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Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

Města a vztahy
Chtějí-li obyvatelé Ersilie znázornit vztahy, jež určují život ve
městě, natahují mezi domy od rohu k rohu vlákna, bílá, černá,
šedivá nebo černobílá, podle toho, označují-li příbuzenské,
úřední nebo společenské vztahy. Když už je vláken tolik, že se
mezi nimi nedá projít, obyvatelé odejdou: domy se rozmontují,
zůstanou jen vlákna a sloupy, které je podpírají.
Ze svahu hory, kde se utábořili s celým vybavením, se pak
uprchlíci z Ersilie dívají na spleť napjatých vláken a sloupů,
která se zvedá nad planinou. Tohle je ještě Ersilia, oni zatím nejsou nic.
Potom postaví novou Ersilii jinde. Utkají z vláken zase podobnou spleť, chtěli by však, aby byla složitější a zároveň uspořádanější než ta předešlá. Potom ji opustí a přestěhují se i s domy
ještě dál.
Tak se při cestování po území Ersilie setkáš s troskami
opuštěných měst, kde nejsou zdi, které nemají trvání, ani kosti
mrtvých, které rozkutálí vítr: zůstanou jen pavučiny složitých
vztahů, které hledají svoji podobu.
Italo Calvino (Neviditelná města)

Veřejná prostranství
Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina
v územním plánování
Jarní seminář Asociace se uskuteční ve dnech
17. a 18. dubna 2008
ve Františkových Lázních v Sadové kavárně.
Seminář pořádá AUÚP ČR pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla a starosty města Chebu
MUDr. Jana Svobody.

V minulých Aktualitách AUÚP ČR jsme oznámili
místo konání a téma našeho letošního jarního
odborného semináře. Dnes trocha podrobností.

Úvodem proč veřejná prostranství
Není pochyb, že problematika veřejných prostranství je téma aktuální. Pro architekty urbanisty to bylo vždy aktuální téma, vždy
tvůrčí výzva. Ale výzvy současnosti předbíhají zdlouhavé územněplánovací procesy.
Dynamické socioekonomické proměny společnosti jdou ruku
v ruce s brutální exploatací atraktivních segmentů prostoru – vezdejší krajiny. Současně zůstávají destrukci a degradaci ponechané krajiny a části sídel jinde.
Nově se vymezuje, mění vztah privátního a veřejného prostoru,
přičemž ono privátní je z důvodů pochopitelných, nevím zda plně
oprávněných, v ofenzivě.
Veřejný prostor deﬁnuje a vymezuje společnost, pospolitost – komunita, obec sobě samé v dohodě, ale také v tahanicích s privátem. Podle své kulturní úrovně, technické vyspělosti, ne vždy
přiměřeně svému hospodářskému potenciálu, ne vždy adekvátně
potřebám lidí (obyvatel místa, obyvatel území blízkých i vzdálených
a turistů).
Veřejná prostranství jsou jako spony a pamětní mince pevně vetkány ve stabilizovaných strukturách sídel a krajin. „Veřejná prostranství“ se také jako ﬂitry pohupují a tonou v „tekutých strukturách“ (parafrázuji-li Zygmunta Baumana: Tekutá modernita)
rozvojových a transformačních ploch sídel a krajin, do kterých se
nová výstavba a funkční proměna rozlévají.
A když jsem se již amatérsky ometl o Zygmunta Baumana, dovolím si citovat, že „…mění se také vztah mezi prostorem a časem
jako významný atribut života moderního člověka…“.
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S tím nutně přichází proměna společenské objednávky, zatím neartikulované. Možná se mýlím, ale obávám se, že s parafrázemi
klasických náměstí, nábřeží, ulic a parků nevystačíme. Ale jak
tedy…?
S pojmem veřejné prostranství jako prvkem veřejné infrastruktury,
také novým pojmem, nově přichází nový stavební zákon. Považuji
zavedení těchto dvou pojmů spolu s několika dalšími pojmy vymezujícími „veřejné“ za klíčové z hlediska navrhování a udržitelnosti
urbanistické koncepce v ÚPD. A to i přes to, že zatím převažují
nejasnosti, že veřejné prostranství deﬁnuje trošičku jinak zákon
o obcích. To vše otevírá prostor k tvůrčí diskusi. Proto je téma veřejná prostranství, veřejný prostor pro Asociaci nanejvýš aktuální.
Podrobněji k vlastnímu programu
Jako obvykle se o první, dopolední blok semináře postarají hostitelé, kterými jsou Karlovarský kraj a město Cheb, byť jednat a pobývat budeme ve Františkových Lázních. Ostatně ty také nezůstanou stranou pozornosti.
Prezentace hostitelů se zaměří především k tématu semináře.
Ostatně místo konání, Karlovarsko a Chebsko, jsme zvolili právě
proto, že se zde problematika veřejného prostoru, od infrastrukturních přeshraničních přesahů krajiny až po detaily veřejných
prostranství, od náměstí a ulic měst až po venkovské návsi, zajímavě řeší.
V druhém, teoretickém bloku bychom se tématem měli zabývat
obecně a v širších souvislostech. Tedy co je veřejným prostorem
pro člověka z ﬁlozoﬁckého a sociologického hlediska, co je v současnosti jeho legitimní potřebou v urbánním prostředí a co v krajině, pro kterou přestává mnohde platit přívlastek volná. Jaké jsou
tendence vývoje.
Na uvedená obecnější zamyšlení naváže úvaha architekta urbanisty o funkčním a prostorovém vymezování veřejných prostranství
a jejich organizačním a kompozičním významu v sídle a v krajině.
Blok završí reﬂexe ducha nového stavebního zákona z hlediska
pojetí vztahu veřejného a privátního, z hlediska vymezování a udržitelnosti veřejných prvků území.
Věřím že takto pojatý „teoretický blok“ bude i díky osloveným
osobnostem dobrým východiskem pro další části semináře, které
již budou zaměřeny na konkrétní projekty a příběhy veřejných prostranství, jejich proměny, jejich vznik, projektování a znázornění
v ÚPD.
Po teoretickém bloku se s konkrétními výsledky a metodami vytváření veřejných prostranství za účasti veřejnosti představí Nadace
Partnerství.
V posledním bloku čtvrtečního odpoledne se seznámíme s přístupem k řešení různých typů veřejných prostranství v pracích oceněných v soutěži vypsané AUÚP v loňském roce. Jsou to nábřeží
Vltavy v Karlíně, městská památková rezervace Jindřichův Hradec
a urbanistická studie nové lokality ve Žďáru nad Sázavou.
Pokud jde o večer, bude samozřejmě společenský. Jak jinak.
Bude-li nám počasí nakloněno a večer přiměřeně vlahý, vychutnáme si těsného kontaktu s lázeňskými veřejnými prostranstvími.
Více neprozradím.
Na druhý den semináře, na páteční dopoledne, je připravena řada
případových řešení, která budou autoři interpretovat jako územněplánovací a metodický problém řešený podle nového stavebního zákona. A máme příslib kolegů z odboru územního plánování

