomocí bohatého
obrazového vybavení.

Zrození metropole. Moderní architektura
a město ve střední Evropě 1890-1937
Praha: Obecní dům, 2004,104 s., brož.
180 Kč
ISBN 80-902507-9-3
Publikace věnovaná vývoji moderní
architektury ve střední Evropě.

PEŠTA, Jan
Encyklopedie českých vesnic – díl I.
Střední Čechy a Praha
Praha: Libri, 2003,1. vyd., 328 s., váz.
790 Kč
ISBN 80-7277-148-5
První díl pětidílné publikace je zaměřen
na oblast středních Cech. Kniha je
rozdělena do tří částí: v první je orientační
nástin regionálních forem a typů
lidové architektury, ve druhé vlastní
encyklopedie památkově hodnotných
vesnic a ve třetí doplňkové tabulky.

PEŠTA, Jan
Encyklopedie českých vesnic II. Jižní
Čechy
Praha: Libri, 2004, Naše dědictví, 1. vyd.,
450 s., váz. 950 Kč
ISBN 80-7277-149-3
Druhý díl zachycuje v esejistických,
abecedně řazených statích jednotlivé,
dnes už památkově chráněné či
teprve o tento statut usilující lokality
v jihočeském regionu. Text doplňují
přehledné tabulky.

ŠLAPETA, Vladimír; JANDÁČEK, Václav
Stavební kniha. Český funkcionalismus
Praha: ČKAIT, Brno: Expo Data,
2004,1. vyd., 116 s., brož. 220 Kč
ISBN 80-86869-17-8 (ČKAIT),
80-7293-077-X (Expo Data)
Funkcionalismus, architektonické řešení,
Le Corbusier, stavební hmoty a výrobky...

ŠLAPETA, Vladimír, MUSIL, František,
JANDÁČEK, Václav
Funkcionalizmus na Moravě. Stavební
kniha 6 2003
Praha: Informační centrum ČKAIT,
2003,1. vyd., 218 s., brož.
ISBN 80-86364-96-8 (ČKAIT),
80-7293-077-X (ExpoData Brno)
Statistické údaje o českém stavebnictví
za rok 2002. Téma odborné části je
Funkcionalizmus na Moravě, vzhledem

k letošnímu 75. výročí otevření
brněnského výstaviště a 70. výročí
1. stavební výstavy v Brně.

HOLODŇÁK, Petr (ed.)
Žatec
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004,
1. vyd., 520 s., přes 200 černobílých
obrázků, 30 barevných obrázků, plán
města, rejstřík, váz. 520 stran, cena 495 Kč
ISBN 80-77 06-443-2
Žatec je
střediskem
světoznámé
chmelařské
oblasti
a přirozeným
historickým
centrem
středního
Poohří.
Region byl
intenzivně
osídlen už
od pravěku,
v první polovině 10. století zde vzniklo
významné středisko přemyslovské
hradské správy. Jméno samotné (Satzi) se
poprvé objevuje v písemných pramenech
k roku 1004. Vznik města posvětil
Přemysl Otakar II. udělením privilegií roku
1265. Od té doby se v osudech města
mnohokrát promítly dějiny celé české
země. Kolektiv autorů přináší v této knize
mnoho nových i dosud nepublikovaných
informací k dějinám města, kde je pivo
doma.
V edici Dějiny českých, moravských
a slezských měst dále Nakladatelství
LN připravuje Náchod / Jičín / Louny
/ Beroun / Písek / Český Krumlov /
Jindřichův Hradec / Třeboň / Opava /
Jihlava a další

V roce 2004 v NLN také vychází:
MULLER, Werner
ENCYKLOPEDICKÝ ATLAS
ARCHITEKTURY
cca 600 stran, 695 Kč
ISBN: 80-7106-309-3
Atlas architektury patří k dalším svazkům
edice encyklopedických atlasů, které
přehledným způsobem zpracovávají
jednotlivé vědní či umělecké obory. Atlas
architektury mapuje vývoj architektury,
jednotlivých stavebních slohů, vývoje
stavebních prvků a stylů od jejich
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samotných počátků až po současnost.
Přes velkolepé stavby starých vyspělých
civilizací Mezopotámie, Egypta, Řecka
i Říma se seznámíme s významnými
stavbami románskými, gotickými,
barokními, renesančními i stavbami
ze současnosti. Texty jsou doplněny
přehlednými nákresy a tabulkami. Kapitolu
o nejnovějším vývoji a charakteristiku
českého prostředí zpracoval ing. arch.
Pavel Halík.

