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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

VENKOV II – krajina a sídla
seminář v Jičíně ve dnech 20. a 21. října 2005
Téma VENKOV se nevyčerpalo –
pokračuje!
Po Telči povede cesta hledání územněplánovacích klíčů k tajemstvím venkova
do Jičína. (Úmyslně jsem si, na kratičkou chvíli jen, zakázal slovo rozvoj, které
se mi do věty cpalo. Copak je možné bez
ustání tímto všudypřítomným synonymem
současného dryáčnictví pokazit poetickou
představu, že naše konání je obcováním
s tajemstvím a že snad máme od tajemství
klíč? Asi jej nemáme. Ale pokud přece jen,
ať probůh zůstane utajen, nebo jej rozvoj
rozvoje pohltí a nezbude žádná naděje.)
Seminář konaný v Telči na téma venkov,
jeho proměn a územního plánování ukázal,
jaký je o tuto problematiku mezi urbanisty
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zájem. Účast na semináři musela být odmítnuta více než 25 zájemcům. V sále, přiznejme si že trochu tajemném, se nás tísnilo po celou dobu semináře skoro 120.
Především se myslím ukázalo, že přítomní
urbanisté, projektanti a pořizovatelé, ale
i odborníci neurbanisté a stejně tak starostové venkovských obcí chtějí používat nástrojů územního plánování k cílevědomému
usměrňování vývoje venkovského prostředí
v souladu s urbanistickými a ekologickými
zákonitostmi.
Telčský seminář jsme zamýšleli jako ucelený, systémově pojatý vstup do problematiky – od teorie přes současnou praxi
k novým koncepcím a přirozeně k no-

vému stavebnímu zákonu. Nemyslím, že
se nám tento ambiciózní záměr vydařil na
100 %. Vzhledem k rozsahu a pestrosti
tématu jsme museli zůstat v obecnější rovině. Nicméně to inspirovalo k jinému pojetí druhého semináře na téma venkov.
Různorodou mozaikou problémů venkova
se budeme tentokrát zabývat ze tří úhlů pohledu, které budou v režii tří garantů, pánů
Vladimíra Mackoviče, Ivana Vorla a Pavla
Koubka.
Anotace zaměření tří základních bloků semináře vám představujeme dále. Kromě
toho zařazujeme dosud nezveřejněné zamyšlení Martina Říhy, které předcházelo
semináři telčskému.
Miroslav Tůma
P. S. Hlásím se do bloku P. Koubka s příspěvkem na téma „Jsou změny ÚPO zločinem?“
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Aktuální problémy venkova v územně
plánovacích souvislostech
Ing. arch. Martin Říha
Dovolte mi, abych tu neopakoval fakt, že pojmy jako „venkov“, „město“,
„vesnice“, „venkovské osídlení“ a „více či méně urbanizované území“ mají
ve světě, v Evropě a dokonce u různých úřadů a odborníků v naší zemi
různý význam, odlišné deﬁnice podle velikosti sídel, jejich počtu obyvatel,
podle typu úřadu místní správy, který je spravuje, podle některých funkčních a urbánních znaků, významu sídla v historickém vývoji osídlení ap. To
architekti vědí.
Přijměme pro jednoduchost můj vstupní
předpoklad pro další tvrzení, že „venkovské
sídlo“ je každá dochovaná urbánní hmotná
i duchovní struktura, vzešlá z prvotních forem soustřeďování obyvatel zabývajících se
po opuštění kočovného života lovců a sběratelů plodin především usedlým zemědělstvím, lesním a vodním hospodářstvím. Ta
pak byla dále rozvíjená v návaznosti na postupující společenskou dělbu práce o navazující obchodní, řemeslné, správní a duchovní rozměry a stavby.
Teprve ve středověku s rozvojem těžby surovin a řemesel, ale také vojenství a opevňovacího umění a v další vlně v době
průmyslové revoluce se osídlení dále diferencovalo podle akceptování či neakceptování těžby a průmyslu na svém území
a s ním spojeného nájemního bydlení,
podle polohy v dopravní a později i v technické infrastruktuře, v občanské infrastruktuře, v duchovním životě a všeobecně
i v kontextu rozvoje ostatních sídel v okolí –
na stále složitější „městské“ a „venkovské“,
které byly nadále svázané hlavně s ekonomickými aktivitami v priméru. Jenže od
poloviny minulého století podnes už ani to
postupně není celá pravda. Podíl primárních funkcí na ploše území i podíl pracovníků v priméru mezi ekonomicky aktivními
i v části zbylých typických venkovských sídel klesal, až nabyly převahy funkce jiné –
v zázemí velkých měst a městských aglomerací nejdříve obytné a rekreační, později
opět doplňkově i dopravní, technická a občanská infrastruktura, sloužící více onomu
městu či regionu než obci samé.
S růstem velkých měst došlo a dochází někde k tomu, že bývalé vesnice okolí „vrůstají“ do rozšiřujícího se městského organismu. Podle své urbánní, hmotné i kulturní
kvality jsou pak rezistentní k „zničení“ nebo
„rozplynutí“ v nové městské struktuře jiného
charakteru, nebo uhájí jakousi autonomii