Snímky: Zdeněk Černý

MMR ČR komentovat předložené problémy a moderovat diskuse
nad nimi. Bude to náročná a možná vzrušující i poučná část semináře.
K příjemnému zakončení semináře nám hostitelské město Cheb
připravilo exkurzi. O tom a dalších organizačních otázkách čtěte
v organizačních pokynech.
Závěrem tohoto povídání přeji všem i sobě, aby celý připravovaný seminář byl nejen náročným a poučným, ale také příjemným setkáním urbanistů a územních plánovačů, kteří to
nevzdávají.
Ing. arch. Miroslav Tůma
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Organizační informace
1. Závaznou přihlášku spolu s kopií dokladu o platbě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 25. 3. 2008 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
1 200 Kč
pro ostatní
1 800 Kč
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, je nezbytné
zaslat pro identiﬁkaci Vaší platby kopii platebního dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.
Poplatek uhraďte nejpozději k datu
odeslání přihlášky. Pokud žádáte vystavení potvrzení o platbě, uveďte to v přihlášce, včetně potřebných údajů. Potvrzení obdržíte u prezence.
5. Vzhledem k omezené kapacitě sálu
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.

7 4
cena 540 Kč za osobu a den vč. snídaně
ve 2lůžkovém pokoji

Františkovy Lázně

ISIS (propojen s domem Pawlik-Aquaforum, 5. května 106/9)
3 × 2lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
10 × 1lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
cena 850 Kč za osobu a den vč. snídaně
ve 2lůžkovém pokoji
cena 972 Kč za osobu a den vč. snídaně
v 1lůžkovém pokoji
Dr. Adler (Dr. Pohoreckého 18)
4 × 2lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
2 × 1lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
cena 607 Kč za osobu a den vč. snídaně
ve 2lůžkovém pokoji
cena 855 Kč za osobu a den vč. snídaně
v 1lůžkovém pokoji

Ï

Goethe (Národní tř. 9)
3 × 2-lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
1 × 1-lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
cena 558 Kč za osobu a den vč. snídaně
ve 2lůžkovém pokoji
cena 774 Kč za osobu a den vč. snídaně
v 1lůžkovém pokoji
Ceny hotelového ubytování jsou po 10%
množstevní slevě.
Zájemci o ubytování v lázeňských domech kontaktujte: Lukáše Kremu: Lukas.
Krema@franzensbad.cz, tel.: 354 201 112
nebo Lucii Valouchovou: Lucie.Valouchova@franzensbad.cz, tel.: 354 201 104
a uveďte, že jde o ubytování v rámci semináře AUÚP ČR.
V případě vyčerpání nabízených kapacit
hotelového ubytování se účastníci mohou
obracet na cestovní kancelář FL-TOURS,
kontaktní osoba paní Šůsová, tel.: 354
543 162, ﬂtours@atlas.cz, která zprostředkuje ubytování v ostatních hotelech či penzionech ve Františkových Lázních.

6. Ubytování si účastníci zajišťují sami. Je
učiněna předběžná rezervace ve 3hvězdičkových lázeňských hotelech:

7. Parkování zdarma na parkovišti za
Aquaforem. Hlídaná parkoviště u Metropolu a cca 200 m od Sadové kavárny (50
Kč/den).

