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Srdečně zveme na jarní seminář Asociace. 

Seminář se koná 23. a 24. dubna 2009 
v budově České pojišťovny, a. s., 
Wágnerovo nám. 1541, Beroun

Seminář pořádá AUÚP ČR spolu s městem Berounem, 
pod záštitou starosty města MUDr. Jiřího Bessera, 

a ve spolupráci s ABF – Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství 
a Agorou Central Europe, společností pro demokracii a kulturu

S U B U R B A N I Z AC E
Suburbanizace je charakteristic-
kým a problémovým faktorem 
vývoje osídlení po roce 1990. 
Nejvíce se projevuje v území 
Pražského metropolitního regi-
onu, které se svými ekonomic-
kými, demografi ckými i dalšími 
charakteristikami značně odlišuje 
od ostatního území ČR.

Seminář AUÚP je vlastně poprvé na území 
Středočeského kraje. Hostitelské město 
Beroun patří ve středočeském prostoru 
i v republikovém kontextu ve své katego-
rii nepochybně k městům „rozvojovým“. 
Má mimořádně dobrou dostupnost hl. m. 
Prahy, ale i velmi hodnotné zázemí, zahr-
nující i chráněné krajinné oblasti Český 
kras a Křivoklátsko.

Koncem letošního roku uplyne 20 let od 
doby, kdy došlo v tehdejším Českosloven-
sku k výrazným společenským změnám, 
které začaly proces začleňování (následně 
již samostatné ČR) do Evropského spole-
čenství.
Po počáteční stagnaci, kdy docházelo 
k dokončení výstavby zahájené v dřívějším 
období, nastává v poměrně krátké době 
intenzivní rozvoj jak bydlení, tak ekonomic-
kých aktivit. Tento rozvoj je značně regio-
nálně diferencovaný a vzhledem k absenci 
regulačních mechanismů (mezi státem 
a obcí neexistovala samosprávná úroveň) 
nekontrolovaně živelný.
Výrazně pozitivním důsledkem nového vý-
voje je regenerace městských center, kde 
regulace je v z velké části zajištěna památ-
kovou ochranou.
Odložená poptávka po novém (vlastnickém) 
bydlení vyvolává u velkých měst, zejména 
těch ekonomicky úspěšných, rozsáhlý tlak 
na výstavbu v příměstském území.
V řadě případů došlo k rozpadu dřívějších 
obcí, často též z důvodů „rozvojových“ am-
bicí odloučených částí.
Územněplánovací legislativa se zabývala 
nesystémovými změnami a dosud nevy-
tváří odpovídající podmínky pro koncepční 
rozvoj území v regionální úrovni.
Významnými hráči v oblasti územního roz-
voje se stali restituenti, realitní makléři, 
developeři a investoři, snažící se maxima-

lizovat využití legislativně „nedokonale“ 
chráněných pozemků. Rozvoj byl smě-
řován především na zemědělské plochy 
v blízkosti větších měst a v koridorech sil-
nic. Mimo bydlení zahrnoval též rozsáhlé 
komerční areály obchodu a služeb, ná-
sledně též logistiky. Velmi často se realizo-
val na území velmi malých obcí, někdy bez 
jakékoliv koncepce.
Obrat dosavadních trendů směřující 
k transformaci nevyužívaných či nevhodně 
užívaných ploch zastavěných je zatím jen 
v počátku.

Proces suburbanizace je charakterizován 
především výstavbou nových bytů (sledo-
vána po obcích od r. 1997).
Intenzita nové výstavby bytů je výrazně 
ovlivňována „prosperitou“ jádrového města 
či v některých případech již i „prosperitou“ 
některých příměstských měst a obcí, ze-
jména v Pražském metropolitním regionu.
Více než 20 bytů na 1000 obyv./rok vyka-
zuje spádový obvod POÚ Jesenice; více 
než 10 bytů na 1000 obyv./rok vykazují 
spádové obvody POÚ Úvaly, Hostivice, Ka-
menice, Odolena Voda a Roztoky.

Území mezi Jesenicí, Osnicí a Zdiměřicemi
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Rozvoj obce Květnice v okresu Praha-východ

Mimo toto území dosahují hodnoty nad 
5 bytů na 1 000 obyv./rok „horské“ spá-
dové obvody Kašperské Hory (7,1) a Nýr-
sko (6,9) a dále obvody Kuřim (7,1), Šlapa-
nice (6,1), Město Touškov (5,9), Dobřany 
(5,7), Holice (5,3), Horšovský Týn (5,3) 
a Starý Plzenec (5,0).
Při sledování intenzity výstavby bytů v jed-
notlivých obcích rovněž dominuje okolí 
Prahy.
Nejvyšší intenzitu vykazují Květnice (125,9), 
Nupaky (89,5), Chýně (47,9), Jesenice 
(46,7), Vestec (41,0) a Šestajovice (40,7).
Mimo tato území je u obcí s indexem nad 
15 (a více než 100 realizovanými byty) za 
období 1997–2007 následující pořadí:

7. Dolní Třebonín 37,2 okr. Český Krumlov

8. Špindlerův Mlýn 36,5 okr. Trutnov

9. Bradlec 32,3 okr. Mladá Boleslav

15. Rudoltice 28,8 okr. Ústí nad Orlicí

19. Harrachov 26,9 okr. Semily

20. Hlušovice 26,4 okr. Olomouc

21. Senojedy 26,1 okr. Pardubice

25. Šimonovice 22,1 okr. Liberec

26. Železná Ruda 21,1 okr. Klatovy

27. Litvínovice 20,7 okr. Č. Budějovice

29. Bílovice nad Svitavou 20,5 okr. Brno-venkov

31. Blažejov 20,2 okr. Domažlice

33. Moravany 19,3 okr. Brno-venkov

34. Srubec 19,1 okr. Č. Budějovice

35. Pec pod Sněžkou 19,0 okr. Trutnov

36. Pardubice 17,5 okr. Pardubice

37. Vysoká nad Labem 17,0 okr. Hradec Králové

38. Boršov nad Vltavou 16,0 okr. Č. Budějovice

42. Rozdrojovice 15,4 okr. Brno-venkov

44. Čeladná 15,2 okr. Frýdek-Místek

Vynechaná čísla pořadí patří obcím v okolí 
hl. m. Prahy.

V tomto souboru je několik horských stře-
disek (Špindlerův Mlýn, Harrachov, Že-
lezná Ruda a Pec pod Sněžkou), kde 
výstavba bytů představuje především re-
kreační apartmány.
Z uvedeného vyplývá, že nejrozsáhlejší 
suburbanizační rozvoj (mimo okolí Prahy) je 
v okolí měst České Budějovice (kam lze za-
řadit i Dolní Třebonín), Pardubice a Brno.
Z měst (obcí) nad 5 000 obyvatel byla nej-
vyšší intenzita výstavby bytů v Jesenici, 
Hostivici, Milovicích, Roztokách a Odolena 
Vodě v okolí hl. m. Prahy.
Z krajských měst vykazují nejvyšší inten-
zitu Jihlava (4,4), Praha (4,0), Brno (3,3), 
Olomouc a Liberec (2,8), Pardubice (2,7), 
České Budějovice (2,6) a Hradec Králové 
(2,4).
Pokud je intenzita vyšší než 4 byty/1000 
obyv./rok, lze u obce (území) předpoklá-
dat nárůst počtu obyvatel, pokud je však 
nižší než 3, je pravděpodobný pokles po-
čtu obyvatel.
Mimo demografi ckých charakteristik jsou 
významnými faktory suburbánního rozvoje:
Poloha na komunikacích umožňujících 
spojení s centrem, zejména jde o želez-
niční tratě s intervalovou či taktovou dopra-
vou, značná část „rozvojových“ obcí leží 
mimo tyto koridory.
Dostupnost občanského vybavení, ze-
jména u velmi malých obcí toto vybavení 
zcela chybí a jeho kapacity v blízkých niž-
ších centrech nemohou potřeby nových 
rozvojových obcí saturovat. Dojížďka do 
vyšších center (vč. dojížďky za prací), po-
kud ji není možné realizovat příměstskou 
kolejovou dopravou, je časově velice ná-
ročná a intenzita automobilového provozu 
většinou znamená nežádoucí zatížení sídel 

v trasách radiálních silnic, neboť jen menší 
část vazeb je realizována po nadřazených 
kapacitních trasách.
Kvalita obytného prostředí bývá uváděna 
jako významný důvod bydlení mimo město. 
Nekoncepční plošný rozvoj bez realizace 
veřejných prostorů a vazeb na okolní kra-
jinu tento cíl mnohdy nenaplňuje. Řada 
developerských projektů ignoruje urba-
nistické propojení s původním sídlem a je 
rozvíjena v lokalitách s podprůměrnými pří-
rodními podmínkami.

Současná fi nanční krize, která je u nás za-
tím politiky a developery bagatelizována, 
zřejmě výrazně ovlivní dokončení někte-
rých rozvojových záměrů. Mohla by se 
však i pozitivně promítnout do změny dosa-
vadních „rozvojových“ trendů, sledujících 
převážně extenzivní přístup.
Suburbanizace je charakteristickým pro-
jevem přetváření sídelní struktury, která 
dlouhodobě směřuje k vytváření regionál-
ních soustav. Na území ČR se proměna 
osídlení vyznačuje několika obdobími, kdy 
mnohdy extenzivní rozvoj na nových plo-
chách výrazně převážil nad přestavbou 
či transformací vnitřních částí sídel. V 70. 
letech minulého století to byla masivní vý-
stavba sídlišť.
Snad lze předpokládat, že současná „vlna“ 
suburbánního vývoje se již dostává do své 
útlumové fáze a následný rozvoj bude ori-
entován na využití značných vnitřních re-
zerv měst i sídel v příměstském území.
Seminář by mohl přispět k hledání cest 
k vyváženému vývoji osídlení. V demokra-
tické společnosti to však není možné jen 
na základě „ideologických“ hesel.

Ing. arch. Milan Körner, CSc.

Suburbanizace – o měsíc později…
Na seminář Asociace naváže akce našich spolupořadatelů, tedy ABF – Nadace pro roz-
voj architektury a stavitelství a občanského sdružení Agora Central Europe, společnost 
pro demokracii a kulturu, na jejíž přípravě se recipročně účastní zástupci AUÚP ČR.
První seminář (v Berouně – viz okolní materiály) bude sledovat suburbanizaci především 
z pohledu urbanismu a územního plánování a vazeb k souvisejícím oborům a bude určen 
tradičnímu publiku, členům Asociace, tedy architektům, urbanistům, pořizovatelům. 
Druhý seminář, který se uskuteční 21. května 2009, krátce shrne závěry prvního, po-
hlédne na suburbanizaci z pozice krajů, několika velkých měst (včetně zahraničních pří-
kladů) a především se soustředí na workshopy zaměřené na menší obce, tedy na realizá-
tory (nebo také možné „trpitele“) rozvojů, které překračují dosavadní trendy.

Bližší informace: 
www.abf-nadace.cz a www.agora-ce.cz
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Předběžný program semináře

čtvrtek 23. 4. 2009
  9.00 – 10.00 Prezence
 10.00 – 12.00 Zahájení, úvod
    Představení města Berouna
    Obecné trendy vývoje osídlení
    Porovnání regionů
 12.00 – 13.30 Polední přestávka
 13.30 – 18.00 Problematika rozvoje regionů
    Ekonomické aspekty suburbanizace
 od 20.00  Společenský večer

pátek 24. 4. 2009
  9.00  –  12.00 Příklady suburbanizace obcí
    Sociologické aspekty
    Diskuse, závěry, ukončení semináře
 od 13.00  Prohlídka města

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

Suburbanizace – seminář v Berouně

Organizační informace

1. Závaznou přihlášku spolu s kopií do-
kladu o platbě účastnického poplatku za-
šlete nejpozději do 27. 3. 2009 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
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 
dvou největších berounských hotelích 
(mapka viz na další straně):

   1 Best Western Hotel Grand ***
náměstí Marie Poštové 49, 266 01 Beroun
tel.: 311 501 501, www.grandberoun.cz

ceny za pokoj vč. snídaně:
jednolůžkový pokoj 900 Kč
dvojlůžkový pokoj 1 300 Kč
trojlůžkový pokoj 1 650 Kč

   3 Hotel Na Ostrově *** 
Na Ostrově 816, 266 01 Beroun
tel.: 311 713 100, www.naostrove.cz

ceny za pokoj vč. snídaně:
jednolůžkový pokoj 900 Kč
dvoulůžkový pokoj 1 200 Kč
třílůžkový pokoj 1 500 Kč
čtyřlůžkový pokoj (2 pokoje s 1 příslušen-
stvím) 2 000 Kč

Uvedené ceny v obou hotelích budou ga-
rantovány jen pokud při objednávání uby-
tování uvedete heslo „Asociace pro ur-
banismus“, jinak vám budou účtovány 
pultové ceny. V hotelu Na Ostrově je nutné 
ubytování objednat nejpozději do konce 
března.

