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Nové nástroje územního plánování

I. BLOK
Dopoledne prvého dne bude věnováno hos-
titelskému městu a kraji. Bude prezento-
ván VÚC Jihočeského kraje, představeny 
budou rozvojové projekty kraje, prostor 
dostanou také zástupci Českých Budějovic.

II. BLOK
Druhý blok semináře bude věnován obsahu 
územně analytických podkladů. Po 
úvodní rekapitulaci požadavků vyplývají-
cích právních předpisů budou předvedeny 
ukázky ověřovacích modelových příkladů 
územně analytických podkladů obcí poři-
zovaných úřadem územního plánování 
a územně analytických podkladů kraje. 
Ověřovací modelové příklady budou vysvět-
leny jejich zpracovateli a okomentovány 
zástupcem MMR vzhledem ke skutečnosti 
že příklady byly zpracovány před konečným 
zněním prováděcích vyhlášek ke staveb-
nímu zákonu. V závěru bloku bude pone-
chán prostor pro dotazy a diskusi.

III. BLOK
Třetí programový blok bude po úvodním 
vystoupení k požadavkům vyplývajícím 
z právních předpisů zaměřen na mode-
lové příklady zásad územního rozvoje, 
přebírání aktuálních částí řešení nadmíst-
ního významu z platných územních plánů 
velkých územních celků do zásad územ-
ního rozvoje bez projednání s dotčenými 
orgány, modelový příklad územního 
plánu a příklad úpravy územního plánu 
obce jako podkladu pro vydání územ-
ního plánu. Také tyto ověřovací mode-
lové příklady budou vysvětleny jejich zpra-
covateli, okomentovány zástupcem MMR 
a následně bude ponechán prostor pro 
dotazy a diskusi.
Garantem druhého bloku je Ing. arch. 
Jitka Mejsnarová, garantem třetího bloku 
Ing. Tomáš Sklenář. 

IV. BLOK
Tématem čtvrtého bloku sejmináře a tedy 
předmětem našeho zájmu celé páteční 
dopoledne bude posuzování vlivů 
územně plánovacích dokumentací na 
udržitelný rozvoj.

Nový stavební zákon ustanovil kromě 
jiného povinnost zpracovat jako sou-
část územně plánovacích dokumentací 
vyhodnocení vlivů těchto dokumentací na 
udržitelný rozvoj území. Vychází přitom ze 
směrnic Evropského společenství.
Tento legislativní nástroj sleduje logický 
požadavek na územně plánovací doku-
mentace – měly by se stát základním 
nástrojem uplatňování zásad udržitelného 
rozvoje při revitalizaci území a dalším roz-
voji sídel. 
Uplatňování nového požadavku staveb-
ního zákona se zčásti, při hodnocení vlivů 
na životní prostředí, opírá o právní úpravu 
hodnocení vlivů na životní prostředí. Tato 
právní úprava je vzhledem ke koncep-
cím dosti komplikovaná a její dosavadní 
uplatňování v oblasti územního plánování 
bylo víceméně formální. Navíc docházelo 
k dublování některých výkonů jak při zpra-
cování dokumentů, tak při jejich projed-
návání. Musím konstatovat, že v České 
republice existuje jen velmi málo příkladů 
dobré praxe v této oblasti. 
Prakticky žádné zkušenosti nejsou s posu-
zováním vlivů ÚPD na další pilíře udržitel-
ného rozvoje – tedy na oblast sociální 
a ekonomickou.
Cílem pátečního bloku semináře je tedy na 
základě informací a příkladů ze zahraničí 
a české praxe zahájit diskusi o procesu 
vyhodnocení vlivů územně plánovacích 
dokumentací na udržitelný rozvoj území 
a jeho metodách v praxi. 
Garantem tohoto bloku je RNDr. Milan 
Svoboda.

Seminář pořádá AUÚP ČR pod zášti-
tou hejtmana Jihočeského kraje 

RNDr. Jana Zahradníka a primátora 
města České Budějovice Mgr. Juraje 
Thomy. Poděkování též patří Národ-

nímu památkovému ústavu, 
územnímu odbornému pracovišti 

v Českých Budějovicích.