Metropol (depandance hotelu Savoy,
Francouzská 21/114)
30 × 2lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
15 × 1lůžkový pokoj se sprchou/WC kat. I
cena 729 Kč za osobu a den vč. snídaně
v 1lůžkovém pokoji

8. Případné další informace o semináři
podá: Ing. arch. Zuzana Hrochová, mobil:
604 507 398, e-mail: zuzana.hrochova@
volny.cz;
event. Ing. arch. Zdeněk Černý, mobil: 777
879 322, e-mail: cerni@atlas.cz

Na vyústění Národní třídy u Městského parku, přímo
vedle kostela Povýšení sv. Kříže, je takřka kultovní
místo Františkových Lázní. Do Sadové kavárny se
hosté vracejí kvůli každodenním tanečním večerům
s živou hudbou, kvůli vynikající minutkové kuchyni
a domácím moučníkům, stejně jako častým koncertům, plesům a dalším společenským záležitostem
v sále pro 250 osob. Letní terasa s výhledem na Hudební pavilon patří v teplých měsících k nejvyhledávanějším. V Sadové kavárně lze díky velikosti sálu
také pořádat semináře, školení, ﬁremní akce, rauty,
oslavy a v neposlední řadě obchodní setkání.
Otevřeno je zde od 10 do 22 hodin sedm dnů
v týdnu.
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Veřejná prostranství
PROGRAM
čtvrtek 17. 4. 2008
9.00 – 10.00 prezence
10.00 – 10.30 zahájení, úvod
10.30 – 12.30 Představení Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaroslav Jelínek
Představení Chebu
Ing. arch. Václav Zůna
Veřejná prostranství v Chebu, revitalizace
Poohří, Park Egrensis
Ateliér A69
12.30 – 14.30 polední přestávka
14.30 – 16.30 Teoretický úvod
veřejný prostor z pohledu ﬁlozoﬁe, estetiky
(v jednání), sociologie (prof. Jiří Musil), architektonické a urbanistické typologie (Ing. arch. Jan
Sedlák), prostranství venkova (v jednání) a legislativy (Ing. arch. Martin Tunka)
16.30 – 17.00 přestávka, občerstvení
17.00 – 18.30 Nadace Partnerství
participace obyvatel, teoretické zázemí, příklady
úprav veřejných prostranství u nás (Ing. arch.
Robert Sedlák)
Urbanistická soutěž AUÚP ČR
prezentace oceněných prací:
Příběh řeky, CASUA / Regulační plán MPR Jindřichův Hradec, Ing.arch. Tadeáš Matoušek /Urbanistická studie Starý dvůr, Žďár na Sázavou,
Atelier URBI
od 20.00
Společenský večer v Sadové kavárně
pátek 18. 4. 2008
9.00 – 10.30 Veřejná prostranství v ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Martin Tunka a Ing. Tomáš Sklenář
moderují a komentují diskusní dopoledne: Brno
(Ing. arch. Jana Janíková) / Most (Ing. arch. Karel Chlouba) / regulační plány (Ing. arch. Vladimír
Klajmon) / krajina v ÚP (Ing. Miluše Kornelová
/ krajinářská architektura v urbanizovaném prostředí i mimo něj (Ing. Petr Velička) / příprava ÚP
očima starosty (Ing. Radomil Gold, město Skalná)
10.30 – 11.00 přestávka, občerstvení
11.00 – 12.30 pokračování diskusního dopoledne
11.00 – 12.30 závěry semináře, shrnutí
13.30
odjezd autobusu do Chebu
14.00 – 15.30 prohlídka Chebu s průvodcem
(místo v autobusu a na prohlídce si zajistěte v přihlášce)
Program ještě může doznat změn: upřesněný program obdrží účastníci u prezence, eventuálně bude k dispozici na
www.urbanismus.cz.
Ve Františkových Lázních je možné navštívit Aquaforum (vodní
atrakce, zvýhodněný vstup pro účastníky semináře 60 Kč/1,5 h.)
nebo předem (při objednávce noclehu) objednat lázeňské procedury (nabídky viz www.ﬁtforum.cz).

Cheb: klášterní zahrada a území v podhradí upravené v rámci Krajinné výstavy
Cheb – Marktredwitz
Snímky: Zdeněk Černý
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Snímek ČTK

