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Srdečně zveme na podzimní seminář Asociace. Spolu s ním 
se uskuteční také výroční shromáždění členů AUÚP ČR.

Seminář se koná 16. a 17. října 2008 
v Uherském Hradišti ve velkém sále Reduty. 

Seminář pořádá AUÚP ČR spolu s městem Uherské Hradiště 
a pod záštitou starosty města Ing. Libora Karáska. 

Pořizování a projektování 
regulačních plánů aneb jak 
udržet regulační plány „nad 
vodou“ 

Říká se, že člověk se nejrychleji naučí pla-
vat, když se octne na hluboké vodě. Ono 
se ale také může stát, že pokud dotyčný 
není vybaven dostatečným teoretickým 
zázemím a zůstane zcela osamocen bez 
pomocné ruky, může jít o zážitek tak dras-
tický, že se o to podruhé už nepokusí – 
a to ještě v tom lepším případě. 
Některé úřady územního plánování z nut-
nosti a s vědomím, že může jít o podobně 
tvrdou životní školu, odvážně skočili „do 
hlubokých vod“ pořizování regulačních 
plánů a spolu s nimi se tam octli i projek-
tanti – někdy nechtění průkopníci nového 
pojetí regulačních plánů nahrazujících 
územní rozhodnutí. 
Je třeba poctivě přiznat, že smyslem pod-
zimní konference Asociace pro urbanis-
mus a územní plánování ČR v Uherském 
Hradišti, která bude věnována problema-
tice procesu pořizování a projektování re-
gulačních plánů ve světle téměř již dva roky 
platné legislativy, nebude přímo nabídka 
„záchranného kruhu“, ale spíš výměna do-
savadních zkušeností a snad i poukaz na 
hlavní záludnosti a nebezpečí, které na 
nás mohou „pod hladinou“ číhat a které 
je třeba vzít v úvahu již na začátku celého 
procesu.

Odpověď chceme hledat zejména na klí-
čové otázky: 

Co je hlavním cílem regulačního plánu,  
čemu má sloužit a proč? 
K čemu regulační plány potřebujeme  
a k čemu je chceme využít? 

Ale zaměříme se i na další: 
Proč pořizovatelé ustupují od zadání  
regulačních plánů a snaží se nahradit 
je územními studiemi? Jak závazná je 
územní studie, jejíž data jsou vložena 
do evidence územně plánovací činnosti 
ÚÚR?
Jaké jsou zkušenosti s regulačními plány  
„na žádost“? 
Proč pořizovatelé i projektanti upouš- 
tějí v územních plánech od vymezení lo-
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kalit s potřebou zpracování regulačního 
plánu?
Jaké jsou dosavadní zkušenosti s po- 
žadavky na vyhodnocení nebo posou-
zení vlivu „záměru“ regulačního plánu 
na životní prostředí nebo na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast – 
a to jak ve fázi zadání regulačního plánu, 
tak i ve fázi jeho návrhu?
Jaké jsou zkušenosti s projednáváním  
regulačních plánů nahrazujících územní 
rozhodnutí a stanovisky, resp. poža-
davky dotčených orgánů?

Jak je patrné z dosavadních zkušeností, 
hlavní problémy vzniku nového pojetí re-

gulačních plánů nespočívají (přes vyšší 
nároky na detail zpracování v úrovni do-
kumentace k územnímu rozhodnutí) ve 
sféře projektové, ale zejména v oblasti 
procesu pořizování a projednání regu-
lačních plánů, kdy jsou často na obsaho-
vou stránku a detail zadání a zpracování 
regulačního plánu uplatněny natolik ne-
přiměřené požadavky, že regulační plán 
přestává být regulačním plánem a stává 
se již čistě „jen“ dokumentací k územnímu 
rozhodnutí. Zcela se pomíjí fakt, že regu-
lační plán není jen nástrojem, který vzniká 
výhradně na objednávku a podle přání 
a „záměru“ konkrétního investora (tj. např. 
regulační plán „na žádost“), ale měl by 
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být také nástrojem, jímž chce samospráva 
města nebo obce regulovat živelné cho-
vání teprve potenciálních investorů a sta-
novit pravidla prostorového uspořádání, 
jimiž se příští investoři mají ve sledované 
lokalitě řídit. A právě to je jeden z cílů 
regulačního plánu zadávaného „z pod-
nětu“ zastupitelstva. Takový regulační 
plán by ale měl budoucímu investorovi 
i projektantovi konkrétní stavby poskyto-
vat určitou vůli mezi stanovenými manti-
nely – mezemi využití pozemku. Díky této 
„vůli“ však nemůže tento regulační plán 
ani jeho zadání zcela beze zbytku naplnit 
např. všechny nároky na detaily požado-
vané např. přílohou 3, resp. 3a) zákona 
č. 100/2001 Sb. (v platném znění) pro 
posouzení vlivu záměru na životní pro-
středí. Bez naplnění těchto detailů a sou-
hlasného vyjádření příslušného dotče-
ného orgánu ale neschválíte ani zadání 
tohoto regulačního plánu. Jak rozetnout 
tento bludný kruh? 
To je jen jeden z příkladů, který je žádoucí 
prodiskutovat a pro který je třeba hledat 
východisko. Rádi bychom páteční dopo-
ledne našeho setkání věnovali vašim názo-
rům v širší diskusi (viz orientační progra-
mové schéma). Těšíme se proto i na Vaše 
zkušenosti a podněty.

Přípravný výbor konference: 
Pavel Koubek, Vít Řezáč, Petr Vávra

Pojmy „regulace“ a „deregulace“ se 
v české společnosti začaly ve větší míře 
užívat po roce 1989. V překladu odpoví-
dají obecnému pojmu „regulovat“ výrazy 
„usměrňovat“, „stanovovat meze, pravi-
dla, řád“. Jakkoli to navozuje představu zá-
sahů odkudsi zvenčí či shora, jsou zákony 
přijímané parlamentní demokracií omeze-
ními vnitřními, jež společnost ukládá sama 
sobě. Náhradou za dílčí ústup od napro-
sté a ničím neomezované svobody je při-
tom obvykle zisk jiných hodnot, jakými jsou 
bezpečnost, ekonomický přínos, kvalita 
životního prostředí, zachování kulturních 
statků, přírodních zdrojů apod. Překročí-
li přijatá omezení jistou hranici, mohou mít 
ovšem i velmi negativní důsledky a vytvo-
řit téměř neprostupnou soustavu překá-
žek pro přirozený život. Jedná se o hra-
nici velmi jemnou a v čase pohyblivou, jejíž 
ideální polohu v každé oblasti lidské čin-
nosti nepřetržitě hledáme. Každopádně 
regulace v území byla v našich městech 
přítomna prakticky od jejich zrodu, měla 
klíčový význam pro jejich transformaci na 
centra výroby a obchodu a rozhodně patří 
i do současné Evropy.
Cílená deregulace všech oblastí života 
předurčila velmi opatrný postoj české spo-
lečnosti devadesátých let k jakýmkoli vněj-
ším zásahům do nově nabytých vlastnic-
kých práv. Přestože v řadě sousedních 
států urbanistická regulace probíhá konti-
nuálně a je propracována do překvapivých 
podrobností, formoval se u nás vztah k této 
činnosti po roce 1990 jakoby zcela od 
počátku, tj. od nedotknutelnosti vlastnic-
tví dle článku 11 hlavy II Listiny základních 
lidských práv a svobod. Mnohokrát byla 
citována první část tohoto článku „každý 
má právo vlastnit majetek“, méně často 
již upřesňující pokračování: „Vlastnictví za-
vazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv 

druhých anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecními zájmy.“ 
V prostředí umožňujícím občanům – a tedy 
i investorům a projektantům – činit vše, co 
zákon výslovně nezakazuje, je velmi nejistý 
osud tradičních, nepsaných zásad, v na-
šem případě zásad urbanistických. Jaký 
předpis výslovně brání umístit na plochou 
střechu budovy malý rodinný dům, je-li to 
dnes normální v nepříliš vzdáleném Srb-
sku? Který paragraf zakazuje, aby dvorní 
křídla budov převyšovala křídla uliční, aby 
ve vnitrobloku vznikla výšková stavba či 
aby za uliční frontou historických domů vy-
rostla druhá, vyšší fronta novostaveb? Je 
jisté, že ani sebelepší regulace zrod archi-
tektonické kvality zástavby na každém po-
zemku nezaručí, současně by však neměla 
tuto možnost vyloučit. 
Přes výše zmíněné těžkosti a názorové roz-
díly se podařilo uvést v život (staro)nový typ 
územně plánovací dokumentace – regu-
lační plán. Objevil se již v novele staveb-
ního zákona z roku 1976, nový stavební 
zákon pak přišel s jasnějším vymezením 
pozice a úlohy regulačního plánu. Jedno-
značným cílem zákona bylo zpřesnit rozho-
dování o umisťování staveb dokumentem, 
který není zpracováván případ od případu, 
jako dokumentace pro územní řízení, ale 
který může sledovat koncepci rozvoje 
města v potřebné podrobnosti a bude do-
kumentem závazným. Tedy všechno to, co 
by neměl dělat územní plán. Územní plán, 
jakkoli je závazným dokumentem, je ná-
strojem do značné míry hrubým a nedoko-
nalým. Jeho úkolem není práce s detailem. 
Právě živelné proměny tohoto „detailu“ 
mohou postupně zpochybňovat i urbanis-
tické zásady, které byly v územním plánu 
původně zakotveny. Ve svém součtu pak 
mohou vyvolávat i tlak na změny týkající se 
celé urbanistické koncepce. Schopnost 

Výzva k diskusním příspěvkům

Problematika regulačních plánů je 
vzhledem k jejich očekávanému výraz-
nému vlivu na rozvoj obcí natolik živá, 
že chceme dát prostor většímu počtu 
diskutujících než obvykle. Této části 
programu je vyčleněna část pátečního 
dopoledne. 
Dovolujeme si Vás proto požádat, 
abyste se podělili o svoje zkušenosti 
v krátkém příspěvku nepřevyšujícím pět 
minut, který by navodil následnou dis-
kusi. 
Přihlášku zašlete písemně předem, 
avšak nejpozději do 15. 9. 2008 na ad-
resu Asociace (mailem nebo dopisem) 
se stručnou charakteristikou tématu, 
případně diskutavané otázky. Předem 
děkujeme.

Urbanistická regulace a její nástroj – 
regulační plán 

Zákonem není možno nadekretovati novou, lepší stavbu měst; je to jen nástroj, 
který v rukou dovedného pracovníka může vytvořit zázraky, je však škodlivý, ba 
přímo nebezpečný, užívá-li ho ten, kdo s ním neumí zacházet. Nejsou-li správné 
zásady stavby měst ve všeobecné známosti lidu a zejména těch, kteří o budování 
města rozhodují, žádný psaný zákon nezmění běh života, řídícího se zákonem pří-
rody.