Seminář, pořádaný Asociací, se koná 29. a 30. března 2007 
v Českých Budějovicích, v kulturním epicentru Bazilika (areál 
obchodně-společenského centra IGY)
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Nové nástroje 
územního plánování

Asociace pro urbanismus a územní pláno-
vání ČR pořádá odborný seminář. Koná se 
ve dnech 29. a 30. března 2007 v Čes-
kých Budějovicích v kulturním epicentru 
Bazilika – areál obchodně-společenského 
centra IGY (3. podlaží), Pražská třída 
1247/24. Společenský večer se uskuteční 
29. 3. v Budvar Aréně.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

1. Závaznou přihlášku spolu s kopií 
dokladu o platbě účastnického poplatku 
zašlete nejpozději do 16. 3. 2007 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:
 pro členy AUÚP ČR 1 100 Kč 
 pro ostatní  1 600 Kč
Přednášející poplatek nehradí. Účastnický 
poplatek zahrnuje náklady spojené s pří-
pravou a realizací semináře.

3. Při neúčasti přihlášeného se účast-
nický 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 identifi kaci Vaší platby kopii pla-
tebního dokladu!

IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.

Pokud žádáte vystavení daňového 
dokladu – faktury, uveďte to v přihlášce 
a platbu proveďte až po obdržení faktury 
(použijte variabilní symbol z faktury) – jinak 
poplatek uhraďte nejpozději k datu ode-
slání přihlášky.
Daňový doklad nelze vystavit dodatečně!

5. Bude brán zřetel na pořadí došlých při-
hlášek a plateb. V případě vyčerpání kapa-
city sálu budete vyrozuměni (v přihlášce 
uveďte telefonický nebo emailový kontakt) 
a platba Vám bude vrácena.

6. Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Některé ubytovací možnosti jsou uvedeny 
v Aktualitách v mapce. Další informace zís-
káte na www.c-budejovice.cz/accommo-
dation.

7. Parkování bude možné na parkovišti na 
střeše IGY centra.
Zastávka MHD „Družba – IGY“.

8. Případné další informace o semináři 
podá:
 Ing. arch. Zuzana Hrochová
 mobil: 604 507 398
 e-mail: zuzana.hrochova@quick.cz
 auup@volny.cz
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NĚKTERÉ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

�� HOTEL KLIKA ***
tel.: 387 318 171
e-mail: hotel@hotelklika.cz
www.hotelklika.cz
cena dvoulůžkového pokoje: 1 780 Kč

�� HOTEL BO HEMIA ***
tel.: 386 360 691
e-mail: recepce@bohemiacb.cz
www.bohemiacb.cz
cena dvoulůžkového pokoje: 1 500 Kč

�� HOTEL U SOLNÉ BRÁNY ***
tel.: 386 354 121
e-mail: hotel@hsb.cz
www.hotelusolnebrany.cz
cena dvoulůžkového pokoje: 1 500 Kč

�� HOTEL ZÁTKŮV DŮM ***
tel.: 387 001 710
e-mail: hotel@zatkuvdum.cz
www.zatkuvdum.cz
cena dvoulůžkového pokoje: 1 400 Kč

�� HOTEL MALÝ PIVOVAR ****
tel.: 386 105 611
e-mail: hotel@malypivovar.cz
www.hotel.cz/budvar, www.malypivovar.cz
cena dvoulůžkového pokoje: 2 400 Kč

�� HOTEL ZVON ****
tel.: 381 601 601
e-mail: qhz@hotel-zvon.cz
www.hotel-zvon.cz
cena dvoulůžkového pokoje: od 2 000 Kč

�� HOTEL DVOŘÁK ****
tel.: 386 353 140
e-mail: dvorakcb@genea2000.cz
www.orea.cz/dvorakcb
http://dvorak.genea2000.cz
cena dvoulůžkového pokoje: od 2 000 Kč

		 HOTEL GARNI P. V. T. ***
tel.: 387 747 351
e-mail: recepce.cb@volny.cz, www.volny.
cz/garni-cb
cena dvoulůžkového pokoje: 940 Kč

Podrobnosti a další možnosti ubytování: 
na stránkách města: www.c-budejovice.cz 
nebo přímo na ubytovacím portálu: 
www.c-budejovice.cz/accommodation

Ve vlastním zájmu si ubytování rezervujte 
co nejdříve.