JANDOUREK, Jan
Sociologický slovník
Praha: Portál, 2004,1. vyd., 288 s., váz.
335 Kč
ISBN 80-7178-535-0
Slovník obsahuje asi 1000 hesel, která
srozumitelně vykládají základní pojmy
sociologie a souvisejících věd. U všech
jsou uvedeny anglické ekvivalenty.

KENDER, Jan; ČÁPOVÁ, Dana;
POŠMOURNÝ, Karel a kol.
Krajiny České republiky v zrcadle
statistiky
Praha: Česká geologická služba,
2004,1. vyd., 48 s., brož. 80 Kč
ISBN 80-7075-611-X
Snahou autorů je přiblížit okruh otázek
krajinotvorných programů a získaných
poznatků využít v další práci při obnově
ekologicky stabilní krajiny.

Hlavní města světa
Praha: Albatros, 2004,399 Kč
Populárně naučný a současně zábavný
CD ROM je vytvořen podle mimořádně
úspěšných miniencyklopedií z edice
OKO – Hlavní města Evropy a Hlavní
města světa. Obsahuje navíc mapy,
podrobnější údaje o jednotlivých hlavních
městech, vyhledávání podle rejstříků
apod. Nechybí ani kviz pro prozkoušení
znalostí.

VLČEK, Pavel, kolektiv
Encyklopedie architektů, stavitelů,
zedníků a kameníků
Praha: Academia, 2004. 764 str., váz.
lamino, cena 345 Kč
ISBN 80-200-0969-8
Encyklopedie, zatím nejúplnější soupis
osobností českého stavitelství od
středověku do 1. poloviny 20. století, byla
zpracována předními historiky umění na
základě mnohaletého studia pramenů.
Neobsahuje proto jen dosud známé
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a zveřejněné údaje, ale také řadu dosud
nepublikovaných archivních zjištění.
Nahrazuje tak a v mnohém i opravuje
zatím stále používaný, ale dnes už
zastaralý Nový slovník československých
výtvarných umělců Prokopa Tomana.

HANZL, Zdeněk a kol.
Kámen v rukodělné výrobě českého
venkova
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003,
vázaná, 182 černobílých a barevných
fotograﬁí, mapy, 264 stran, cena 355 Kč
ISBN: 80-7106-536-6
Autoři se zabývají kamenem jako
stavebním materiálem ve venkovském
stavitelství, vztahem mezi geologií
České republiky a využitím kamene
v materiální kultuře venkova, zakládáním
lomů a typy těžby v 19. století, ručním

dobýváním a opracováním kamene
a pracovními podmínkami v lomech,
sociálním postavením kameníků na
vesnici a uplatněním kamene v její
materiální kultuře, kamenosochařskými
památkami na venkově a způsobem,
jakým jsou kamenné památky zapojeny
do všedního i svátečního života jeho
obyvatel. Publikace má popularizující
charakter. I když je určena především
široké čtenářské veřejnosti, vzhledem
k technickému aparátu s ní mohou
pracovat také odborníci.