PhDr. Zd. Wirth a Ing. Dr. J. Vaněček: „Stavba měst v Čechách“,
sborník Z vývoje české technické tvorby, Praha 1940
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důsledně uplatňovat urbanistické zásady 
ve střetu s právně silnými nástroji, upravu-
jícími ostatní oblasti života, je tedy vlastní 
především regulačnímu plánu.
Dalším cílem zákona bylo zvýšit jistotu 
vlastníků a investorů při zhodnocování 
majetku závazným dokumentem. Prostor, 
v němž místo předem daných obecně 
sdílených pravidel platí právo silnějšího 
a rychlejšího, se v průběhu devadesátých 
let ukázal jako nevýhodný i pro ty, k je-
jichž zdánlivě neomezené svobodě měl 
sloužit. Investorům neposkytl podrobnější 
vstupní informace o konkrétní využitelnosti 
pozemků, vlastníkům nemovitostí neu-
možňoval jejich optimální využití bez mož-
nosti širší koordinace ani potřebnou jistotu 
o tom, jak se území, kde se jejich nemovi-
tost nachází, bude vyvíjet. 
Nový stavební zákon bude platit zane-
dlouho dva roky. To je v územním pláno-
vání doba, za kterou je možné nanejvýš 
nesměle zobecňovat. Ovšem za dva roky 
vyvstaly již otázky, na něž musí pořizova-
telé i projektanti dnes a denně hledat od-
povědi. 
Jak se daří cíle nového stavebního zákona 
prakticky naplňovat? Kolik regulačních 
plánů města pořizují? Proč je někde vítají 
a jinde je postoj k nim vlažný? Lze regu-
lační plán projednat v předpokládaných 
lhůtách? Budou regulační plány dosta-
tečně pružné, aby vstřebaly určité změny 
vyvolané v průběhu jejich platnosti? 
Jiným úskalím může být naopak regulace 
objektivně přeurčená. Jaká míra podrob-
nosti zaručí životaschopnost plánu? Jak 
zabránit nahromadění řady současně ne-
splnitelných požadavků? 
Regulační plán je zjednodušeně předsta-
vován jako „hromadné územní rozhodnutí“. 
Procesy a postupy spojené s územním roz-
hodováním jsou hluboce vžity všem účast-
níkům řízení a asi nebude snadné, aby při-
jali novou fi lozofi i toho, jak se má stavba 
umístit v území a následně povolovat. Bude 
tedy možné po schválení regulačního plánu 
skutečně rovnou požádat o stavební po-
volení?
Územní rozhodování v sobě obsahovalo ve 
srovnání s ostatní Evropou mnoho reziduí 
plánovaného hospodářství (detailní vyjád-
ření správců sítí, stanoviska řady orgánů 
státní správy, které se opakuje se staveb-
ním řízení apod.). Podařilo se toto odstra-
nit? Jak se lišíme v našem pojetí regulace 
například od našich nejbližších sousedů 
v Německu a Rakousku?

Víme, že hledání míry urbanistické regu-
lace nelze redukovat na úzce odbornou de-
batu uzavřenou do rámce jediného oboru. 
Sebedokonaleji vyladěná soustava regu-
lativů je totiž neúčinná, neovlivní-li reálný 
vývoj území. Právě zpětná vazba nasbírá-
ním praktických zkušeností při uplatňování 
nového stavebního zákona může pomoci 
odhalit jeho úskalí nebo ozřejmit výklad zá-

§  1. Každé město, městečko a každá 
osada o sobě uzavřená mějž správné plány 
polohy, v něž pojmouti se mají všechna ná-
městí, třídy, ulice a silnice, kde potřebí, 
stoky a potrubí i jejich niveau, pak veškeré 
parcely pozemkové a stavební i s budovami 
na nich vystavěnými.

§  2. Do těchto plánů budiž vkresleno 
veškeré regulování, které se právě provádí 
nebo které provésti v době nejblíže příští se 
zamýšlí. 

Při tom, jakož i při všem regulování poz-
dějším budiž vždy k poměrům místním hle-
děno a dokonale vyhověno potřebám zdra-
votnictví, bezpečné a snadné chůze a jízdy 
a požadavkům v příčině okrašlovací.

Stavební řád pro království České, 1889

(Knihu vydala v reedici AUÚP ČR v roce 2007, k dostání na seminářích AUÚP ČR 
nebo na objednávku.)

kona. Chceme proto, aby se v Uherském 
Hradišti nejen přednášelo, ale především 
diskutovalo. 

Vít Řezáč 
za použití práce I. Obersteina a J. Cacha 

„Hledání míry urbanistické regulace“, Pro-
měny urbanismu, FA ČVUT Praha, 2004

Nádvoří uherskohradišťské Reduty, v jejímž velkém sále bude jednání účastníků semináře probíhat. Reduta – 
barokní areál bývalé jezuitské koleje – rozkládající se v samotném centru při kostelu sv. Františka Xaverského 
na hlavním, Masarykově náměstí prošel v nedávné době rekonstrukcí. Od roku 2001 je svým správcem, Klu-
bem kultury, využíván ke kulturním a společenským účelům.          Snímek: www.kkuh.cz
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Organizační informace

1. Závaznou přihlášku spolu s kopií do-
kladu o platbě účastnického poplatku za-
šlete nejpozději do 12. 9. 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 přípra-
vou 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

Regulační plány – Uherské Hradiště
Pokud neuvedete rodné číslo, je nezbytné 
zaslat pro identifi kaci Vaší platby kopii pla-
tebního dokladu!
IČO AUÚP ČR je: 60163755
AUÚP ČR není plátcem DPH.

Poplatek uhraďte nejpozději k datu 
odeslání přihlášky.
Po oddělení přihlášky lze použít část „or-
ganizační informace“ pro potřeby účet-
nictví k průkaznosti účetního záznamu. 
(V bodech 1.–4. jsou uvedeny všechny po-
třebné informace o pořadateli semináře.)

5. Vzhledem k omezené kapacitě sálu 
bude brán zřetel na pořadí došlých při-
hlášek a plateb. V případě vyčerpání ka-
pacity sálu budete vyrozuměni (v přihlášce 
uveďte telefonický nebo emailový kontakt) 
a platba Vám bude vrácena.

6. Ubytování si účastníci zajišťují sami. Je 
učiněna předběžná rezervace v těchto ho-
telích (uvedena adresa, skladba pokojů, 
cena, kapacita a další kontaktní údaje):

Grand (Palackého nám. 349)
1 a 2lůžkové pokoje | 1l. menší – 940 Kč, 

1l. větší – 1070 Kč, 2l. větší – 1410 Kč, 2l. 
menší – 1370 Kč | 59 míst | www.gran-
duh.cz | 572 551 511–514

Morava (Šafaříkova 885)
1 až 3lůžkové pokoje, apartmány pro 
2 osoby, 2lůžkové větší | 1l. – 780 Kč, 
2l.– 1050 Kč, 3l. – 1320 Kč, apartmán – 
1430 Kč | 58 míst | www.moravauh.cz | 
572 551 508

Maxi (Mariánské nám. 81)
1 až 4lůžkové pokoje | 1l. – 990 Kč, 2l. – 
1490 Kč, 3l. – 2390 Kč, 4l. – 2790 Kč | 
30 míst | www.maxi.uh.cz | 572 553 523, 
606 870 190

Koníček (Družstevní 167, Mařatice)
standard (2 os.), nadstandard (2 os.), ex-
cluzive | standard – 1670 Kč, nadstan-
dard – 2070 Kč, exkluzive – 2800 Kč | 42 
míst | www.hkonicek.cz | 572 551 011 | 
včetně snídaně, parkovného, internetu

Quatro (tř. Maršála Malinovského 360)
2lůžkové pokoje | 2l. 900 Kč (obsazen 
jednou osobou 600 Kč) | 40 míst | www.
hotel-quadro.com | 572540554
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čtvrtek 16. 10. 2008
  9.00 – 10.00 Prezence
 10.00 –  10.30 Zahájení, úvod
 10.30 – 12.00 Představení Uherského Hradiště 
    Ing. arch. Aleš Holý, 
    Ing. Kateřina Sklenářová
 12.00 – 13.30 Polední přestávka
 13.30 – 15.00 Regulační plány/vzorový příklad

Ing. arch. Vladimír Klajmon s komentářem 
Ing. Tomáše Sklenáře prezentuje vzorový 
příklad RP vypracovaný pro MMR – meto-
dika, co se reguluje, střety při projednávání

 15.00 – 15.30 Přestávka, občerstvení
 15.30 – 17.00 Písek / Ing. arch. Petr Vávra za účasti po-

řizovatele – RP rozvoje na „zelené louce“, 
zkušenosti z projednávání

    Český Brod / Ing. arch. Pavel Koubek 
za účasti pořizovatele – regulace města 
s městskou památkovou zónou

 17.00 – 17.30 Diskuse
 17.30 – 18.30 Výroční shromáždění členů AUÚP ČR
 od 20.00  Společenský večer (vinné sklípky)

Slunce (Masarykovo nám. 155)
1 a 2lůžkové pokoje | 1l. – 1800 Kč, 2l. – 
2900 Kč (1 osoba), 3950 Kč (2 osoby) | 
parkovné 150 Kč | www.synothotels.com 
| 572 432 640

Další informace na www.mic.uh.cz v od-
kazu ubytování. Ubytování je nutno ob-
jednat nejpozději měsíc před konáním 
semináře pod heslem „Asociace“.

7. Parkování je nejvýhodnější na velkém 
parkovišti u nádraží, parkovat lze také 
u radnice (hned vedle Reduty).

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.

Poznámka: Vzhledem k uzavírce silnice 
I/50 na trase Brno–Uherské Hradiště 
počítejte s objízdnou trasou anebo ještě 
lépe: zvolte železniční dopravu – nádraží 
se nachází v bezprostřední blízkosti cen-
tra (viz letecký snímek) a cesta z Prahy 
trvá i méně než čtyři hodiny (a budete 
moci podlehnout svodům vína…).

pátek 17. 10. 2008
  9.00  –  10.30 Regulační plány v zahraničí

Ing. arch. Vít Řezáč – stručný přehled regu-
lačních plánů v zemích EU
Role RP v Rakousku a Německu a jejich 
příklady – přednesou zahraniční hosté, 
bude tlumočeno do češtiny

 10.30  –  11.00 Přestávka, občerstvení
 11.00  –  12.00 Diskuse – příspěvky à 5 min.
 12.00  –  12.30  Závěry semináře, shrnutí
    Prohlídka města s průvodcem

Program

Masarykovo náměstí s kostelem sv. Františka Xaverského, k němuž přiléhá 
(vlevo) bývalá jezuitská kolej – Reduta Snímek: www.uherske-hradiste.cz

Na obrázku je nabídnuta jedna z možných objízdných tras – jiná, značená vede přes Slavkov a Kyjov
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Praha – město plné historie

V Evropě ani na světě není mnoho měst, která svojí jedinečností a atraktivitou vy-
volávají zájem a zvědavost cizinců a hrdost a obdiv u svých obyvatel… Praha mezi 
ně bezesporu patří. Rozmanitost její architektury a proměnlivost dojmů, které 
u návštěvníka vyvolává, ji dělají zajímavou a lákají k bližšímu poznání. Praha má 
pověst jednoho z nejkrásnějších měst Evropy a to nejen pro svoji polohu, bohat-
ství své architektury, ale i pro svoji duchovní atmosféru, která postupně vznikala 
během její tisícileté historie.