čtvrtek 29. 3. 2007
 9.00–10.00 prezence
10.00–10.20 zahájení, úvod, vystoupení 
 hejtmana a primátora 
10.20–10.50 prezentace VÚC 
 Jihočeského kraje
10.50–11.30 prezentace rozvojových 
 projektů Jihočeského kraje
11.30–11.45 představení města 
 České Budějovice
11.45–12.00 diskusní vystoupení 
12.00–14.00 polední přestávka
14.00–16.00 ÚAP a rozbor udržitelného 
 rozvoje
16.00–16.30 přestávka, občerstvení
16.30–18.30 modelové příklady ZÚR 
 a územního plánu dle nové 
 legislativy
od 20.00 společenský večer 
 v Budvar aréně

PROGRAM

pátek 30. 3. 2007
9.00–10.30 názory na posuzování vlivů
 územně plánovacích 
 dokumentací na udržitelný 
 rozvoj
10.30–11.00 přestávka, občerstvení
11.00–12.30  pokračování dopoledního 
 bloku
od 13.00 prohlídka města 
 s odborným výkladem 
 pracovníků Národního 
 památkového ústavu 
 (při velkém zájmu 2 skupiny)

Upřesněný program obdrží účastníci 
u prezence, eventuálně bude k dispozici 
na www.urbanismus.cz.

Zasedání předsednictva Asociace, na jehož programu byla příprava českobudějovického 
semináře, se konalo v Martinickém paláci na Hradčanech. Díky laskavosti ředitelky 
Kubíkové a pracovníkům Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jsme měli možnost zhlédnout jedi-
nečně interiéry ještě před tím, než se Útvar přestěhuje do nových prostor.

Snímky Jan Mužík
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Evropská rada urbanistů 
vyhlásila výsledky soutěže ECTP 
na svém výročním zasedání 
v Seville

Jihošpanělská Sevilla hostila v polovině lis-
topadu účastníky slavnostního vyhlášení 
cen soutěže ECTP a delegáty výroční 
konference.
Do fi nále soutěže postoupilo 35 projektů 
ze 13 zemí, mezi nimi zástupce AUÚP 
ČR – projekt revitalizace povrchového 
dolu Medard na Sokolovsku od archi-
tektů Poláčkové a Koubka. N aši soutěžící 
se dostali do užšího výběru 17 prací, ale 
cenu si neodvezli. V 4 soutěžních sku-
pinách bylo oceněno 10 prací. Většinu 
oceněných tvořily projekty již realizované, 
u kterých byl tedy výsledek plánování 
hmatatelný. Výstava projektů bude archi-
vována a bude k dispozici všem členům 
ECTP. Předpokládáme, že v roce 2007 
zavítá též k nám.
Konference ECTP měla na pořadu několik 
hlavních témat, která byla otevřena v před-
minulém roce a jejichž zpracování se blíží 
ke konci. Nejdůležitější je otázka budouc-
nosti profese urbanisty v Evropě, resp. 
právní ochrany kvalifi kovaných odbor-
níků v souvislosti s dalším uvolněním pra-
covního trhu v EU od roku 2010. „Urban 
design“ a územní plánování patří mezi osm 
set neregulovaných profesí v rámci Evrop-
ské unie. ECTP se hodlá aktivně angažo-
vat, aby dosáhla lepší ochrany profese, 
tzn. aby tato vysoce odborná činnost 
nemohla být vykonávána bez náležitého 
vzdělání a odborných zkušeností. Jednot-
livé státy včetně AUÚP ČR poslaly pro-
hlášení, že je ECTP může zastupovat při 
jednání s Evropskou komisí. Dále vyplnily 
dotazník o systému uznávání kvalifi kace. 
Dalším krokem bude jednání o vytvoření 
tzv. „společné platformy“ ve smyslu čl. 15 
příslušné direktivy EU.
Úzkou návaznost na jednání o ochraně 
profese má další úkol ECTP, který se 
týká stanovení společných minimálních 
požadavků na vzdělání urbanistů. Vychází 
se přitom z předpokladu, že má-li profese 
požívat ochranu (např. autorizace) v rámci 
celé EU a současně má-li být umožněn 
volný pohyb urbanistů, pak musí existovat 
celoevropský minimální standard vzdě-
lání urbanistů. Tento nesnadný úkol spo-
lečně řeší ECTP a AESOP – sdružení škol 
s výukou urbanismu a územního plánování. 
Každá z obou organizací má na problema-

