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Srdečně zveme na podzimní seminář Asociace. 

Seminář se koná 8. a 9. října 2009 
v Ostravě, Mamaison Hotel Imperial, Tyršova 6. 

Seminář pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR ve 
spolupráci s MMR ČR a VŠB – TU Ostrava, pod záštitou náměstka hejtmana 

Moravskoslezského kraje Ing. Jiřího Vzientka a náměstka primátora 
statutárního města Ostravy Ing. Zdeňka Trejbala, Ph.D.

MĚSTO, REGION A VELKÉ 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

mapy: www.atlas.cz

Téma připravované konference, 
která proběhne v Ostravě ve dnech 
8. a 9. října volně navazuje na konfe-
rence předešlé, ať už s tématem trans-
formace území, nebo suburbanizač-
ních procesů. Velké průmyslové zóny 
jsou fenoménem zejména porevoluční 
doby, kdy se výroba začala přesouvat 
východním směrem za levnější pra-
covní silou. Začaly vznikat rozsáhlé 
zóny buď jako samostatné čtvrti měst, 
nebo jako samostatné celky za hranicí 
sídel. Tento vpád do volné krajiny má 
své pozitivní, ale i výrazně negativní 
dopady do života regionů a utváření 
krajiny. 

Jak se k těmto problémům staví stát 
ve formě podpory podnikání a podpory 
vzniku dalších podobných záměrů, jak se 
mění orientace od zón na zelené louce 
směrem k přeměně již urbanizovaných, 
ale nevyužívaných ploch, tzv. brown-
fi elds, to bude předmětem obecné části 
konference. Protože se Česká republika 
orientovala ve velké míře na automobi-
lový průmysl, bude i velká část příspěvků 
věnována tomuto tématu, včetně srovnání 
podobných příkladů na území Slovenska 
a Polska. V neposlední řadě je třeba také 
věnovat pozornost možnostem nápravy 
devastace území jeho regenerací a re-
kultivací. I tímto okruhem otázek se bude 
konference zabývat. 
Za přípravný výbor ostravského setkání 
věříme, že zvolené téma je v současné 
době rozhodně aktuální a přinese mnoho 
nových poznatků v dané problematice. 
Zároveň se těšíme na Váš zájem a pří-
padné diskusní příspě vky, které přine-
sou zpestření do připravovaného pro-
gramu, který se stále ještě upřesňuje 
a dolaďuje. 
A na závěr snad jen pozvání na společen-
ský večer do Stodolní ulice, který odborný 
program završí jistě velmi fundovanou ne-
formální diskusí na dané téma v zajímavém 
prostředí, ale zejména přinese uvolnění 
a přátelské setkání tak, jak jme na ně zvyklí 
již po mnoho let. 

Za přípravný výbor
Petr Durdík

Imperial
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Předběžný program semináře

čtvrtek 8. 10. 2009
  9.00 – 10.00 Prezence
 10.00 – 12.20 Zahájení, úvod
    Představení regionu a města Ostravy
 12.20 – 14.00 Polední přestávka
 14.00 – 15.30 Průmyslové zóny v ČR, problematika brownfi elds
 16.00 – 17.30 Příklady průmyslových zón
 17.45 – 18.45 Výroční shromáždění AUÚP ČR
 od 20.00  Společenský večer (Stodolní ulice)

pátek 24. 4. 2009
  9.00  –  10.30 Konkrétní příklady, diskuse
 10.30  –  10.45 Závěr semináře
 od 11.00  Exkurze (podle aktuální nabídky)

Případné náměty na diskusní příspěvky a přihlášky do diskuse zasílejte na adresu 
Petra Durdíka: durdik@volny.cz.
Upřesněný program obdrží účastníci u prezence, bude také k dispozici na 
www.urbanismus.cz.

Město, region a velké průmyslové zóny

Organizační informace

1. Závaznou přihlášku spolu s kopií do-
kladu o platbě účastnického poplatku za-
šlete nejpozději do 18. 9. 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.)
Vzhledem k tomu, že nejsme plátci DPH, 
nemůžeme vystavovat daňové doklady.

5. V případě vyčerpání kapacity sálu bude 
brán zřetel na pořadí došlých přihlášek 
a plateb – budete obratem vyrozuměni 
(v přihlášce uveďte telefonický nebo emai-
lový kontakt) a platba Vám bude vrácena.

6. Ubytování si účastníci zajišťují sami. Nej-
jednodušší je využít hotel Imperial, kde se 
seminář uskuteční, není-li cena překážkou.

7. Parkování je možné především u hotelů 
pro hosty, další pak na mapových webech.

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.