Ladislav Honeiser 

Jedním z rozhodujících důvodů pro její při-
tažlivost je množství a kvalita architektury. 
Málokteré město se může pochlubit tak 
bohatým výběrem architektonických slohů 
od románského až po současnost. Každé 
slohové období je vždy zastoupeno řadou 
příkladů, některé z nich mají vynikající kva-
litu. Praha po celou dobu své existence 
vstřebávala vlivy kulturní Evropy a lze bez 
nadsázky tvrdit,že je evropským dílem. 
Umožnila to její geografi cká poloha upro-
střed evropského kontinentu a tím i blízkost 
kulturních zemí, jakými byly Německo, Ra-
kousko, Itálie či Francie. Nejpodstatnější 
ale bylo, že Čechy měly panovníky, jako byl 
Karel IV., ale také Rudolf II., kteří byli ote-
vřeni vůči vlivům evropské kultury a umož-
nili příliv celé řady vynikajících tvůrců, ať již 
na poli umění, nebo vědy. Ti zde vytvořili 
nejen vynikající díla, ale svým vlivem vý-
razně pozvedli i úroveň domácích tvůrců. 
Nešlo o jev krátkodobý, vytvořila se tra-
dice, jejíž vliv se stal důležitou součástí 
české kultury.
Tento fenomén je obzvláště patrný na praž-
ské architektuře. Od samých počátků lze 
sledovat řadu vynikajících architektů, kteří 
byli do Prahy povoláni, aby zde navrhovali 
a i postavili významné budovy, ať církevní, 
nebo světské. Tento import měl masový 
charakter, osobnosti přicházely zejména 
z Itálie, Francie, Německa a Rakouska, řada 
z nich zde zůstala a vytvořila několik gene-
rací tvůrců, jako byli například Dienzenho-
ferové. Architekti, kteří přišli do Prahy tvořit, 
přinášeli nejnovější trendy, které se díky 
mnohonárodnostnímu složení tvůrců pro-
línaly a navzájem ovlivňovaly. V Praze tak 
vznikl jakýsi tavící kotel, ve kterém vznikla 
řada nových hodnot. Z těchto důvodů je 
nutno kulturní dědictví a zvláště pražskou ar-
chitekturu považovat za integrální dílo evrop-
ské kultury., která však není kosmopolitní, 
ale má své výrazné osobité rysy.
Praha v průběhu staletí rostla pozvolně, za-
žila doby rozkvětu, ale též stagnace. Doba 

Příběhy měst, projekt ECTP

Jedním z cílů Mezinárodní rady urba-
nistů je přiblížit náš obor širší veřej-
nosti. Pozice těch, kteří plánují nebo 
řídí rozvoj města, není totiž v žádné 
zemi jednoduchá a často naráží na ne-
porozumění. ECTP proto vyzvalo své 
členy, aby připravili „odbornou“ esej, 
která by přiblížila život nebo problémy 
měst z pohledu urbanisty. Podařilo se 
nashromáždit asi osm příspěvků, my 
Vám je budeme postupně na strán-
kách Aktualit představovat. Začneme 
příspěvky naší asociace, která byla vy-
zvána, aby se tematicky vyjádřila k pro-
blematice vztahu k historickému dědic-
tví. Eseje zpracovali kolegové Ladislav 
Honeiser a Jan Cach (jehož text jsme 
publikovali v minulých Aktualitách).

Karla IV. znamenala snad největší rozkvět 
v celé historií města, které v té době pat-
řilo mezi největší v Evropě jak svojí rozlo-
hou, tak počtem obyvatel, který v polovině 
čtrnáctého století přesáhl 50 000. V té 
době vládla gotika, její vliv je dodnes patrný 
v historickém jádru v zachovaných chrá-
mech, klášterech a měšťanských domech. 
O rozsahu gotické Prahy svědčí okolo sta 
měšťanských domů, které se dodnes za-
chovaly, i když byly později skoro všechny 
přestavěny.
Karel IV. však také vytvořil dílo, které svým 
rozsahem je ojedinělé i ve světovém mě-
řítku. Založil Nové Město Pražské, které 
svojí rozlohou přes dvě a čtvrt čtverečního 
kilometru bylo jedním z největších děl stře-
dověkého urbanismu. Bylo koncipováno 
kolem dvou velkých náměstí sloužících 
jako tržiště, která svou rozlohou několika-
násobně překračovala rozlohu tehdejších 
středověkých náměstí. Toto nové město 
bylo obehnáno hradbami, o velikosti jeho 
rozlohy svědčí i to, že byla plně využita až 
koncem devatenáctého století.
Veřejnost se většinou domnívá, že histo-
rická města rostla nahodile a jejich plá-
novitý rozvoj započal teprve ve dvacátém 
století. Není to pravda. Města měla svůj ur-
banistický řád skoro vždy již v době svého 
zrodu, většina z nich byla založena a ne-
rostla samovolně. Jedním z podstatných 
prvků urbanistické koncepce bylo vytyčení 
hradeb a náměstí. I když středověký urba-
nismus nelze úplně srovnávat s jeho dneš-
ním pojetím, jsou patrné snahy o kompo-
nování města a jeho jasnou strukturu po 
celou dobu vzniku a jejich zakládání. Ne-
bylo to ani jinak v případě Prahy.
Druhým obdobím jedinečného rozkvětu 
byla doba vlády Rudolfa II., který na pře-
lomu šestnáctého a sedmnáctého století 
učinil z Prahy hlavní město své říše.Velký 
milovník umění a vědy se obklopoval vědci, 
jako byli Tycho Brahe nebo Kepler, ale také 
astrology, alchymisty a různými šarlatány. 

Za jeho vlády bylo vůdčím uměleckým slo-
hem baroko, které se uplatnilo na stavbách 
honosných paláců, kostelů, ale též měš-
ťanských domů a sídel nižší šlechty. Ba-
roko se nejvíce podílí na tváři historického 
jádra města.
Obě tato období rozkvětu měla společné 
rysy. Proběhla za vlády panovníků, kteří 
byli římskými císaři a českými králi. Oba 
byli vzdělaní a kromě moci světské jim 
nebyla cizí láska k vědě a kultuře. Kolem 
dvora se soustřeďovala bohatá šlechta 
z celé Evropy, která si stavěla svá sídla. 
Jak gotika, tak baroko významně pozna-
menaly tvář Prahy. Tvarově jsou to slohy 
odlišné, spojuje je výrazný, byť rozdílný du-
chovní rozměr, ale každý svým způsobem 
obohatily vzhled města. Není nic fádněj-
šího než město postavené najednou v krát-
kém časovém období a v jednom slohovém 
pojetí. Praze toto nebezpečí nehrozí, nao-
pak její současný vývoj nasvědčuje tomu, 
že bude i v budoucnu do svého obrazu 
zahrnovat i velice osobité návrhy, které ji 
spíše obohatí než poškodí.
Časově velmi krátké období rozkvětu bylo 
i mezi světovými válkami. Nový stát, který 
přestal být součástí rakouské říše, jak ve 
sféře hospodářské, tak kulturní, se rychle 
rozvíjel. Oproti minulosti zde nebyl výrazný 
podíl cizích architektů, společnost, i když 
byla integrální součástí evropské kultury, 
byla již natolik silná, že byla schopna pro-
dukovat výrazná díla svébytného charak-
teru. Byla to doba, kdy skončila nadvláda 
historizujících slohů a po relativně krátké 
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době secese, která též zanechala v Praze 
několik znamenitých příkladů, se město 
může pyšnit ojedinělými stavbami v kubis-
tickém slohu, který kromě Čech se jinde 
nevyskytl.
Praha ve srovnání s mnoha evropskými 
městy měla ve své tisícileté historií štěstí. 
Nestihl ji nikdy osud Varšavy, Drážďan 
nebo Rotterdamu, jejichž historická jádra 
byla skoro úplně zničena. I když městem 
přešlo mnoho válek a bylo vážně poško-
zeno, nebyly škody takového rázu, aby za-
sáhly do podstaty jeho historické struktury. 
To, že její historické jádro bylo zachováno 
v podstatném rozsahu, bylo jedním z dů-
vodů, proč v roce 1992 bylo zapsáno mezi 
kulturní památky evidované UNESCO.
Praha je položena v kopcovitém, někdy 
i velice dramaticky utvářeném terénu. 
To skýtá množství různých panoramatic-
kých pohledů, kde výrazné výškové rozdíly 
umožňují pozorovat některé části města 
z nadhledu. To se týká hlavně nejstarších 
částí města, kde z okolních vrchů lze pře-
hlédnout celé historické jádro. Pozorovatel 
tak vnímá nejen dominanty kostelů a věží, 
ale též střechy ostatních budov z nadhle-
du,,což u měst v rovinatém terénu není. To 
byl patrně jeden z důvodů, proč se v Praze 
respektovalo a sledovalo působení velkých 
a vysokých budov na panorama města. 
Toto hledisko bylo již uplatněno ve středo-
věku při koncipování urbanistické struktury 
Nového Města Pražského.

Ve druhé polovině dvacátého století bylo 
postaveno několik budov, které toto hle-
disko ke škodě města nerespektovalo, 
naštěstí však nedošlo k podstatnému na-
rušení dálkových a panoramatických po-
hledů. Hlavní důvod lze vidět v možnosti 
poměrně jednoduchého ověření výsled-
ného působení, ale též ve značném zájmu 
veřejnosti na vzhledu města. Tento zájem 
se projevoval i dříve, za všechny příklady 
je možno uvést spontánní odpor společ-
nosti proti asanaci židovského gheta kon-
cem devatenáctého století. V této době se 
teprve formovaly zásady ochrany pamá-
tek a pozvolna rostla úcta ke kulturnímu 
dědictví. Protesty proti bezhlavému ni-
čení některých historických objektů, ale 
i k přeměně struktury uliční sítě značně 
posílily zájem o historickou architekturu. 
I když byly v mnoha směrech naivní, spl-
nily svůj účel zejména v tom, že společ-
nost si uvědomila možnost ovlivňovat 
svými postoji urbanismus a vzhled města. 
I v současné době lze zaznamenat značný 
zájem veřejnosti o rozvoj města, jeho ar-
chitekturu a zvláště o dopravní řešení, 
které nejvíce přímo ovlivňuje život oby-
vatel. V popředí zájmu jsou hlavně jevy, 
které se bezprostředně dotýkají nejbliž-
šího okolí bydliště. Estetická a obecně 
urbanistická hlediska nebývají obvykle ve 
středu jeho zájmu.
V současné době zvýšené investiční čin-
nosti způsobené přílivem zahraničního ka-