a zachovávají se jako ostrůvek „z jiných
časů“ či z „jiného světa“. Takové „venkovské segmenty“ vidíme i v Praze – starý Veleslavín, stará Hostivař ap. Větší naději na
přežití mají tam, kde představují kulturně-historickou, funkční i technickou kvalitu,
požívají památkové ochrany nebo narazí
na úředníka či urbanistu, který tuto kvalitu
rozezná i bez formální památkové ochrany
a začlení ji citlivě do nového kontextu, aniž
by ji poškodil, či zničil. Takové štěstí měly
některé segmenty starého venkovského
osídlení na území dnešního Jižního Města
i Jihozápadního města.
Dalším jevem poznamenávajícím v posledním desetiletí významně dříve jasný vztah
„město – venkov – krajina“ je suburbanizace, tedy výstavba za hranicemi současně zastavěného a dokonce i podle
schválené ÚPD „nezastavitelného“ území
ve „volné krajině“, bez jakýchkoliv logických urbánních vazeb na stávající osídlení,
technickou a někdy i dopravní infrastrukturu a dopravní obsluhu. Jedná se dnes
především o různé ty „super-“ a „hypermarkety“ a „nákupní centra“, čerpací stanice
pohonných hmot, motoresty, autoservisy,
skladovací, logistická a dopravní centra
obchodu a služeb, ale i skupiny rodinných domků nebo větších rezidencí a vil
na rozparcelovaných zemědělských honech, jejichž majitelé, mnohdy restituenti
bez vztahu k venkovu, nechtěli hospodařit
a pozemek prodali nějaké „realitce“ či „developerské ﬁrmě“. Kolem Prahy a patrně
i dalších velkých měst ale vidíme i desítky
historických venkovských sídel, ke kterým
jsou bez hlubší funkční a tím méně kompoziční myšlenky „přilepena“ velká sídliště uniformní zástavby rodinných domků
nebo domů, přesahující plochou zastavěné
území původní obce.
Téměř všichni obyvatelé z nich musí do
práce, do škol a za službami dojíždět