BEČKOVÁ, K.; LUKEŠ, Z; ORIÁN, E;
PAŘÍK, A.
ŽIDOVSKÉ MĚSTO PRAŽSKÉ
na vedutách, fotograﬁích a pohlednicích
(edice BELLE EPOQUE)
Praha: Epoque 1900, 2004, formát
267x310, 344 str. (přes 1200 normostran
textu), 704 barevných obrázků a fotograﬁí,
váz. s přebalem, cena 2200 Kč
Výpravná
obrazová
publikace
o pražské
čtvrti
zbořené
v rámci
pražské
asanace
v letech
1896 až
1914. Úvodní
kapitoly knihy podrobně rozvádějí historii,
společenský, duchovní a stavební vývoj
tohoto svérázného a celých 800 let
přetrvávajícího urbanistického útvaru. Tato
část knihy je bohatě ilustrována vzácnými
dobovými plány a vedutami, rytinami,
litograﬁemi, kresbami i olejomalbami.
Další kapitoly seznamují čtenáře
s Langweilovým modelem Židovského
Města, s historií a průběhem pražské
asanace a následnou zástavbou na území
zaniklého ghetta. Topograﬁcká část
knihy čítající přes 640 fotograﬁí je dosud
nejkompletnějším obrazovým zachycením
tohoto pražského územního celku v době
těsné před jeho zbořením. Nikdy předtím
nevzniklo o Židovském Městě pražském
dílo takového významu a rozsahu. Většina
fotograﬁí, nasnímaných význačnými
fotografy doby (Fr. Fridrich, J. Eckert.
J. Jaksch, J. Kříženecký), je uveřejněna
vůbec poprvé a pochází ze sbírek 15
institucí a 11 sběratelů. Ožívají tak před
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námi ulice a uličky bývalého ghetta, různá
zákoutí, dvorky a průchody, obchůdky
i vetešnictví, s jeho typickou atmosférou
a svéráznými obyvateli. Tyto významné
fotograﬁcké soubory doplňují četné
akvarely V. Jansy, olejomalby J. Minaříka
i kresby a graﬁky řady dalších umělců.
Texty a popisky obrázků přinášejí velké
množství méně známých či dosud
nepublikovaných informací.
Součástí knihy jsou dva vložené dobové
plány Židovského Města. V závěru knihy
najdeme kompletní seznam bývalých
názvů ulic a seznam domů staré i nové
zástavby Josefova.

Praha/atlas ortofotomap
měřítko: 1 : 5000
Praha: Kartograﬁe Praha, 2004, formát:
237 mm x 333 mm, 408 s., prodejní cena:
1890 Kč
Kniha představuje originální počin
v oblasti kartograﬁckého zobrazení,
neboť nabízí pohled na českou metropoli
z „ptačí perspektivy“. Všichni známe
nejrůznější druhy map – mapy turistické,
autoatlasy, plány měst a řadu dalších.
Tato mapová díla popisují vybrané území
symbolicky – silnice znázorňují linie, hrady
a zámky značkou apod. Situace v atlase
je znázorněna jinak – na ortofotomapě.
Při leteckém snímkování byly pořízeny
ortofotosnímky, a ty byly následně upraveny v počítačích do kartograﬁckého
zobrazení. Doplněním názvů ulic, popisů
vybraných památek a dalších objektů tak
vznikla ortofotomapa, která poskytuje
velmi přesný popis daného území. Je
možné vidět, jak dané území vypadá ve
skutečnosti - v měřítku 1:5000 se dá rozlišit již každý dům i řada drobných objektů
- navíc letecké snímky poskytují pohled
barevností blízký realitě. Atlas ortofotomap může poskytnout zcela nové pohledy
na místa, která znáte. U důvěrně známých
míst je možné postřehnout dosud
neviděné
zajímavostí
a všimnout si
souvislostí,
které dosud
nebyly patrné.
Atlas mapuje
celé území
hlavního
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města Prahy a nejbližší okolí, při jeho
výrobě byly využity nejaktuálnější snímky.
Kromě již zmíněných názvů městských
částí, ulic a vybraných památek je
součástí atlasu i podrobný rejstřík ulic.
Textová část je kromě českého jazyka
přeložena také do angličtiny. Úvodním
slověm přispěl primátor hl. m. Prahy
MUDr. Pavel Bém. Publikace vychází ve
spolupráci ﬁrem Kartograﬁe Praha, a.
s., Institut městské informatiky Praha
a Geodis Brno, s. r. o.