pitálu prudce vzrostlo nebezpečí narušení 
historického jádra města. Atraktivita centra 
přitahuje investory, kteří sice halasně ho-
voří o kulturním dědictví, ale snaží se rea-
lizovat a prosadit co největší stavební ob-
jemy, a to i tam, kde by to nebylo vhodné. 
Naštěstí ve vlastním centru nejsou prak-
ticky již žádné volné parcely ani příležitost 
pro větší demolice, pozornost investorů se 
proto zaměřuje na území bezprostředně 
sousedící s historickým jádrem. Tlak bo-
hatých investorů, kteří nacházejí podporu 
i u některých politiků, je značný a měst-
ské instituce mu vždy nedokáží odolat. 
V takovýchto situacích se ukazuje, jak je 
nutné mít dostatečně silné nástroje pro 
ochranu, což znamená hlavně jasný a zá-
vazný územní plán s přesně stanovenými 
podmínkami.
Přestože historický obraz města je prak-
ticky stabilizovaný, změny, které v něm jako 
v živoucím organismu probíhají, znovu pro-
věřují vůli po jeho uchování. S tím souvisí 
připravenost dnešní společnosti přizpůso-
bit své současné potřeby hodnotám, které 
se Praha právě před třiceti lety rozhodla 
chránit tím, že historické jádro vyhlásila 
jako památkovou rezervaci se zvláštním re-
žimem pro novou výstavbu. Znovuobjevení 
tohoto jedinečného města, nové ekono-
mické vztahy a nová dynamika vývoje vyvo-
lávají silný tlak a budí četné otázky o míře 
možných změn, které by nebyly nevratným 
narušením jeho kvalit.
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První den jsme zahájili výkladem na Dub-
linské technické univerzitě (Dublin Institute 
of Technology, www.dti.ie), kde se nachází 
Faculty of Built Environment a Ústav pro-
storového plánování (School of Spatial 
Planning). Kolega Henk van der Kamp, Ho-
lanďan a bývalý předseda Irského plánova-
cího institutu, nám vyložil systém územního 
plánování v Irsku, objasnil funkci zvláštního 
orgánu Board Pleanala a jiné odlišnosti 
oproti kontinentálnímu plánování. Zdůraznil 
nové nástroje, které umožňují přednostní 
rozvoj komplikovaných území včetně daňo-
vého zvýhodnění a možnosti spolupráce se 
soukromými investory. Jeho kolega Conor 
Skehan se v atraktivně pojaté prezentaci 
soustředil na hlavní tendence rozvoje sídel, 
spočívající v koncentraci obyvatel do vel-
kých měst a příchodu velkého množství za-
hraničních pracovních sil.
Poté jsme se vydali spolu s Paraicem Fal-
lonem na pěší obchůzku projektu regene-
race okolí bývalého tržiště Smithfi eld, které 
se v několika etapách v rámci projektu 
HARP (Historic Area Rejuvenation Project) 
a využitím nového nástroje zvaného Inte-
grated Area Plan (IAP) přeměnilo v pulsu-
jící městskou čtvrť s byty, obchody a zaří-
zeními pro volný čas. Ještě jsme navštívili 
městské zeleninové a ovocné tržiště, které 
se připravuje na transformaci dle nového 
plánovacího instrumentu, tzv. Framework 
Planu (http://www.dublincity.ie/SiteCol-
lectionDocuments/markets_area_fra-
mework_plan.pdf). Následná autobusová 
projížďka nás zavedla mimo jiné na před-
městí do Adamstownu (www.admastown.
ie), nové, ještě nedokončené čtvrti pro 
13 000 obyvatel (dnes předáno asi 3 000 
bytů), která je napojena na novou příměst-
skou dráhu, na kterou přispívají developeři 
projektu. 
V sobotu jsme brzy ráno vyrazili na dlou-
hou cestu do Severního Irska. Ještě jsme 
se stačili zastavit v klášteru Monasterboice 
(http://highcrosses.org/monasterboice/in-
dex.htm), kde jsme poprvé obdivovali irské 
kříže z 10. století. Poté jsme přejeli až na 
nejsevernější cíp ostrova, abychom obdivo-
vali jedinečný přírodní útvar čedičových var-

han u Giant’s Causeway (www.giantscau-
sewayoffi cialguide.com). Hned v blízkosti 
jsme se prošli přes Rope Bridge na malý 
ostrov, kde jsme za krásného počasí foto-
grafovali útesy vysoko nad Atlantikem. Zby-
tek večera jsme strávili krátkou prohlídkou 
vylidněného centra Belfastu.
Neděle byla posledním dnem v Dublinu. 
Náš odvážný první řidič James nás za-
vezl do sídla britské šlechty Wigfi eldů 
v Powerscourt Gardens. Za deštivého po-
časí jsme prošli zahradou, kterou v 19. sto-
letí založil v italském stylu architekt Daniel 
Robertson a poté ještě dojeli k největšími 
irskému vodopádu (121m), kde jsme se do-
stali do nádherné obory (v 19. století sem 
přivezli japonského jelena Sikka) náležící 
k zámku. Další procházka nás čekala v ná-
rodním parku Wickolw Mountains u je-
zera Glendalough Upper Lake. Místo, kde 
v roce 617 zemřel sv. Kevin, bylo ovšem 
značně obleženo nedělními výletníky, 
stejně jako nedaleký sv. Kevinem založený 
klášter Glendalough, jeden z nejvýznam-
nějších v 6. až 13. století v Irsku (http://
www.wicklownationalpark.ie/index.php), 
kde nebylo jednoduché pořídit fotografi e 
nádherného souboru kostela sv. Kevina 
(8. století, dochované s původním zdivem) 
a tzv. Kulaté věže (výška 30 m). Večer jsme 
ještě stihli prohlídku zámku Russborough 
(http://www.russborough.ie), nejznáměj-
šího příkladu irského paladiánského stylu, 
postaveného v roce 1741 německým archi-
tektem Richaredem Casellesem.
Na irský státní svátek jsme měli napláno-
vaný přejezd do Corku, druhého největšího 
města Irska s více než 100 000 obyvateli. 
Krátkou zastávku jsme udělali v městečku 
Kilkenny a na zámku původně z 12. století, 
jehož současná podoba je ze 17. století 
(www.kilkennytourism.ie). V krajině krásně 
položenou zříceninu hradu z 13. sto-
letí jsme prošli v Cashelu (http://en.wik-
ipedia.org/wiki/Rock_of_Cashel). Hlavní 
atrakcí dne ovšem byla prohlídka Old Mi-
delton Distillery – vzácně dochované pa-
lírny z 19. století s expozicí výroby whisky 
(www.whiskeytours.ie). Známá značka Ja-
meson se vyrábí od roku 1825 (www.ja-

mesonwhiskey.com). Večer zakončila pro-
cházka chladným Corkem.
Hned následující den dopoledne nás na 
radnici města Corku přijala poslankyně Fi-
ona Kerins a úřadující předseda irské aso-
ciace IPI kolega Anderw Hind. Dozvěděli 
jsme se jednak o smělých plánech na pře-
stavbu doků a také o problematice práce 
urbanisty v malých sídlech v okolí města. 
Hlavní architekt Mick McDonagh nám poté 
na procházce ukázal nové projekty re-
generace městského jádra s pěší zónou, 
kterou po mezinárodní soutěži navrhovali 
španělské architektky. Ještě odpoledne 
jsme vyjeli do Glendariff, malého letoviska 
u moře, odkud jsme pokračovali lodí na 
Garinish Island (http://gardens.ireland-
guide.com/illnacullin_.garden.7119.html). 
Zde se nachází na 15 ha rozlehlá zahrada 
budovaná od roku 1910 lordem Annnem 
Brycem. Zahradu obohacuje plno pavi-
lonů, vyhlídek, ale především unikátní sou-
bor teplomilných rostlin a stromů zahrad-
ních stylů. Cestu tam i zpět nám zpestřili 
znuděně se povalující tuleni na skalnatých 
ostrůvcích zálivu.
Jako východiště pro následující okružní 
výlet po poloostrově Dingle nám sloužilo 
Killarney. Killarney je velké rekreační stře-
disko se spoustou hotelů a penzionů. Úzká 
pobřežní cesta nás zavedla do unikátní pa-
mátky Gallarus Oratory, kamenné stavby 
pocházející někdy z doby mezi 6. a 10. 
stoletím. Pak jsme se vrátili na pobřeží na 
úchvatné vyhlídky Dunmore Head a Slea 
Head (nejzápadnější cíp ostrova). Cestou 
jsme se ještě zastavili u vykopávek přímoř-
ského osídlení, kterých je v této části Irska 
dochovaných nespočet. Poobědvali jsme 
v malém rybářském přístavu Dingle a zby-
tek odpoledne nám vyšel na krásnou pro-
cházku podél pobřeží od pevnosti Killarney 
do centra města. Sezóna sice ještě neza-
čala, ale i tak byla příležitost poslechnout 
si pravou irskou hudbu v mnohých hospůd-
kách. 
Opustili jsme Killarney, abychom se zasta-
vili ve velkém skanzenu lidové architektury 
uchovávajícím typické venkovské a malo-
městské domy z období 18. až počátku 
20. století. Předtím jsme ještě krátce pro-
běhli hrad Bunratty, který by mohl sloužit 
jako inspirace pro Loosův koncept „Raum-
plan“ v Müllerově vile v Praze. Každá kom-
nata a komůrka byla v jiné výškové úrovni 

Týden plný čtyřlístků – Irsko 2008
Letošní exkurze Asociace představila nový model našich výjezdů: více než týdenní 
zájezd v kombinaci letecké a místní autobusové dopravy.
Po dvouletém odkládání jsme využili nabídku našich irských kolegů z Irského plá-
novacího institutu (www.irishplanninginstitute.ie) a navštívili zelený ostrov. 
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vtipně propojena řadou tajemných úzkých 
schodišť. Poté jsme dorazili k jednomu 
z vrcholů cesty – moherským útesům – asi 
nejznámější přírodní atrakci Irska. Tomu 
odpovídal turistický průmysl soustředěný 
kolem nového návštěvnického centra zbu-
dovaného přímo v kopci, odkud se po vy-
dlážděných chodnících a schodištích s ka-
menným zábradlím šlo k pobřeží. Přírodě 
blízká zůstala jen pěšinka na hraně útesů, 
kam byl ovšem vstup zakázán – ne všichni 
zákaz respektovali. V podvečer jsme dora-
zili k dolmenu v Poulnabrone (http://www.
nd.edu/~ikuijt/Ireland/Sites/cquinn/poul-
nabronedetail.htm), kam nás druhý, mno-
hem opatrnější řidič John zpočátku odmítal 
dovézt, neboť měl strach, že se v serpenti-
nách nevytočí. Byl to ovšem úchvatný záži-
tek vidět dolmen starý přes 4 500, možná 
dokonce 5 000 let.
Galway, západní metropole Irska, známá 
svými hospůdkami a historickým centrem, 
nám poskytl útočiště na další dvě noci. 
Zde žijí ještě obyvatelé, kteří mluví původ-
ním irským jazykem, tzv. Gaeilge (www.
daltei.ie). Okružní cesta po tzv. Sky Route 
vedla s krátkou zastávkou v příjemném 
Clifdenu do Connemarského národního 
parku. Tady jsme udělali nejdelší pauzu 
a vyšli na jednu z hor pohoří Twelwe Pins 
(cca 900 m n. m.). Opravdu to stálo za to: 
nádherné výhledy na okolní kopcovitou 
pustou krajinu, dlouhé mořské zálivy i Ky-
lemore Abbey v údolí. Tam jsme nakonec 
také zajeli, ale pseudogotická architek-
tura působila příliš jako kulisa z laciné po-
hádky. Mnohem působivější bylo opat-
ství v Congu, založené ve 12. století, ke 
kterému přiléhalo malé historické stejno-
jmenné městečko.
Poslední den na cestě autobusem byla so-
bota. Počasí se zhoršilo, takže v mírném 
mrholení, tak typickém pro Irsko, ale tak 
netypickém pro naši cestu, jsme prohlédli 
ruiny významného kláštera Clonmacno-
ise (http://www.glasson.com/sights/clon-
macnoise.htm) založeného v roce 545 sv. 
Ciaránem (katedrála pochází z roku 904, 
přestavěná v 11.–15. stol.). Klášter zrušili 
po více než tisícileté existenci a následně 
poničili Angličané v roce 1552, kteří v Ir-
sku vládli od roku 1603 do roku 1921. Po 
získání samostatnosti se stal jedním ze 
symbolů nezávislosti země. Jsou v něm 
dochovány válcovité věže z 12. století 
a kříže z 9. století (Jižní kříž).
Odpoledne patřilo individuální prohlídce 
Dublinu. Kroky všech směřovaly do uliček 