mimo obec a tak jde o velké noclehárny.
Jejich obyvatelé se dlouhá léta nesžívají
s původními obyvateli, mezi oběma tak
mentálně odlišnými komunitami převládá
určité napětí nebo pnutí, tak kontrastující s kvalitou sociálních vztahů „rostlých“
vesnic. Často nejsou tyto nové „kolonie“
hospodárně zapojitelné do systému veřejné dopravní obsluhy, a tak veškerá dopravní práce v osobní dopravě je vykonávána individuální automobilovou dopravou,
se všemi negativními důsledky na čerpání
přírodních zdrojů a na vytvářené životní
prostředí.
Současně zůstávají uvnitř zastavěného
území a na zastavitelných plochách
v těsné návaznosti na současně zastavěné území a stávající inženýrské sítě
měst mnohé příležitosti bez těchto negativ nevyužité. Proč? Často se argumentuje proti využití „brownﬁelds“ náklady na
asanace staré zástavby a sanaci starých
ekologických zátěží. Porovnáme-li však
náklady na ně, které mohou být relativně
vysoké, ale jsou jednorázové, s veřejnými
„vícenáklady“ na výstavbu, ale i „provoz“
oněch od zástavby „utržených“ ostrovů,
které jsou trvalé, zjistíme obvykle, že by
se uvnitř sídel za pár let mnohonásobně
„vrátily“ a ještě by na tom obce vydělaly.
Přitom se navíc nenávratně ztrácí ona
mnohotvárnost, pestrost prostředí, která
je tak blahodárná pro povzbuzení aktivity,
regeneraci sil člověka a bezpodmínečně
nutná pro přežití většiny ostatních životních forem, počínaje mikroorganismy, až
po rostliny a živočichy, nevyskytující se
v urbánním prostředí, ale nezbytná pro biologickou rozmanitost, ekologickou stabilitu, rekreační kvalitu a vůbec udržitelný
dlouhodobý vývoj v území.
Na tom nic nemění fakt, že nejde o naši
specialitu, ale po desetiletí celosvětově
se projevující a sílící tlak na přírodní prostředí, stejný v ekonomicky rozvinutých,
transformujících se i rozvojových zemích.
Tato „modernost“ je prostě ekologicky
nežádoucí, asociální a sobecká i v lidské komunitě, na tom trvám. Porušuje
jednu z pěkných výchovných zásad, které
mi vštěpovala matka: „Nejsi-li si jist, zda je
nějaký druh nebo projev chování spole-
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čensky přijatelný, zkus si představit, jak by
to vypadalo, kdyby se tak chovali ve stejném ‚veřejném‘ nebo ‚soukromém‘ prostoru
všichni, kdo se v něm nacházejí. Shledáš-li
takovou představu nepříjemnou, nepřijatelnou, nemůžeš se tak chovat ani ty – nemohou-li všichni, nemůže nikdo.“ Tehdy se to
vztahovalo na takové „prkotiny“, jako jestli
si mohu při dojíždění do školy ve vlaku pustit tranzistorové rádio – sluchátka tehdy nebyla běžně k mání. Ale osvědčuje se mi to
dodnes jako pomůcka i ve věcech závažnějších. Myslím si, že to platí, alespoň ve
společnostech deklarujících rovnost práv
a povinností občanů, obecně. Všechno
jiné je určitá forma „elitářství“.
Jsem přesvědčen, že současné i zvyšující se prostorové nároky naší stagnující
populace lze uspokojit racionálním využíváním stávajících stavebních fondů a přírodě již odebraných ploch zastavěného
území a nepodstatnými zábory nových
ploch v drtivé většině měst a obcí – jen
si s tím víc lámat hlavičky a vynaložit více
energie na potřebné transformace. Vize
„rozptýleného bydlení v krajině“, „rozpuštění osídlení do krajiny“ jsou nejen ekonomicky a ekologicky nereálné, ale dokonce
asociální a z mnoha důvodů nejen environmentálních, ale i sociálních a bezpečnostních nebezpečné. Snaha po udržení
určité míry polarizace a diferenciace mezi
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urbanizovaným územím a „volnou krajinou“ není žádným „zpátečnictvím“, není to
„z nouze ctnost“, nějaká známka „ekonomické nedostatečnosti“ nebo nedostatku
kreativity. Spojuje tolik ekonomických,
sociálních, environmentálních a bezpečnostních výhod, prověřených tisíciletími,
že je její respektování, alespoň u citlivější
a vzdělanější části naší populace, vnímáno jako součást odvěkého „pudu sebezáchovy“.
Proto se pokoušela skupina ekologicky
orientovaných architektů, přírodovědců
a dalších odborníků až po sociology docílit od začátku prací na novém stavebním zákonu, aby legislativní předpisy pro
územní plánování obsahovaly kromě ostatních obecných ustanovení k ochraně veřejných zájmů při využívání území i taková
ustanovení, která budou preferovat určitou
kompaktnost sídel a ochranu volné krajiny.
Kritizovali jsme, že byla v rámci novelizací
zákona č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek bez náhrady zrušena Část
III Vyhlášky o všeobecných technických
požadavcích na výstavbu, věnovaná právě
požadavkům na uspořádání území, vnucovali jsme MMR vlastní novou podobu
této Části III jako podnět k další novelizaci
a dali jsme pokoj teprve po ujištění ředitele
odboru Ing. arch. M. Tunky, CSc., že už
základní pojetí nového stavebního zákona