tiku jiný pohled a také národní tradice plá-
nování neusnadňují nalezení společného 
základu. Návrh studijního programu připra-
vený ECTP, resp. Angličany, je poplatný 
jejich pojetí a zřejmě žádná škola u nás 
by nesplnila takto stanovené požadavky. 
I z tohoto důvodu připraví AUÚP své připo-
mínky k navrženému obsahu.
Maďarská asociace představila přípravu 
bienále měst, které bude hostit Budapešť 
ve dnech 21.–23. června 2007. Motto bie-
nále je „Tvorba místa“. Setkání urbanistů 
se bude zabývat otázkami estetiky, archi-
tektury, formování veřejných prostranství, 
regenerací průmyslových zón, problema-
tikou center, revitalizace apod. Bienále 
bude zahrnovat přednášky, diskuse a řadu 
exkurzí na zajímavá místa v Budapešti. 
Maďarská asociace nabízí členům AUÚP 
ČR zlevněný účastnický poplatek ve stejné 
úrovni jako pro své vlastní členy, tj. 250 
eur na osobu. AUÚP ČR zvažuje uspořá-
dat do Budapešti zájezd za ještě výhod-
nějších podmínek. Českou republiku bude 
na konferenci reprezentovat Útvar roz-
voje hl. města Prahy. AUÚP ČR se ovšem 
i nadále obrací na své členy s výzvou 
podání námětů na prezentaci našich měst 
se svými projekty na bienále. V případě 
dotazů nebo budete-li chtít získat podrob-
nosti, navštivte internetovou stránku bie-
nále http://www.makingplaces.hu anebo 
kontaktujete sekretariát asociace. 
Na konferenci zazněla informace o pro-
jektech ESPON (více také na http://www.

ceu-ectp.org/e/disdocs.html). Letos pro-
běhla prezentace výsledků práce výzkum-
ných týmů v Lucemburku. Kromě jiného 
se konstatovalo, že se program příliš ori-
entuje na školy a výzkum a naopak účast 
praktikujících projektantů je malá. V dal-
ším pokračování projektu by se toto mělo 
měnit a proto národní asociace mají za 
úkol více a lépe informovat své členy 
o podstatě projektů ESPON a možnostech 
zapojení do nich. V České republice je 
kontaktním místem ÚUR v Brně, pan archi-
tekt Markvart.
V rámci ECTP se vytvořilo několik pracov-
ních skupin. Jednou z nich je skupina při-
pravující projekt „Příběhy měst“ („Tales of 
Cities“). Výsledkem práce bude publikace, 
která má přiblížit čtivou formou (pozitivní) 
výsledky plánování ve vybraných městech. 
Praha je rovněž reprezentantem zařazeným 
pod mottem „Praha nestárnoucí město“. 
Tento náhled našich zahraničních kolegů 
nás může těšit, otázka je, zda se s výzvou 
vypořádáme.
Další pracovní skupina se zabývá politikou 
soudržnosti. AUÚP v ní bude nově zastu-
povat Ing. Filip Novosád. Hlavním úkolem 
skupiny je iniciovat diskusi k navrženému 
dokumentu EU, který má být v květnu 
2007 schválen Evropskou komisí. Do té 
doby může každý občan zaslat připomínku 
nebo námět. Celý text je na http://europa.
eu/pol/reg/index_cs.htm.
ECTP požádalo národní asociace, aby 
seznámily své členy s Vancouverskou 