KUBA, Bohumil, OLIVOVÁ, Květa
Katastr nemovitostí České republiky
Praha: Linde Praha, 2004, vydání 8.,
formát: 160×227, brožovaný, počet stran:
448, prodejní cena: 490 Kč
ISBN: 80-7201-468-4
Příručka podrobně informuje
o současném stavu katastru nemovitostí
České republiky a přináší poznatky
z bohaté praxe katastrálních úřadů
v oblasti evidování právních vztahů
k nemovitostem. Reaguje na nejnovější
změny, které vyplynuly z novelizace
právních předpisů katastru nemovitostí,
tj. vyhlášky o poskytování údajů z katastru
nemovitostí České republiky, katastrálního
zákona a zákona o zeměměřických
a katastrálních orgánech, zejména
v jejich postavení, působnosti,
ekonomickém řízení a v organizaci
prací. V knize je popsáno vytvoření nové
soustavy katastrálních úřadů s územní
působností v rozsahu krajů a zřízení
katastrálních pracovišť jako jejich
vnitřních organizačních jednotek, které

existují zpravidla v sídlech dosavadních
katastrálních úřadů. Rovněž je uvedena
změna o novém začlenění správy
centrální databáze katastru nemovitostí
do přímé působnosti Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního z důvodu
zajištění jednotného metodického řízení
a jednotné aplikace celého informačního
systému katastru nemovitostí. Zvláštní
pozornost je věnována dálkovému
přístupu k údajům katastru nemovitostí
prostřednictvím internetu, včetně
nejnovějších opatření o bezúplatném
přístupu k jeho vybraným údajům.
Tradičně jsou v příručce uvedeny
informace, co je předmětem a obsahem
katastru nemovitostí, jakými pravidly se
řídí jeho vedení, kdy, jakým způsobem
a podle jakých podkladů se zapisují do
katastru nemovitostí vlastnická a jiná
věcná práva k nemovitostem a další
práva a údaje o nemovitostech, jaké jsou
povinnosti těch, kteří se o něj starají nebo
využívají jeho údajů, jaké jsou pokuty
za porušení pořádku na úseku katastru
nemovitostí atd. V příručce nechybí
informace o vyhotovování geometrických
plánů, o vytyčování a stabilizaci hranic
pozemků a je doplněna řadou příkladů
a praktických ukázek. Na závěr jsou
uvedena úplná znění všech právních
předpisů katastru nemovitostí a úplný
adresář zeměměřických a katastrálních
orgánů.

ŠKABRADA, Jiří
Konstrukce historických staveb
Praha: Argo, 2003, 397 s., váz., 788 Kč
ISBN 80-7203-548-7
Kvalitní odborná publikace s rozsáhlým
obrazovým materiálem od našeho předního specialisty na výzkum historických staveb, od architekta Jiřího Škabrady. V knize
jsou všechny základní druhy stavebních
konstrukcí a doplňků poprvé představeny
v uceleném přehledu jejich historického
vývoje v základních časových či slohových etapách od středověku do přelomu
19. a 20. století. Materiál je rozdělen do
kapitol podle druhů konstrukcí – postupně se probírá zdivo, dřevěné stěny, hlína
a lepenice, stropy, klenby, podlahy a dlažby, zábradlí a mříže, krovy, pokrytí střech,
vytápění, větrání, voda a odpady, dveře
a vrata, okna, úpravy povrchů. V jednotlivých kapitolách je pak charakterizován
typologický vývoj příslušných konstrukcí
v následných časových, resp. slohových
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etapách na
stavbách románských,
gotických,
renesančních, barokních,
klasicistních a ze
2. poloviny
19. století.
Obecný
výklad je
doprovázen bohatým ilustračním (kresebným a fotograﬁckým) materiálem a v závěru je doplněn opačně koncipovaným
stručným přehledem všech konstrukcí,
typických pro každé uvedené období.