Charismatický ekolog Ivan
Dejmal zemřel
(17. 10. 1946–6. 2. 2008)
S Ivanem Dejmalem jsem se naposled
stkal před měsícem. Zahlédl jsem ho zahloubaného do knihy v knihkupectví ČAV
hodinu poté, co jsme se v přípravném výboru semináře Veřejná prostranství dohodli
požádat ho o proslovení úvahy na téma
Krajina veřejný prostor. Šťastná náhoda,
žádná předtucha. Šťastná náhoda setkání
obdarovala už pouze mně.
Žádost účastnit se semináře nadšeně uvítal:
„To je přece mé celoživotní téma…“ Ihned je
začal rozvíjet a viditelně se těšil na promluvu
k nám a na setkání s námi urbanisty a územními plánovači. Bohužel, bohužel…
Ivan Dejmal byl jedním z mála popřevratových politiků, který rozuměl integrujícímu významu a nadresortní podstatě územního plánování a plně si uvědomoval jeho význam.
A stál za ním. Podporoval i vznik a první
zápasy naší Asociace o regulativní pojetí
územního plánování, když se kdekdo zviditelňoval jeho zatracováním coby komunistického vynálezu, který je třeba zlikvidovat.
Ivan Dejmal také významně inspiroval a přispěl k přeformulování cílů a procesů územního plánování a obsahu územněplánovací
dokumentace. Zcela novým a velmi významným prvkem ÚPD se stal územní systém
ekologické stability (ÚSES), vědecky podložený a metodicky vypracovaný. Bohužel,
myšlenka založená více na víře a na romantické představě než na realistickém hodnocení transformace vlastnických vztahů.
Připomeňme ještě komplexně pojaté a „nepřekročitelné“ limity využití území jako záruku ochrany jeho hodnot, zdrojů a složek životního prostředí. V této souvislosti
je Dejmalovou největší zásluhou, že se mu
podařilo za krátkou dobu jeho ministrování
prosadit základní balík ekologických zákonů složkových i zastřešujících.

Naznačil jsem, že Ivan byl svým způsobem
idealista a romantik. Ale jako politik byl rozhodně realista. Věděl, že se změnou režimu,
která se u nás nesla hodně na vlně proklamací o ochraně životního prostředí, není
vyhráno. Říkal: „Enviromentální legislativa,
která se neprosadí za vlády národní oběti, už
se bude jen těžko prosazovat.“ A šel za tím
se vším nasazením. A že to nebylo snadné
ani ve vládě, ani na samotném ministerstvu
životního prostředí, kde měl velikou autoritu,
jsem viděl zblízka. Už tehdy byli velmi silní
zastánci trhu bez vlastností, neomezovaného právními rámci, natož pak územněplánovací regulací. Také musel po roce 1992
odejít. Politik poctivý a neúplatný.
Ale nikdy se nevzdal, neúnavně, vzdor zdravotním potížím, zůstal věrozvěstem a praporečníkem boje za lepší životní prostředí, za
záchranu krajiny a obnovu venkova.
Ivan Dejmal zemřel ve ﬁnále intenzivní
práce na přípravě celostátní konference
Tvář naší země – krajina domova. Této
zemi – krajině domova bude ctí přijmout
popel tohoto muže a jistě mu bude lehká.
Miroslav Tůma

Miroslav Baše zemřel
Mirka Bašeho znám čtyřicet let. Významněji jsme spolupracovali v sedmdesátých
letech, kdy jsme společně s Bohuslavem
Blažkem iniciovali vznik „Nadace pro podzemní urbanismus“, zabývající se multidisciplinárně problematikou center velkých
měst, zejména Prahy.
V té době se Mirek Baše v SURPMU věnoval rozsáhlým úkolům, zaměřeným na: „rekonstrukce centrálních částí měst“ a „pěší
provoz ve městech“.
Začátkem roku 1990 se Mirek Baše aktivně
zúčastnil založení Asociace pro urbanismus
a územní plánování. Vzhledem ke své autoritě v oboru byl navržen na prvního předsedu Asociace, kandidaturu však odmítl.
V období po roce 1990 se Mirek Baše převážně věnoval pedagogické činnosti na
Ústavu urbanismu FA ČVUT. Vedle Jiřího
Gřegorčíka byl dlouhou dobu jediným profesorem v oboru urbanismu.
Velmi se angažoval v problematice „Obnovy
venkova“ (byl též místopředsedou Spolku
pro obnovu venkova). Program obnovy venkova vznikl v době, kdy byl ministrem životního prostředí jiný můj dobrý známý Ivan
Dejmal. V poslední době se též věnoval velice aktuálnímu tématu suburbanizace.
V České komoře architektů byl členem pracovní skupiny pro památkovou péči.

Prof. Ing. arch. Miroslav Baše
(16. 9. 1933–2. 2. 2008)