bude v části věnované územnímu plánování obsahovat tento princip jako klíčový.
Dnes mohu říci ke cti MMR, že tento slib
byl beze zbytku, alespoň ve znění z 11. 1.
2005, připraveném do vlády, splněn. Jestli
zákon v tomto ohledu nedozná ještě změn
„lidovou tvořivostí“ poslanců a senátorů
Parlamentu ČR, bude platit jako legislativně stvrzená kulturní tradice vývoje osídlení na většině území ČR (výjimkou je tzv.
„slezská zástavba“ na severu Moravy a ve
Slezsku a rozptýlená zástavba horských
usedlostí v pohraničních horách bývalých
Sudet).
Samozřejmě každý uzákoněný obecný
princip má svá „ale“ v některých speciﬁckých, zřetelu hodných konkrétních podmínkách a neměl by být uplatňován zcela
nekriticky, bigotně, netolerantně. Dovedu
si představit institut „osvícených výjimek“,
abychom se nedostali opět do takových
absurdit, jako byl zákaz výstavby jakýchkoliv staveb, nesloužících výhradně vodnímu hospodářství, do 50 m od břehové
čáry vodních toků, což do nápravy této
dobře míněné pitomosti načas znemožnilo výstavbu mnohých mostů a jiných bohulibých staveb v souladu se zákonem.
„Osvícených“ proto, aby nebyly vydávány
inﬂačně, jako na běžícím pásu, ale po skutečně individuálním a vysoce odborném
posouzení.
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Co tedy považuji za současné aktuální úkoly
naší discipliny ve vztahu k venkovu? Jsou
následující (bez pořadí podle důležitosti):
• Při hledání prostorů pro nové podnikatelské aktivity v malém a středním podnikání dávat přednost využití stávajících objektů a ploch před novou výstavbou „na
zelené louce“ i na venkově.
• Hledat nové vhodné funkční náplně pro
ty opuštěné objekty „socialistické zemědělské velkovýroby“, kde původní provoz
zanikl a není je vhodnější zbořit jako hyzdící obec nebo krajinu (měřítkem, tvarem,
umístěním, použitými materiály, nevhodnou
technologií, negativními vlivy na ŽP…).
• Chránit nejen státem uznané a zapsané
památky a vesnické zóny, ale všechny hodnotné zachovalé objekty a soubory lidové
i „vysoké“ architektury, návsi a ostatní malebné veřejné prostory, udržet v nich život
i za cenu změn funkční náplně, chránit jejich jedinečné kompoziční a identiﬁkační
znaky.
• Obnovit, doplnit a někde nově vytvořit
prvky územního systému ekologické stability krajiny, průchodnost krajiny, její biologickou i kompoziční pestrost a krásu, zajišťující jak zemědělskou a lesní výrobu, vodní
hospodářství, ale i bohatost podnětů a příležitostí pro poučení, regeneraci sil, rekreaci a sport obyvatel přilehlých obcí.
• Při řešení problematiky bydlení a rekreace přednostně a citlivě využívat stávající
bytový fond venkova před novou výstavbou.
• Snažit se uchovat přednosti měřítka
a vedut venkovských obcí v krajině, ale
i zachovaných užších sociálních vztahů
venkovských občanských komunit nepřetížením vesnic novou zástavbou vysoko
nad možnosti získání zaměstnání v místě
a s vysokou mírou vyjížďky za prací, není-li
v něm současně zajištěna kapacitní veřejná dopravní obsluha.
• Podporovat a posilovat občanskou soudržnost, spolkový život ve venkovských obcích, duchovní, kulturní, zájmovou a sportovní činnost a všechny formy komunikace
občanské pospolitosti jako odlišnou, ale
plnohodnotnou alternativu života ve městech, pro kterou se lze svobodně rozhodnout bez ztráty hrdosti a s vědomím předností takového života v užším kontaktu
s lidmi i přírodou.
• Naučit se mluvit srozumitelně, netechnicky, s respektem a pokorou, zprostředkovat lidem na venkově znalosti a kvality
řešení různých problémů souvisejících
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s územním plánováním, programováním
ekonomického i sociálního rozvoje obce,
s využíváním prostředků veřejných rozpočtů, státního rozpočtu, fondů EU pro
rozvoj regionů a obcí.
• Citlivě chválit za dobré skutky a ještě citlivěji vést k eliminaci chyb v urbánní struktuře a vývoji kvality staveb, jejich funkcí,
úrovně architektonického ztvárnění, ve
způsobech užívání staveb a hospodaření
v krajině.
• Už u předškolní mládeže vhodnými formami posilovat vnímavost, citlivost na kulturní a environmentální úroveň změn navrhovaných v organismu a fungování obce.

ším působení dlouhodobějších poradců
orgánů samosprávy, členů komisí samosprávy, formou dlouhodobějších smluvních
vztahů ap. Ambice architektů a územních
plánovačů vždy přesahovaly do oblasti veřejných zájmů, souvisí to už s charakterem
této práce, s nákladností a s fyzickou životností jejích výsledků. Možná bychom měli
některé negativní tendence ve vývoji osídlení a venkova méně kritizovat zpovzdálí
a více se angažovat v jeho konkrétním
ovlivňování aktivnějším nabízením svých
služeb, svým publicistickým vystupováním,
svou konkrétní prací v místech bydliště či
rekreace, všude, kde o to stojí.

Takové úkoly nelze plnit jen při ojedinělých zakázkách pro venkovské obce. Daleko větší vliv bychom mohli mít při trvalej-

Ing. arch. Martin Říha

Rámcový program semináře

VENKOV II – krajina a sídla
čtvrtek 20. 10. 2005
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 16.00

16.00 – 16.20
16.20 – 18.30
20.00 – 24.00

prezence účastníků
úvod (starosta Jičína, předseda AUÚP)
1. blok „Venkovský prostor ve vybraných souvislostech“
(garant Ing. Vladimír Mackovič)
polední přestávka
pokračování 1. bloku
2. blok „Stavby v krajině“
(garant doc. Ing. arch. Ivan Vorel)
přestávka (občerstvení)
pokračování 2. bloku
společenský večer v prostorách zámku

pátek 21. 10. 2005
8.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.30
12.30 – 13.00
od 13.00

shromáždění členů AUÚP ČR
3. blok „Krajina a zeleň v procesu územního plánování“
(garant Ing. arch. Pavel Koubek)
přestávka, občerstvení
pokračování 3. bloku
závěry, zakončení semináře
zasedání rady AUÚP
prohlídka města