Ubytování v Ostravě
Možností ubytování jsou ve městě velikosti 
Ostravy pochopitelně spousty. Ze stránek 
http://www.ostrava.cz přebíráme adre-
sář hotelů (název, kvalita, adresa, telefon, 
web). Naleznete tam i penziony, hotelové 
domy a ubytovny. Hledat můžete také na 
adrese www.ostravainfo.cz.
Ubytování také poskytují studentské ko-
leje: Koleje VŠB-TU Ostrava, Studentská 
1770, 708 32 Ostrava-Poruba, tel. 596 
996 155 (114), www.vsb.cz.

Clarion Congress Hotel Ostrava**** Zkrácená 2703, 596 
702 111, www.atom.cz / Hotel Akord*** Náměstí SNP 
1, 596 762 511, www.dk-akord.cz/cz/page-hotel / 
Hotel Aron**** Lidická 22, 596 612 495, www.hotel-
aron.cz / Hotel Best*** Keltičkova 60, 596 242 050, 
www.hotel-best.com / Hotel Bonum*** Masná 6, 596 
114 050, www.hotel-bonum.cz / Hotel Brioni*** Sto-
dolní 8, 596 500 000, www.hotelbrioni.cz / Hotel City 
Ostrava*** Macharova 16, 596 134 090, www.ho-
telcity-ostrava.cz / Hotel Elmontex Edisonova 88, 596 
780 778 / Hotel Ferdinand*** Vrbka 29, 596 942 777, 
www.arealferdinand.cz / Hotel Garni*** Na Bunčáku 
2, 596 242 247, www.garnihotel.cz / Hotel Harmony 
Club*** 28. října 170, 596 652 111, www.harmo-
nyclub.cz / Hotel Isora*** Antošovická 11, 596 239 
502, www.hotel-isora.com / Hotel Jan Maria**** Slí-
vova 1946/7, 595 245 111, www.jan-maria.cz / Hotel 
Kovák Vratimovská 142, 596 238 207, www.mittal-
steelostrava.cz / Hotel Maria*** Přívozská 23, 596 
110 676, www.hotel-maria.cz / Hotel Max*** Nádražní 
186, 595 136 790, www.hotelmax-ostrava.com / 
Hotel Metropol*** Jaklovecká 8, 596 243 399, www.
hotel-metropol.cz-ubytovani.eu/Ostrava.htm / Hotel 
Mexiko*** Bohumínská 37, 596 629 695, www.hotel-
mexiko.cz / Hotel Na Kafkové*** Kafkova 15, 739 074 
333, www.hotel.nakafkove.cz / Hotel Nikolas*** Ná-
dražní 124, 596 134 000, www.nikolas.cz / Hotel Pa-
lác Elektra*** Umělecká 305/1, 595 133 644, www.
palac-elektra.cz / Hotel Paradise*** 28. října 272, 596 
626 497, www.hotel-paradise.cz / Hotel Park Inn Os-
trava**** Hornopolní 42, 595 195 000, www.ostrava.
parkinn.cz / Hotel Puls*** Ruská 3077/135, 596 790 
611, www.arena-vitkovice.cz / Hotel Ruby Blue**** 
Stodolní 11, 597 609 111, www.rubyblue.cz / Hotel 
Safari*** Bohumínská 67, 777 200 564, www.hotel-
safari.cz / Hotel Sport Club*** Čkalovova 20, 596 977 
314, www.sareza.cz / Hotel Taurus Těšínská 260, 
739 035 842, www.hotel-taurus.cz / Hotel Trio*** 
Pobialova 10, 596 111 247, www.hotel-trio.cz / Hotel 
Veronika** Mírové náměstí 3d, 596 664 001, www.
hotelveronika.cz / Hotel Vista*** Kpt. Vajdy 2, 597 
221 111, www.hotelvista.cz / Hotel Zlatá cihla*** Ci-
helní 109, 596 613 284, www.zlata-cihla.cz / MaMai-
son Imperial Hotel Ostrava**** Tyršova 6, 599 099 099, 
www.imperial.cz / Zámek Zábřeh**** U Zámku 42/1, 
554 819 411, www.zamek-zabreh.cz 
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Ostrava: exkurze
Páteční program semináře bude končit na-
tolik včas, aby zbylo dostatek času na or-
ganizované exkurze nebo indivudiální pro-
hlídku města. 
Místní spoluorganizátoři nabízejí hned ně-
kolik exkurzí:
  Hornické muzeum v Petřkovicích
  Dolní oblast Vítkovic (tedy areál vysokých 
pecí a doprovodných provozů)

  Závod Hyundai Nošovice
V přihlášce na seminář uveďte prosím, kte-
rou z exkurzí hodláte absolvovat. Podle pro-
jeveného zájmu sestaví organizátoři přesný 
itinerář, zajistí potřebné autobusy atd. Bude-
li zájem velký, bude na některá místo i více 
turnusů, a tak je možné, že se bude dát stih-
nout i více exkurzí na různá místa za sebou. 
Defi nitivní přihlášky se budou vyřizovat až 
v Ostravě, nicméně už tyto budeme brát 
s velkou mírou závaznosti.