plných hospůdek a folkové hudby. Dub-
lin, i když je relativně malý (půl milionu 
obyvatel), vyzařuje velké proměny, které 
souvisejí s ekonomickým úspěchem Irska 
v poslední dekádě. Sami Irové jsou dyna-
mikou změn trochu zaskočeni a všechny 
novinky vstřebávali tak rychle i proto, že 
se jim prudce zvyšovala životní úroveň. 
Profi tovali především proto, že americké 
fi rmy, které chtěly vstoupit do eurozóny 
a nechtěly komunikovat v cizím jazyce, 
měly vlastně jen jednu možnost, kde se 
usadit – Anglie totiž dosud euro neza-
vedla. Teď zřejmě nastává situace, kdy 
došlo k nasycenosti trhu a Irové začnou 
pomalu zjišťovat, co se nepovedlo anebo 
co měli nebo mohli dělat jinak. Každo-
pádně naši profesionální kolegové byli 

Některé další internetové odkazy:
H.A.R.P. – Historic Area Rejuvenation Project
 http://www.dublincity.ie/planning/harp2.html 
The changing face of Dublin 
 http://www.rte.ie/tv/dublin/prog2/2c.html
Dublin City Council
 http://www.dublincity.ie/
Dublin Docklands Development Authority
 www.ddda.ie/cold_fusion/planning/planning.cfm
http://www.sacred-destinations.com/ireland/
gallarus-oratory.htm

velice milí a ochotní a již krátce po našem 
odjezdu se u nich začala rodit myšlenka, 
že zájezd k nám v dohledné době zopa-
kují. 
Domníváme se, že se nový model našich 
cest osvědčil, a proto na něj navážeme 
v nejbližších letech, zřejmě při cestě do 
Finska nebo Řecka.

Vít Řezáč

Prohlídka stanice Adamstown

Spěch v Mideltonu... Snímky: Vít Řezáč
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Cena Asociace
Asociace pro urbanismus 
a územní plánování České 
republiky vyhlašuje 2. ročník 
urbanistické soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2008.

Cíle soutěže
Cena asociace v oblasti územního a regi-
onálního plánování vyhlášená AUÚP ČR 
si klade za cíl vyzdvihnout takové územně 
plánovací strategie, dokumentaci nebo re-
alizace, které výrazně přispěly k zlepšení 
života ve městech či na venkově. 

Hlavní cíle soutěže jsou:
• Ukázat veřejnosti a zejména odborné 

veřejnosti úspěšné příklady urbanis-
tických projektů a realizací, díky nimž 
se vylepšila kvalita života ve městech 
a venkově v oblasti sociální, ekono-
mické a životního prostředí.

• Znázornit rozmanitost a široký záběr 
současné územně plánovací praxe: 
regenerací měst a venkova počínaje, 
přes územní plány a zásady rozvoje až 
po vytváření podmínek pro uchování 
sociální soudržnosti, zdůraznění kul-
turní identity apod.

• Demonstrovat jednoznačné výhody 
participativního plánování koordino-
vaného odborníky: jaké synergické 
efekty může dosáhnout spolupráce 
vlastníků, správy, samosprávy a oby-
vatel?

• Propagovat názory, nápady a vize 
na utváření měst a obcí tak, jak jsou 
popsány v Nové Aténské chartě (viz 
www.urbanismus.cz) při respektování 
principů udržitelného rozvoje,

• Vyzdvihnout rostoucí význam kon-
ceptu „územní soudržnosti“ a ukázat 
na příkladech studií, plánů a projektů, 
jak urbanisté a další aktéři územního 
rozvoje dokážou v dnešním propoje-
ném světě formulovat společné vize 
napříč hranic.

Předmětem soutěže je schválená nebo 
projednaná územně plánovací dokumen-
tace, studie, participativní projekty a rea-
lizace ať již na mezinárodní, národní, me-
ziregionáílní, regionální či lokální úrovni. 
Témata jsou volná, nemusí mít „evropský 
rozměr“.

Kritéria posuzování
Soutěž bude vyhodnocovat porota jmeno-
vaná AUÚP ČR z odborné veřejnosti. Při 
posuzování budou zohledněna následující 
kritéria:
• aplikace principů udržitelného rozvoje, 

zejména s ohledem na environmen-
tální problematiku při vystižení hlav-
ních socioekonomických přínosů pro 
obyvatele ve smyslu pohody prostředí, 
vyšší bezpečnosti a větší efektivnosti,

• originalita a nekonvenčnost v řešení 
projektu,

• kvalita odborné práce při stanovování 
konceptu a vhodné použití územně 
plánovacích metod a technik,

• míra, jakou může být projekt sloužit za 
příklad pro jiné lokality nebo projekty,

• role urbanisty jako koordinátora a řeši-
tele a jeho přínos k vyřešení zadání.

Požadavky na soutěžní práce
• Národní asociace jsou oprávněny vy-

brat práce, které představují nejlepší 
příklady té které země. Nominované 
projekty mohou být vítězi nebo jinak 
oceněné práce ze soutěží nebo jiných 
forem výběru dle dispozic národních 
asociací.

• Práce mohou být předány výlučně 
národní asociaci (AUUP ČR). Soutě-
žící musí předat své  práce do 30 září 
2008.

• Soutěžící nemusí být členy AUÚP ČR.
• Předkládané práce musí být schváleny 

nebo dokončeny po lednu 2006.
• Všechny soutěžní práce musí být při-

hlášeny na ofi ciálním formuláři, který 
je k dispozici na webové stránce 
www.urbanismus.cz

Soutěžní práce musí obsahovat:
• Písemný popis projektu. Popis bude 

na ne více než 2 stranách A4 včetně 
názvu, případně tabulek a referencí. 
Text bude v DOC formátu (MS Word), 
font Times New Roman 12 pt pro ná-
zvy a 11 pt pro text. Nepoužívejte zá-
hlaví a zápatí! Všechny okraje 2,5 cm 
(1 inch).

• Dva A1 barevné panely na pevném 
podkladu se srozumitelným popisem, 
jasnou lokalizací místa projektu a vy-
obrazeními, popis v češtině a anglič-
tině (případně i francouzštině).

• Jeden CD-ROM s elektronickou verzí 
a) obou panelů, b) každého použi-
tého obrázku zvlášť, vyobrazení, loga 
zvlášť, c) textu popisu dle bodu 1.

• Jména a adresu autorů nebo vedou-
cího týmu, kontakt na pořizovatele do-
kumentace a na starostu obce, resp. 
jeho zástupce v oblasti plánování.

Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže
 1. července 2008
Odevzdání soutěžních prací
 30. září 2008
Zasedání poroty
 15. října 2008
Vyhlášení výsledků, výstava
 16. října 2008 v Uherském Hradišti

Porota
Složení poroty – porota bude složena ze 
zástupců AUÚP ČR a vysokých škol:
Petr Gajdušek, Jaroslav Haluza, Alena Ho-
řejší, Jana Kaválková, Milan Körner, Pavel 
Koubek, Jelena Zemánková

Cena
AUÚP ČR udělí vítězům soutěže diplomy. 
Ceny budou uděleny projektům, které nej-
lépe splní cíle soutěže. Cena bude udělena 
autorům projektu a rovněž jeho zadavate-
lům (pořizovatelům).
Slavnostní vyhlášení proběhne na pod-
zim roku 2008 během výroční konfe-
rence AUÚP ČR. Ceremoniál bude ná-
ležitě prezentován v médiích. Projekty 
budou vystaveny.
AUÚP ČR se stane vlastníkem soutěžních 
prací a jejich publikování bude výlučně 
v kompetenci předsednictva AUÚP ČR.
Vítězové budou navrženi předsednictvu 
AUÚP ČR na nominaci do mezinárodní 
soutěže ECTP.

Poplatek
Za účast v národním kole se nevybírá 
žádný poplatek.

Další informace
Pro další informace kontaktujte Asociaci 
pro urbanismus a územní plánování České 
republiky.

Website: www.urbanismus.cz 
Email: auup@volny.cz
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 Nové knihy  Strategie udržitelného rozvoje ČR
Asociaci oslovila v souvislosti s přípravou 
aktualizace Strategie udržitelného rozvoje 
ČR, která byla zahájena v dubnu letošního 
roku, náměstkyně ministra životního pro-
středí Rut Bízková. 
V dopisu píše:
„Příprava aktualizace je řízena Řídícím vý-
borem pro aktualizaci při Radě vlády pro 
udržitelný rozvoj a koordinována Minister-
stvem životního prostředí. Dokončení pra-
covní verze aktualizace se předpokládá do 
konce roku 2008.
Zpracování aktualizace vychází z předpo-
kladu, že Strategie udržitelného rozvoje 
ČR musí vyjadřovat široký společenský 
a politický konsensus nad tématy, priori-
tami a cíli, které budou v aktualizaci obsa-
ženy. Toho je možné dosáhnout zejména 
zapojením významných subjektů a zájmo-
vých skupin do přípravy aktualizace.
Za tímto účelem byla zahájena veřejná dis-
kuse o věcném zaměření aktualizace. Pod-
kladem pro tuto diskusi je první pracovní 
návrh výchozích tezí aktualizace Strategie 
udržitelného rozvoje ČR, který byl v květnu 
letošního roku připraven zpracovatelským 
týmem.
Dokument a další informace včetně otá-
zek, ke kterým je důležité získat v této fázi 
zpracování aktualizace Váš názor, nalez-
nete na webových stránkách zpracovatele 
www.integranet.cz (přímý odkaz na stránku 
věnovanou aktualizaci včetně emailo-
vých a telefonických kontaktů je http://
www.integranet.cz/detail.php?id=58&id_
web=10).
Otázky se týkají předně základní vize udr-
žitelného rozvoje ČR, priorit a klíčových 
témat, zohlednění možných vnějších vlivů, 
potřebných rozhodnutí a očekávaných do-
padů aktualizace.
Uvítáme Vaše vyjádření nejen k otázkám 
uvedeným na webových stránkách k aktua-
lizaci, ale také případné komentáře a dopl-
nění k aktuálnímu textu.“

Dopis dále obsahoval žádost o šíření výše 
uvedených informací členům atp., což tedy 
činíme, i když s ohledem na frekvenci vy-
dávání Aktualit jsou některé akce příliš 
rychlé: dopis paní náměstskyně byl da-
tován 11. června, vyjádření a komentáře 
měly být zaslány do 25. června. Stihlo to 
20 osob a institucí... – tato vyjádření jsou 
k dispozici také na zmíněných interneto-
vých stranách fi rmy Integra Consulting Ser-
vices.