Rámcový obsah všech tří programových bloků je komentován v anotacích garantů jednotlivých bloků (zde v Aktualitách nebo www.urbanismus.cz).
V průběhu přípravy semináře bude program upřesňován. Podrobný program se jmény
přednášejících bude k dispozici v průběhu září na www.urbanismus.cz, účastníci semináře jej obdrží u prezence.
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Anotace
tematických bloků
semináře
Venkovský prostor ve vybraných
souvislostech
(Ing. Vladimír Mackovič)
Pojmy venkov a zemědělství spolu dlouhodobě souvisí. Zemědělská půda tvoří více
než 50 % území ČR. Další vývoj venkova
u nás tak logicky významně závisí na přístupu zemědělců. Jakou perspektivu připravují venkovu „evropští zemědělci“ sdělí ve
svém příspěvku Tomáš Doucha (Mze ČR).
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) představují v ČR základní systémový nástroj
obecné ochrany a tvorby krajiny na úrovni
celého katastrálního území. KPÚ dostali do
„vínku“ takové instrumenty, jako je oprávnění řešit vlastnické vazby nebo předpoklad, že schválené řešení komplexních
pozemkových úprav bude realizováno ze
státního rozpočtu, resp. z veřejných prostředků. Postřehy o realizaci pozemkových
úprav po roce 1990 ve venkovském oblasti
Rakovnicka uvede Jan Škoudlín (Zemědělská agentura – Pozemkový úřad Rakovník).
Zeleň, respektive podíl a funkce vegetace,
patří k základním rozlišovacím znakům urbanizovaného území a venkovského prostoru. S vývojem významu a funkcí venkovské prostoru se také vyvíjí názory na
venkovskou zeleň. Jaké funkce plnila a má
plnit zeleň ve venkovských sídlech a venkovské krajině zrekapituluje Jiří Mareček
(Česká zemědělská univerzita Praha).
Na jarním semináři v Telči jsme se dozvěděli, že k produkci potravinářských komodit pro potřeby ČR by postačovala poloviční výměra zemědělské půdy. Jaké
funkce by měla plnit zbývající polovina zemědělské půdy? Jednu z možností představuje zalesňování. Lesnický pohled na
zalesnění zemědělské půdy přednese Václav Hronek (MZe ČR).
V odborné veřejnosti se stále intenzivněji objevuje názor, že v ČR chybí krajinné
plánování. Jeden z podkladů k diskusi
na téma krajinné plánování v ČR představuje příspěvek Susanne Zetsch. Německá
krajinná architektka působí již několik let
v ČR. Má možnost v originále nastudovat
systémový přístup ke krajinnému plánování
v Německu a perfektní češtinou s ním seznámit české zájemce.

Stavby v krajině
(doc. Ing. arch. Ivan Vorel)

Krajina a zeleň v procesu
územního plánování
(Ing. arch. Pavel Koubek)

Volná neurbanizovaná krajina venkovského
prostoru čelí dnes silnému náporu stavební činnosti. Jedná se nejenom o suburbanizační vlivy velkých sídel nebo o výstavbu v urbanizačních osách ovlivňující
krajinu ve velkých segmentech přiléhajících k větším městům a aglomeracím, ale
také o dílčí zásahy do krajiny ležící mimo
zájmové oblasti větších měst. Tyto dílčí zásahy vnášejí do obrazu krajiny nové znaky
a ovlivňují dosavadní kulturní identitu krajiny. Mohou měnit její charakterovou a kulturně-historickou integritu. Jsou to záměry
výstavby rodinných domů, rekreačních či
výrobních farem, záměry výstavby stožárů
základnových stanic mobilních telefonních sítí nebo větrných elektráren. Jsou to
též plošně rozměrnější záměry výstavby
golfových hřišť, samostatných obytných
celků a rekreačních areálů ve volné krajině. Je třeba srovnat názory na přínosnost
a konﬂiktnost takových staveb a diskutovat
o možnostech jejich usměrnění v nástrojích územního plánování.

Závěrečný blok konference bude věnován
především diskusi zaměřené na posouzení
a zhodnocení vhodných nástrojů územního plánování pro zachování charakteru
a lokální identity středoevropské kulturní
krajiny. Zamyslíme se nad speciﬁckými potřebami venkova a venkovské krajiny a speciﬁckými požadavky jeho obyvatel. Jaká
budoucnost čeká náš venkov v novém tisíciletí? Budeme hledat odpověď na otázky,
jaké možnosti má projektant při zpracování
regulativně pojatého územního plánu při řešení nezastavitelného území v bezprostředním i vzdálenějším okolí sídel, jaké nástroje
má správa území pro závazné uplatnění zásad plánu kulturní krajiny, jak usměrňovat
tlak investorů a živelné rozpínání zástavby
do nezastavěného území. Podle jakých pravidel má být vymezena hranice mezi zastavitelným územím a kulturní (již v podstatě
nezastavitelnou) krajinou? Je možné – a je
zapotřebí – čelit četným změnám územně
plánovací dokumentace a stále novému vymezování zastavitelných ploch? Odpovědi
nebo alespoň podněty se budeme snažit
formulovat za pomoci diskutujících účastníků konference.
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Organizační
informace
1. Závaznou přihlášku (je přiložena
k těmto Aktualitám) spolu s kopií dokladu o platbě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 27. 9. 2005 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:
1 500 Kč
1 100 Kč pro členy AUÚP ČR
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický
poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře.
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!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
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.
5. Bude brán zřetel na pořadí došlých přihlášek a plateb. V případě vyčerpání kapacity sálu budete vyrozuměni (v přihlášce
uveďte telefonický nebo emailový kontakt)
a platba Vám bude vrácena.
6. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Některé ubytovací možnosti uvádíme.
7. Parkování je možné na Valdštejnově náměstí.