Uvádíme další možnosti ubytování v hote-
lech a penzionech. Také je naleznete např. 
na www.pensionhotel.cz.

Hotely
   2 AD PUK ****
tel.: 311 621 636, www.adpuk.cz
   4 Barbora ***
tel.: 311 625 442, www.pruvodce.com/
hotelbarbora
   5 Český dvůr **
tel.: 311 621 411, www.cesky-dvur.cz
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   6 Parkán ***
tel.: 311 624 372, www.pensionhotel.cz/
hotel-parkan
   7 U Blažků ***
tel.: 311 621 376, http://hotel.blazek.info
   8 Venedik ***
tel.: 311 624 404
Penziony
   9 Ave
tel.: 311 625 094
10 Barták
tel.: 311 624 362, www.sweb.cz/pension.
bartak
11 Berona
tel.: 311 626 184, www.berona.cz
12 Marie
tel.: 311 624 626, www.linguatour.cz
13 Nicola
tel.: 311 624 527, www.prende.cz
14 Nostalgie
tel.: 311 625 814, 
www.pension-nostalgie.cz
15 Panorama
tel.: 311 622 054, 
www.sweb.cz/penzion-panorama
16 Primus
tel.: 311 624 264, www.czechpensionen.cz
17 Penzion a ubytovna Sport
tel.: 311 626 926, www.lokomotivaberoun.cz
18 U štiky
tel.: 311 610 358, www.ustiky.cz

7. Parkování je možné především u hotelů 
pro ubytované hosty a dále na parkovištích 
vyznačených v mapce (většinou placená).

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.

Záběry z centra Berouna: Husovo náměstí s koste-
lem sv. Jakuba a Plzeňská brána (snímky Zdeněk 
Černý)
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Zpráva o činnosti předsednictva 
a rady Asociace pro urbanismus 
a územní plánování ČR za období 
od října 2007 do října 2008
Přednesl předseda Asociace doc. J. Mu-
žíkem na výročním shromáždění členů dne 
16. 10. 2008 v Uherském Hradišti

Vážení kolegové,
rada, předsednictvo a kontrolní komise 
a všichni členové Asociace máme na kontě 
další rok a také druhý rok činnosti po vo-
lebním výročním shromáždění, které se 
uskutečnilo v roce 2006 v Pardubicích. 
Hned v úvodu připomínám, že ani od na-
šeho posledního výročního shromáždění 
v Brně jsme nezaznamenali žádné změny 
ve složení rady, předsednictva a kontrolní 
komise AUÚP ČR. Stejně tak nedošlo ke 
změnám ve vedení Asociace. Zdá se, že 
vše běží bez problémů, až tak trochu „za-
běhnutě“. Je to do značné míry dáno zod-
povědným přístupem a pracovitostí jednot-
livých členů, zejména předsednictva, členů 
pracovních skupin a hlavně tajemnice 
Ing. arch. Zuzany Hrochové. 
Rada se v tomto období sešla celkem tři-
krát, pracovala ve složení: Petr Durdík, 
Petr Gajdůšek, Jaroslav Haluza, Alena Ho-
řejší, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel 
Koubek, Milan Körner, Jan Mužík, Vlasta 
Poláčková, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Mi-
roslav Tůma, Petr Vávra, Jelena Zemán-
ková.
Předsednictvo pracovalo v tomto složení: 
Jan Mužík, předseda, místopředsedové 
Vlasta Poláčková a Vít Řezáč a řádní čle-
nové Milan Košař, Tomáš Sklenář, Miroslav 
Tůma a Petr Vávra .
Předsednictvu iniciativně pomáhali další 
kolegové P. Koubek, V. Mackovič, P. Dur-
dík, A. Hořejší a M. Körner. Jejich čin-
nost byla účinná, neboť někteří členové 
předsednictva byli vytíženi, hlavně přípra-

vou studijních cest. Na činnost předsed-
nictva se obsahově podílela a formálně ji 
velmi pečlivě zajišťovala tajemnice Z. Hro-
chová. Předsednictvo se scházelo pra-
videlně každý měsíc stále ještě v prosto-
rách ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze. 
S účastí na jednáních i aktivitou jednot-
livých členů předsednictva můžeme být 
spokojeni. Vyřizování agendy, přípravu se-
minářů a studijních cest všichni berou jako 
službu ostatním členům a příznivcům aso-
ciace. Patří jim za to naše poděkování.
Kontrolní komise pracovala ve složení: 
Zdeněk Černý, Leopold Pšenčík a Vladimír 
Mackovič, který se pravidelně účastnil jed-
nání předsednictva a podílel se také na pří-
pravách odborných akcí.  

Členskou základnu tvoří 238 řádných 
členů. Rostoucí je i počet příznivců – 
účastníků odborných akcí, seminářů a ex-
kurzí. Členská základna, zejména pak 
prostřednictvím výročních shromáždění 
a Aktualit, by se podle mne mohla více po-
dílet na zaměření naší další činnosti, ob-
sahu a organizaci odborných akcí.

Uherské Hradiště, říjen 2008 / seminář Regulační plány 
a výroční shromáždění členů Asociace
Ve dnech 16. a 17. října 2008 se v Uherském Hradišti konal podzimní se-
minář Asociace, jehož tématem byly regulační plány (některé z příspěvků 
se nejspíše časem objeví v Aktualitách). V prvém dni se také konalo vý-
roční shromáždění členů Asociace – zprávy o činnosti na něm přednesené 
a závěrečné usnesení zde uvádíme. V závěru druhého dne, po skončení 
semináře, zasedala rada Asociace. Zabývala se mj. přípravou seminářů 
pro rok 2009, přípravou zahraničních studijních cest a urbanistické sou-
těže, přijala nové členy (k 17. 10. 2008 měla Asociace 246 řádných členů) 
a také zaznamenala, že se blíží 20. výročí vzniku Asociace.

Atraktivní místo konání semináře a téma – nabitý sál 
Reduty (snímky z Uherského Hradiště: Zuzana Hro-
chová)
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V každé výroční zprávě je třeba připome-
nout obsah usnesení z minulého výroč-
ního shromáždění. V Brně jsme přijali tyto 
úkoly:

uspořádat dva odborné semináře na aktu- 
ální téma, které stanoví rada AUÚP ČR,
uspořádat alespoň jednu studijní cestu  
pro členy Asociace,
zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jed- 
náních Evropské rady urbanistů (ECTP),
zveřejnit návrh rozsahu prací nezbytných  
ke zpracování územního plánu, a to jako 
podklad k diskusi členů Asociace.

První úkol konkretizovala Rada na svém 
jednání v říjnu minulého roku. Doporu-
čení rady se podařilo naplnit jak v tema-
tickém zaměření, tak místě a termínu ko-
nání.

Jarní seminář na téma „Veřejná prostran-
ství – veřejné prostory, sídelní zeleň, 
krajina v územním plánování“ se usku-
tečnil v dubnu v Sadové kavárně ve Fran-
tiškových Lázních. Při obsahové a or-
ganizační přípravě jsme spolupracovali 
s Krajským úřadem Karlovarského kraje, 
který zastupovala Jana Kanálková, Měst-
ským úřadem Cheb, konkrétně městským 
architektem Václavem Zůnou, a fi rmou 
Lázně Františkovy Lázně. Záštitu převzali 
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského 
kraje, a JUDr. Jan Svoboda, starosta 
města Chebu. Kraj i město Cheb poskytly 
fi nanční podporu semináři a účastníkům 
množství informačních materiálů o kraji 
i městě. Za Asociaci byl hlavním garantem 
programu a současně i úspěšným moderá-
torem Mirek Tůma.

Celkově byl odborný i společenský pro-
gram jarního semináře hodnocen jak ra-
dou, tak většinou účastníků velmi pozitivně. 
Podle posledních informací jsou již shro-
mážděné příspěvky do sborníku  předány 
redakci časopisu „Urbanismus a územní 
rozvoj“, tedy ÚÚR v Brně. Předpokládáme, 
že sborník bude vydán s podporou MMR 
ČR jako samostatná příloha zmíněného 
časopisu. Sborník bude účastníkům se-
mináře ve Františkových Lázních rozeslán 
bezprostředně po jeho vydání. 
Druhý, podzimní seminář právě probíhá. 
Při jeho přípravě jsme se zde v Uher-
ském Hradišti setkali se zájmem a velmi 
srdečným přijetím. Záštitu převzal pan 
Ing. Libor Karásek – starosta města. Na 
obsahové a organizační přípravě se za 
Asociaci podíleli Pavel Koubek, Vít Řezáč 
a Petr Vávra, za město Aleš Holý a Kate-
řina Sklenářová.

Studijní cestu se též podařilo uspořádat. 
Tentokrát ji lze označit za střední. Okružní 
cesta po Irsku 2008, se uskutečnila po 
dlouhodobější přípravě 1.–11. května. Zá-
sluhou T. Sklenáře a V. Řezáče se podařilo 
úspěšně kombinovat leteckou, autobuso-
vou a pěší dopravu. Díky bezchybné orga-
nizaci jsme stíhali prohlídky měst, krajiny 
a irských pozoruhodností, dokonce i před-
nášky irských kolegů. Viděli místa úžasná, 
to, na co jsme se těšili, ale také překvapivé 
produkty globalizace, suburbanizace a tu-
ristického průmyslu.

Informace o účasti našich zástupců na za-
sedáních ECTP bude obsažena ve zprávě 
V. Řezáče. 
.
Činnost pracovních skupin: Pracovní 
skupiny jsou předsednictvu nápomocny 
dle aktuální potřeby v tomto složení:
pro honorářový řád – T. Sklenář, J. Ka-
válková, P. Koubek, V. Poláčková, P. Vá-
vra; pro mezinárodní kontakty – V. Ře-
záč, J. Slanina, J. Čtyroký, F. Novosad, 
K. Szentesiová; pro zahraniční studijní 
cesty – T. Sklenář, V. Řezáč, F. Novosad, 
P. Vávra; redakční radu – M. Körner, 
M. Tůma, Z. Černý.
Skupiny pro přípravu seminářů a zpraco-
vání expertních posudků bude sestavovat 
předsednictvo ve spolupráci se zástupci 
měst.

Soutěž O cenu Asociace: Vyhlášení vý-
sledků 1. ročníku soutěže a předání oce-

Seminář doprovázela výstava příkladů regulačních plánů
Zasedání rady Asociace a přizvaných hostů v Klášterní vinárně
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nění se uskutečnilo na zasedání Rady 
v prosinci 2007. V předvečer semináře, 
tedy 15. 10. 2008 se sešla porota, aby 
vyhodnotila práce přihlášené do 2. roč-
níku. Podle názoru předsednictva by mohl 
být o soutěž, nebo chcete-li přehlídku ur-
banistických a územně plánovacích prací 
větší zájem, především ze strany zpraco-
vatelů. 
Asociace řadu let podporuje studentskou 
soutěž O nejlepší urbanistickou práci. 
Jednak fi nančně, ale také pravidelnou 
účastí členů v porotě. Vývoj soutěže v po-
sledních letech a změny v organizační 
struktuře FA ČVUT v Praze mne přivedly 
k námětu, který tímto výročnímu shro-
máždění předkládám. Myslím, že by bylo 
dobré vyhlásit dorosteneckou katego-
rii soutěže O cenu Asociace. Důvody 
vidím tyto: příliv mladých členů, založení 
studijního modulu „Urbanismus a ÚP“ na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze a oživení 
(obnova) dosavadní přehlídky student-
ských prací.