ELKINS, James. Proč lidé pláčou před 
obrazy.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 216 s. 
ISBN 978-80-200-1509-9.
Autor – historik umění, profesor na uni-
verzitě v Chicagu – se v knize zabývá tím, 
jak výtvarné umění působí na naše city. 
Vychází z výpovědí současných návštěv-
níků muzeí a galerií – laiků i odborníků –, 
sleduje jejich přístup k uměleckým dílům 
z různých historických období a z rozboru 
získaných poznatků vyvozuje obecnější zá-
věry o tom, jakou roli hrají emoce v dnešní 
době nejen v přístupu k umění, ale i v mezi-
lidských vztazích. Autor postihuje také his-
torický vývoj citového vnímání uměleckých 
děl, který samozřejmě výrazně ovlivňuje 
i skutečnost, že někteří umělci upadají ča-
sem v zapomnění a jiní, jejichž dílo v době 
svého vzniku nedosáhlo většího ohlasu, 
jsou naopak mnohem více oceňováni s od-
stupem třeba několika století.

WOKOUN, René a kol. Regionální rozvoj 
a jeho management v České republice.
1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 
2008. 246 s. ISBN 978-80-245-1301-0. 
Určeno pro studium na Vysoké škole eko-
nomické v Praze. VŠ skripta.

POKORNÝ, Jiří. Odkaz Josefa Hlávky.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 312 s. 
ISBN 978-80-200-1590-7.
Kniha se zabývá spletitou historií institucí, 

 Politika územního rozvoje ČR
Dne 22. 7. 2008 se uskutečnilo veřejné 
projednání materiálu Politika územního roz-
voje ČR 2008 včetně souvisejících mate-
riálů. Účelem veřejného projednání bylo 
seznámit veřejnost s pracovní verzí ná-
vrhu PÚR ČR 2008, s Vyhodnocením vlivů 
PÚR ČR 2008 na udržitelný rozvoj území, 
se Zprávou o uplatňování PÚR ČR 2006 
a s dalším postupem projednání PÚR ČR 
2008. Cílem bylo i poskytnout veřejnosti 
informace a odborný výklad potřebné k po-
dávání připomínek. Jednání se zúčastnilo 
cca 165 osob.
Další jednání se uskuteční 17. 9. 2008 
v Brně. Až do září tedy probíhá připomín-
kové řízení, do kterého může dle § 33 sta-
vebního zákona podávat připomínky i ve-
řejnost. V říjnu bude materiál přeložen na 
Úřad vlády ĆR, tak aby mohla být Politika 
schválena do 31. prosince 2008.
Více na http://www.mmr.cz/politika-u-
zemniho-rozvoje-cr-2008, kde je k nahléd-
nutí/stažení kompletní materiál.

 Kompletní nabídka ze světa 
zeleně
V době od 17. do 20. září se v Norimberku 
bude konat 18. ročník veletrhu GaLaBau, 
mezinárodního odborného veletrhu měst-
ské zeleně a krajinářství, určeného kraji-
nářům, obcím, projektantům, architektům. 
Očekává se 950 vystavovatelů z 25 zemí: 
od strojů a nástrojů pro stavbu a údržbu 
přes stavebniny, stavební prvky a rost-
liny až po urbanistickou tvorbu a dopravu. 
S vlastní expozicí vystoupí výrobci zařízení 
dětských hřišť a zastoupena bude také 
golfová branže, která uspořádá první Ně-
mecké dny golfových hřišť.
http://www.galabau.info-web.de

 Dny zahradní a kra-
jinářské tvorby 2008 
v Luhačovicích
Tradiční a úspěšná akce 
Společnosti pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu se le-
tos uskuteční ve dnech 26.–28. listopadu. 
Téma navazuje na loňský seminář „Prostor 
pro lidi“ a pro letošek tedy název semináře 
zní: „Člověk jako tvůrce a uživatel pro-
storu“. 
Více čtěte na www.szkt.cz.
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které jsou spjaty se jménem největšího me-
cenáše v českých dějinách, architekta Jo-
sefa Hlávky (1831–1908), od jehož úmrtí 
letos uplynulo sto let. Česká akademie věd 
a umění (předchůdkyně pozdější Česko-
slovenské akademie věd a dnešní Aka-
demie věd České republiky), Hlávkova 
nadace, studentské koleje i Národohospo-
dářský ústav se během své existence mu-
sely potýkat s překážkami, o nichž se jejich 
zakladateli ani nesnilo, a v jejich osudech 
i v osudech jejich představitelů se odrážely 
proměny jednotlivých období 20. století: 
zánik habsburské monarchie, první repub-
lika, německá okupace, komunistický re-
žim i naše současnost.

ÚZ č. 665 Katastr nemovitostí, země-
měřictví, pozemkové úpravy a úřady.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2008. 256 s. ISBN 
978-80-7208-678-8. 
Obsáhlý soubor 13 předpisů zahrnuje ka-
tastrální zákon, zákon o zápisech vlast-
nických a jiných věcných práv k ne-
movitostem, zákon o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, zákon o země-
měřictví; k zákonům jsou zařazeny všechny 
jejich prováděcí vyhlášky. V samostatné 
kapitole jsou předpisy k pozemkovým úpra-
vám a pozemkovým úřadům. Podle stavu 
k 10. 3. 2008.

ÚZ č. 667 Životní prostředí.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2008. 544 s. ISBN 
978-80-7208-683-2.
Aktuální znění 24 zákonů, které jsou roz-
děleny do kapitol: vodní hospodářství, 
ochrana ovzduší, přírody a krajiny, ochrana 
zemědělského půdního fondu a hornino-
vého prostředí, odpadové hospodářství 
a obaly, posuzování vlivů na životní pro-
středí, nakládání s chemickými látkami 
a s geneticky modifi kovanými organismy 
a produkty, prevence závažných havárií, in-
tegrovaná prevence znečišťování. Většina 
předpisů doznala od minulého vydání pod-
statných změn. Všechny změny jsou v tex-
tech zvýrazněny tučně, odkazy na souvise-
jící předpisy jsou plně citovány. Za každým 
zákonem je přehled jeho prováděcích 
předpisů. Podle stavu k 1. 5. 2008.

ÚZ č. 652 Obce, kraje, hl. m. Praha, 
úředníci obcí a krajů, obecní policie.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2008. 352 s. ISBN 
978-80-7208-664-1. Rozsáhlý soubor 29 
předpisů pro územní samosprávu je roz-
dělen od čtyř kapitol: územní samospráva, 

úředníci územních samosprávných celků, 
obecní policie, ostatní předpisy. Publi-
kace mj. obsahuje zákon o obcích, krajích, 
Praze, o obcích s rozšířenou působností, 
dále předpisy o matrikách, o svobodném 
přístupu k informacím, o informačních sys-
témech veřejné správy, zákon o kronikách 
obcí a další. Všechny změny jsou v textech 
zvýrazněny tučně, odkazy na související 
předpisy jsou plně citovány. Podle stavu 
k 18. 2. 2008.

SCHUMACHER, E. F. Malé je milé.
1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 288 s. ISBN 
80-7239-035-X. 
Stěžejní dílo o trvale udr-
žitelném rozvoji, který 
by mohl zachránit ekolo-
gické i sociologické zdraví 
naší planety. Stěžejní dílo, 
k němuž se hlásí ekolo-
gové celého světa, nejlépe 
vystihne podtitul. Z teorie „trvale udržitel-
ného rozvoje“ vyzdvihuje autor zejména 
myšlenku přirozeně vytvářených územně 
podmíněných pracovních příležitostí pro 
všechny, které by mohly zachránit ekolo-
gické i sociologické zdraví naší planety. 

MANDER, Jerry. V nepřítomnosti po-
svátného.
1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 388 s. ISBN 
80-7239-075-9.
Jedno z nejdůležitějších děl sociálně-eko-
logického myšlení devadesátých let. Autor 
v něm poukazuje na souvislost likvidace 
přírodních národů (soustředí se zejména 
na současné osudy původních národů Se-
verní Ameriky a Aljašky) s masivním roz-
vojem moderních technologií a se stále 
vzrůstajícím vlivem korporací. Zdařile a pro-
nikavě polemizuje s tezí, podle níž jsou 
technologie samy o sobě neutrální, a záleží 
jen na tom, kdo a jak je využívá.

HRODEK, Dominik a kol. Pražské ka-
várny a jejich svět.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 152 s. ISBN 
978-80-7185-887-4.
Pražské kavárny konce devatenáctého sto-
letí a první poloviny století dvacátého byly 
skutečným fenoménem. Slavná Unionka, 
kavárna Arco, Slavia, Café Louvre, Mont-
martre, Nizza, Juliš: v těchto zařízeních 
se psaly kulturní i politické dějiny. Některé 
z tehdy proslulých kaváren fungují i dnes. 
Výjimečně se v nich uchovala i atmosféra 
oné doby. To je ovšem jen zlomek někdejší 

slávy, se kterou se dnes setkáváme přede-
vším prostřednictvím vzpomínek, obrazů 
a archivních fotografi í.

SZTOMPKA, Piotr. Vizuální sociologie.
1. vyd. Praha: Sociologické naklada-
telství (SLON), 
2008. 200 s. ISBN 
978-80-86429-77-9. 
„Dobré sociologické 
oko“ je pro socio-
loga nepostradatelná 
schopnost, říká autor 
knihy, profesor soci-
ologie v Krakově. Je-
jím hlavním tématem 
je využití analýzy už existujících fotografi í 
i samostatného fotografování badatele jako 
výzkumných metod doplňujících tradiční 
sociologické metody. Kniha je doplněna 
fotografi ckou přílohou, kterou autor pořídil 
během svých cest.

POKLUDA, Zdeněk. Zlín.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 164 s. ISBN 
978-80-7185-881-2. 
V edici Zmizelá Mo-
rava předkládá autor 
obrazovou dokumen-
taci zaniklých sta-
veb Zlína. Vzhledem 
k radikální přestavbě 
značné části města 
Tomášem Baťou při-
náší knížka svědectví 
o urbanistické pro-
měny města. Autor vydal už dvě publikace 
o svém městě: Stavební vývoj Zlína a Ba-
ťovská architektura.
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OLIVOVÁ, Lucie. Tradiční čínská archi-
tektura.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 168 s. 
ISBN 978-80-7363-178-9. 