Dolní oblast 
Vítkovic
Zatímco chystáme seminář v Ostravě 
a návaznou exkurzi do Dolní oblasti Vít-
kovic, objevily se v Hospodářských no-
vinách titulky: Hradní architekt oživí os-
travské ocelové město. Josef Pleskot 
zpracovává studie na oživení průmyslo-
vých vítkovických objektů. Má tam mj. 
vzniknout kongresové centrum (a to už 
do roku 2013, s využitím evropských do-
tací, projekt má stát půl miliardy korun) – 
možná na některé příští konferenci Aso-
ciace budeme porovnávat fotky z archivu, 
datované říjnem 2009, s novou realitou. 
Na otázku, jestli kreslí jen jednotlivé ob-
jekty, arch. Pleskot odpověděl: „Uva-
žujeme o funkcích celého areálu. Ten 
dnes působí jako samostatná enkláva, 
vytržená ze samotného města. My ale 
tvrdíme, že se celá průmyslová památka 
dá chápat jako součást centrální oblasti 
Ostravy. Propojením města a Vítkovic 
může vzniknout unikátní území, které 
poskytne řadu možností využití, význam-
ných pro město i celý region.“ 

Vizualizace plynojemu / Nejdál je zatím plán na 
stavbu kongresového, kulturního a společenského 
centra v obřím plynojemu z roku 1921. Nádrž slou-
žila k uskladnění až 50 tisíc kubíků vysokopecního 
plynu. Objekt má průměr přes 70 metrů, výšku přes 
30 metrů. Uvnitř je k dispozici přes 110 metrů čtve-

rečných volného prostoru, do něhož bude zasazena 
nová budova / převzato ze stránek www.ihned.cz

Tvůrci programu se opět vynasnažili nabíd-
nout přítomným pohledy na hlavní téma ze 
všech možných stran: od trendů celore-
publikových, ba dokonce od mezinárod-
ního srovnání, přes zkušenosti Prahy a je-
jího okolí, po další města a suburbanizací 
„postižené“ vsi, ale také pohledy očima 
různých profesí. 
První programový blok ale tradičně patřil 
městu hostitelskému. Účastníky semináře 
přivítal starosta města Jiří Besser, který 
připomněl historii královského města, jež 
se přerodilo v město moderní, které je 
podle srovnání 71 českých a moravských 
měst provedeného v Lidových novinách 
(26. února 2008) městem, kde se žije 
úplně nejlépe – jak se neopomněl pan sta-
rosta pochlubit.
Místostarosta Tomáš Havel konkretizoval 
prezentaci Berouna. Od historie se dostal 
až do žhavé současnosti, jmenoval mnohé 
z projektů doby nedávné i věci chystané: 
obnova po povodních, nová lávka, novo-

Suburbanizace v Berouně
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR má činnost bohatou, ale pravi-
delné semináře jsou aktivitou nejvíce ocenění hodnou. Jednak je možné dobrou 
formou reagovat na aktuální témata, s nimiž se český urbanismus a územní pláno-
vání potýkají, jednak jde o významné společenské setkání nejen členů Asociace, 
a to ještě pokaždé na jiném místě republiky.
Suburbanizace byla tématem semináře, který se konal 23. a 24. dubna 2009. 
Suburbanizační jevy se pochopitelně nejvíce týkají velkých měst, Prahy obzvláště, 
a tak docela ladilo s tématem, že se hostitelských funkcí ujal středočeský Beroun, 
město velmi atraktivní přírodou, dosahem ke kapacitním dopravním tahům, vzdá-
leností od Prahy a ostatně i novou obytnou výstavbou, která určitě i mnohé obyva-
tele Prahy nalákala k opuštění hlavního města.