Architektúra Slovenska v 20. storočí
Bratislava: Slovart, 2004, formát
220×320 mm, Počet stran 512, typ vazby
pevná, cena 1990 Kč
ISBN 8071456845
Rozsáhlá monograﬁe poskytuje komplexní
pohled na vývoj slovenské architektury
ve středoevropském prostoru 20. století.
První část publikace nabízí kromě analýzy
koncepcí, událostí, vlivů, staveb, informací
o významných i méně známých architektech
i bohatý ilustrační materiál. Druhá část
katalogovým způsobem představuje
více než tisíc staveb se základními
údaji a ilustracemi. V ojedinělém dosud
nejrozsáhlejším chronologickém soupise
zachycuje díla od začátku do konce
20.století. Kniha je doplněná rozsáhlým
anglickým resumé. Kniha ve slovenštině.

HÁBA, J.; JANAS, T.; ŠVANCAROVÁ, Š.
Slovník deﬁnic a výklad některých
vybraných pojmů stavebního práva, díl
I. + II.
Praha: ABF, 2003. díl I. 295 Kč, díl II.
290 Kč
Těžištěm práce je srovnávací slovník,
který napomáhá osvětlit a sjednotit
některé pojmy s odlišnými výklady
z oblastí platných daňových, účetních,
všeobecně právních zákonů o z oblastí
zákonů, vztahujících se k nemovitostem.
Publikace je tematicky rozdělena do
dvou dílů. V prvním díle je uvedeno
celkem 136 jednotlivých termínů,
ke kterým jsou vždy přiřazeny jejich
deﬁnice podle oblasti, se kterými se
nejčastěji autoři setkávají: všeobecně
právní, stavební, katastr nemovitostí,
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daně a účetnictví a pojišťovnictví. Pokud
v nejfrekventovanějších předpisech
v dané oblasti není uvedena deﬁnice, je
zde poznámka, že daná oblast uvedený
pojem výslovně nedeﬁnuje, i když
s pojmem se v dané oblasti aktivně
pracuje.
V díle druhém je uvedena řada slovních
spojení, jež jsou dosud předmětem
různých výkladů naší odborné veřejnosti,
a autoři se zde pokusili o náhled z pozice
stavební a stavebné-inženýrské praxe.
Jako základní kámen jsou oba díly
slovníku pomocníkem nejen znalcům,
ale i stavebně právním odborníkům,
právníkům, ale též ekonomům nebo
odborníkům v oblasti daní

VÍCHOVÁ, J.
Povolání architektů, stavebních inženýrů
a techniků po vstupu do Evropské unie
Praha: ABF, 2004.
Výkon povolání autorizovaných
architektů, autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě je na
území Evropské unie regulován právními
předpisy Evropských společenství, které
jsou založeny na principu vzájemného
uznávání profesní kvaliﬁkace. Celá tato
oblast spadá do kapitoly „volný pohyb
osob“, resp. podkapitoly „vzájemného
uznávání profesní kvaliﬁkace“. ‚ Podle
Evropské dohody zakládající přidružení
mezi Českou republikou na straně jedné
a Evropskými společenstvími a jejich
členskými státy na straně druhé, se naše
republika zavázala k zajištění postupné

slučitelnosti národního právního řádu
s právem Evropských společenství
(ES). Jedním z konkrétních výstupů této
činnosti je i novela zákona o výkonu
povolání autorizovaných architektů,
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Cílem tohoto zákona
je ochrana veřejných zájmů ve výstavbě,
neboť vytváří nezbytné právní podmínky
pro splnění požadavků na odbornou
způsobilost fyzických osob k výkonu
vybraných činností ve výstavbě podle
stavebního zákona. Jsou to činnosti,
jejichž výsledek ovlivňuje ochranu
veřejných zájmů ve výstavbě a jedná se
o projektovou činnost a odborné vedení
realizace staveb. Publikace obsahuje
kromě znění autorizačního zákona
a komentáře k němu i Autorizační řády
ČKAIT a ČKA.