Cílem knihy 
je usnadnit 
čtenáři zá-
kladní orien-
taci v čínské 
architektuře 
a umožnit 
mu zasvěce-
něji posou-
dit její krásu 
v době, kdy 
tato země 
přestává být 
nedostupnou a vzdálenou. Výklad se sou-
středí zejména na architekturu vybudova-
nou za vlády dynastií Ming a Qing (14. až 
19. století), tedy na dobu, z níž pochází 
většina dochovaných památek. Starověku, 
na který se neoprávněně zužují představy 
o tradiční Číně, se autorka věnuje v první 
kapitole, v dalším textu se však vrací k ně-
kterým starověkým koncepcím, které poz-
dější doby přejaly. Jejich dodržování vedlo 
k určité vývojové strnulosti, která zajímavě 
kontrastuje s proměnami evropské archi-
tektury.

FILIPOVÁ, Marta. Možnosti vizuálních 
studií.
1. vyd. Brno: Nakladatelstvi Barris-
ter & Principal, 2008. 256 s. ISBN 
978-80-87029-26-8. 
Kniha Možnosti vizuálních studií. Obrazy 
– texty – interpretace poskytuje úvod do 
nové oblasti vizuálních studií a teorií ob-
razu. Je určena jednak širokému pub-
liku čtenářů, kteří se zajímají o roli vizuální 
reprezentace v současné kultuře a spo-
lečnosti, a jednak studentům vizuálních 

umění, dějin umění, masových médií, ar-
chitektury a designu.

SCHLEGER, Eduard – LIESLER, Lukáš – 
HLAVÁČEK, Dalibor. Zdraví a krása.
Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – na-
kladatelství ČVUT, 2008. 130 s. ISBN 
978-80-01-04012-6. 
Učební texty jsou určeny posluchačům Fa-
kulty architektury ČVUT.

MEDEK, František. Netradiční zdroje 
energie a architektura.
3. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – na-
kladatelství ČVUT, 2008. 105 s. ISBN 
978-80-01-04036-2. 
Učební texty jsou určeny posluchačům Fa-
kulty architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze.

Praha – největší zobrazené území 
2008. 
10. vyd. Praha: Žaket – kartogra-
fi cké vydavatelství, 2008. 2 s. ISBN 
978-80-7233-272-4. 
Aktualizované vydání zobrazuje většinu 
území hlavního města Prahy v měřítku 
1 : 25 000 na jednom mapovém listu for-
mátu 97 × 67 cm. Na druhé straně mapo-
vého listu je zobrazen podrobný plánek 
centra, průjezdní plán, mapka dopravní sítě 
metra a tramvají a rejstřík ulic.

BINKA, Bohuslav. Analýza hlubinné eko-
logie.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2008. 200 s. ISBN 978-80-210-4548-4.
Sedmdesátá léta minulého století nebyla 
pouze dobou zvratu vztahů mezi nábožen-
stvím a moderní společností, ale také ob-
dobím boje o podobu interpretace environ-
mentální krize. Tyto zdánlivě nepodobné 
děje mají mnoho společných rysů, a velmi 
podobné vyústění, které nelze dosadit na 
tradiční škálu dichotomií politické fi loso-
fi e. To, co se zpočátku zdálo jako znovuo-
živení konzervativního postoje v církvích či 
zasazení environmentální krize do širšího 
rámce, skončilo v obou případech vítěz-
stvím nového typu fundamentalismu, který 
bez váhání využije všech technologických 
výdobytků nenáviděné modernity k zno-
vuoživení dávno zapomenuté společnosti 
Řádu, Boha či Matky Země. Kniha se po-
kouší rozebrat vznik, vývoj a rozpad jed-
noho neofundamentalistického hnutí.

Prague 20th century architecture.
2. rozšíř. vyd. Praha: Zlatý řez, 2008. 220 
s. ISBN 978-80-901562-3-4. 
Průvodce pražskou moderní architekturou 
s texty, archivními fotografi emi a plány 220 
staveb, postavených v letech 1900-1998. 
V knize najdete autorský, chronologický 
a typologický rejstřík. Součástí knihy je 14 
map s vyznačením objektů. Autory hesel 
jsou Vladimír Šlapeta a Zdeněk Lukeš, 
předmluvu napsal John Hejduk. V anglic-
kém jazyce. Vyšlo též česky a německy.

Historická krajina a mapové bohatství 
Česka.
1. vyd. Praha: Akademie věd České repub-
liky. Historický ústav, 2006. 267 s. ISBN 
80-7286-093-3.
Sborník přináší plné znění příspěvků ze 
stejnojmenného zasedání, konaného dne 
25. ledna 2006 v Historickém ústavu AV 
ČR, v. v. i., v Praze. Tématem a primárním 
cílem konference byla výměna informací 
vztahujících se k postupující digitalizaci 
mapových sbírek a obecně k možnostem 
digitalizace v historickogeografi cké a kar-
tografi cké práci, a to jednak v návaz-nosti 
na potřebu ochrany starých mapových děl 
jakožto součásti kulturního dědictví národa, 
a jednak z hlediska přínosu výpočetní tech-
niky pro studium vývoje krajiny v širokém 
dějinném i společenském kontextu.

ŽÁČEK, Jan – VACEK, Přemysl. Zahrady 
u Pražského hradu.
1. vyd. Praha: JUDr. Karel Havlíček, Hav-
líček Brain Team, 2008. 248 s. ISBN 
978-80-87109-06-9.
Publikace Zahrady u Pražského hradu je 
prvním komplexním dílem, v němž přiměře-
nou roli sehrává každá ze zahrad tvořících 
zelený prstenec kolem hradních dominant. 
Autor Jan Žáček spolu s fotografem Pře-
myslem Vackem a výtvarníkem Jiřím So-
chovským připravili reprezentativní, bohatě 
ilustrovanou exkluzivní knihu, která by ne-
měla chybět v knihovně žádného zájemce 
o pragensia, která ale zároveň daleko pře-
kračuje rámec jakéhosi turistického prů-
vodce po zahradách Pražského hradu. 

Schematický půdorys Chang’anu, hlavního města 
Tangů, rozloha 9,5 × 8 km

Rajský palác, klášter Yanshan si
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Je totiž rozsáhlou výpovědí o historických 
kořenech i současné podobě tamního za-
hradního mikrosvěta, výkladem o archi-
tektonických, zahradnických, botanických 
a zejména lidských souvislostech, udá-
lostech i osudech, jež se do dnešní tváře 
hradních zahrad promítají.

LOMBORG, Bjorn. Zchlaďte hlavy!
1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 360 s. 
ISBN 978-80-7363-188-8.
Nová kniha dánského statistika Bjorna 
Lomborga, autora známého bestselleru 
Skeptický ekolog, 
nás provádí po pro-
blematice globálního 
oteplování úplně jinak 
než ostatní práce. 
Lomborg není „klima-
tický skeptik“ v tom 
smyslu, že by odmítal 
převládající názory na 
oteplování v důsledku 
lidské aktivity. Ne-
zpochybňuje ani to, že globální oteplování 
bude mít ve svém souhrnu nakonec pro 
lidi, životní prostředí i ekonomiku negativní 
následky. Velkou skepsi však projevuje 
vůči všeobecně navrhovaným způsobům 
řešení v čele s Kjótským protokolem. Uka-
zuje, že objektivně doložitelným škodám 
oteplování lze snadno zabránit cílenými, 
rychlými a především relativně levnými zá-
sahy.

Martin Rajniš.
1. vyd. Praha: Zlatý řez, s.r.o., 2008. 220 
s. ISBN978-80-87068-02-1.
Bohatě ilustrovaná monografi e zachycuje 
tvorbu jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých architektů, který v posledních letech 
spolu se svým týmem zkoumá možnosti 
rozvoje architektury ohleduplné k lidem 
i přírodě. Kniha obsahuje manifest Přiro-
zené architektury, 27 projektů a realizací 
z let 2000–2008, rozhovor s Martinem 
Rajnišem. Vše česky i anglicky.

SIEGL, Jiří. Dům a jeho architekt.
1. vyd. Praha: Mladá fronta, a.s., 2008. 
192 s. ISBN 978-80-204-1615-5.
S architekturou se setkáváme na každém 
kroku, obklopuje a atakuje naše smysly. 
Většina z nás má obvykle dost přesnou 
představu o tom, co pro nás může udělat 
zedník nebo instalatér. Víme ale, co vlastně 
pro nás může udělat architekt? Jsme národ 
kutilů a neustále se ujišťujeme, že nám ne-
dělá žádné problémy vyzdít garáž, posta-
vit krb nebo vyměnit na chalupě okna. Kde 
však bereme jistotu, že vyměňujeme okna, 
aniž by ráz chalupy utrpěl, že děláme změny 
v bytě k jeho skutečnému zlepšení? Měli 
bychom se informovat, co se v oblasti archi-
tektury děje, jak u nás, tak i za hranicemi.

DVOŘÁČEK, Petr. Naše nejkrásnější za-
hrady.
1. vyd. Olomouc: Rubico, 2008. 216 s. 
ISBN 978-80-7346-091-4.
Kniha zavede čtenáře do desítek našich 
nejkrásnějších historických zahrad, které 
jsou významnou součástí kulturního dědic-
tví a jedinečnou inspirací při hledání har-
monického vztahu člověka s přírodou.

OLIČ, Jiří – PAVLUCH, Lev – BREGAN-
TOVÁ, Polana. Lada.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 
2008. 796 s. ISBN 978-80-7391-087-7. 
Nejrozsáhlejší ob-
razová monografi e 
o jednom z nejvý-
znamnějších českých 
výtvarných umělců, 
jehož proslulost již 
v době meziválečné 
přesáhla hranice 
tehdejšího Československa (např. vysoké 
hodnocení Pabla Picassa). Dnes se řadí 
mezi nejosobitější a nejvýraznější evropské 
kreslíře první poloviny 20. století a v domá-
cím prostředí je snad nejpopulárnějším ma-
lířem v historii. Kniha přináší více než 850 
barevných reprodukcí Ladova díla. Kromě 
nejznámějšího a nejslavnějšího období tři-
cátých a čtyřicátých let se autoři zaměřili 
také na rané umělcovy kresby, doposud 
téměř neznámé (1904–1918). Dvacátá i zá-
věrečná padesátá léta jsou rovněž zmapo-
vána velmi podrobně.

Emauzy.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 408 s. 
ISBN 978-80-200-1533-4. 
Benediktinskému klášteru v Praze Na Slo-

vanech s chrámem Panny Marie a sv. Jero-
nýma – jedné z prvořadých památek české 
gotiky – nebyla dosud věnována žádná 
samostatná uměleckohistorická mono-
grafi e (a poslední kniha pražským Emau-
zům věnovaná vyšla v roce 1956!). Nová 
publikace shrnuje výsledky konference, 
která byla pořádána v roce 2003 u příle-
žitosti znovuotevření emauzského chrámu 
po dlouhodobé rekonstrukci. Autoři, přední 
historici umění, představují nejnovější vý-
sledky výzkumu dějin kláštera, sledují jeho 
historický a stavební vývoj od založení ve 
14. století až do současnosti a mj. podávají 
výklad proslulého „Emauzského cyklu“, go-
tických nástěnných maleb v ambitu.