K posuzovatelské a expertní činnosti: 
V tomto roce nebyla Asociace o zpracování 
posudků požádána.

Vydávání občasníku Aktuality: V roce 
2008 vyšla čtyři čísla (73–76), a to v lednu, 
únoru, červnu a srpnu. Děkuji všem, kteří 
připravili příspěvky, a zvláště pak Z. Čer-
nému za jejich vymodlení, zpracování a vy-
dávání. S obsahovou i grafi ckou úrovní lze 
vyjádřit spokojenost. Očekávané diskusní 
příspěvky stále chybí. 

Další aktivity: K těm významnějším 
v tomto období patří Diskusní setkání nad 
územními plány. Setkání odborníků při-
pravili A. Hořejší, V. Poláčková, J. Janíková 
a další kolegové. Uskutečnila se v prosto-
rách ÚRM v Praze. Výsledky diskuse byly 
otištěny v Aktualitách.
Pracovní skupina pro honorářový řád 
zpracovala návrh a pokoušela se dotáh-
nout svou dřívější práci ke konkrétnímu 
výstupu. Tím mělo být vydání Pokynu 
MMR ČR, jehož text připravovali P. Kou-
bek a M. Körner. Samostatně připravovala 
honorářový řád také ČKA, konkrétně byl 
vyzván F. Novotný, který v konceptu svého 
návrhu mimo jiné doporučil spolupracovat 
s Asociací. Rozumný požadavek a potřeba 
koordinovat obsah obou podkladů zůstala 
na bedrech MMR, konkrétně M. Tunky – 
člena představenstva ČKA.

Zpráva o zahraničních aktivitách 
AUUP ČR v roce 2008
Přednesl místopředseda Asociace Vít Ře-
záč na výročním shromáždění členů dne 
16. 10. 2008 v Uherském Hradišti.

Členství v ECTP
V roce 2008 pokračovala práce ECTP na 
těchto stěžejních tématech:
a) strategické plánování a soudržnost
b) uznání profese urbanisty v EU
c) propagace profese (soutěž ECTP)

ECTP se aktivně účastní na konferencích 
a seminářích věnovaných problematice sou-
držnosti. Snaží se prosadit úlohu urbanistů 
při strategickém rozhodování na regionální 
a lokální úrovni. Provádí osvětu mezi členy 
vlád, samospráv a orgánů Evropské ko-
mise. Letos proběhla konference v Londýně 
a Lublani. ECTP vydala dokument „Strate-
gic Planning towards Territorial Cohesion”, 
kterou představila na konferencích ministrů 
zemí EU odpovídajících za plánování v rámci 
slovinského předsednictví EU. Více infor-
mací naleznete na stránkách ECTP.
ECTP vytvořilo pracovní skupinu pro sledo-
vání ochrany výkonu povolání urbanisty. 
ECTP defi novalo tzv. „common platform“ – 
společnou platformu, zmíněnou v článku 15 
nové direktivy 2005/36/EC – začala pla-
tit 20. října 2007. V roce 2008 podepsali 
všichni členové ECTP prohlášení, ve kterém 
zplnomocňují vedení ECTP v jednáních s ve-
doucí odboru regulovaných profesí paní Pa-
melu Brumter-Coret. ECTP bude proto nyní 
intenzivně studovat, jak mohou urbanisti 
vykonávat svoji profesi, když se usadí v jiné 
zemi. Výkon povolání je ve většině států bez 
autorizace. Naše Asociace by měla zajis-
tit, aby se ČKA objevila v národní příloze 
direktivy EU 2006/123/EC.
ECTP nabízí všem členům národních aso-
ciací, aby se (za poplatek) registrovali jako 
kontaktní osoby připravené pro mezinárodní 
spolupráci v případě zájmu třetí strany. Po-
drobnosti lze nalézt na stránkách ECTP pod 
„ECTP register of planning experts”.
ECTP spolu s AESOP pokračuje v diskusi 
o kritériích výuky urbanismu a územního 
plánování. Stále hrozí, že se prosadí po-
jetí, které vychází z anglosaského modelu 
a které nebude blízké naší tradici výkonu 
povolání. Měli bychom v rámci Asociace 
vytvořit možná pracovní skupiny, které bu-
dou na podobné výzvy v mezinárodním od-
borném prostředí schopné reagovat.

Ostatní aktivity uvádím pouze v tomto 
přehledu:

podpora EUROPANU, 
podpora studentské soutěže O nejlepší  
urbanistickou práci,
příprava vydání Nové athénské charty –  
bude přílohou příštích Aktualit,
vydání Stavebního řádu pro Království  
české z roku 1889,
vývoj členské základny, 
spolupráce s Nadací partnerství, 
velká novela stavebního zákona. 

Plány pro nejbližší období:
příprava odborných seminářů pro rok  
2009, jarní patrně v Praze či nejbližším 
okolí, a to zejména v souvislosti s před-
sednictvím ČR v EU, podzimní s výročním 
shromážděním členů čeká na zájemce 
o spolupořádání,
studijní cesty se rýsují takto: jarní krátká  
Rakousko – Slovinsko – Itálie, podzimní 
dlouhá Argentina,
navázání těsnější spolupráce s katedrou  
Urbanismu a územního plánování FSv 
ČVUT v Praze,
vyhledávání a příprava kandidátů do rady  
Asociace, především mezi mladšími ko-
legy, pro volby v roce 2010.

Závěrem mi dovolte poděkovat radě, 
předsednictvu, pracovním skupinám 
a všem ostatním, kteří se aktivně podíleli 
na úspěšné činnosti Asociaci, a tak při-
spěli ke stále rostoucímu zájmu o členství, 
o odborné akce pořádané Asociací a tím 
i k dobrému jménu Asociace. Stále věřím, 
že i k udržení odbornosti v procesu pořizo-
vání a zpracovávání územně plánovacích 
podkladů a dokumentace. 

Jan Mužík, 
v Uherském Hradišti dne 16. 10. 2008
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Letos byl opět vyhlášen další ročník mezi-
národní soutěže ECTP o nejlepší urbanis-
tický projekt za období 2006–2007. Naše 
Asociace nominovala vítěznou práci národ-
ního kola projekt „Příběh řeky“ společnosti 
CASUA. Celkem bylo odesláno 20 prací ze 
13 zemí. Výsledky budou oznámeny letos 
koncem října v Irsku. 

8. Bienále evropských měst a evrop-
ských urbanistů, Nancy, listopad 2009
Bienále, kde se každé dva roky prezentují vý-
razné urbanistické počiny jednotlivých zemí, 
se bude konat v Nancy v listopadu 2009. 
Tématem bude role středních měst v Evropě 
(100–500 tis. obyvatel). V rámci bienále pro-
běhne řada zasedání, workshopů, seminářů 
a doprovodných výstav, včetně několika pro-
hlídek úspěšných realizaci. Asociace by se 
Biennale měla zúčastnit a měla by nominovat 
svého zástupce do přípravného výboru.

Financování činnosti ECTP je stabilizo-
vané. V roce 2008 i 2009 bude AUÚP ČR 
platit zhruba stejně jako v předchozích le-
tech, tj. okolo 500 eur.

Soutěž EUROPAN
V únoru 2007 bylo vyhlášeno další kolo sou-
těže EUROPAN 9, které nabídlo 73 lokalit 
v 22 zemích. Do soutěže se zapojilo 1 750 
soutěžních týmů. AUÚP byla aktivní při vý-
běru českých lokalit. Soutěžilo se na atraktiv-
ním místě v okolí stanice metra Hradčanská 
v Praze. Práce byly vystaveny v březnu v ga-
lerii Jaroslava Fragnera a nejnověji v pavilonu 
Prahy 6 v říjnu t. r. Cílem bylo vytvořit ideový 
návrh na přeměnu území po dobudování do-
pravní infrastruktury. Z  37 přihlášených bylo 
odevzdáno 26 návrhů, což je nadprůměrný 
počet. Nejlepších pět bylo vybráno v prv-
ním kole poroty ve Štýrském Hradci, vítě-
zem se se soutěžním návrhem BOHEMIAN 
PATTERN stal nizozemský tým vedený Ti-
mem Primsem. Druhé místo získal český tým 
s prací NETWORKS on the MOVE autorů 
Michala Huska a Pavla Šťastného.

Již se připravuje desátý ročník. Více in-
formací lze získat na www.europan-cz.cz. 
Českému výboru se zatím nepodařilo za-
jistit soutěžní lokalitu ani fi nancování a je 
proto pravděpodobné, že se 10. ročníku 
po 8 letech nezúčastníme.

Bilaterální kontakty
Letos jsme využili našich kontaktů při od-
borné exkurzi do Irska. Naši kolegové nám 

pomohli při organizaci zájezdu a na dvou 
místech nám připravili návštěvy odborných 
pracovišť. Hlavní zásluhu měl předseda IPI 
pan Andrew Hind z Corku a pan Henk van 
der Kamp z Dublinu. 
Naše kontakty se slovinskými urbanisty 
využijeme při přípravě exkurze na jaře 
příštího roku do Slovinska a Itálie. 
Při přípravě podzimní konference jsme se 
obrátili na kolegy z Německa a Rakouska, 
kteří ochotně vyslali své zástupce. Semi-
náře v Uherském Hradišti se také poprvé 
zúčastní početná delegace slovenských 
kolegů z partnerské ZUUPS.

Exkurze
Jako každý rok Asociace pořádala zahra-
niční odborné exkurze. Mimořádná cesta 

do Jižní Ameriky je připravena na listopad.

Krátká cesta směřovala tentokrát v květnu 
do Irské republiky a Severního Irska. Vy-
zkušeli jsme nový model kombinace le-
tecké a místní autokarové dopravy, který 
se osvědčil a bude se při některých dal-
ších zájezdech opakovat. Příští rok se plá-
nuje v květnu pětidenní cesta do Slovinska 
a Itálie.

Mezinárodní kontakty
Informace jsou průběžně uveřejňovány 
na naší internetové stránce www.urbanis-
mus.cz.

Vít Řezáč

Mezinárodní celoevropská soutěž pro ar-
chitekty do 40 let pokračuje jubilejním 10. 
ročníkem. Téma soutěže směřuje na pro-
blematiku bydlení ve městech.
Soutěžící mohou být architekti a další spe-
cialisté do 40 let, kteří nemusí mít ještě 
autorizaci. Na každou soutěžní lokalitu 
se udělují první cena ve výši 12 000 eur 
a druhá cena ve výši 6 000 eur a několik 
nehonorovaných tzv. citací. Každý soutě-
žící se může přihlásit na jakoukoli lokalitu 
v Evropě za stejných soutěžních podmí-
nek. Cílem soutěže je dovést vítězný návrh 
k realizaci.
V letošním ročníku bylo připraveno 62 lo-
kalit z 19 zemí. Je to o trochu méně než 
v minulém ročníku, do kterého se zapo-
jilo 1 750 soutěžních týmů. Občanskému 
sdružení EUROPAN CZ se letos nepoda-

řilo získat sponzora, a proto nemůže nabíd-
nout žádnou soutěžní lokalitu. Naši archi-
tekti se ovšem mohou přihlásit na soutěžní 
místa v zahraničí.
Europan 10 je vyhlášen k 19. lednu 2009, 
soutěžní podmínky je možné obdržet do 
29. května a návrhy odevzdat do 29. června 
2009. Výsledky budou slavnostně vyhlá-
šeny v květnu 2010. 
Informace o soutěžních místech jsou na in-
ternetu www.europan-europe.com a nebo 
i v češtině na www.europan-cz.cz.
Účast českých architeků v EVROPANU 
stoupá v každém ročníku. Proto vyzýváme 
naše mladší členy, aby zvážili svoji účast. 
Ještě je čas, požadavky na návrhy jsou 
hlavně v ideové rovině. V případě dotazů 
můžete kontaktovat auup@volny.cz nebo 
přímo europan.cz@volny.cz.