BERAN, Václav, FRANKOVÁ, Anita
Management udržitelného rozvoje
regionů, sídel a obcí
Praha: Academia, 2004, 360 str., obr.
v textu, váz. lamino
ISBN 80-200-1201-X
Kniha se zabývá otázkou, co je hybnou
silou úspěšného rozvoje území a regionů.
Dosud to byla brilantní technická řešení,
která však namnoze zůstávají pouze
technickou vizí, neexistuje-li kapitál
a kupní síla, která by ocenila kvalitu
a užitečnost často i nadčasových
projektů. Cílem publikace je posílit
nástroje i sebevědomí těch, kteří
mají nelehký úkol být nositeli rozvoje
a pokroku.

GLANCEY, Jonathan
MODERNÍ ARCHITEKTURA
z angl. přel. J. Valeška, Praha: Albatros,
2004, Albatros Plus, sv.19, 1. vyd., 390
s.,brož. 300 Kč
ISBN 80-00-01304-5
Moderní architektura představuje
všechna významná architektonická hnutí
i význačné architekty 20. století.

LYNCH, Kevin
Obraz města / The Image of the City
Praha: Bova Polygon, 2004, 1. vyd., 224
s., brož. 248 Kč
ISBN 80-7273-094-0
Kniha se zabývá podobou města i tím,
nakolik je daná otázka významná a zda
můžeme podobu měst změnit.
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The Phaidon Atlas of Contemporary World
Architecture
Phaidon, 2004, formát 450×310 mm,
počet stran 824, typ vazby pevná, cena
4990 Kč
ISBN 0 7148 4312 1
Popis The Phaidon Atlas Contemporary World
Architectu obsahuje 1052 staveb
(15 staveb z ČR)
z celého světa.
Kniha váží 7kg.
Víc informaci
naleznete na
stránkách nakladatelství Phaidon
či Slovart, který
knihu do ČR
dodává.

Ztracená města dávnověku
Bratislava: Slovart, 2004, formát
270x370 mm, počet stran 324, typ vazby
pevná, cena 999 Kč
ISBN 80-7209-431-9
Při sledování úžasné cesty do
nejkrásnějších měst starověkého světa
půjde naše kniha po stopách historie
a vývoje nejdůležitějších městských
středisek starověku. Vynikající fotograﬁe
a pečlivá rekonstrukce urbanistického
uspořádání měst.

HOŘÍNKOVÁ, Marie, VILGUSOVÁ, Hedvika
Příběhy pražských zahrad
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Praha: Academia 2003, 210 str., čb
ilustrace v textu, brož., cena 168 Kč
ISBN 80-200-1182-X
Osmnáct zahrad staré Prahy, o nichž
kniha vypráví, je rozděleno do tří
oddílů: část první zahrnuje zahrady
zmizelé, druhá zahrady slavné, zchudlé
a vlastenecké a část třetí zahrady
urozené a duchovní. Autorka provádí
čtenáře místy, jejichž dnešní podoba je
často dost odlišná od doby jejich vzniku,
uvádí mnohé zajímavosti z jejich historie
a načrtává osudy lidí s touto historií
spjatých nebo příběhy, jež se v zahradách
odehrály.