stavba Havlíčkovy ulice, cyklostrasy, Ti-
psport, Palouček atd. Z dnešních 18,5 tis. 
obyvatel by město mohlo dosáhnout až 30 
tisíc. Není dynamika rozvoje až příliš od-
vážná?
Berounskem (tedy územím obce s rozší-
řenou působností) se poté zabýval archi-
tekt Pavel Koubek. Popisoval, diagnosti-
koval a doporučoval. Popisoval podmínky 
Berounska (geografi e, infrastruktura atp.), 
které jsou pro bydlení atraktivní, a tak ve-
dou k migraci nových obyvatel. Diagnos-
tikoval problém: přílivu počtu obyvatel ne-
odpovídá nabídka pracovních příležitostí, 
a tak se město stává zvláštní strukturou, 
jakýmsi předměstím. Doporučoval proto 
podporovat rozvoj pracovních příležitostí, 
dbát o kvalitu vybavenosti a chránit území 
před nekoordinovaným růstem, k němuž 
už tu a tam dochází. Zasáhnout do území 
umějí sehrané týmy developerů a hostují-
cích pořizovatelů změn územních plánů do-
cela dobře.   
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Smrští tabulek a dat nás zasáhl geograf 
Jan Mülller. Jejich tématem byla statis-
tika obyvatel a bydlení, tedy výstavby no-
vých bytů. Připomněl ještě poměry před 
rokem 1990, kdy byly určité regiony pre-
ferovány, tak aby poměry mezi okresy byly 
nivelizovány. V rámci okresů pak dochá-
zelo ke koncentraci – venkov byl vysáván 
ve prospěch měst. Mocným nástrojem byla 
komplexní bytová výstavba. Ve výstavbě 
bytů dominovala 70. léta: v roce 1975 se 
postavilo 100 tisíc nových bytů. Tako-
vých objemů se nyní nedosahuje, v loň-
ském roce bylo dokončeno 38 tisíc nových 
bytů, přičemž minimum bylo zaznamenáno 
v roce 1995 – 13 tisíc bytů. Podrobně pak 
identifi koval trendy po roce 1990 v růstu 
a úbytcích obyvatel, jejich distribuci v území 
a v bytové výstavbě. V počtu obyvatel se re-
publika polarizuje: Morava vykazuje úbytky, 
západ republiky má lepší vývoj. I ve vztahu 
město–venkov jsou vysledovatelné změny: 
do roku 1995 města narůstala a v obcích 
obyvatel ubývalo, pak začala města stag-
novat, zatímco obce rostly. A některé obce 
rostou vskutku závratně, např. Květnice je 
typickou představitelkou suburbanizace 
(106 bytů na 1 000 obyvatel) a jiné obce 
zase ukázkou spekulativní výstavby, často 
začaté a nedokončené, nebo dokončené, 
ale neprodané, neobydlené (Špindlerův 
Mlýn, Železná Ruda). A jakou výstavbu po-
važuje Jan Müller za přiměřenou k tomu, 
aby počet obyvatel neklesal? Tři byty na ti-
síc obyvatel a rok. 
Porovnání sídelní struktury metropolitních 
regionů Prahy, Vídně a Mnichova si vytkl 
za cíl Milan Körner. Srovnávání pochopi-
telně obtížné. Každá země, každé město 
prošlo jinou minulostí, má jiné charakteris-
tiky administrativní, geografi cké aj. A tak 
například Praha se dosti odlišuje nízkou 
hustotou obyvatel, zabírá velké území. 
Na obě zahraniční města také nemá eko-
nomickou výkonností (162 %, EU = 100 %; 
i když Vídeň nemá náskok velký: 166 %; 
Mnichov 224 %). Odlišná je i sídelní struk-
tura regionů měst. Jen Praha má v zázemí 
sedmdesátitisícové město, Mnichov 65 
obcí, bývalých historických měst, odlišnost 
Vídně je dána geografi í (rozsáhlé přírodní 
plochy). Jakým demografi ckým vývojem 
prochází zázemí těchto tří měst a jaké sub-
urbanizační tendence jsou v nich patrné se 
jistě dočteme ve sborníku. Zatím nás musí 
uspokojit vzpomínka na promítané příklady 
zvěrstev v okolí těchto měst, selhávají i za-
hraniční úřady a urbanisté. 