Soutěž EUROPAN vyhlašuje desátý ročník: 
„Regenerace – revitalizace – kolonizace“

Vítězi EUROPAN 9 v České republice byla vyhlášena nizozemsko-německá dvojice architektů sídlících v nor-
ském Oslu – Tim Prins a Nora Müller s návrhem nazvaným „Bohemian Pattern“
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USNESENÍ
shromáždění členů Asociace 

pro urbanismus a územní 
plánování ČR konaného dne 

16. 10. 2008 v Uherském 
Hradišti 

Shromáždění členů:

I. konstatuje,
že je v souladu s čl. IV, odst. 2 stanov 
AUÚP ČR usnášeníschopné 
(z 237 členů Asociace přítomno 66 
členů – tj. 27,8 %),

II. bere na vědomí
výsledky 3. ročníku soutěže Cena Aso-
ciace v oblasti územního a regionálního 
plánování vyhlášené AUÚP ČR, včetně 
doporučení poroty, přednesené předse-
dou poroty Ing. arch. Petrem Durdíkem,

III. schvaluje
a) zprávu o činnosti předsednictva 
a rady AUÚP ČR za uplynulé období, 
přednesenou předsedou Asociace 
doc. Ing. arch. Janem Mužíkem, včetně 
zprávy o zahraniční činnosti, předne-
sené místopředsedou Ing. arch. Vítem 
Řezáčem, 

b) zprávu o výsledku hospodaření za 
rok 2007, přednesenou tajemnicí Aso-
ciace Ing. arch. Zuzanou Hrochovou,

c) zprávu kontrolní komise přednesenou  
Ing. Vladimírem Mackovičem,

d) návrh rozpočtu na rok 2009 se 
schodkem 34 000 Kč.

IV. stanovuje hlavní směry činnosti 
AUÚP ČR pro rok 2009:

a) uspořádat dva semináře na aktuální 
téma, které stanoví Rada AUÚP,

b) uspořádat minimálně jednu studijní 
cestu pro členy Asociace,

c) zajistit účast zástupce AUÚP ČR 
na jednání Evropské rady urbanistů 
(ECTP).

V Uherském Hradišti 16. 10. 2008.

Zpráva o hospodaření za r. 2007

Příjmy návrh skutečnost
Členské příspěvky 125 000 132 600
Zisk z jarního semináře  60 000 81 197
Zisk z podzimního semináře  40 000 42 751
Úrok z běžného účtu 2 000 2 884
Další příjmy (posudky, reklama…) čistý příjem 50 000 11 750
 zpracování honorářového řádu (pro MMR)  5 250
 reklama  500
 posudky  6 000
PŘÍJMY CELKEM 277 000 271 182

Výdaje   návrh   skutečnost
Provoz kanceláře (adm. práce, účetnictví, kanc. potřeby…) 75 000 55 814
Internet, provoz domény 10 000 3 035
Aktuality (včetně poštovného)* 60 000 *
Členský příspěvek ECTP  14 500 13 843
Zahraniční cesty (zasedání ECTP, konference ECTP) 50 000 109 211
Příspěvek na studentskou soutěž 10 000 10 000
Příspěvek na EUROPAN  5 000 5 000
Ostatní vydání (občerstvení zasedání rady, předsednictva atp.) 12 500 8 450
Tematické úkoly  Příběhy měst  40 000 12 140
Ediční činnost – Stavební řád království českého 0 32 427
Vlajka , transparent 0 12 280
Urbanistická soutěž – diplomy, ceny  0 2 676
VÝDAJE CELKEM 277 000 264 876

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM 0 6 306

*Aktuality s přihláškami na semináře vyšly v r. 2007 dvakrát a byly zahrnuty do roz-
počtu seminářů.

Návrh rozpočtu na r. 2009

Příjmy
Členské příspěvky  135 000
Zisk z jarního semináře   65 000
Zisk z podzimního semináře   45 000
Úrok z běžného účtu  3 000
Další příjmy – posudky, reklama, prodej publikací (čistý příjem)  30 000
PŘÍJMY CELKEM  278 000

Výdaje
Provoz kanceláře (admin. práce, účetnictví, kanc. potřeby…)  100 000
Internet  4 000
Aktuality – včetně rozeslání (pokud nejsou zahrnuty do rozpočtu seminářů) 40 000
Členský příspěvek ECTP (510 eur)  13 000
Zahraniční cesty – zasedání ECTP, bienale Nancy  50 000
Soutěž AUUP ČR a ECTP  20 000
Příspěvek na studentskou soutěž  10 000
Příspěvek na EUROPAN   5 000
Tematické úkoly  20 000
Ediční činnost  40 000
Ostatní vydání (občerstvení atp.)  10 000
VÝDAJE CELKEM  312 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM  -34 000
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Druhý ročník Ceny Asociace v ob-
lasti územního a regionálního plá-
nování vyhlášená AUÚP ČR má ví-
těze.

Soutěžní porota posoudila na svém zase-
dání dne 15. 10. 2008 šest přihlášených 
prací a dospěla k dále uvedeným závěrům.
Složení poroty: 
předseda Ing. arch. Petr Durdík, 
místopředseda Ing. arch. Petr Gajdu-
šek, členové Ing. arch. Jaroslav Haluza, 
Ing. arch. Alena Hořejší, Ing. arch. Pavel 
Koubek, Ing. arch. Milan Körner, CSc., 
Ing. arch. Jelena Zemánková.
V multikriteriálním hodnocení se porota 
soustředila na posouzení koncepčního pří-
nosu a kvality navrženého řešení, na vy-
povídací schopnost a srozumitelnost, gra-
fi ckou prezentaci a schopnost zaujmout 
a konečně participaci s veřejností. Bodo-
vým hodnocením získaly přihlášené a hod-
nocené projekty toto pořadí:

1. cena 
Vysoké Mýto, Vaňorného náměstí

autoři Ing. arch. Milan Košař, 
Ing. arch. Aleš Klose

2. cena – Promenáda Písek – autoři Ing. 
akad. arch. Karel Lapka, Ing. akad. arch. 
Kateřina Vávrová

3. cena – Brno kasárna Řečkovice – au-
tor Ing. arch. Marta Kneslová

4. pořadí – Region Střela – autor Ing. 
arch. Vlasta Poláčková

5. pořadí – Brno Hněvkovského – autor 
Ing. arch. Ana Kolegarová

6. pořadí – Brno Zbýšov – autor Ing. arch. 
Anna Kolegarová

Porota doporučila Radě Asociace pro ur-
banismus a územní plánování nominovat 
do mezinárodní soutěže ECTP dva první 
návrhy. 

Cena Asociace / 2. ročník
/ Základním kamenem navrhovaného řešení je vy-
mezení jednotlivých funkčních ploch a to včetně vazeb 
na širší okolí. / Celý prostor náměstí bude řešen 
v jedné výškové úrovni a vymezení klidových ploch, 
pojezdových ploch a hlavních pěších tras je docíleno 
použitím rozdílných typů žulových dlažeb a striktním 
vymezením míst pro parkování. Také grafi cky (barevně) 
výrazně vyznačené vyústění hlavních pěších směrů, 
ústících do prostoru náměstí, působí záměrně jako 
zpomalovací prahy pro jednosměrně organizovanou 
dopravu, jejíž průjezdný profi l, zúžený na 3,5 m, neu-
možňuje parkování mimo vyhrazená stání. To je pojiš-
těno ještě instalováním vymezovacích sloupků. / Dů-
ležitou součást celého parteru tvoří vhodný městský 
mobiliář, jako lavičky, mříže kolem stromů, odpadkové 
koše, stojany na kola či veřejné osvětlení. / Většina 
navržených prvků jsou výrobky fi rmy mm cité Zlín, 
garantující vysokou úroveň výtvarného řešení i kvalitu 
provedení. / Výrazným novým kompozičním počinem 
je návrh stromořadí podél severní strany náměstí, které 
odstíní stávající nesourodou zástavbu a opticky vymezí 
a sjednotí prostor okolí chrámu sv. Vavřince. / Dalším 
výrazným zásahem do stávajícího prostředí je umís-
tění zrekonstruované barokní sochy sv. Vavřince do 
osy naproti hlavního vstupu stejnojmenného chrámu. 
Z téhož důvodu je nutné přemístit pomník padlých 
z prostoru před gymnáziem do zelené plochy mezi 
gymnáziem a základní školou. / V návrhu je rovněž 
uvažováno s možností přístavby venkovní skleněné 
hmoty výtahu ke zvonici, aby tak byl umožněn bezbari-
érový přístup do tohoto historického objektu, využíva-
ného jako výstavní galerie.
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Vítězný projekt porota hodnotila takto:
Návrh byl vysoko hodnocen pro komplexní řešení problematiky, jasnost, srozumitelnost a kvalitní gra-
fi cké zpracování. Porota se domnívá, že návrh je svými principy velmi zajímavý a má předpoklady dů-
stojně reprezentovat v mezinárodní konkurenci.
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Předsednictvo Asociace ve spolupráci s cestovní 
kanceláří Lenka Sklenářová připravilo pro své členy 
i další zájemce studijní cestu zaměřenou na města, vý-
znamné stavby, parky, ochranu kulturních a přírodních 
hodnot a rekreační využití území Slovinska s výjez-
dem do oblasti italského Terstu a zastávkou v rakous-
kém Grazu (Štýrském Hradci). Odborný program je 
garantován předsednictvem Asociace pro urbanismus 
a územní plánování ČR ve spolupráci se slovinskými 
kolegy.

Středa 6. 5. 2009
Odjezdy: v 7.00 h z Prahy – Na Knížecí – a krátce po 10.00 h 
z Brna od Janáčkova divadla. Bližší upřesnění odjezdového místa 
v Praze: ze stanice metra B Anděl vyjet eskalátorem směr Na Kní-
žecí, podchodem rovně až na konec, zde za Fortunou vlevo po 
schodech nahoru (šipka TRAM Radlická), na úrovni ulice hned 
vpravo přes koleje a hlídané parkoviště do branky v plotu, za ní 
bude čekat bus (odjížděli jsme odtud před 2 roky). Pozdě odpo-
ledne prohlídka Mariboru (cca 2 h), večer ubytování v hotelu Emo-
nec v centru Lublaně.

Připravujeme studijní cestu:  J IŽNÍ AMERIK A 
s možností prodloužení na Velikonoční Ostrov

Cesta bude rozdělena do tří různých délek se společným odletem 
z Prahy 23. října 2009 večer. 
První část bude zahrnovat vše nejhezčí z Rio de Janeira, urba-
nisticky a architektonicky nesmírně zajímavé město Brasilia, 
jedny z nejhezčích vodopádů světa Iguacu (z brazilské i argentin-
ské strany), hlavní město Argentiny Buenos Aires, rychlolodí pů-
vodní hlavní město Colonia del Sacramento (UNESCO) a dále po 
220 km širokém ústí řeky Plata do Uruguaja do hlavního města 
Uruguaye Montevidea (prohlídka), návrat klimatizovaným busem 
do Buenos Aires, druhá část prohlídky s plavbou po řece Paraná 
a večerem tango-show. 
2. 11. odletí první skupina z Buenos Aires domů, ostatní přeletí do 
Patagonie do střediska Barriloche (někdy nazývaného argentin-
ské Švýcarsko), půldenní výlet podél jezera nahuel Huapí. Další 
den návštěva Pargue nacionál de Huapí, noční přesun do Trelewu, 
návštěva mysu Punta Tombo s rezervací tučňáků, nocleh v Puerto 
Madrin. 5. 11. celodenní výlet na poloostrov Valdés s výletem za 
velrybami, na Caletu za kolonií mořských lvů a na Punta Delgada 
za mořskými slony. Další 2 dny strávíme na Ohňové zemi s uby-
továním v Ushuaia, prohlídka města a národního parku Sierra del 
Fuego. Po dalším z přeletů El Calafate s trekingem podél jezera 
Lago Argentino, lodním výletem po jezeře a návštěvou ledovco-
vého NP Los Glaciares s úchvatnými pohledy na ledovcovou stěnu 
vstupující do jezera. 
10. 11. odletí 2. skupina do Buenos Aires a dále do Prahy s pří-
letem 11. 11. 2009. Třetí skupina bude pokračovat přejezdem 
And do chilského národního parku Torrés del Paine, zde nepříliš 
náročná turistika v horské oblasti považované za nejkrásnější na 