Delegát AUÚP ČR Jan Slanina na slavnostním vyhlášení výsledků ECTP AWARD 2006 (snímek Vít Řezáč)
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Soutěž EUROPAN vyhlašuje již 
devátý ročník

Mezinárodní celoevropská soutěž pro 
architekty do 40 let pokračuje svým 9. roč-
níkem. Hlavní téma „Evropská urbanita 
a strategické projekty“ zůstává zachována 
z předcházejícího ročníku, neboť nejlépe 
vyjadřuje hlavní a zásadní identitu soutěže 
postihující problematiku bydlení ve měs-
tech.
Soutěžící mohou být architekti a další spe-
cialisté 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 sou-
těžící se může přihlásit na jakoukoli lokalitu 
v Evropě za stejných soutěžních podmí-
nek. Cílem soutěže je dovést vítězný návrh 
k realizaci.
V letošním kole bylo připraveno 75 lokalit 
z 21 zemí. Je to více než v minulém roč-
níku, do kterého se zapojilo asi 2 000 sou-
těžních týmů. Asociace pro urbanismus 
a územní plánování byla aktivní při výběru 
českých lokalit. V České republice se 
bude soutěžit na velice atraktivním místě 
v okolí stanice metra Hradčanská. Cílem je 
vytvořit ideový návrh na přeměnu území po 
dobudování dopravní infrastruktury.
Europan 9 je vyhlášen k 29. lednu 2007, 
soutěžní podmínky je možné obdržet 
a současně návrhy odevzdat do 23. čer-
vence 2007. Národní jury, kde bude také 
zástupce AUÚP ČR, zasedne v říjnu, cel-
kové výsledky budou slavnostně vyhlášeny 
v červnu 2008. Výstava projektů proběhne 
v létě 2008.
Informace o soutěžních místech jsou na 
internetu www.europe-europe.com anebo 
v češtině na www.europan-cz.cz.
Občanské sdružení Europan CZ uspořádá 
v souvislosti s vyhlášením nového ročníku 
diskusní setkání s oceněnými architekty 

minulého ročníku, kteří soutěžili na lokalitu 
Praha – Podbaba. Workshop se uskuteční 
ve dnech 10.–11. února v Danube House 
v Karlíně za účasti členů poroty, zástupců 
MČ Praha 6, developerů a zahraničních 
hostů. Cílem diskuse je ověřit možnost rea-
lizace navržených projektů.
Účast našich architektů v EVROPANU 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 .

deklarací o sídlech a podpořily ji svým pod-
pisem. Deklarace míří především do zemí 
třetího světa. Spolu s deklarací byl navržen 
text „Re-inventing planning“, který se vypo-
řádáná s novými úkoly plánování v globali-
zovaném světě. Celý text deklarace je na 
http://habitat.igc.org/vancouver/van-decl.
htm. Překlad bude k dispozici na stránkách 
AUÚP ČR.
Svaz urbanistů Srbska se stal členem 
ECTP. Za člena-pozorovatele byl přijat 
německý spolek DASL, který by měl ales-
poň částečně vykompenzovat odchod SRL 
z ECTP v roce 2005. O vstup dále usilují 
Estonci a Slováci. V prosinci se koná jejich 
ustavující schůze a poté se rozhodnou 
o dalším postupu, protože na Slovensku je 
činnost spíše řízena přes komoru.  
Dánští urbanisté otevřeli novou dis-
kusní stránku o problematice územ-
ního plánování: http://www.fabnet.
dk/Joomla/index.php?option=com_
facileforms&Itemid=53&ff_target=1&ff_
name=Main. Vyzývají všechny kolegy 
v Evropě k zapojení se do diskuse nad 
volnými tématy anebo k zaslání příspěvků, 
které tyto diskuse otevřou.