Myšlenku, jak trasy S-Bahnu na sebe vá-
žou obyvatele i ekonomické aktivity, kterou 
pronesl Milan Körner, dále rozvíjel Ivan 
Lejčar. Dokládal, že příměstská železnice 
představuje důležitou součást rozvoje re-
gionů. Už od 70. let se velká zahraniční 
města začala intenzivně starat o železniční 
infrastrukturu. Představil řešení mnoha 
velkých, zejména německých měst a je-
jich průjezdné modely železnice, která se 
prokopanými tunely dostává až do samých 
center měst. Ostatně i úvahy o budouc-
nosti pražských železnic se nesou v po-
dobném duchu – nové tunely, nové za-
stávky.
Po tomto úvodním bloku už jsme – s vý-
jimkou návštěvy Bratislavy – zůstali doma, 
tedy v České republice a jejích suburbán-
ních problémů.
Vztah mezi rozvojem bydlení a ekonomic-
kých aktivit se pokusil odhalit geograf 
a statistik Jiří Jedlička. O bydlení existují 
dostupná data – výkazy, výběrová šetření 
a zejména cenzus, tedy sčítání lidu, domů 
a bytů, je základním zdrojem územně di-
ferencovaných dat až do podrobnosti 
sčítacích obvodů a praktičtějších základ-
ních sídelních jednotek (příští cenzus v r. 
2011 bude patrně poslední, pak budou 
statistická data zjišťována a udržována ji-
nými způsoby). Z dat lze pak zjistit mnohé 
(počty nových bytů v území, podíl rodin-
ných a bytových domů), odrazí se v nich 
také vliv různých motivačních nástrojů (vliv 
hypoték na nárůst výstavby po r. 2003). 
S ekonomickými aktivitami je to obtížnější, 
obdobné tabulky a grafy jako u bydlení 
předvést nelze: data nejsou a některé vý-
kazy, jež by mohly být užitečné, nejsou ve-
řejnosti přístupné. Hlavní trendy jsou však 
zřejmé: rychlé a velké přesuny zaměstna-
nosti mezi sektory, odliv z priméru a sekun-
déru (udržovaného však rozvojem auto-
mobilové výroby) do terciéru. A jak souvisí 
rozvoj bydlení s rozvojem pracovních pří-
ležitostí? Poměrně slabě, ale přece: nové 
bydlení generuje pracovní příležitosti jen 
ve službách, nové pracovní příležitosti 
rozvoj bydlení podporují (Mladá Boleslav, 
Kolín), útlum pracovních příležitostí vede 
k vyjížďce a redistribuci obyvatel (Kladno, 
Příbram, Neratovice). Lokalizační faktory 
bydlení jsou často nahodilé a zcela ojedi-
něle doprovázené prognózou občanské vy-
bavenosti. Lokalizační faktory nerezidenční 
výstavby bývají sofi stikované, ale i velmi 
diletantské a pro výběr staveniště jsou nej-
důležitější tři věci: lokalita, lokalita, lokalita.

Vladimír Mackovič nás od demogra-
fi í a ekonomik odvedl do krajiny a přírody. 
Žádného regeneračního odpočinutí jsme 
se však nedočkali, protože se soustře-
dil na ty složky životního prostředí, které 
jsou lidskou rozpínavostí nejvíce ohro-
ženy: na vodní režim (ovlivnění sítě vodních 
toků, zvětšování rozsahu nepropustných 
ploch), na zemědělský půdní fond (který, 
třebaže klesá jeho produkční funkce, má 
i významy jiné – vodní retence, rekreační 
a „volný“ prostor apod.), přírodní společen-
stva (včetně ploch chráněných a součástí 
ÚSES). Mnohé problémy jsou řešitelné 
prostřednictvím územněplánovací doku-
mentace, ale zrovna v této oblasti se ne-
gativně projevuje „dlouhý krok“ mezi ÚPD 
obce a kraje. Obrázků, jichž jsme se ne-
dočkali při prezentaci, se určitě nabažíme 
ve sborníku.
Konečně došlo na suburbanizaci a Prahu. 
Kateřina Szentesiová nás zprvu zavedla 
do historie, kdy probíhaly i jiné procesy, 
např. reurbanizace, když při rozšiřování 
města byla pohlcována suburbia. Pak se 
ale věnovala současnosti, a to zejména 
ve vztahu k novému územnímu plánu. 
Rozlišovala mezi suburbanizací vnitřní (tý-
kající se vnějších částí Prahy, kde hrozí 
velký nárůst bydlení, fragmentace struk-