světě (túry s pohledy na skalní věže, Lago Sarmiento, lagunu Azul, 
kaskády na Rio Paine, Lago Pehoe a vodopád Salto Grande). 
Pak přesun do Punta Arenas u Magalhanesova průlivu a odlet do 
Santiaga de Chile (moderní metropole, prezidentský palác La Mo-
neda, bulváry Higgins, Almirante Latorre, katedrála a centrální ná-
městí). 14. 11. přelet na Velikonoční ostrov, mystické Rapa Nui, 
vulkán Rano Kau, městečko Orongo, vulkanický kráter, chrám 
Vinapu, celodenní výlet na Rano Raraku za mystickými sochami, 
koupání na pláži střežené samotnými Moai. 17. 11. odlet do Santi-
aga, dokončení prohlídky. Ze Santiaga přejezd And do Mendozy, 
další den okruh Andami pod nejvyšší horu Aconcaguu a most 
Punte del Inca. Z Mendozy odlet do Buenos Aires, nocleh, a další 
den odlet domů s příletem 22. 11. 2009 do Prahy (celkem 31 dnů, 
vzhledem k víkendům a státním svátkům je potřeba jen 18 dnů do-
volené). 
Od první CK již máme odezvu se závazným potvrzením programu 
a cenami, další CK bude reagovat do týdne. Lze tedy konstatovat, 
že níže uvedené ceny již nebudou překročeny. Vzhledem k čas-
tým přeletům se ale bude jednat o fi nančně náročný zájezd:
1. skupina – 2 830 eur (cca 76 976 Kč), 2. skupina – 4 130 eur 
(cca 112 336 Kč), 3. skupina – 5 850 eur (159 120 Kč). Ceny za-
hrnují dvoulůžkové pokoje, veškerou dopravu včetně poplatků, 
3× večeři, vstupné (s výjimkou plavby za velrybami), spropitné 
místním průvodcům a řidičům, průvodce a pojištění proti úpadku. 
Cena nezahrnuje stravu (snídaně za příplatek 215 eur u nejdelší 
varianty).

Pokud chcete po upřesnění zájezdu obdržet další informace, 
zašlete mailem na ck.lenka@seznam.cz svůj požadavek 
s upřesněním, o kterou skupinu máte zájem. Nabídka již ne-
bude v Aktualitách znovu zveřejňována.

Čtvrtek 7. 5. 2009
Celý den strávíme v hlavním městě Slovinska Lublani: setkání 
se slovinskými kolegy (výklad o územním plánování ve Slovin-
sku a v Lublani), procházka městem, stavby od Plečnika, nábřeží 
s mosty, tržiště, hrad, pak osobní volno.

Pátek 8. 5. 2009
Ráno odjezd do Postojné, prohlídka jeskynního komplexu Postojn-
ska jama (prý nejhezčí jeskyně Evropy – cca 2 h), pak přejezd 
k zámku Miramare, který byl letním sídlem Habsburků, prohlídka 
parků i zámku s krásným výhledem na moře (cca 2 h), popojetí do 
Terstu, prohlídka tohoto pulsujícího města (nábřeží, Canal Grande, 
Corso, Piazza Italia, římské památky, Castello, katedrála atd. – 
cca 3,5 h) a po přejetí večerní procházka přímořským Koperem 
(opevněné staré město, hospůdky – cca 1,5 h). Po 21.30 h návrat 
do hotelu Emonec v Lublani.

Sobota 9. 5. 2009
Ráno odjezd do Julských Alp. Prohlídka hradu a města Bled 
s krásnými pohledy na jezero a Alpy (celkem cca 2,5 h). Pak pře-
jedeme na samý konec 12 km dlouhého údolí Vrata a popojdeme 
k chatě Aljažev dom sevřené podkovou hor u severní stěny Tri-

Studijní cesta do Slovinska ve dnech 6. až 10. 5. 2009
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glavu vysokého 2 864 m (možnost občerstvení a procházky – 
cca 1,5 h), cestou zpět zastavíme u vodopádu Peričnik, vystou-
páme až nahoru k jeho druhému stupni a po cestě projdeme mezi 
skalní stěnou a padajícími vodami (cca 1,5 h). Potom přejedeme 
do Kranjske Gory   nejznámějšího horského střediska ve Slovin-
sku, každoročního dějiště světového poháru ve slalomu, kde se 
kolem 16.15 h ubytujeme v apartmánech. Dál si každý bude moci 
vybrat mezi odpočinkem v tomto středisku nebo krátkým popoje-
tím do Planice k největšímu skokanskému můstku světa, odkud 
uděláme cca 2,5 h túru s převýšením jen 165 m na konec údolí 
Planica k chatě Dom v Tamarju (občerstvení, nesmírně fotoge-
nické místo), návrat do Kranjske Gory cca ve 20.00 h, volno (je 
zde i krytý bazén).

Neděle 10. 5. 2009
Přejezd domů si kolem poledne zpestříme prohlídkou rakouského 
Grazu (Štýrského Hradce) s hradem a parkem u něj, dómem, Lan-
dhausem, radnicí a návrším Schlossberg – cca 2,5 h. Příjezd do 
Brna je plánován kolem 18.30 h a do Prahy cca ve 21.45 h.

Cena včetně 19% DPH
8 340 Kč pro členy Asociace, kteří mají zaplacené členské pří-
spěvky, 8 840 Kč pro ostatní zájemce.
Cena zahrnuje autobusovou dopravu včetně všech poplatků, 3× 
ubytování ve hotelu Emonec** ve dvou nebo třílůžkovém pokoji 
s vlastním sociálním zařízením (jen 100 m od Prešernov Trgu, 
který je centrem Lublaně!), 1× v apartmánech Vitranc*** Kranj-
ska Gora (asi 7 min. od centra), 3× snídani (v apartmánech není 
snídaně, ale jejich součástí je kuchyňka), vstupné do Postojnske 
jamy, hradů v Lublani a Bledu a zámku Miramare, služby vedou-
cího zájezdu, pojištění CK proti úpadku. Pokud by někdo poža-
doval cenu bez vstupného, musí to výslovně poznamenat do při-
hlášky; cena se pak snižuje o 750 Kč.

Přihlášky 
Závazné přihlášky budou přijímány na mailové adrese ck.lenka@
seznam.cz nebo na adrese vedoucího zájezdu: Ing. Tomáš Skle-
nář, A. Kaliny 1354, 280 02 Kolín 5, tel. večer 321 724 135. Na 
základě závazné přihlášky bude vystavena faktura. Protože se 
předpokládá větší zájem, než je kapacita autobusu, rozhodujícím 
kriteriem pro zařazení do zájezdu bude datum obdržení přihlášky 
a podmínkou úhrada faktury ve lhůtě splatnosti. Přihláška je připo-
jena k Aktualitám (nutno vyplnit za každou osobu samostatně).

Stornovací poplatky
Při zrušení účasti ze strany klienta bude vrácena zaplacená částka 
snížená o stornovací poplatky: Zajistí-li si za sebe klient současně 
s odhlášením náhradu, storno poplatek si CK neúčtuje. Při od-
hlášení mezi 90. a 31. dnem před odjezdem činí storno poplatek 
20 % z ceny zájezdu, mezi 30. a 15. dnem 50 % z ceny zájezdu, 
mezi 14. a 3. dnem 75 % z ceny zájezdu a od druhého dne před 
odjezdem ztrácí klient nárok na vrácení náhrady. Totéž platí, jest-
liže se klient nedostaví ve stanovený čas k odjezdu nebo přeruší-li 
účast na zájezdu. Rozhodující pro účtování stornovacího poplatku 
je den doručení informace o zrušení účasti CK.

Fotografi e z míst, která jsou zařazena v programu zájezdu, jsou k nahlédnutí na 
http://www.lenkasklenarova.ic.cz. Zde přetiskujeme snímky těchto míst: Mira-
mare, Lublaň, Terst, Dom v Tamarju
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 Nové knihy 

The Phaidon Atlas of 21st Century 
World Architecture 
Phaidon, 2008. Anglicky. 824 s. ISBN: 
9780714848747. 
Nejobsáhlejší prezentace současné svě-
tové architektury představeuje více než ti-
síc architektonických projektů z 89 zemí. 
4 600 obrázků a 2 100 plánků přiblíží 
práce nejznámějších architektů a ateliérů 
jako např. Foster, Herzog & de Meuron, 
Piano, Calatrava, Holl, Siza, Hadid, Ro-
gers, Ando, Meier, MVRDV, Gehry, OMA, 
UN Studio a dalších. Jednotlivé projekty 
jsou členěny podle místa výstavby a účelu, 
a také prozrazují např. rozpočet stavby či 
investora. Rozdělení staveb podle typů 
užití (a příslušné označení zkratkou) a jejich 
počet v knize RES = Obytné budovy (340) 
– sídliště, bytová výstavba a rodinné domy 
/ CUL = Stavby pro kulturní využití (202) – 
umělecké galerie, ateliéry, umělecká cen-
tra, společenská centra, koncertní síně, 
kulturní centra, taneční studia, výstavní 
centra, knihovny, památníky, zahradní skle-
níky / COM = Komerční budovy (139) – 
zemědělské stavby, konferenční centra, 
výstaviště, továrny, developerské projekty 
pro smíšené využití, kancelářské budovy, 
výzkumná centra, restaurace, obchody 
a vinařské závody / EDU = Stavby určené 
pro výuku a vědu (119) – výzkumné ústavy, 
školy, bydlení pro studenty a univerzitní 
komplexy / GOV = Budovy sloužící státní 
správě (32) – velvyslanectví, vládní úřady, 
budovy soudů, parlamenty a radnice / REL 

= Sakrální stavby (45) – katedrály, hřbitovy, 
kaple, kostely, krematoria, stavby na pout-
ních místech, kláštery, mešity, synagogy, 
chrámy a církevní školy / TRA = Dopravní 
stavby (27) – letiště, lodní přístaviště, auto-
busová a vlaková nádraží, lanovky / PUB = 
Veřejné stavby (21) – požární stanice a ne-
mocnice / SPO = Sportovní stavby (31) – 
sportoviště, stadiony a plavecké bazény / 
TOU = Turistické stavby (42) – hotely a tu-
ristické atrakce / REC = Stavby pro rekre-
ační využití a zábavu (26) – parky, zábavná 
a odpočinková zařízení (lázně, kasina, 
kluby apod.) / INF = Veřejná infrastruktura 
(13) – mosty, silniční stavby, elektrárny, 
čerpací stanice a budovy určené k likvidaci 
či recyklaci odpadů.

JENKS, Mike – KOZAK, Daniel – TAKKA-
NON, Pattaranan. World Cities And Ur-
ban Form. Fragmented, Polycentric, 
Sustainable?

1. vyd. Routledge (Taylor & Francis), 2008. 
384 s. ISBN 13 9780415451864.
Kniha představuje nové výzkumy a nové 
teorie týkající se formy metropolitních re-
gionů ve vztahu k dosažení udržitelnosti. 
Základem jsou případové studie z Evropy, 
Asie i Severní Ameriky. Autoři především 
zkoumají napětí mezi vývojem polycentric-
kým a udržitelným a urbánní fragmentací, 
a to nejen ve fyzickém kontextu, ale v šir-
ších vztazích kulturních, sociálních a eko-
nomických.

GÖSSEL, Peter. The A-Z of Modern Ar-
chitecture, Volume 1–2.
1. vyd. Taschen, 2007. Anglicky. 2 svazky 

v kartonovém pouzdře. 1072 s. ISBN: 
9783822863138.
Architekti, skupiny, styly, školy, hnutí od 
18. do 21. století. 600 hesel, 5 200 ilu-
strací. Popis výzanmných prací, historický 
kontext, kresby, fotografi e, plány. 

BRENNER, Falko. 100 měst světa.
Praha: Slovart, 2008. 240 s. ISBN: 978-
80-7391-039-6.
Výpravná a bohatě 
ilustrovaná kniha, 
která nás zavede 
do největších 
metropolí a nej-
krásnějších měst 
a městeček naší 
planety. Čtenář 
se může nadýchat 
jejich atmosféry, 
projít se po jejich uličkách, obdivovat archi-
tekturu.