Připravil Vít Řezáč

Poděkování

Upřímně děkujeme fi rmě T-plan za pří-
spěvek na krytí nákladů spojených s pří-
pravou a realizací semináře a výročního 
shromáždění členů Asociace v Pardubi-
cích. 

doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.
předseda AUÚP ČR

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY AUÚP ČR 
NA ROK 2007

Výše příspěvků na rok 2007:
• 700 Kč
• 200 Kč studenti, důchodci

Členský příspěvek uhraďte, prosím, 
nejpozději do 30. 6. 2007!

V případě, že neuhradíte příspěvek do 
konce kalendářního roku 2007, může 
Rada AUÚP dle článku III, odst. 6b) Sta-
nov po projednání zrušit členství.

Platbu můžete provést:
• přiloženou složenkou
• bankovním převodem na účet 
č. 1922930399/0800, vedený u České 
spořitelny Praha 1
• v hotovosti na jarním semináři

Pro snadnější identifi kaci platby uvádějte 
prosím 
• variabilní symbol – vaše rodné číslo
• specifi cký symbol – 2007

Zakladatel a duše Europanu CZ architekt Milan Hon 
se po osmi letech práce v národním komitétu rozlou-
čil. Na valné hromadě byl zvolen čestným předsedou 
(snímek Vít Řezáč)

2 0 0 1 – 2 0 0 6
Děkujeme všem partnerům za 

důvěru a spolupráci

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / Minis-
terstvo životního prostředí ČR / Minis-
terstvo dopravy ČR / Středočeský kraj / 
Plzeňský kraj / Jihočeský kraj / Karlovar-
ský kraj / Ústecký kraj / Liberecký kraj / 
Královéhradecký kraj / Pardubický kraj / 
Kraj Vysočina / Olomoucký kraj / Morav-
skoslezský kraj / Jihomoravský kraj / Zlín-
ský kraj / Ředitelství silnic a dálnic ČR / 
Agentura pro podporu podnikání a inves-
tic CzechInvest / Česká geologická služba 
/ Správa úložišť radioaktivních odpadů / 
Ústav územního rozvoje / města a obce ČR
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49+1 architektura Hradec Králové 
1990–2005
V nakladatelství Amos Editio vyšel prů-
vodce po současné architektuře města 
Hradce Králové autorů Vladimíry a Petra 
Šilhánkových.
Hradec Králové si zakládá na svém přízvisku 
„salon republiky“ a trvale se snaží na tento 
odkaz navazovat. Moderní architektura (tj. 
architektura prvních cca 30 let 20. sto-
letí) se zde těší velké pozornosti a je hojně 
prezentována. V posledních 15 letech zde 
také vznikla řada architektur, které mají ne-

li evropskou, 
tedy minimálně 
celostátní kva-
litu. Této oblasti, 
která může akti-
vizovat cestovní 
ruch, propojit 
odkaz „salonu 
republiky“ se 
současnou 
atraktivitou 
města se věnuje 
nová publikace, 
která mapuje 
architektonické počiny uplynulého období 
a zpracovává je do přehledné formy prů-
vodce. 
Publikace představuje 49 nových archi-
tektonických počinů z let 1990–2005 
v Hradci Králové a jeho blízkém okolí 
a jednu dosud nedostatečně publikovanou 
stavbu z období funkcionalismu. V publi-
kaci jsou uvedeny stavby jako bytový dům 
v ulici Na Střezině, administrativní budova 
společnosti GIST, záložní zdroj tepla, 
rekonstrukce objektu Filharmonie apod.
Publikace vychází s fi nanční podporou 
města Hradce Králové.
Každá stavba je dokumentována fotogra-
fi emi a dalšími grafi ckými materiály a dopl-
něna základní informační bází – datem rea-
lizace, autorským kolektivem apod. Každé 
stavbě je věnována jedna dvoustrana. Sou-
částí publikace jsou i mapy s lokalizací jed-
notlivých popisovaných objektů tak, aby 
orientace uživatele průvodce byla maxi-
málně komfortní.
Publikace je doplněna i recenzí Ing. arch. 
Karla Doležela, známého a odbornou 
veřejností uznávaného teoretika současné 
architektury.
Publikace je zpracována ve formátu 
13 × 20 cm, tak aby splňovala praktické 
rozměry průvodce. Má 124 plnobarev-
ných stran tištěných na lesklém křídovém 
papíře. Texty jsou přeloženy do anglického 
jazyka.
Publikace je v prodeji u královéhradeckých 
knihkupců nebo ji lze objednat u občan-
ského sdružení CIVITAS PER POPULI 
(603 554 155, civitasperpopuli@volny.cz). 
Cena publikace je 200 Kč.