Snímek
Moderní obec

Mirek Baše byl velmi komplexně vzdělaným
urbanistou s přesahem do mnoha souvisejících oborů, se značnými zahraničními zkušenostmi. Díky těmto vlastnostem i schopnosti věcné a klidné argumentace se stal
mimořádně respektovaným architektem
a urbanistou. V dnešním, značně chaotickém období českého urbanismu je ztráta
osobnosti Bašeho významu velmi citelná.
Milan Körner
Prezenční listina 1. schůze přípravného
výboru Asociace dne 5. 2. 1990
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Studijní cesta AUÚP „Od Trevíru po
Ronchamp“
26. 9. až 1. 10. 2007
Exkurze Asociace nás opět zavedla na západ Německa, tentokrát jsme
však překročili hranice a navštívili Lucembursko a Alsasko-Lotrinsko ve
Francii.
První přestávku jsme udělali v malebném
městě Schwäbisch Hall plném hrázděných domů z 15. a 16. století, které tak trochu připomínalo Český Krumlov. Kromě
dominantního gotického kostela sv. Michala
z roku 1427–1456 zaujala nová budova
Kunsthalle Würth od dánského architekta
Henninga Larsena (mj. autora Kodaňské
opery) s atraktivní výstavou Edvarda Muncha (http://www.kunst.wuerth.com).
Další deštivá zastávka nás zavedla do Trevíru, města s bohatou historií, které vzniklo
jako římské císařské rezidenční město
(zbytky mostu z 1. stol. n. l., brána Porta
Nigra 2.–3. stol.), za Konstantina Velikého (285–337 n. l.) bylo podstatně rozšířeno: např. o římskou baziliku Aula Palatina
z roku 310, císařské lázně ze 4. stol. – třetí
největší komplex v Římské říši. Kromě toho
byla k vidění vynikající románská a raně gotická architektura dómu sv. Petra (základy
z 2. stol., loď z 11.–14. stol.).
Polední destinací dne bylo Lucembursko
s hlavním městem knížectví Lucemburkem. Naše kroky vedly k hrobce společného krále Jana Lucemburského (v roce
1946 přenesené), která je umístěna v katedrále Norte-Dame z let 1613–1621.
Ještě předtím jsme projížděli administrativní čtvrtí Centre Européen, která ovšem
působlila velice odlidštěně svým automobilovým měřítkem. Stavby evropských institucí od neznámých autorů stejně jako
stavby soukromé od známých architektů
(např. R. Meier) se ztrácely v širokém bulváru. Ani gigantická budova Filharmonie
z roku 2005 od jinak jistého Christiana de
Portzamparca (http://www.chdeportzamparc.com) dojem příliš nevylepšila,
stejně jako Muzeum současného umění
MUDAM (www.mudam.lu) od M. I. Peie
otevřené r. 2002. Možná na nás mělo vliv
i špatné počasí.
Potěšila večeře v Metách po krátkém nahlédnutí do impozantní katedrály St. Étienne z let 990–1024 dokončené ve století
dvanáctém a s pozdějšími přestavbami,
kde byly k vidění též vitráže od Marca Cha-

galla (kromě jiného jsou i v Curychu).
Předposlední skok do Německa vedl další
den do Karslruhe. Město založil markrabě
Karel Vilém Báden-Durlašský v roce 1715,
když sem přesídlil do klidu lesů po lidových
bouřích. Půdorys města je v každé učebnici urbanismu, neboť jej formuje 32 radiál
směřujících k zámku, středu celé kompozice. Ta byla vhodně doplněna architektem
Friedrichem Weinbrennerem v 19. století
o náměstí a příčné městské třídy. Vlastní
zámek od architekta Rettiho a dalších z let
1749–81 leží v rozhlehlé zahradě, ve které
stále jezdí turistický vláček. V blízkosti
Schlossgarten jsme si všimli stále svěží budovy Spolkového soudního dvora od Paula
Baumgartena z roku 1965. Ještě více
ovšem zaujala příměstská tramvaj, neboli
vozová jednotka, která dokáže jezdit jak po
městě, tak po železnici (www.kvv.de/kvv/
der_kvv/karsluher_modell.php). Vylepšený
systém funguje od roku 1992 a ve světě
dopravních inženýrů již získal přezdívku
„Karlsruher Modell“.
Pozdní odpoledne jsme strávili na kávě
v lázeňském Baden-Badenu. Město se
zříceninami římských lázní bylo rovněž
formováno počátkem 19. století architektem Weinbrennerem, autorem většiny lázeňských domů, včetně nejslavnějšího
německého kasína, ve kterém prohrával
i F. M. Dostojevský. Milovníky moderní architektury přitahovala přístavba Muzea
umění, tzv. Sbírky Frieder Burda (ano,
jedná se o vydavatele módního časopisu),
jedné z největších soukromých kolekcí
umění, od Richarda Meierea z roku 2004
(www.richardmeier.com) zakomponovaná
do parku Lichtentaler Allee obdobně citlivě
jako jeho muzeum užitého umění ve Frankfurtu z roku 1985.
Pak jsme již překročili hranice Francie
a ubytovali se naproti hlavnímu nádraží ve
Štrasburku. Zvláštní celoskleněná obálka
(architekti Jean-Marie Duthilleul a François
Bonneﬁlle, ateliér Agence des Gares) zakrývající původní nádražní budovu ještě
není úplně hotová, ale rozhodně ovládá