Christopher Day
Duch a místo
276 stran, brožovaná, 165x225 mm,
Šlapanice: ERA, 2004
ISBN 80-86517-95-0
Kniha o architektuře 21. století,
která je citlivá
k okolnímu prostředí a svým
uživatelům.
Britský architekt
a enviromentalista Christopher
Day (*1942)
u nás nepatří
k osobnostem obecně známým, odborník
si však jeho jméno rychle spojí s počátky
ostrovní ekologické architektury. S využitím elementů světla, vody, země, tepla
a vzduchu hledá Christopher Day cesty,
jak pojmout lidský prostor, jak organizovat
lidské prostředí, jak vytvořit příjemné stavby. Kniha Duch a místo ukazuje, jak nakládat s udržitelným prostředím skrze sociální momenty vnímání a obývání staveb.
Jak sladit tělesné, fyzikální s duševním.
Na mnoha příkladech domů, které neničí,
neomezují a nedeformují své okolí, autor
předvádí, jak můžeme stavět domy, které
naopak povznášejí našeho ducha, posilují
vztahy mezi obyvateli domu a jsou příjemné na pohled i pro přírodu. Publikace je
bohatě vybavena autorovými kresbami,
náčrty, schématy a fotograﬁemi. Jak říká
v předmluvě Sue Roafová:...tato kniha je
o tom, jak svět skrze lepší stavby učinit
lepším místem našeho pobytu. Říká nám,
jak dostat do souladu naše ego a “eko”.
Jde o tom, jak respektovat udržitelný
rozvoj a zároveň vnést ekologii do mezilidských vztahů a okolního prostředí.

VEŘEJNÉ PROSTORY A KVALITA
ŽIVOTA MĚSTA
(Public Spaces and Quality of Life
in Cities)
Mezinárodní konferenci pořádá Fakulta architektury VUT v Brně spolu s Evropskou
asociací pro urbanistický výzkum (European Urban Research Association) a občanským sdružením Civitas per Populi.
Konference je zaměřena na problematiku
veřejných prostorů a jejich vztahu k fungování a životu města, a to z nejrůznějších
úhlů pohledů – urbanistického, architektonického, sociologického, psychologického
či geograﬁckého, ale i z pohledu komunálních politiků. Protože stále více měst si
uvědomuje význam kvality svých veřejných
prostorů (například existenci nebo neexistenci pěších zón, parků, obytných prostorů
vnitrobloků apod.) chceme touto konferencí přispět k šíření poznatků a pozitivních
příkladů v této oblasti, stejně tak jako vytvořit platformu pro setkání se s odborníky
na tuto problematiku z celého světa. Konference usiluje o propojení dvou stěžejních
pohledů - akademického výzkumu a politického rozhodování pro implementaci problematiky veřejných prostorů do života moderního města.
Konference se bude soustředit na tato klíčová témata:
• Jak posuzovat kvalitu veřejných prostorů
• Jak by měl vypadat „úspěšný“ veřejný
prostor
• Jak jsou veřejné prostory využívány
• Pozice a role veřejných prostorů v širším
kontextu struktury města
• Role veřejného prostoru při lákání investic
• Jak veřejné prostory mohou zkvalitnit život občanů měst
• Vnímání veřejných prostorů obyvateli
a návštěvníky měst
Konference se uskuteční 23.–25. září
2004 na Fakultě architektury VUT
v Brně. Jednacím jazykem konference je
angličtina. Vložné činí 4.500 Kč a zahrnuje
tisk sborníku, občerstvení v průběhu konference a při společenském večeru.
Bližší informace naleznete na webových
stránkách www.volny.cz/civitasperpopuli
nebo Vám je poskytne doc. Ing. arch.
Vladimíra Šilhánková (tel. 603 554 155,
vladimira.silhankova@atlas.cz) nebo
Ing. Petra Pokludová (tel. 777 247 707,
pokli@centrum.cz)
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GRAND PRIX 2004
Byly vyhlášeny letošní
ceny Obce architektů.
Laureátem Grand Prix
se stal Stanislav Picek
s křivoklátským letohrádkem. Podrobnosti
v časopisu Architekt
a na stránkách Obce
architektů:
www.architekt.cz/grandprix
O ocenění se v kategorii urbanismus
ucházelo těchto pět realizací:
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Obytný soubor a komerční centrum
Vinice-Palouk
Oleg Haman, Aleš Poděbrad, Veronika
Sajnerová, Šárka Hájková, Tomáš Hruška,
Kateřina Müllerová, Leona Horská, Petr
Housa, Rostislav Maňák

Obytný soubor Černý Most II, 4. stavba
Petr Frolík, Jan Vrana, Petr Hartman, Jan
Stašek, Zuzana Stašková, Vladimír Štulc