tury, nedostatečná veřejná infrastruktrura, 
výstavba může mít dopad i na panorama 
města) a vnější (jež znamená rapidní ná-
růst dopravní zátěže, přičemž chybí místa 
v systému park & ride /13 tis. v plánu, re-
alitou jsou 3 tis./, dopad na krajinu, vzda-
lování prostoru pro rekreaci atd.). Nový 
územní plán se snaží zmírnit zmíněné ne-
gativní dopady – je snížen rozsah zasta-
vitelných ploch, dbá se o reurbanizaci 
brownfi elds, zahrnuje koncepci zeleného 
pásu, akcentuje železniční dopravu a sys-
tém park & ride. 
Mimořádnou lokalitu pro bydlení v okolí 
Prahy, jíž jsou Průhonice, představili archi-
tekt Zdeněk Kindl a starostka Hana Boro-
vičková. Na to, jak je poloha obce opravdu 
jedinečná (D1, komerční zóna, zámecký 
park, dendrologická zahrada), byl rozvoj 
obce poměrně pomalý, dlouhodobý – a re-
gulovaný: jednak nové čtvrtě měly přede-
psány přesné regulativy, které i některé 
investory odradily (většinou zákaz bytových 
domů, výška objektů, procento zastavění 
a zeleně), a navíc se investoři prostřednic-
tvím „připojovacích poplatků“ podíleli na fi -
nancování veřejné infrastruktury (obdoba 
dnešní plánovací smlouvy). Důsledky sub-
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urbanizace zažívají Průhonice jak pozitivně 
(infrastruktura včetně veřejných prostran-
ství, hospodářský pilíř), tak negativně (do-
prava, úbytek ZPF).
S heslem „Denně trocha urbanismu ne-
zaškodí organismu“ nabídl Bohumil Ko-
váč pohled na Bratislavu jako na region, 
na město usazené na pomezí několika 
států, několika kultur a také v zajímavé to-
pografi cké konfi guraci, na podmínky, které 
rozvoj podporovaly, ale také ho omezo-
valy (území Rakouska kupř. neumožňo-
valo uzavřít okružní systém). Provedl nás 
dokumenty, které řešily rozvoj Bratislavy 
od roku 1914 až po současnou koncepci 
územního rozvoje Slovenska a územní plán 
VÚC bratislavského regionu.
Suburbanizace dalšího velkého města, 
Brna, byla tématem příspěvků, jež před-
nesly architektka Eva Hamrlová a dopravní 
specialistka Marie Wichsová. E. Hamrlová 
připomněla územní prognózu Jihomorav-
ského kraje, která obsahuje modely struk-
tury osídlení, tedy vlastně varianty subur-
banizace města, resp. jeho okolí, a která 
se přiklonila k modelu „řízené suburbani-
zace“. V současné době se také zpraco-
vává územní studie aglomeračních vazeb 
města Brna a jeho okolí. Suburbanizační 
tendence se projevují zejména v okruhu 
13–20 km od městského okruhu. Projevuje 
se silná závislost na individuální automobi-
lové dopravě. Jejími parametry se zabývala 
M. Wichsová, jež se podílí na zpracování zá-
sad územního rozvoje. Rozebrala intenzity 
dopravy a její vstupy do města, defi novala 
silné aglomerační vazby a zajímaly ji také zá-
měry rozvoje až celorepublikové silniční sítě 
ve vztahu k brněnskému regionu. 
Martina Stuchlíková si vzala na mušku 
hned dvě velká města – Pardubice a Hra-
dec Králové, která přebývají v zajímavé 
symbióze. Není obvyklá taková blízkost 
a dostupnost dvou velkých krajských měst. 
Pardubice jsou více zaměřeny na sekundér 
a Hradec Králové na terciér a není výjim-
kou vzájemná vyjížďka za prací. Vedle dat 
o městech samotných se nám dostalo sta-
tistických údajů také o území ležícím mezi 
městy, které se vyznačují silnou bytovou 
výstavbou (přes 15 bytů na 1 000 obyvatel 
za rok). Průměrný věk v nich klesá, neboť 
se přistěhovávají především rodiny s dětmi 
a podstatný díl mezi migranty představují 
lidé s vysokoškolským vzděláním (24 % 
oproti průměru 9 % v české populaci). Sub-
urbanizační tendence budou zde postupně 
zpomalovat své tempo.