celé náměstí. To působilo možná přesvědčivěji než „bublina“, neboť bylo celé zklidněno a vyhrazeno chodcům.
Večerní Štrasburk nabídl osvětlenou
Norte-Dame, jednu z nejkrásnějších francouzských katedrál (1015 až 1439), a především romantická zákoutí a uličky Petit
France s domy ze 17. a 18. století na kanálech říčky Ill.
Štrasburk je znám tím, že má moderní
tramvaje, moderní systém městské hromadné dopravy. Město se snaží i formou
designu zastávek a vozového parku přitáhnout cestující. Proto jsme se byli podívat
na nejnovější počin na konečné trasy B
v předměstí Hoehenheim od Zahy Hadid
z roku 2001 (http://www.zaha-hadid.com).
Novodobý brutalismus se svojí strohostí
neoslovoval tak, jak si asi radní přáli. Každopádně platí, že ani v architektuře není
malých rolí a i tak banální věc jako konečná
tramvají se dostane do rukou slavné architektky (mj. porotkyně soutěže o národní
knihovnu), která za realizaci získá řadu architektonických cen (mj. cenu Miese v. d.
Rohe, 2003).
Na návštěvě Štrasburku není možné vynechat sídla nových institucí EU. Palác
Evropy ze šedesátých let jsme přejeli, ale
zastavili jsme se u Parlamentu, budovy od
francouzských architektů Studio Architecture Europe vzešlé ze soutěže vypsané
v roce 1991. Parlament se skládá z válcovité věže kanceláří inspirované obrazem
Petera Brueghela „Babylonská věž“ a k ní
přimknuté neuvěřitelně rozlehlé konferenční části – celková podlažní plocha je
220 000 m2. Vstup do budovy Parlamentu
byl téměř strašidelný, doprovázený tlukotem ocelových lanek od stožárů všech
25 zemí. Naštěstí jsme jej viděli pouze
zvenčí (na stránkách jsou obrázky z interiérů: http://www.architecture-studio.fr/
Architecturestudio.php?rubrique=ReaDetail&ID=STR2#). Zajímavější byla konferenční část Parlamentu u řeky. Stavby jsou
využívané pouze několik dnů v měsící, kdy
se parlament pravidleně stěhuje z Bruselu
do Štrasburku. To ponecháme raději bez
komentáře. Nedaleká budova soudu pro
lidská práva (http://www.echr.coe.int) od
Normana Fostera (http://www.fosterandpartners.com) z roku 1994 vyzařovala rozhodně lepší atmosféru, mj. i kvůli lidskému
měřítku parteru.
Tím velká města skončila a zbytek exkurze
se nesl ve znamení malých alsaských měst.
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Na myšlenky o vinobraní nás přivedla návštěva turisticky až extrémně exponovaného městečka Riquewihr. Kompaktní
středověké sídlo obehnané zachovalými
hradbami zažilo svůj největší rozkvět v renesanci. Naštěstí, jak jsme se mohli přesvědčit, stačilo odbočit o pár metrů z hlavní
ulice Rue du Generalle de Gaulle a setkali
jsme se se zcela obyčejnými milými místními lidmi a obchody s „lidovou“ cenou vín.
Po projížďce viničními tratěmi jsme učinili
krátkou odbočku do pevnostního města
Neuf-Brisach budovaného v letech 1698
až 1707 jako mistrovské dílo vojenského
architekta S. de Vaubana na popud krále
Ludvíka XIV.
Jedním z center Alsaska je nepochybně
Colmar, mimořádně malebné město na
břehu řeky Lauch, která obohacuje centrum mnoha kanály protékajícími též
čtvrtí Petit Venise. Hrázděné stavby pocházejí z 16. století, kdy město zažívalo jako
překladiště vína největší slávu.
Poslední den jsme věnovali čistě architektuře. Kapli v Ronchamp (1955) můžete
vidět několikrát za život. Většina z nás v ní
byla, ale fotografovalo se ostošest. Le Corbusier v ní završil svoje rozporuplné dílo:
„Architektura je zdařilá, přesná a velkolepá
vzájemná hra prostorů, které se prolínají ve
světle“.
Hned další zastávka vedla do Vitra Design
Musea (Gehry, 1989), kde probíhala shodou okolností největší výstava o Le Corbusierovi za posledních 20 let. Ještě čerstvé zážitky mohly být tak konfrontovány s
jeho ostatními pracemi. Neuvěřitelné neskromné sebevědomí (od funkcionalistických přímek přešel ke křivkám po jednom
z prvních letů v letadle, kdy viděl, že krajinu
neovládají pravidlené tvary) kombinované
s buldočí vůlí a odhodláním jej popohánělo
stále projektovat nově, jinak, netradičně
(např. pavilon Philips na Expo 1958).
Majitelé továrny Vitra po požáru v osmdesátých letech razí ideu propagace své ﬁrmy
cestou podpory umění a designu významných architektů. Takto se na realizacích
podíleli Nicholas Grimshaw (výrobní hala,
1987), Tadao Ando (konferenční pavilon,
1993), Álvaro Siza (továrna, 1994) či Zaha
Hadid (požární zbrojnice, 1993 – její vůbec
první realizace) a další.
Jako návdavek jsme si odskočili do švýcarské Basileje. „Prošmejdili“ jsme všechny
chodby a schody Goetheanea v Dornachu.
Jedná se podle mého názoru o šílenou
vizi Rudolfa Steinera, propagátora antro-
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posoﬁe, učení vycházejícího z Goetheova
odkazu. Dnes v „bunkru“ sídlí Antroposoﬁcká společnost a zřejmě míra deprese ze
stavby se linoucí souzní se stavem duší jejich členů. Proto ani neuvádím internetový
odkaz, aby se někdo nestal naším přičiněním jejich přívržencem.
Starobylé město Basilej, kde mj. na koncilu od roku 1333 jednalo poselstvo Husitů
v čele s Prokopem Holým o čtyřech pražských artikulech, nás mělo nalákat na některou z dalších expedic do zemí, kde se
daří kvalitní architektuře a plánování. Takže
pokračování příště.
Vít Řezáč

Déšť a chlad sužoval, ale nezlomil...