CUMBERLIDGE, Clare – MUSGRAVE, 
Lucy. Design and Landscape for Peo-
ple. New Approaches to Renewal. 
Thames & Hudson, 2007. ISBN 978-
0500342336. 
Distribuce Slovart.
Mohou architekti, 
designéři, krajináři 
a umělci přispět 
ke kvalitě života 
ve 20. století? 
A pokud ano, tak 
jaký je ten nejlepší 
způsob reagování na současné problémy? 
Řešit nedostatečnou infrastrukturu, kva-
litní bydlení a ducha komunity. Přes dvacet 
případových studií v této knize představuje 
obraz přístupů k těmto problémům v růz-
ných částech světa. Projekty často využí-
vají k dosažení maximálních efektů jen mi-
nimálních prostředků – ovšem s použitím 
velké dávky imaginace.

HENLEY, Simon. Architecture of Parking.
Thames & Hudson, 2007. 256 s. ISBN 
978-0500342374. Distribuce Slovart.
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První meziná-
rodní přehled 
důležitého, ale 
zatím opomíje-
ného typu bu-
dov – parkhausů. 
Je připomenuta 
i historie a vý-
znam tohoto typu 
domu. V dalších kapitolách jsou rozebrány 
hlavní jeho aspekty: pohledy a fasády, kon-
strukce, materiály, užití světla aj. Kniha zís-
kala cenu RIBA International Book Award 
2008.

DUFFKOVÁ, Jana – URBAN, Lukáš – 
DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního 
stylu.
1. vyd., Praha: Vydavatelství a nakladatel-
ství Aleš Čeněk, 2008. 240 s. ISBN 978-
80-7380-123-6.
Publikace nabízí přehled základních po-
znatků z relativně mladé aplikované disci-
plíny sociologie životního stylu. Jedná se 
o ucelený učební text, jenž je určen stu-
dentům humanitních oborů vysokých škol 
i všem zájemcům o problematiku aktuálních 
životněstylových trendů. Kniha je rozdělena 
do deseti tematických kapitol. Nepojme-
novaným cílem nacházejícím se mezi řádky 
se staly chuť a potřeba otřást zdánlivou sa-
mozřejmostí některých vývojových trendů 
současné společnosti, vyzvednout přínos 
kritické refl exe doby a motivovat čtenáře 
k autentickému přemýšlení o smyslu života.

ÚZ č. 677 Stavební zákon a vyhlášky, 
vyvlastnění, autorizované profese
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2008. 448 s. ISBN 
978-80-7208-693-1.
Soubor 19 předpisů zahrnuje úplné 
znění stavebního zákona po novele při-
jaté v červnu 2008 (včetně podrobného 
rejstříku), dále prováděcí vyhlášky ke sta-
vebnímu zákonu včetně nové vyhlášky 
upravující rozsah a obsah projektové do-
kumentace dopravních staveb. Dále toto 
číslo obsahuje zákon o vyvlastnění a kapi-
tolu věnující se autorizovaným profesím ve 
výstavbě s řadou změn účinných od 1. 7. 
2008.

KOČÍ, Roman. Zákon o pozemních ko-
munikacích s komentářem, provádě-
cími předpisy a vzory správních roz-
hodnutí.
1. vyd. Praha: Leges, 2008. 368 s. ISBN 
978-80-87212-02-8.

Komentář je zpracován podle stavu k 1. 5. 
2008. Ke každému ustanovení je připo-
jen podrobný výklad s odkazy na souvi-
sející právní předpisy, zejména na zákon 
o silničním provozu, a taktéž s odkazy na 
judikaturu. Výklad se věnuje i problema-
tickým pasážím zákona, u nichž se snaží 
nalézt výkladové a aplikační řešení. Sou-
částí knihy jsou vzory správních rozhod-
nutí, která silniční správní úřady vydávají na 
úseku silničního hospodářství. Pro druhé 
vydání byl komentář aktualizován a rozšířen 
o aktuální interpretační problémy, do textu 
byla vtělena nejnovější judikatura Nejvyš-
šího správního soudu, a na závěr byly do-
plněny nové vzory správních rozhodnutí. 
Publikace taktéž obsahuje změnu nařízení 
vlády o výši časových poplatků a o výši sa-
zeb mýtného za užívání určených pozem-
ních komunikací.

VAŘEKA, Josef – FROLEC, Václav. Li-
dová architektura.
2., přepracované vydání. Praha: Grada, 
2007. 428 stran. ISBN 978-80-247-
1204-8
Druhé, přepraco-
vané vydání zá-
kladní slovníkové 
encyklopedie, 
které podává vy-
čerpávající a sys-
tematicky utříděný 
pohled na české 
a slovenské lidové 
stavitelství. Autoři 
zachytili sumu technických, etnografi ckých 
a uměleckohistorických vědomostí o lidové 
architektuře. Kniha vychází z původního 
titulu, je aktualizována, doplněna o nová 
hesla, obrazový materiál a současnou lite-
raturu tak, aby zachycovala stav oboru na 
počátku 21. století. 

NOVOTNÝ, Pavel. Petrská čtvrť.
1. vyd. Praha: LIBRI, 2008. 512 s. ISBN 
978-80-7277-361-9.
Kniha popisuje vývoj a historii všech sou-
časných i zaniklých domů a objektů na 
území pražského Dolního Nového Města, 
které zatím nebylo podrobně a souhrnně 
zpracováno. Vedle urbanistického a ar-
chitektonického vývoje si kniha všímá ná-
rodnostních, politických a společenských 
změn v průběhu času a zmiňuje i řadu 
významných i méně významných osob-
ností, které jsou s touto částí Prahy spo-
jeny. Kniha autora, který v Petrské čtvrti 

žije téměř 60 let, 
je doplněna ob-
rázky a fotogra-
fi emi a obsahuje 
řadu nových faktů 
a historických 
paralel, z nichž 
mnohé překvapí 
čtenáře historické 
literatury, pra-
gensií i samotné 
obyvatele Petrské 
čtvrti.

KVÁŠOVÁ, Miroslava. Pelhřimov.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 232 s. ISBN 
978-80-7185-924-6.
Tento svazek z edice Zmizelé Čechy, Mo-
rava a Slezsko přináší zajímavou studii 
o architektonických proměnách města Pel-
hřimova. Autorka velmi detailně popisuje 
osudy jednotlivých staveb a postupně tak 
skládá obraz urbanistického vývoje ce-
lého Pelhřimova, města s bohatou historií. 
Knihu doprovází téměř sto šedesát unikát-
ních archivních fotografi í.

RAŠTICOVÁ, Blanka. Uherské Hradiště.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 167 s. ISBN 
978-80-7185-943-7.
V edici Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko 
tentokrát přinášíme pohled na proměny 
Uherského Hradiště. Autorky knihy ze-
vrubně a velmi čtivou formou líčí dějiny to-
hoto slováckého města od středověku až 
po události posledních desetiletí. Knihu 
doprovází soubor unikátních archivních fo-
tografi í, jež dokumentují, jak se Uherské 
Hradiště za poslední století proměnilo.

STUPKA, Josef. Kralupy nad Vltavou.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 204 s. ISBN 
978-80-7185-922-2.
Autor knihy Kralupy nad Vltavou z edice 
Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko se za-
měřil především na příběh obyvatel tohoto 
středočeského města. Kromě odborného 
zasvěcení do dějin a architektonických 
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proměn Kralup nad Vltavou můžeme knihu 
číst také jako dobrodružný příběh jednoho 
města, které v minulosti prožívalo okamžiky 
své slávy i úpadku a ponížení. Knihu dopro-
vází téměř sto čtyřicet unikátních archiv-
ních fotografi í.

VEVERKOVÁ, Irena. Kladno.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 224 s. ISBN 
978-80-7185-925-3.
Autorka v knize zachycuje proměny města 
Kladna zejména v posledních dvou stech 
letech, kdy se z malého středočeského 
městečka stalo významné průmyslové cen-
trum. Knihu doprovází unikátní archivní fo-
tografi e.

STAŇKOVÁ, Jaroslava a kol. Pražské 
zámky, zámečky a usedlosti.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 264 s. 
ISBN 978-80-200-1613-3.
Dílo, které zpra-
covává výsledky 
mnohaletého stu-
dia autorky, při-
náší cenné a ori-
ginální poznatky 
z práce s auten-
tickými prameny 
(zejména plánové 
historické doku-
mentace) i z te-
rénního výzkumu. 
Kniha čtenáře 
provede zámky a usedlostmi Prahy, včetně 
těch přestavěných nebo zaniklých, po kte-
rých se dnes dochovala často jen velmi 
poetická místní jména, jako Blaženka, 

Paťanka, Flajšnerka, Dobeška nebo Pa-
roubka.

PACHNER, Jaroslav. Střední Krušnohoří.
1. vyd. Praha: Paseka, 2008. 168 s. ISBN 
978-80-7185-942-0.
Kniha Střední Krušnohoří, která vychází 
v edici Zmizelé Čechy, vypráví o době, kdy 
v této horské oblasti žilo mnoho lidí, na 
každém vhodném místě se hledaly rudy, 
pálilo se zde dřevěné uhlí a těžilo dřevo pro 
sklárny, hutě a vápenky. „Ta krajina je ta-
jůplná. A přes svůj chlad přirůstá k srdci,“ 
říká o Krušnohoří Jaroslav Pachner, autor 
knihy. Text doprovází 176 unikátních foto-
grafi í zaniklých vesnic a zmizelých objektů, 
které podávají svědectví o geniu loci tohoto 
regionu.

ANDĚRA, Miloš. Národní parky Evropy.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 
2008. 976 s. ISBN 978-80-7391-162-1.
První kompletní přehled národních parků 
Evropy. Naprosto ojedinělé dílo celoev-
ropského významu. Základ tvoří ucelený 
přehled národních parků Evropy (celkem 
380 parků ve 33 zemích), prezentovaných 
podle významu a rozsahu. Parky jsou v en-
cyklopedii uspořádány podle států. Vlast-
nímu přehledu národních parků předchází 
úvodní kapitola, která nastiňuje historii 
a vývoj NP v Evropě. Součástí úvodní kapi-
toly je i přehledná mapa Evropy s vyznače-
ním všech NP.

Architekti SIAL
Praha: KANT, 2008. 228 s. ISBN: 978-
80-86970-79-0.
Kniha přináší přehled díla pětadvaceti ar-
chitektů legendárního libereckého ateliéru. 

Mezi dvěma kritickými úvahami docentky 
Školy architektury z Cambridge, USA Any 
Miljacki a profesora pražské Akademie vý-
tvarných umění Rostislava Šváchy najdete 
informace o autorství soutěžních návrhů, 
projektů a realizací i jejich ocenění. Po-
drobný výčet prací je oživen čtrnácti krát-
kými rozhovory.  

KLANTEN, R. – FEIREISS, Lucas. Strike 
a Pose. Eccentric Architecture and 
Spectacular Spaces. 
1. vyd. Die Gestalten Verlag (DGV), 2008. 
ISBN: 978-3-89955-225-6.
Kniha dokumen-
tuje nový extro-
vertní architek-
tonický jazyk. 
Představené iko-
nografi cky nabité 
kulisy a futuris-
tické prostory 
jsou hravé a ex-
perimentální. 
V knize najdete 
soukromé residence, školy, opery, muzea 
i interiéry. Nápadné struktury, výstřední 
formy a živé barvy překračují konvenční 
hranice. Text v angličtině. 

BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 112 s. 
ISBN 978-80-200-1656-0.
Objevná pojed-
nání Zygmunta 
Baumana o te-
kuté modernitě 
proměnila naše 
uvažování o sou-
časném světě. 
V této rozsahem 
nevelké knize au-
tor zkoumá zdroje 
endemické nejistoty, která utváří naše ži-
voty dnes, a zároveň čtenáři předkládá 
stručný a přístupný úvod do svého velmi 
originálního náhledu na život v naší „tekuté“ 
moderní době, který ve větším rozsahu 
propracoval již ve svých předchozích kni-
hách.