Vladimír Soukeník, jehož tématem byly 
ekonomické aspekty suburbanizace, nás 
přišel přesvědčit, že proces suburbani-
zace je naprosto normální a že developer 
není žádná ďábelská postava ani mamo-
nář, že jen pomáhá ukojit určité potřeby 
(poptávku ovšem nevytváří on). A pocho-
pitelně se stará o investiční a provozní 
náklady (ve středně velkém sídle jich je 
60 % alokováno do bydlení, 25 % do vy-

bavenosti a 15 % do dopravní a technické 
infrastruktury; roční náklady na provoz 
a amortizaci ve vztahu k nákladům in-
vestičním činí kolem 4–5 % u obytných 
souborů až po 20–35 % u dopravní in-
frastruktury, která je v tomto směru nej-
nákladnější). Z fi nančního hlediska je pro 
developera pochopitelně výhodně expan-
dovat do suburbánních prostorů, zejména 
v zázemí Prahy.

V prostředí města, o které je zájem, se sešli urbanisté, projektanti i pořizovatelé a další odborníci, kteří měli 
zájem o téma suburbanizace (snímky Zuzana Hrochová a Zdeněk Černý)
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Igor Klajmon mohl Soukeníkův příspě-
vek chápat jako teoretický úvod pro svůj 
praktický pohled developera na suburbani-
zační procesy. Předvedl, z čeho je vlastně 
tvořen náklad na prodejní cenu 1 m2 bytu 
a že když se například někde nabízí 100 
tis. m2 pozemků k zástavbě a územní plán 
požaduje 80 % pro zeleň, je jedinou ces-
tou jen úprava koefi cientu zeleně nebo 
změna územního plánu. Změna územních 
plánů, které situaci spíše komplikují, často 
bývá jediným možným krokem, jak vůbec 
k výstavbě směřovat: územní plány větši-
nou ignorují majetkové poměry, obsahují 
příliš svazujících regulativů, jsou přeurčité, 
jsou předmětem rozporuplných výkladů. 
Dalšími problémy, s nimiž se developři po-
týkají, jsou fi nancování sociální infrastruk-
tury, požadavky hygieny, nejednoznačnost 
procesu EIA, propojenost státní správy 
a samosprávy, zneužívání územních plánů 
pro politické cíle. Snad bylo přílišnou nad-
sázkou zakončení, že za takové situace lze 
tak akorát zateplovat a natírat fasády.
Suburbánní obec Měšice, 15 km severový-
chodně od centra Prahy, se od roku 1991 
zvětšila o 50 % obyvatel. Krom rodinných 
domů přibyly i skladové areály. K tomuto 
poznání nás autorka územního plánu Dana 
Pokojová přivedla klopotně a po kompo-
zičním rozboru tamního zámeckého parku. 
Pravda, porovnala Měšice také s dalšími 
obcemi ve velikostní kategorii 1–2 tis. oby-
vatel, jež zaznamenaly průměrný nárůst 
počtu obyvatel o 36 % od roku 1992. Zato 
nabídla urbanistům některé závěry: klást 
důraz na zadání, nepodléhat všerůzným 
tlakům a při změně územního plánu nemě-
nit koncepci.
V mlýnici suburbanizace se octl Miroslav 
Tůma – a jsme tam prý s ním. Jsme těmi 
mleči, ale jsme i mleti. A asi nemáme moc 
na výběr: v Praze je draho, tak jdeme ji-
nam, ale tam nakonec bude taky draho, až 
se začne dodělávat infrastruktrura. Ještě 
že jsou možné změny územních plánů, 
na něž si mnozí stýskají, bez nichž by ale 
nebyla výstavba. A tak jsou projektanti ta-
kovou automatickou pračkou, jaké hadry 
a prášek se tam nasypou, tak se to vypere. 
Moc depresivní? A co teprve až ve sbor-
níku uvidíme fotky, na něž nedošlo – třeba 
toho, jak vedle komorních Holubic přistál 
dvoutisícový meteor.
Mnohem statečněji suburbanizační situaci 
nesou obce, jichž se týká. V Dolních 
Břežanech ovšem dokázali mlýnici 
suburbanizace zkrotit, jak demonstroval 

starosta Věslav Michalik. Co k tomu 
potřebovali? To, co v mnoha jiných obcích 
chybí: zodpovědnost, strategickou vizi, 
aktivitu, odvahu samosprávy, dobré 
urbanisty, pevnou oporu v zákonech, 
kvalitní územní plán, který jako právní 
dokument musí obstát u soudu (například 
už se objevují žaloby ohledně stavebních 
uzávěr nebo etapizací, jež jsou považovány 
za skrytou stavební uzávěru). A pak se 
cesta od „noclehárny“ k plnohodnotnému 
sídlu může podařit. Dobrý příklad toho, že 
kvalitní suburbia nejsou utopií.
Sociální geografové z Přírodovědecké fa-
kulty UK se tématem suburbanizace dlou-
hodobě zabývají. Něco lze vyvozovat ze 
statických dat, ale o změnách sociálního 
prostředí v zázemí Prahy je třeba se pře-
svědčit na místě. Martin Ouředníček 
a Petra Puldová reprezentují výzkumný 
tým, který terénním průzkumem, rozhovory 
s lidmi i se starosty mohli i některé trado-
vané mýty uvést na pravou míru. Proces 
suburbanizace se především týká mladých 
rodin s dětmi a lidí vzdělanějších, kteří vět-
šinou přicházejí z jádrového města. A co se 
zkoumalo: pocit izolovanosti, začleňování 
mezi starousedlíky, oživení v obcích, „ší-
lené matky“ jako hybatelky života v obcích, 
vzájemná znalost lidí v obcí a sousedské 
vazby vůbec atd. Kdo se chce dozvědět 
více, nechť zhlédne stránky www.suburba-
nizace.cz. (Webový portál www.suburba-
nizace.cz je určen pro široký okruh zá-
jemců o suburbánní rozvoj z řad odborné 
i laické veřejnosti. Cílem autorů webových 
stran je předat informace a zkušenosti 
s fenoménem suburbanizace v České 
republice, diskutovat problémy spojené 
se suburbánním rozvojem, uvádět dobré 
a špatné příklady nakládání s fyzickým 
i sociálním prostředím v zázemí českých 
měst. Ačkoliv jsou texty zpracovávány 
odborníky na výzkum tohoto procesu, 
je obsah webu věnován všem potenciál-
ním uživatelům suburbánního prostředí 
a důležitým hráčům, kteří mohou ovlivňo-
vat budoucí vývoj obcí v zázemí českých 
měst správným směrem.)
Obdobný přístup předvedli Petr Kláp-
ště, Miloš Říha a Eva Klápšťová, kteří 
se v obci Zlatníky-Hodkovice také vypra-
vili mezi obyvatele, aby zkoumali jejich 
postoje, názory a preference a posoudili 
možný průmět těchto zjištění do plánování. 
Záběr výzkumu byl široký (sociální vazby, 
příjmy, vzdělání, bydlení v sídle, krajina, 
doprava, vybavenost aj.) a porovnávaly 