Riquewihr – hra hrázdění

R. Meier: Frieder Burda Museum, Baden-Baden

F. Gehry: Vitra Design Museum

Snímky: Vít Řezáč
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1. cena / Příběh řeky
Návrh se zabývá řešením území centrální oblasti Prahy, které
je v současné době nevhodně využívané a je určené pro rozvoj městské zástavby i rekreačního území spojeného s řekou.
Projekt vychází z principu zapojení zelených hmot do struktury
zástavby, využívá vodní prvky jako součást obytného území.
Hmoty navržených objektů ve své výškové gradaci stoupají ke
stávající zástavbě Karlína. Projektu lze pouze vytknout určitou
formálnost nově vytvořené struktury. Svými principy je však návrh velmi zajímavý a má předpoklady důstojně reprezentovat
v mezinárodní konkurenci.

3. cena / Urbanistická studie Starý dvůr, Žďár n. S.
Návrh je představitelem studie na zástavbu nového obytného
celku v kontaktu se stávajícím sídlem. Jedná se o zástavbu různými formami obytných domů. Přes svůj velký rozsah však nepůsobí monotónně. Sympatická je snaha členit území poměrně
širokými pásy zeleně, které vycházejí z přírodních podmínek lokality. Nedostatkem tohoto návrhu je naprostá absence širších
vazeb, které by odůvodnily rozsah lokality a její vazby na stávající sídlo. Návrh byl ohodnocen jako třetí v pořadí a nebyl doporučen pro další zařazení do mezinárodní soutěže.

Snímek neznámého autora Mužíkovým fotoaparátem

Větší prostor dostanou soutěžící k prezentaci svých návrhů v rámci jarního semináře
Asociace, jehož tématem jsou veřejná prostranství – a to by také měla být problematika, kterou by měli soutěžící ve své prezentaci akcentovat.

Oceněným blahopřál předseda Asociace doc. Jan Mužík na zasedání rady dne
11. prosince 2007. Za jednotlivé týmy se účastnili architekti Oleg Haman a Tomáš Havrda za CASUA, architekt Tadeáš Matoušek a Ateliér URBI zastupovala architektka
Jana Benešová. O návrzích se krátce diskutovalo.

2. cena / Regulační plán MPR Jindřichův Hradec
RP MPR je velice solidním příkladem přístupu k regeneraci historického jádra města. Na soutěžních panelech je dokumentována metodika přístupu k jednotlivým prvkům regulace a ochrany
od vymezení stavebních čar, veřejných prostorů a ploch zeleně
přes péči o střešní krajinu až po dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k povaze úkolu nelze od předložené práce
očekávat originalitu a nekonvenčnost navrženého řešení. Porota
konstatovala, že se jedná o velmi dobře zvládnutou úlohu z hlediska ochrany stávající urbanistické struktury. Vzhledem k zadání soutěže má však za to, že tento projekt není natolik atraktivní, aby mohl uspět v mezinárodní konkurenci soutěže ECTP.

Vítězný návrh doporučila porota nominovat do mezinárodní soutěže ECTP.
Porota dále doporučuje pro následující ročníky soutěže, aby se soutěžní týmy více věnovaly v textové části popisu řešení podle jednotlivých kriterií, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Porota přiřkla soutěžním návrhům toto pořadí:
1. Příběh řeky, autor CASUA
2. Regulační plán MPR Jindřichův Hradec,
autor Ing. arch. Tadeáš Matoušek
3. Urbanistická studie Starý dvůr, Žďár na Sázavou,
autor Atelier URBI

Do prvého ročníku byly přihlášeny tři práce, které dne 24. 10. 2007 posuzovala porota za předsednictví P. Durdíka. Místopředsedou byl P. Koubek a dalšími členy poroty P. Gajdušek, A. Hořejší a J. Zemánková. Porota hodnotila na základě pěti kritérií
(blíže viz soutěžní řád a protokol ze zasedání poroty).

V roce 2007 vyhlásila Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR první ročník
soutěže, která si klade za cíl vyzdvihnout takové územněplánovací strategie, dokumentaci nebo realizace, které výrazně přispěly k zlepšení života ve městech či na
venkově.
Předmětem soutěže je schválená nebo projednaná územněplánovací dokumentace,
studie, participativní projekty a realizace ať již na mezinárodní, národní, meziregionální, regionální či lokální úrovni. Témata jsou volná, nemusí mít „evropský rozměr“.
Soutěžní řád jsme publikovali v Aktualitách č. 72, k nahlédnutí je také na webových
stránkách Asociace.