Některé ubytovací možnosti:
Hotely
• Hotel START***
Revoluční 836, 506 01 Jičín, cca 10 min
od centra, www.hotelstartjc.cz, e-mail:
box@hotelstartjc.cz, tel.: 493 523 810,
493 523 720, 606 604 560, možnost přistýlky,
1/1 300–600 Kč, 1/2700–900 Kč,
1/3 1000–1200 Kč, 1/4 1200–1400 Kč
• Hotel PAŘÍŽ***
Žižkovo nám. 3, 506 01 Jičín,
tel.: 493 532 750, fax: 493 534 510,
1/1 530 Kč, 1/2 1040 Kč, 1/3 1290 Kč
• Hotel JIČÍN***
Havlíčkova 21, 506 01 Jičín, www.hoteljicin.cz,
e-mail: ceskyraj@hoteljicin.cz, tel.: 493 544 250,
dvou a třílůžkové pokoje, 1/2 1320 Kč,
1/3 1830 Kč
• Hotel ZÁMEČEK***,
Rybníček 28, 506 01 Jičín, (cca 2 km od Jičína),
tel., fax: 493 534 912, dvou a tří lůžkové pokoje,
možnost přistýlky, od 450 Kč/os.
Penziony, priváty
• BOHEMIA, Markova 303, 506 01 Jičín, tel.:
493 535 308, www.bohemiajicin.cz, 1/1 800 Kč,
1/2 1000 Kč, 2/2 1400 Kč, apartmán od 1100
Kč vč. snídaně
• RIEGER, Komenského nám. 34, 506 01 Jičín,
tel.: 493 535 480, dvoulůžkové pokoje, možnost
přistýlky, 300–600 Kč/os.

• Privat ALBRECHT JAROSLAV,
Revoluční 712, 506 01 Jičín, 1/2 200–250
Kč/os., 400 m do centra
• Penzion LUCIE, Fügnerova 197,
506 01 Jičín, e-mail: info@penzion-lucie.cz,
tel.: 493 531 192, fax: 493 531 192,
www.penzion-lucie.cz, 1/1 600 Kč/os., 1/2 900 Kč
• Penzion BARBORKA, Hradecká 1063,
506 01 Jičín, tel.: 493 522 501, od 300 Kč/os.
• Privat DRAHUŠE PODZIMKOVÁ,
Fibichova 456, 506 01 Jičín, od 150 Kč/os.,
možnost vlastního vaření
• Privat CHALUPA VLADISLAV,
Hofmanova 457, 506 01 Jičín, od 150 Kč/os.
• U ČESKÉ KORUNY, Valdštejnovo nám. 77,
506 01 Jičín, tel., fax: 493 531 241, apartmá
700–900 Kč
Podrobnosti a další ubytovací možnosti naleznete na
oﬁciálních stránkách města Jičín www.jicin.cz (odkaz
turistům – ubytování) nebo je poskytne Městské
informační centrum, www.jicin.org, tel.493 534 390,
e-mail: ceskyraj@consultour.cz nebo ic@jicin.org

Případné další informace o semináři
podá:
Ing. arch. Zuzana Hrochová
tel. a fax: 257 318 095
mobil: 604 507 398
email: zuzana.hrochova@quick.cz
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Nizozemsko 2005

Odborná exkurze 29. 4. – 3. 5. 2005

Připomínám všem, kteří ještě nezaplatili
členský příspěvek na rok 2005, že tak
měli učinit nejpozději do konce června
2005. Pokud si nejste jisti, zda máte
zaplaceno, obraťte se na mě nejlépe
e-mailem (zuzana.hrochova@quick.cz),
eventuálně telefonicky (257 318 095).
Příspěvek ve výši 700 Kč (důchodci
a studenti 200 Kč) můžete zaplatit složenkou, kterou jste obdrželi s Aktualitami č. 66, nebo bankovním převodem
na účet 1922930399/800, variabilní
symbol: rodné číslo, speciﬁcký symbol:
2005.
Uhrazený členský příspěvek (nejen
členství v Asociaci), je podmínkou uplatnění sníženého poplatku za semináře
nebo studijní cesty pro členy Asociace.
Zuzana Hrochová