ŠARAPATKA, Bořivoj – NIGGLI, Urs a kol. 
Zemědělství a krajina: cesty k vzájem-
nému souladu.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palac-
kého v Olomouci, 2008. 272 s. ISBN 
978-80-244-1885-8.
Kniha se snaží zpracovat problémy sou-
časné zemědělsky intenzivně využívané 
krajiny, popsat možná opatření na orné 
půdě, trvalých travních porostech, v sa-
dech i vinicích. 

FIALOVÁ, Irena – TICHÁ, Jana. 
PRG/20/21 contemporary archi-
tecture.
1. vyd. Praha: Zlatý řez, s.r.o., 2008. 144 
s. ISBN 978-80-87068-01-4. 
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Další z řady průvodců Zlatého řezu za-
chycuje proměny pražské architektury na 
přelomu 20. a 21. století: výrazné budovy 
v centru Prahy i stavby na okraji města, roz-
sáhlé administrativní komplexy i rodinné 
domy, nové pražské čtvrti i krajinné a za-
hradní úpravy. Kniha má ukázat různoro-
dost přístupů k architektuře a pestrost sou-
časné architektonické produkce na území 
města Prahy. Průvodce obsahuje více než 
100 nejzajímavějších staveb dokončených 
v letech 1994 až 2007, 18 stran mapových 
příloh v měřítku 1 : 20 000 s vyznačením 
polohy jednotlivých staveb, rejstřík archi-
tektů a kanceláří. Jednotlivé stavby jsou 
představeny fotografi emi a stručným tex-
tem, případně charakteristickým plánem 
(půdorys, řez, situace).

ŠMAJS, Josef. Potřebujeme fi losofi i 
přežití? Úvahy o fi losofi i, kultuře, po-
znání, vzdělání, řeči a popularizaci 
vědy.
1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 104 s. ISBN 
978-80-7239-221-6.
Autor žádané publikace Filosofi e psaná 
kurzívou (Doplněk 2003) předkládá nový 
soubor úvah o fi losofi i, kultuře, poznání, 
vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Ústřed-
ním tématem knihy je konfl ikt kulturního 
systému vytvořeného člověkem s přiro-
zeným systémem přírody. Tento konfl ikt 
člověka existenciálně ohrožuje, a proto 
je třeba transformovat kulturu v systém, 
který by byl k přírodě přátelštější a který 
by umožňoval dlouhodobější existenci člo-

věka na Zemi. Autor čtenáři nabízí nový po-
hled na člověka a jeho soužití s přírodou, 
ukazuje potřebu fi losofi e přežití, nutnost 
reformy vzdělávání či popularizace vědy 
a fi losofi e. Kniha pro nás může být inspi-
rací, jak nově pojímat svůj vztah ke světu.

OTRUBA, Ivar – PTÁČEK, Josef – ŠVORC, 
Luděk. 101 našich nejkrásnějších za-
hrad a parků. 
1. vyd. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 
2007. 208 s. ISBN 978-80-7306-320-7.
Autoři se snaží vtáhnout čtenáře do zajíma-
vého děje, odehrávajícího se v naší krajině, 
do celá staletí se proměňující české kraji-
nářské architektury se všemi vlivy přichá-
zejícími odjinud, ale vždy usazené do pro-
středí Čech, Moravy a Slezska. Kniha se 
pomocí vynikajících fotografi í a vysvětlují-
cím textem snaží představit mnohé známé 
i dosud utajené krásy 101 zahrad a parků. 
A myslíme si, že je to tak dobře, abychom 
si uvědomili, že nejsou zahrady jenom v Itá-
lii, Francii, Velké Británii, v Japonsku či 
v Číně, ale i u nás, v kotlině obehnané po-
hraničními hvozdy, prostoupené stříbrnými 
stuhami a zrcadly vod.

Historický atlas měst České republiky, 
sv. č. 16 – Chomutov. Eds.: Eva Semo-
tanová – Robert Šimůnek – Josef Žem-
lička a kol. (Jaroslav Pachner, Petr Rak). 
Chomutov, Statutární město Chomutov 
– Praha, Historický ústav AV ČR, 2007. 
ISBN 978-80-7286-108-8.
Chomutov vznikl před polovinou 13. století 
na křižovatce lokálních podkrušnohorských 
cest s důležitou dálkovou trasou z Lipska 
do Prahy; do počátku 15. století byl sídlem 
řádu německých rytířů (komenda při kos-
tele sv. Kateřiny), později několika pan-
ských rodů (zámek na místě komendy). 
Prudký demografi cký i urbanistický nárůst 
v 19. století; po druhé světové válce roz-
sáhlé asanace a podřízení urbanistického 
vývoje potřebám průmyslu. Z nejzajímavěj-
ších map a plánů: plán cest v okolí Chomu-
tova z přelomu 17. a 18. století, plán města 
Chomutova z roku 1945, plán přestavby 
středu Chomutova z roku 1966. 

Historický atlas měst České republiky, 
sv. č. 17 – Kladno. Eds.: Eva Semotanová 
– Robert Šimůnek – Josef Žemlička a kol. 
(Květa Hrnčířová, Jiří Kovařík, Zdeněk Ku-
chyňka, Martin Kuna, Eva Semotanová, 
Robert Šimůnek). Praha, Historický ústav 
AV ČR, 2007. ISBN 978-80-7286-109-5.

Archiworld – korejské nakladatelství se 
zaměřuje na literaturu od architektonic-
kého detailu až po urbanismus. Knihy vy-
cházejí dvojjazyčně: korejsky a anglicky. 
U nás je produkce dostupná prostřednic-
tvím Slovartu. Z titulů lze jmenovat: Envi-
ronment and Landscape, Space Design 
nebo Landscape Design – vyšla ve dvou 
dílech, prvý zaměřený na rezidenční území, 
druhý na parky.

Kladno vzniká okolo přelomu 13. a 14. 
století, až do poloviny 16. století bylo však 
pouhou vsí, a městem je až od druhé polo-
viny 19. století – v návaznosti na překotný 
rozvoj hornictví a navazujícího průmyslu. 
Další vlna průmyslového a demografi ckého 
rozvoje města nastala po druhé světové 
válce, po roce 1990 naopak došlo k ra-
zantnímu útlumu průmyslu a roku 2002 
byl uzavřen posledního uhelný důl. Z nej-
zajímavějších map a plánů: nejstarší důlní 
mapa z oblasti kladenského revíru z roku 
1783, plán Podprůhonu z roku 1844, plán 
Buštěhradské dráhy z roku 1850, plány 
města Kladna z let 1894 a 1943.

Jodidio, Philip (ed.). 
Santiago Calatrava. 
Complete Works 
1979–2007.
Taschen, 2007. 536 
s. ISBN 978-3-8228
-4711-4. Monografi e 
jedné z nejvýrazněj-
ších postav současné 
architektury. Zatím jako jediný architekt 
vystavoval jak Muzeu moderního umění, 
tak i v Metropolitním muzeu umění v New 
Yorku. Knihu distribuuje Slovart.
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 AUÚP ČR přizvána na Archi-
tecture Week 2008
Již podruhé bude Praha hostit mezinárodní 
festival současné architektury v České re-
publice – Architecture Week 2008, letos 
ve dnech 28. 9. až 5. 10. 2008. Archi-
tecture Week si klade za cíl představit od-
borné i laické veřejnosti českou a světovou 
architekturu poutavou formou prostřed-
nictvím různých akcí a aktivit, jako jsou 
diskusní fóra, přednášky, dny otevřených 
dveří, exkurze, společenské akce, konfe-
rence, semináře, výstavy a workshopy.
Projekt by měl podporovat zájem o archi-
tekturu především na základě vlastních 

dojmů, prožitků a zkušeností, měl by při-
blížit veřejnosti architekturu prostřednic-
tvím kultury a umění, architektonických 
procházek, diskusí či návštěv obvykle ne-
přístupných budov, nahlédnutí do archi-
tektonických studií, přednášek, fi lmových 
projekcí nebo prezentací architektury za-
hraniční. Projekt bude příležitostí pro lidi 
různého věku objevovat, bavit se a zlepšit 
své poznatky o architektuře. 
Akce by měla mimo jiné také komplexně 
podpořit i další urbanistický rozvoj hlav-
ního města Prahy, seznamovat veřejnost 
s vizemi budoucího vývoje města a pláno-
vání.

Naše asociace letos nebude chybět. V pá-
tek 3. října uspořádáme odpolední semi-
nář o managementu velkých městských 
projektů. Švýcarský kolega Stefano Wag-
ner nás seznámí s metodikou, procesem 
přípravy a vyhodnocení soutěží na velké 
městské projekty. Podělí se s námi o své 
zobecnělé zkušenosti z projektu v Luganu 
ve Švýcarsku. V navazující diskusi budeme 
mít příležitost porovnávat s naší praxí, upo-
zornit na problémy a nebezpečí spojená 
s výběrovými řízeními, stejně jako dozvě-
dět se o chybách vyskytujících se v těchto 
komplexních projektech. 

Stefano Wagner vyučoval na ETH Zurich, 
nyní je spolumajitelem společnosti Studio 
Associati.s.a. Společnost se zabývá územ-
ním plánováním, řízením projektů, pora-
denstvím pro obce.

Seminar AUUP ČR Architecture Week 
2008 / Veletržní palác, Dukelských hrdinů 
47, Praha 7 / www.architectureweek.cz

Pátek 3. října 2008, 14:00–16:00 / Ste-
fano Wagner: Rozvoj města, řízení vel-
kých městských projektů (Soutěže, vý-
běrová řízení, testovací plánování, procesy, 
postupy, metodika, chyby, role aktérů)

 Grand Prix architektů – Národní 
cena za architekturu
„Letošní ročník Národní ceny za architek-
turu - Grand Prix architektů byl v něčem 
přelomový. Poprvé jej aktivně organizo-
vala Obec architektů společně s Českou 
komorou architektů. Poprvé proběhlo hla-
sování Akademie architektury. Na základě 
tohoto hlasování bylo vyzváno 39 autorů 
k účasti a 30 jich tuto výzvu přijalo. Po-
prvé byla zavedena kategorie rodinného 
domu. Poprvé budou všechny přihlášené 
práce poskytnuty v digitální formě Ná-
rodní galerii – Galerii moderního umění 
pro archivování vývoje české architektury 
a další vědeckou práci,“ říká Oleg Haman. 
Do soutěže bylo přihlášeno 116 prací (vět-
šinou v kategorii novostavba), krajinářská 
a zahradní tvorba byla zastoupena pěti pra-
cemi, do kategorie urbanismus byly přihlá-
šeny čtyři práce (viz snímky) – cena v této 
kategorii udělena nebyla.

 Nová náves v Dolním Městě, autor: Josef Čančík, 
lokalita: Dolní Město, Vysočina

 Rekonstrukce Masarykova náměstí, autor: Atelier 
RAW – Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina, loka-
lita: Ostrava

 Rekonstrukce hlavního náměstí, autor: Atelier 
RAW – Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina, loka-
lita: Šternberk

 RegioCentrum Nový pivovar, autor: Pavel Tušl, Jiří 
Dařbuján, Helena Dařbujánová, Miloslav Dědek, lo-
kalita: Hradec Králové
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