Cena Asociace v oblasti územního a regionálního plánování
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1. cena / Příběh řeky (CASUA)
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2. cena / Regulační plán MPR Jindřichův Hradec (Ing. arch. Tadeáš Matoušek)
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3. cena / Urbanistická studie Starý dvůr, Žďár nad Sázavou (Ateliér URBI)
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Členské příspěvky AUÚP ČR na
rok 2008
Výše příspěvků na rok 2008: 700 Kč,
200 Kč nepracující důchodci a studenti.
Členský příspěvek uhraďte nejpozději
do 30. 6. 2008!
Platbu můžete provést: 1. přiloženou složenkou; 2. bankovním převodem na účet
č. 1922930399/0800, vedený u České
spořitelny Praha 1; 3. výjimečně v hotovosti na jarním semináři.
Pro snadnější identiﬁkaci platby uvádějte
variabilní symbol – vaše rodné číslo,
speciﬁcký symbol – 2008.
Uhrazený členský příspěvek opravňuje
k uplatnění sníženého poplatku na akce
pořádané AUÚP ČR. V případě, že neuhradíte příspěvek do konce roku 2008, může
Rada AUÚP dle článku III odst. 6b) Stanov
po projednání zrušit členství.
Jednání rady v říjnu 2007
Rada přijala devět nových členů Asociace,
dosáhla tím 238 členů.
Jednání rady v prosinci 2007
Hosty byli Ing. arch. Martin Tunka (doporučil Asociaci v souvislosti s posunem funkce
pořizovatele oslovit úřady územního plánování, resp. zaměřit se při přípravě seminářů na pořizovatelskou sféru) a doc. Ing.
arch. Ivan Vorel (představil katedru regionů
a sídel na Stavební fakultě ČVUT, která
v poslední době velmi posiluje svou pozici
školicího pracoviště zaměřeného na urbanismus a územní plánování).
Přehled akcí České společnosti
krajinných inženýrů – rok 2008
Dotační tituly v oboru KI (workshop,
březen) / Zkušenosti praxe s vodním
zákonem (workshop, duben) / Realizovaná protipovodňová opatření ZVHS
(exkurze, květen/červen) / Humna – přechod sídla do krajiny (seminář, květen)
/ Ochrana půdy před větrnou erozí (seminář, červen) / Suché nádrže jako součást PPO v ČR (seminář, říjen). Informace:
Ing. F. Kulhavý, CSc. fr_kulhavy@quick.cz
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OHLER, Norbert. Katedrála. Náboženství, politika, architektura, dějiny.
1. vyd. Praha: Nakladatelství H+H, 2006.
770 s. ISBN: 80-73 19-040-0.
Kniha je rozsáhlou prací o katedrálách Západu: o jejich stavbě, výzdobě, stavitelích,
náboženských, historických a politických
souvislostech, a to od středověku až po
dnešek. Katedrála je pojata jako Gesamtkunstwerk, tedy jako komplexní dílo charakterizující mnoha svými aspekty západní
křesťanství.
HRUBEŠ, Josef – HRUBEŠOVÁ, Eva.
Pražské ostrovy.
1. vyd. Praha: Milpo Media, 2007. 184 s.
ISBN: 978-80-870 40-06-5.
Kniha, bohatě vybavená dobovými i současnými fotograﬁemi, podrobně seznamuje se všemi pražskými ostrovy včetně
těch zmizelých či zapomenutých a také
s protipovodňovými opatřeními na ochranu
Prahy.
Občanské sdružení Antikomplex
vzniklo v roce 1998, kdy se dalo dohromady několik studentů se zájmem o českou reﬂexi německé minulosti českých
zemí. V současnosti se nejvíce věnuje systematickému zpracovávání mnohovrstevnatého a bohatého fenoménu Sudet. Jedná
se přibližně o třetinu území České republiky s velmi speciﬁckým osudem.
Aktivity sdružení jsou obrovské – vždyť
zhruba před rokem vydalo v jednom okamžiku čtyři knihy a kalendář navrch. Více
se dozvíte na internetových stránkách
www.antikomplex.cz.
Blízkými příznivci a spolupracovníky Antikomplexu byli také pánové Baše a Dejmal.
„Zmizelé Sudety jsou velmi potřebnou
knížkou. Jejich tichá, ale výmluvná výzva

DÜLMEN, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku II. Vesnice a město.
1. vyd. Přeložila Martina Nováková.
Praha: Argo, 2006. 360 s. ISBN:
80-7203-812-5.
Druhý díl trilogie saarbrückenského profesora Richarda van Dülmena je věnován
problematice každodenního života v městském a venkovském prostředí v průběhu
16.–18. století. Autor na základě velice
rozsáhlého pramenného materiálu z prostředí střední Evropy studuje rozdílné projevy každodennosti ve dvou rozdílných sociálních prostředích, jimiž v tomto období
město a vesnice bezpochyby byly. Jeho
velice poutavě napsaná práce odhaluje
zásadní rozdíly mezi těmito dvěma světy,
zároveň však přináší celou řadu dokladů
o ustavičném vzájemném ovlivňování obou
kultur a o jejich reakcích na vývoj kultury
aristokratické.

nás vede k otázce: Jak se zachováme
k této krajině ze zorného úhlu jedné ze
zemí Evropské unie? Máme svou koncepci pro její budoucnost? Sejmeme konečně závoje a zástěny, které do značné
míry oddělovaly a ještě oddělují tuto vesměs odlehlou část našeho státu od našich každodenních starostí?“ Toto o jedné
z knih napsal M. Baše.
I. Dejmal jako spoluautor knihy Proměny
sudetské krajiny napsal: „Nezvednemeli dnes příležitost, kterou nám laboratoř Sudet nabízí, budeme se stejně jako
u proměny evropské kulturní krajiny zítra
dívat na ztráty, které absence politické
odpovědnosti způsobí, a vymýšlet, jak
za velké peníze napravovat to, čemu šlo
předejít.“
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