Rekonstrukce
Bubenského
nábřeží – 1. etapa
František Novotný,
Jaroslav Suchan,
Oldřich Neumayer,
Petr Vejražka, Alena
Šimčíková, Jaroslav
Míka
Rekonstrukce Masarykova náměstí
v Děčíně
Rudolf Bergr, Ivan Uherčík, Diana Brožková

Areál okolo Stebenky v Turnově
Libor Čížek, Radek Šíma, Ondřej Moravec,
Michal Nekola, David Jansík

KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2004:
ČESKÁ KRAJINA – STŘECHA
EVROPY
Česká společnost krajinných inženýrů,
Český svaz stavebních inženýrů, Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblastní kancelář
Pardubice, Zemědělská vodohospodářská
správa, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro
místní rozvoj a Univerzita Pardubice
pořádají ve dnech 7. a 8. října 2004 mezinárodní konferenci konanou v aule Univerzity Pardubice.
Záštitu nad pořádáním konference převzali
ministři výše uvedených rezortů
a rektor Univerzity Pardubice Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Cílem mezinárodní konference je seznámit širší odbornou veřejnost s představami
našich ministerstev, výzkumných ústavů,
institucí a předních odborníků o možných
řešeních dále uvedených problémů v našich speciﬁckých podmínkách a v reﬂexi
na podmínky v EU.
Pořadatelé konference zařadili minimální

počet přednášek se stručným shrnutím příspěvků obsažených ve sborníku a předpokládají bohatou odbornou mezioborovou
a mezinárodní diskusi širokého spektra odborníků k uvedeným problémům.
Program konference je rozdělen do 5
sekcí:
I. Legislativní a ekonomické nástroje
v oblasti ochrany a tvorby krajiny se zaměřením na legislativu a podpůrné nástroje
pro výzkum, přípravu a realizaci environmentálních a vodohospodářských opatření
a staveb.
II. Vodní hospodářství a krajinné inženýrství se zaměřením na horní povodí
drobných vodních toků: možnosti prevence
před negativními účinky vod v systému
plánování v oblasti vod, využití a reálné
účinky retence v povodí (nádrže, suché
poldry, rozlivy, hospodaření v údolích řek),
účelný rozsah protipovodňové prevence
a ochrany.
III. Stavby pro plnění funkcí lesa se zaměřením na koncepce řešení těchto speciﬁckých staveb při zajišťování hospodářských, protipovodňových i krajinotvorných
aspektů lesního hospodářství.
IV. Krajinné plánování se zaměřením příspěvků na možnosti uplatnění „krajinného
plánu“ v rámci naší legislativy v oblasti
ochrany a tvorby krajiny a územního plánování.
V. Pozemkové úpravy se zaměřením příspěvků na environmentální a vodohospodářské aspekty komplexních pozemkových
úprav a jejich návaznost na projekty obnovy vesnice.
Další informace včetně pozvánky viz
http://web.quick.cz/cski
Organizační garanti:
Ing. František Kulhavý. CSc., Nová 209,
530 09 Pardubice, mobil : 728 570 148
Tel./Fax : 466 430 357, e-mail:
cski@quick.cz
Ing. Miloš Havel, Zemědělská vodohospodářská správa,
Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové,
Tel.495 800 771, e-mail : havel@zvhs.cz

Vydává rada Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy Asociace a zájemce. Vychází nepravidelně.
Náklad 400 výtisků. Redakce: Ing. arch. Mgr. Zdeněk Černý, Pražského 604, 152 00 Praha 5, tel./fax 251 680 138, e-mail: zcerny@bon.cz.
Tajemnice Asociace: Ing. arch. Zuzana Hrochová, tel./fax 257 318 095, e-mail: zuzana.hrochova@quick.cz. Adresa Asociace: Perucká 11a,
120 00 Praha 2. Internetové strany: www.urbanismus.cz.
Vyšlo v srpnu 2004
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