Účastníci zájezdu se vracejí pěšky
z ostrova Borneo
(snímek V. Řezáč)

Vážení kolegové,
rada Asociace na svém zasedání 14. 12.
loňského roku rozhodla, že internetové
stránky Asociace dostanou během roku
2005 nový vzhled.
Součástí nové podoby stránek bude i aktivnější komunikace s obdobnými organizacemi a institucemi a se členy Asociace.
Oslovíme spolky, sdružení, média a instituce, které se zabývají problematikou urbanismu a územního plánování, a požádáme je o reciproční umístění odkazů na
naše stránky. Náš odkaz je již například na
stránkách Evropské rady urbanistů ECTP
(www.ectp-ceu.org).
Rada rozhodla, že umožní svým členům vytvořit si na internetové prezentaci Asociace
odkaz na stránky své nebo svých ﬁrem.
Odkazy budou ve zvláštní rubrice na adrese www.urbanismus.cz. Poplatek za zřízení odkazu včetně umístění Vašeho loga
bude činit v prvním roce 1 000 Kč, v dalších letech 500 Kč ročně. Chápejte tento
poplatek jako Váš příspěvek ke zvýšení
kvality naší internetové stránky.
Prosíme Vás, pokud budete mít zájem
o tuto novou službu, abyste kontaktovali
sekretariát (auup@volny.cz nebo zuzana.hrochova@quick.cz). Pošleme Vám
další informace a smlouvu o reklamě.
Děkujeme Vám předem za podporu Asociace.
Vít Řezáč, AUÚP ČR

Letošní odborná exkurze pro členy Asociace byla jedna z nejdelších. Vedla přes
Německo do Nizozemska. Hlavním cílem
zájezdu byla návštěva Amsterodamu, ve
kterém se dokončilo anebo je rozpracováno několik grandiózních bytových projektů na ostrovech v blízkosti centra města.
Dlouhá cesta byla přerušena zastávkou
ve Würzburgu, příjemném městě na břehu
Mohanu. Těsně před zavřením jsme stačili
proběhnout zahradami Residence – jedné
z nejvýznamnějších barokních památek Německa (1720–1744), abychom došli k upravenému nábřeží s mostem Alte Mainbrücke
z let 1473–1534. Druhý den byl zpestřen
prohlídkou Kolína nad Rýnem (Dóm 1248–
1520, resp. 1888) a příjemnou podvečerní
procházkou v Cáchách (Dóm 786–800).
Německá zastavení nás inspirovala k úvahám o zařazení plavby po Rýně do některého z programů příštích exkurzí tímto
směrem.