Vladimíra Šilhánková 

Sedmý ročník bie-
nále evropských měst 
a urbanistů Making 
Places se uskuteční 

ve dnech 21.–23. června 2007 v Buda-
pešti. Konference se bude zabývat územ-
ním plánováním s důrazem na propo-
jení s dalšími disciplínami. Bude pokrývat 
témata jako trvale udržitelný rozvoj, vize 
budoucnosti, nejnovější pojetí tvorby, vše-
stranné schopnosti, zájmy společenství a 
úloha kultury a inovací ve spojení s výzvami, 
kterým čelí každý urbanista při tvorbě pro-
středí příjemného k životu.
Program trvající dva a půl dne se tvoří dle 
vyzkoušeného schématu: dopoledne valná 
zasedání s prezentacemi řečníků a odpo-
ledne několik souběžných workshopů 
(nebo návštěv stanovišť) na různá témata. 
Zároveň bude probíhat výstava plánů a pro-
jektů z Maďarska i celého světa, vysta-
ven bude i maďarský Projekt roku. Samo-
zřejmostí je možnost dalších prohlídek či 
jiného zabavení.
Online přihlášky a další informace na 
www.makingplaces.hu. Viz též text Víta 
Řezáče na str. 4.

Agentura ochrany přírody a krajiny České 
republiky, středisko Praha, Středočeský 
kraj a Krajský úřad Středočeského kraje 
připravují na čtvrtek 15. února 2007 pra-
covní setkání ke krajinotvorným progra-
mům. Zazní obvyklá zpráva o průběhu 
programů v kraji, informace o přípravách 
nových dotačních programů a několik refe-
rátů k zajímavým akcím a tématům. Nos-
ným námětem některých vystoupení bude 
spojení revitalizací vodních toků a niv a pro-
tipovodňové ochrany. 
Od účastníků akce nebude vybírán 
žádný poplatek, program se předpokládá 
i v odpoledních hodinách.

Z akcí České společ-
nosti krajinných inženýrů 
zabývajících se aktuálními 
problémy v oblasti aktivit 
managementu krajiny a 
jejího vodního hospodář-

ství. (Více na http://web.quick.cz/cski.) 

 22. února, seminář Programy fi nanč-
ních podpor z fondů EU a ministerstev 
ČR, Praha 
 březen, seminář Využití GIS 
pro řešení problémů krajinného inženýr-
ství, Praha  
 březen, seminář Stavby 
pro plnění funkce lesa, Praha 
 březen, 
seminář Problematika hrazení bystřin, 
Praha 
 27. března, seminář Stavby 
pro retardaci a následné využití dešťové 
vody v zastavěných částech měst, 
Pardubice 
 duben, workshop Mana-
gement udržitelného rozvoje krajiny 
(pouze pro zvané), Praha 
 květen, semi-
nář Realizované pozemkové úpravy, 
Morava 
 květen, exkurze Revitalizace 
vodních toků, Orlické Záhoří 
 červen, 
seminář Povrchový odtok z povodí, 
Praha 
 září, konference Krajinné 
inženýrství 2007, Praha

Předsednictvo Asociace připravuje 
podzimní studijní cestu od 

Lucemburku po Ronchamp. 
Odjezd bude 26. 9. 2007 dopoledne, 

příjezd 1. 10. 2007 ráno. 
Nabídka a přihlášky budou 

zveřejněny v dalších Aktualitách.
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