Kolektivizace venkova v Českosloven-
sku 1948–1960 a středoevropské sou-
vislosti.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 360 s. 
ISBN 978-80-7363-226-7.
Tématem sborníku je kolektivizace venkova 
v Československu, kterou vládnoucí Ko-
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munistická strana 
Československa 
prosadila podle 
radikálního so-
větského vzoru 
po únoru 1948. 
Mezi její tragické 
důsledky patřilo 
rozrušení historic-
kých, sociálních 
a majetkových va-
zeb venkovského 
obyvatelstva – nejviditelněji se projevilo 
takřka úplnou likvidací selského stavu. 
Autoři představují zvolené téma z různých 
úhlů, najdeme mezi nimi historiky, polito-
logy, sociology, ekonomy či ekology.

TOUŠEK, Václav – KUNC, Josef – VY-
STOUPIL, Jiří. Ekonomická a sociální 
geografi e.
1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatel-
ství Aleš Čeněk, 2008. 416 s. ISBN 978-
80-7380-114-4.
Předkládaná publikace vzešla ze spolu-
práce odborníků tří univerzitních pracovišť 
– Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity 
Palackého v Olomouci a Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích. Publikace je 
určena studentům vysokých škol regionál-
ního, ekonomického a sociálního zamě-
ření i širší odborné veřejnosti. Čtenáři by 
měli získat ucelený přehled o ekonomické 
a zčásti i sociální geografi i, jež se na širší 
ekonomickou část bezprostředně váže. Cí-
lem autorského kolektivu byla snaha o čtivý 
text, postavený na odborné erudici, pro 
názornost doplněný řadou jednoduchých 
vzorečků, tematických rámečků, schémat, 
tabulek, grafů a mapek.

BÁRTA, Miroslav – POKORNÝ Petr (eds.). 
Něco překrásného se končí. Kolapsy 
v přírodě a společnosti.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 256 s. 
ISBN 978-80-7363-197-0.
Tuto knihu společně napsalo čtrnáct před-
ních českých 
vědců nejrůz-
nějšího zamě-
ření – Miroslav 
Bárta, Václav Cí-
lek, Viktor Černý, 
Jiří Filip, Radan 
Haluzík, Ivan Ho-
ráček, Zdeněk 
Kratochvíl, An-
ton Markoš, Petr 

Meduna, Petr Pokorný, Jiří Sádlo, Franti-
šek Slanina, David Storch a Helena Štor-
chová. Pod pojem kolaps zahrnují řadu 
procesů, které mají sice odlišný substrát 
(lidské společnosti, dějinné éry, přírodní 
společenstva, myšlenkové systémy...), 
ale podobnou strukturální povahu a po-
dobné dynamické rysy. Dočteme se napří-
klad o tom, jak se život obrátil naruby kvůli 
kyslíku, o kolapsech v českém pravěku, 
o zániku Egyptské říše, o konci lesního 
prasete, či o lidových metaforách pádu ko-
munismu. Je to brikoláž nejrůznějších mě-
řítek a úhlů pohledu, které spojuje podivu-
hodná vnitřní spřízněnost.

SEDLÁK, Jan – Lukeš, Zdeněk. Praha 3 
– Urbanismus, architektura.
1. vyd. Praha: Argo, 2008. 249 s. ISBN 
978-80-7203-961-6.
Publikace je praktickým 
průvodcem po historii, 
urbanismu a architektuře 
celého území Prahy 3, 
tedy Žižkova spolu s částí 
Vinohrad. První část, je-
jímž autorem je architekt 
Jan Sedlák, se věnuje 
historii území a vývoji ur-
banismu městské části, hodnocení sou-
časného stavu i pokusu o pohled do bu-
doucího vývoje. Je doplněna o historické 
mapy a staré i současné fotografi e, plné 
specifi cké atmosféry zachycených míst. 
Druhý oddíl je klasickým průvodcem po 
architektuře obvodu od historika architek-
tury Zdeňka Lukeše, který v oblasti Žižkova 
a Vinohrad prováděl podrobné architekto-
nické průzkumy, zejména se zaměřením na 
architekturu 19. a 20. století, a objevil zde 
práce našich nejvýznamnějších architektů 
(Mocker, Fanta, Kotěra, Plečnik, Zázvorka, 
Havlíček, Hübschmann, Roškot, Kozák, 
Tyl, Krejcar aj.).

LAŠŤOVKOVI, Barbora a Marek. Plán 
Prahy a Vyšehradu na základě mapo-
vání stabilního katastru 1856.
1. vyd. Praha: Archiv hlavního města Prahy, 
2008. 232 s. ISBN 978-80-86852-20-1.
Předkládaný plán se skládá z 289 čtver-
cových karet. Společně ze vznikem Velké 
Prahy v roce 1920 byla zřízena Státní regu-
lační komise pro hl. m. Prahu a okolí, jejímž 
úkolem bylo vypracování územního plánu.

MĚKOTOVÁ, Jarmila. Principy v obecné 
a aplikované krajinné ekologii.

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2008. 192 s. ISBN 978-80-
244-1839-1.
Monografi e se zabývá obecnými ekologic-
kými principy a jejich promítnutím do oboru 
krajinné ekologie (základní témata - kra-
jina, krajinná ekologie jako věda, krajinná 
struktura a principy ekologického fungo-
vání a změny ekologických systémů). Text 
je doprovázen mnoha obrázky, fotogra-
fi emi a grafy. V závěrečné kapitole autorka 
představuje a popisuje přesah obecných 
krajinně ekologických principů do aplikova-
ných vědních oborů (ochrana přírody, kra-
jinné plánování, vodohospodářské a lesní 
plánování, ekologie obnovy aj.). Publikace 
přispívá k pochopení komplexního mana-
gementu činností člověka v krajině. Sou-
částí publikace je multimediální příloha na 
CD, která obsahuje 200 fotografi í odkazu-
jících na text.

KUČA, Karel. Města a městečka v Če-
chách, na Mo-
ravě a ve Slez-
sku Str-U (VII. 
díl).
1. vyd., Praha: LI-
BRI, 2008. 992 
s. ISBN 978-80-
7277-041-0.
Sedmý díl ency-
klopedie měst 
a městeček.

CÍLEK, Václav. Dýchat s ptáky.
1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 248 s. 
ISBN 978-80-7363-202-1.
Václav Cílek v této knize navazuje na pře-
dešlá díla, především na Krajiny vnitřní 
a vnější (2002, rozšířené vydání 2005) 
a Makom. Kniha míst (2004, rozšířené 
vydání 2007). Zabývá se znovu krajinou 
a místy, životním prostředím a klimatem. 
Dokonce se opatrně věnuje „popisu světa 
při velkém skoku dopředu, při kterém 
jsme se víc soustředili na výkon než na to, 
kam skáčeme...“ 
Knihu doplňují 
kromě fotogra-
fi í také ilustrace 
z pozůstalosti ma-
lířky Olgy Karlí-
kové, která třicet 
let poslouchala 
zpěv ptáků a sou-
středěně jej za-
znamenávala.
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Technické památky v Čechách, na Mo-
ravě a ve Slezsku I., A-G.
1. vyd. (dotisk) Praha: LIBRI, 2008. 624 s. 
ISBN 80-7277-043-8.
Více než 80členný 
kolektiv sestavil uni-
kátní encyklopedii, 
v níž jsou po delších 
úvodních statích, 
které představují 
dějiny jednotlivých 
technických oborů 
a oblastí u nás, za-
řazeny v abeced-
ním pořadí podle lokalit současné i mnohé 
dnes už zaniklé technické památky, ať již 
mají ofi ciálně tento statut, anebo ne. Text 
doprovázejí tabulky a velké množství do-
bových i současných foto a ilustrací. Další 
svazky přinesou jednak dokončení ency-
klopedického řazení památek podle lokalit, 
jednak seznam muzeí, expozic, skanzenů, 
ale i škol a učilišť (včetně zaniklých), slov-
níček osobností a také výkladový slovník 
termínů.

HODINA, Jaroslav a kol. Správní řízení ve 
výstavbě.
1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 
2008. 148 s. ISBN 978-80-87093-65-8.
Doporučený standard Správní řízení ve vý-
stavbě, metodická řada (DOS M 07.02) je 
druhým vydáním tohoto titulu které bylo 
vyvoláno přijetím nového správního řádu 
a stavebního zákona. Publikace sezna-
muje prostřednictvím vysvětlení vybraných 
pojmů a institutů správního řádu se zá-
klady správního řízení ve vazbě na obvyklé 
situace ve výstavbě. Pozornost věnuje 
zejména pojmům souvisejícím s nejfrek-
ventovanějšími řízeni stavebními úřadu, tj. 
řízením územním a stavebním. Vysvětluje 
mj. úlohu a postupy dotčených orgánů, ří-
zení s velkým počtem účastníků, opatření 
obecné povahy, ochranu před nečinností 
správního orgánu, odvolací a přezkumné ří-
zení, přerušení správního řízení, vykonatel-
nost rozhodnutí a další. Součástí publikace 
je úplné znění zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.

HINTZEN-BOHLEN, Brigitte. Řím.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 
2008. 626 s. ISBN 978-80-7391-061-7.
Již po staletí je Řím magnetem pro umě-
nímilovné návštěvníky. Umělecké poklady 
tří tisíciletí od slavných architektů, malířů 
a sochařů jsou příčinou jeho jedinečnosti. 

Významné pamětihodnosti jsou v této knize 
kompletně popsány a představeny v urba-
nistických souvislostech. Vedle 600 barev-
ných vyobrazení tu nejdete plánky města, 
půdorysy, časové tabulky a rozsáhlý do-
datek o umění a architektuře ve „věčném 
městě“. Roma aeterna, „věčné město“, 
svou nezměrnou nádherou a krásou okouz-
luje návštěvníky již po celá staletí. Tvář 
města formovala historie stará tři tisíce let, 
která učinila z Říma jedinečnou pokladnici 
evropského umění.

TOMAN, Petr. Krkonoše z letadla.
1. vyd. Svoboda nad Úpou: Ivana Toma-
nová – vydavatelství ZiTo, 2008. 180 s. 
ISBN 978-80-254-1942-7.
Jedná se o reprezentativní fotografi ckou 
publikaci známého krkonošského foto-
grafa Petra Tomana. Kniha obsahuje cel-
kem 210 fotografi í z toho 150 leteckých 
ve velikosti A3–A5. Mapuje Krkonoše od 
východu na západ ve všech ročních ob-
dobích. Letecké fotografi e jsou doplněny 
malými obrázky ze země, aby čtenář vi-
děl i rozdíl mezi pohledem pěšího turisty 
a pohledem z letadla. Texty jsou nejen po-
pisné, ale obsahují i zajímavosti z geolo-
gie, botaniky, historie nebo perličky vzta-
hující se k danému popisovanému obrazu. 
Autory textu jsou redaktoři časopisu Kr-
konoše a Jizerské hory: Radovan Vlček, 
Jiří Dvořák a Jiří Bašta. Podobná kniha tu 
ještě nikdy nebyla. Žádné pohoří v České 
republice nemá leteckou publikaci a do-
konce ani v Evropě by se mnoho podob-
ných nenašlo.

ŠPAČEK, Petr. Tak to bylo v Ústí.
1. vyd. Ústí nad Labem: Město Ústí nad La-
bem, 2008. 282 s. ISBN 978-80-86646-
25-1.
Barevné reprodukce historických pohled-
nic a fotografi í s odborným popisem.

ŠTÝS, Stanislav – VĚTVIČKA, Václav. 
Most v zeleném.
1. vyd. Most: Nakladatelství a knihkupec-
tví Hněvín, 2008. 256 s. ISBN 978-80-
86654-22-5.
Reprezentativní obrazová publikace, v níž 
fotograf Stanislav Štýs – světoznámý od-
borník na rekultivace – nabízí pohled na 
současný Most přes zeleň a rekultivované 
okolí. Zamyšlením o zeleném světě a pro-
měnách města Mostu do knihy přispěl bo-
tanik Václav Větvička. Anglické a německé 
překlady.