V Nizozemsku se stala naší základnou
historická Breda. První den jsme zahájili
okruhem směrem k moři na umělý ostrov
Oosterscheldekering s protipřílivovými bariérami projektu Delta a pokračovali příjemnou zastávkou u větrných mlýnů v Kinderdijku. Jeden z nejrozsáhlejších souborů
dochovaných mlýnů různých typů nám poskytl představu o obtížném, nikdy nekončícím ukrajování moře ve prospěch země.
Vrcholem prvního dne byla individuální
prohlídka Rotterdamu. Část účastníků ji
využila k projížďce největším evropským
přístavem, zbytek směřoval za moderní architekturou – sedmdesátými léty 20. stolení počínaje (Tužka a Kostky) a 21. stoletím konče (divadlo Luxor, Bolles+Wilson,
2000, obytný komplex Kop van Zuid, de
Architekten Cie, 1998, www.cie.nl).
Amsterodamu jsme po zkušenostech
z Hamburku, kde bylo málo času pro individuální program, věnovali téměř celé dva
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dny. Paní architektka Pratomo se svými
kolegy z odboru rozvoje města, architektem Ton Schaapem a Dorien Nelisse nás
v prezentačním centru Zuiderkerk (výborná
stránka: www.zuiderkerk.amsterdam.nl)
seznámili s historií plánování města se zaměřením především na 20. století a současnost. Poté následovala prohlídka ostrovů KNSM, Java, Boreno a Sporenburg.
Široká škála bytových domů, řadovými
počínaje a složitými skulpturálními bloky
konče (Velryba, de Architekten Cie, 2000,
www.cie.nl) vystihovala současné trendy
v holandské architektuře. Poté jsme tunelem přejeli na ostrov IJBurg, ještě ne zcela
zabydlený, kde právě probíhá výstavba bytových domů a rozsáhlého parku. Velkorysost a investiční náročnost smělých městských projektů byla udivující.
Kromě toho jsme ještě stačili v ranním
oparu zhlédnout moderní fotbalový stadion
Ajaxu (www.amsterdamarena.nl), navštívit Rijksmuseum (bohužel v rekonstrukci)
nebo nedaleké van Gogh Museum s dostavbou od architekta Kurokawy, 1999
(www.vangoghmuseum.nl/architectuur/nl/
). Individuálně jsme mohli dojít například
k výrazným stavbám kanceláře MVRDV
(www.mvrdv.nl): „Silo“ na molu v Strekdamu z roku 2002 (www.mvrdv.nl/028_
silodam/index.php) nebo jiným směrem
do čtvrti Westelijke Tuinsteden k bytovému
domu pro seniory WoZoCo z roku 1997
(www.mvrdv.nl/015_wozoco/index.php).
Anebo zakoupit cibule tulipánů na Blomenmarktu. V podvečer potěšila projížďka lodí,
tak typická pro město tisíců mostů a úzkých grachtů.
Poslední den byl zpestřen návštěvou Keukenhofu (www.keukenhof.nl) – největšího
květinového parku na světě (28 ha) ve
městě Lisse. Tulipány byly v plném květu
a ani déšť nemohl zkazit úžasný dojem
z desítek barev mnoha druhů květin.
Velký zájem o vícedenní exkurzi nás trochu
překvapil, proto se odvážíme naše další
plány směřovat i ke vzdálenějším evropským
cílům. Další cesta povede na jaře 2006 po
Porúří do úžasného konglomerátu transformovaného hutnictví a ocelářství v Emscherparku (www.ibaemscherpark.de). Sledujte
Aktuality nebo www.urbanismus.cz.
Vít Řezáč
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Soutěž EUROPAN
opět vyhlášena
Mezinárodní celoevropská soutěž pro architekty do 40 let pokračuje svým 8. ročníkem. Na rozdíl od předcházejících let
došlo k proměně zadání, které již není zaměřené na určité konkrétní téma, ale bylo
nahrazeno tzv. permanentním tématem
„Evropská urbanita a strategické projekty“, které lépe vyjadřuje hlavní a zásadní
identitu soutěže postihující problematiku
bydlení ve městech.
Soutěžící mohou být architekti a další specialisté do 40 let, kteří nemusí mít ještě
autorizaci. Na každou soutěžní lokalitu
se udělují první cena ve výši 12 000 eur
a druhá cena ve výši 6 000 eur a několik
nehonorovaných tzv. citací. Každý soutěžící se může přihlásit na jakoukoli lokalitu
v Evropě za stejných soutěžních podmínek. Cílem soutěže je dovést vítězný návrh
k realizaci.
V letošním kole bylo připraveno 74 lokalit
z 19 zemí. Je to více než v minulém ročníku, do kterého se zapojilo asi 2 000 soutěžních týmů.
Europan 8 byl vyhlášen 7. března, soutěžní
podmínky je možné obdržet a současně
návrhy odevzdat do 26. září 2005. Národní
jury, kde bude také zástupce AUÚP ČR
pan Ing. Jan Slanina, zasedne letos v listopadu, celkové výsledky budou slavnostně
vyhlášeny v únoru 2006 v Lisabonu. Výstava projektů na obě lokality proběhne
v létě 2006.
Asociace pro urbanismus a územní plánování byla aktivní při posuzování českých

lokalit pro letošní ročník soutěže. Poprvé
se u nás přihlásila dvě města: městská
část Praha 6 připravila projekt revitalizace
garáží Podbaba a Plzeň shodou okolností
nabídla také revitalizaci dvoru dopravního
podniku v Cukrovarské ulici. Tím, že nabízíme dvě soutěžní místa, se EUROPAN CZ
zařadil po šesti letech existence mezi plnohodnotné členy tohoto uskupení evropských architektů.
Informace o soutěžních místech jsou na internetu www.europe-europe.com anebo
i v češtině na www.europan-cz.cz.
Účast našich architeků v EUROPANU není
zatím nijak vysoká. Proto vyzýváme naše
mladší členy, aby zvážili svoji účast. Ještě
je čas, požadavky na návrhy jsou hlavně
v ideové rovině. V případě dotazů můžete
kontaktovat auup@volny.cz nebo přímo
europan.cz@volny.cz.
Vyšel sborník referátů
z mezinárodní konference „Public Spaces
and Quality
of Life“, kterou pořádala Fakulta
architektury
VUT v Brně
spolu s Evropskou asociací pro urbanismus a občanských sdružením Civitas per Populi
23.–25. 9. 2004. Publikaci lze objednat
u tajemnice OS Civitas per Populi Ing.
Petry Pokludové (petra.pokludova@gmail.com). Cena je 450 Kč + poštovné.
Konference byla 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. Konference vycházela z propojení dvou stěžejních pohledů –
akademického výzkumu a politického rozhodování pro implementaci problematiky
veřejných prostorů do života moderního
města.
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
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