Umění a architektura Florencie.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 
2008. 528 s. ISBN 978-80-7391-109-6.
Florencie – pouze zde se nachází na tak 
omezeném prostoru tolik uměleckých děl 
prvořadého významu. Světoznámé obrazy 
od Leonarda da Vinciho, Botticelliho, Ca-
ravaggia a Raffaela, Michelangelův slavný 
David, skvostně vyzdobené fl orentské 
kostely Santa Maria Novella, San Lorenzo 
a Santa Croce s mimořádnými cykly fre-
sek a náhrobními kaplemi a v neposlední 
řadě mistrovská díla architektury, jakými 
jsou fl orentský Dóm, Giottova Campanilla 
a Baptisterium. Svými více než 500 mimo-
řádnými barevnými vyobrazeními zve tento 
svazek čtenáře na cestu časem uměleckou 
metropolí na řece Arno. Nabízí jedinečný 
umělecký dojem plný požitků zcela zvlášt-
ního druhu, jak pro fl orentské zasvěcence, 
tak pro ty, kteří se jimi chtějí stát.

100 přírodních divů světa.
1. vyd. Praha: V. Svojtka & Co., 2008. 224 
s. ISBN 978-80-7352-979-6.
100 výjimečných přírodních divů z celého 
světa naleznete v této publikaci – Matter-
horn, Vesuv, Bajkal, Fudži, Mrtvé moře, ko-
rálové útesy Zanzibaru, Údolí obrů a další 
úžasná místa. Každé z míst je doplněno po-
pisem a nádhernými barevnými fotografi emi.

JODIDIO, Philips. Architecture Now! V. 
Architektura dneška.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart – 
Dovoz a distribuce cizojazyčné literatury, 
2008. 576 s. ISBN 978-80-7391-088-4.
Pátý díl řady Architecture Now! z nakla-
datelství Taschen, dokumentující dílo 
nejavantgardnějších a nejvlivnějších sou-
časných architektů celého světa, u nás 
vychází jako první. Obsahuje nejen jména 
již proslulých i debutujících architektů, 
ale i řady designérů, protože se snaží za-
chytit probíhající proces, v němž architek-
tura a design splývají. Věnuje se i dalšímu 
směru vývoje, v němž se architektura šíří 
za zdi budov: architektuře krajiny. Jednot-
livé texty jsou uspořádány abecedně a uvá-
dějí nedávno rozběhnuté i zcela nové pro-
jekty, životopisy architektů, jejich kontaktní 
informace a webové stránky.

KOUCKÝ, Roman – MALÁ, Šárka – MA-
CHÁČEK, Jan – KOTALÍK, Jiří T. Úřad 
kreátora.
1. vyd. Praha: Zlatý řez, 2008. 84 s. ISBN 
978-80-87068-04-5.
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Kniha s provokujícím názvem Úřad kreá-
tora je shrnutím názorů Romana Kouckého, 
který patří mezi nejvýraznější osobnosti 
soudobé české architektury, na vztah sou-
časné architektury a památkové péče. Po 
mnohaletých zkušenostech s navrhováním 
staveb do historického prostředí i účasti 
v řadě odborných institucí Roman Koucký 
předkládá návrh možného řešení tohoto 
ožehavého problému. Navrhuje vytvoření 
Úřadu národního kulturního dědictví se 
dvěma „podúřady“, které pracovně nazývá 
konzervátor a kreátor. Úlohou konzervátora 
je defi novat hodnoty v určitém území a cestu 
k jejich zachování, úlohou kreátora je vyhle-
dávat potenciál území a podporovat vznik 
kvalitní současné architektonické vrstvy.

BARTOŠ, Štěpán. Ve víru modernosti. 
1. vyd. Pardubice: Nakladatelství Helios 
Jiří Razskazov, 2008. 211 s. ISBN 80-
85211-23-8.
Ő moderní architektuře Hradce Králové.

HLUBUČKOVÁ, H. T. a kol. Archeologie 
a stavaři.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze Česká technika – naklada-
telství ČVUT. 126 s. ISBN 978-80-01-
04154-3.
Na jaře roku 2008 byla v galerii NaCH na 
Fakultě stavební ČVUT v Praze realizována 
výstava, na které byly prezentovány jak vý-
sledky archeologického výzkumu v lokalitě 
Příšovice, tak i informace o archeologii jako 
takové. Další aktivity v rámci tohoto projektu 
pak směřovaly ke vzniku publikace, která 
by měla napomoci naší technické veřejnosti 
více proniknout do tajů archeologie.

ŠTÍPEK, Jan – PAROUBEK, Jan – PA-
PADOPOULOS, Angelos. Nauka o stav-
bách. Administrativní budovy.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-

nické v Praze Česká technika – nakladatel-
ství ČVUT, 2008. 127 s. ISBN 978-80-01-
04150-5.
Učební texty jsou určeny posluchačům Fa-
kulty architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze.

FLEKALOVÁ, Markéta a kol. Humna – 
Přechod sídla do krajiny.
1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a les-
nická univerzita v Brně, 2008. 77 s. ISBN 
978-80-7375-210-1.
Za humny, Jsou okraje sídel a krajiny okra-
jovou záležitostí?, Jak se žije na humnech, 
Humna jako vizitka obce – rekreační využití 
humen, Humna v právní úpravě, Struktury 
obecních humen včera a dnes...

HADRABOVÁ, Alena. Veřejná správa ži-
votního prostředí.
1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 
2008. 178 s. ISBN 978-80-245-1407-9.
Určeno studentům navazujícího magis-
terského studia Národohospodářské fa-
kulty VŠE v Praze na oborech Ekonomika 
a správa životního prostředí, na oborech 
zajišťovaných katedrou regionálních studií 
a na vedlejší specializaci Ekonomika život-
ního prostředí. Má však použití jak pro stu-
denty různých environmentálně orientova-
ných programů na jiných vysokých školách, 
tak pro studenty na oborech, které připra-
vují absolventy pro práci ve veřejné správě.

SCHNEIDER, Jiří – FIALOVÁ, Jitka – VY-
SKOT, Ilja. Krajinná rekreologie I.
1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a les-
nická univerzita v Brně, 2008. 141 s. ISBN 
978-80-7375-200-2.
Historie turistiky, rekreace a cestovního ru-
chu, Rekreologie, volný čas, rekreace, Re-
kreace ve volné krajině, rekreační utilizace 
prostředí...

VLČEK, Pavel. Dějiny architektury (neo)
klasicismu a 19. století.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze Česká technika – naklada-
telství ČVUT, 2008. 183 s. ISBN 978-80-
01-04231-1.
Učební texty jsou určeny pro posluchače 
Fakulty architektury ČVUT v Praze.

BINKA, Bohuslav. Environmentální 
etika.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2008. 160 s. ISBN 978-80-210-4594-1.

Autor ve své publikaci shrnuje několik pří-
stupů k enviromentální etice, jež nazývá 
„kritické koncepty“. V první části porov-
nává mezi sebou několik přístupů např. 
Edwarda E. Wilsona, Matta Ridleye, Jo-
sefa Šmajse, Juliana L. Simona či Václava 
Klause. V druhé části je čtenář seznámen 
s pestrou historii enviromentální etiky, 
přičemž představuje její nejvýznamnější 
proudy – environmentální etiku biocentric-
kou, ekocentrickou, antropocentrickou, 
hlubinněekologickou, sociálněekologic-
kou, zoocentrickou a teocentrickou.

Countryside – our world.
1. vyd. Praha: Česká zemědělská univer-
zita, 2008. 607 s. ISBN 978-80-213-
1851-9.
Sborník příspěvků mezinárodní konference 
Venkov je náš svět, Kutná Hora 2008.

ŠEVČÍK, Oldřich – BENEŠ, Ondřej. Archi-
tektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ 
v české architektuře 20. století.
1. vyd. Praha: Grada, 2008. 504 s. ISBN 
978-80-247-1372-4
První ucelenou stu-
dii o české architek-
tuře šedesátých let 
20. století přináší 
faktografi cky nabitá 
publikace. Zachy-
cuje všechny důle-
žité stavby a projekty 
z tohoto významného 
období a nabízí jejich 
interpretaci. Přechodné uvolnění poměrů 
umožnilo vznik staveb, které mnohdy sne-
sou srovnání s nejlepšími časy české archi-
tektury z doby meziválečné. Základ knihy 
tvoří teoretická studie zařazující českou ar-
chitekturu té doby do světového kontextu 
a zejm. chronologický přehled staveb pro-
jektovaných či postavených u nás během 
60. let. Vý-
znamnou po-
zornost věnují 
autoři také vý-
tvarnému zpra-
cování interiérů 
budov. Více 
než 1 300 fo-
tografi í, plánů 
a nákresů je 
atraktivní pro 
architekty i ši-
rokou obec 
čtenářů.
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 Členské příspěvky AUÚP ČR
Výše příspěvků na rok 2009:
700 Kč a 200 Kč studenti a důchodci, je-
jichž jediným příjmem je důchod.
Členský příspěvek uhraďte prosím nejpoz-
ději do 30. 6. 2009!
Platbu můžete provést:

přiloženou složenkou, 
bankovním převodem na účet vedený  
u Čes ké spořitelny Praha 1, který má  
číslo 1922930399/0800, 
výjimečně v hotovosti na jarním semináři. 

Pro snadnější identifi kaci platby uvádějte 
prosím variabilní symbol = vaše rodné 
číslo, specifi cký symbol = 2009.

Uhrazený členský příspěvek opravňuje 
k uplatnění sníženého poplatku na akce 
pořádané AUÚP ČR.
V případě, že neuhradíte příspěvek do 
konce kalendářního roku 2009, může 
Rada AUÚP dle článku III, odst. 6b Stanov 
po projednání zrušit členství.

Prosíme, zkontrolujte si, zda jste uhra-
dili příspěvek za rok 2008, i přes opa-
kované výzvy ho řada z vás dosud neu-
hradila!

 3. Kartografi cký den aneb Semi-
nář o moderním pojetí tematického 
mapování v geovědních oborech
se zaměřením na územní plánování.
Pořádá: Česká geografi cká společnost, 
sekce Kartografi e a geoinformatiky, Karto-
grafi cká společnost ČR, Česká asociace 
pro geoinformace, katedra geoinformatiky 
PřF Univerzity Palackého v Olomouci
Místo konání: Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 
26, 771 46 Olomouc, aula, 1. patro.
Program: 9.30 zahájení, 9.40–12.00 Vy-
zvané přednášky:
• prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., České 
vysoké učení technické v Praze,
• Mgr. Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hl. m. 
Prahy,
• RNDr. Jiří Hiess, Česká asociace pro 
geoinformace,
• Mgr. Zuzana Šťávová, Univerzita Palac-
kého v Olomouci,
• prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Mgr. Ja-
roslav Burian, Univerzita Palackého v Olo-
mouci.
12.00 Diskuse, 13.00 Ukončení.
Přihlášky: doc. RNDr. Jaromír Kaňok, 
CSc., Jaromir.Kanok@upol.cz; http://
www.geoinformatics.upol.cz/ext/CGS/

 Evropská velkoměsta mezi kon-
cem války světové a války studené
(1945–1989)
Pořádají: Archiv hlavního města Prahy, In-
stitut mezinárodních studií Fakulty sociál-
ních věd UK v Praze, Evropské město.
Přihlášky: do 15. 4. 2009, s přihláškami 
nutno zasílat abstrakta přednášek, účast-
nický poplatek se nevybírá.
Jednací jazyky: čeština, němčina, anglič-
tina. Délka příspěvku: 15–20 minut.
Termín konference: 6.–7. 10. 2009.
Místo konání: Clam-Gallasův palác, Praha.
Více na http://www.ahmp.cz.
Následky druhé světové války byly na vět-
šině evropských velkoměst dobře patrné. 
Jejich vyřešení a odstranění bylo úkolem 
přesahujícím jednu generaci. Přestože se 
poválečná desetiletí v různých částech ev-
ropského kontinentu vyvíjela odlišně, mů-
žeme najít také překvapivé paralely. Velko-
města na východě i na západě přicházela 
o své komunální podniky, nemovitosti, 
byla více vázána na státní fi nance než na 
výkony komunální sféry nebo s městem 
tradičně spojenými fi rmami. Proměny vel-
koměstské společnosti, způsobené ma-
sivní imigrací i emigrací, patří k metropo-
lím socialistické i nesocialistické Evropy… 

 LINKS Interna-
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nakladatelství Leading 
International Key Servi-
ces (distribuuje Slovart) 
má v portfoliu bohatou 
nabídku knih o archi-
tektuře a urbanismu. 
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