se rozdíly mezi starousedlíky a novoused-
líky. A také se evidovaly náměty pro další 
rozvojové kroky (jako např. na vylepšení 
vybavenosti pro klubovou činnost nebo 
sportovní využití, případně na rekreační vy-
užití krajiny, jež zvláště požadovali novou-
sedlíci). Vyústěním byly generální úvahy 
o dalším směřování obce – chceme raději 
zůstat menší obcí a za vybaveností vyjíždět 
nebo se stát městem s dostatečnou vyba-
veností?
V navazující diskusi nejprve Jan Fibiger 
pozval k účasti na květnovou konferenci 
„Rozrůstání měst – řešení nebo problém?“ 
(Suburbanizace či nekontrolované rozrůs-
tání příměstských oblastí ovlivňuje okolí 
všech velkých měst v Evropě. Vytváří pro-
blémy v oblasti urbanistické, sociální, eko-
nomické. Konference chce ukázat pozitivní 
příklady řešení, návody a postupy zejména 
starostům malých obcí.) 
Poté Alena Mocová okomentovala své pos-
tery vystavené ve foyeru, v nichž grafi cky 
povedenou formou shrnula historii satelit-
ních a zahradních měst.
A pak už byl prostor, tak jako na závěr 
prvého dne, pro volnou debatu. Někdo 
možná očekával, že bude mít po semináři 
v problematice jasno. Jiní zase měli jasno 
v tom, že všechno je jinak, ale my nevíme 
jak. Další se postupně smiřují s tím, že 
umíme suburbanizační procesy a jejich dů-
sledky výborně analyzovat, ale nemáme 
nástroje, abychom je jako urbanisti ovliv-
ňovali: v zásadách územního rozvoje kres-
líme koridory infrastruktury, ale dynamiku 
územního rozvoje postihnout nedokážeme 
(nějaké koefi cienty, etapizace?), a územní 
plán už zase je příliš velkým detailem. Jiní 
nás zase přesvědčují, že netřeba házet 
fl intu do žita, že je třeba osvětově působit 
na zastupitele, nebýt jen pouhými kresliči. 
Někdo byl smutný, že se na suburbia pohlí-
želo převážně z přinejmenším regionálního 
nadhledu, málo se šlo „dovnitř“. Estetika 
taky jakoby zůstala stranou – jak se tam 
proboha mohou stěhovat převážně vyso-
koškoláci, neměli by snad vrátit diplomy? 
(Chápu, ale taky se je třeba smířit s tím, že 
novinami s nejvyšším nákladem je Blesk.) 
Ale ten nadhled dat a statistik spolu s po-
hledem do zahraničí ukazuje, že jde o pro-
cesy úplně normální. Je třeba se zabývat 
tím, co jako urbanisti dělat můžeme, po-
chopit mezioborovost naší profese i všech 
dějů, jimiž se zabýváme, a zevšeobecňovat 
třebas i jen po malých porcích.

Zdeněk Černý
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Zájezd do Slovinska proběhl ve spolu-
práci se slovinským spolkem urbanistů 
(Društvo Urbanistov in Prostorskih Pla-
nerjev Slovenije (DUPPS), www.ljudmila.
org/dupps) v čele s jeho předsedou pa-
nem Miranem Gajšekem. Doporučení 
k návštěvám nových projektů jsme čer-
pali z časopisu ERA 21, číslo 6 ročník 
2006 (je možné objednat v redakci ERA 
21, www.era21.cz).

První odpočivná zastávka byla v Mariboru 
(www.maribor.si), méně výrazném his-
torickém městě na řece Drávě – získalo 
městská práva v roce 1254. Krátce jsme 
se zastavili u projektu sociálního byd-
lení od architektů Matji Bevk a Vasy Pero-
viče (bevk perović arhitekti) dokončeného 
v roce 2007, který zaujal výrazným barev-
ným řešením a netradičním pojetím společ-
ných prostor vně i uvnitř budovy.
Další den jsme měli vyhrazen na prohlídku 
Lublaně (www.ljubljana.si). Název na-
šeho hotelu odkazoval na původní římský 
tábor Emona (Iulia Aemona) z doby kolem 
r. 50 př. n. l. Hned ráno jsme vystoupali 
na Lublaňský hrad, který je spolu s měs-
tem prvně zmíněn ve 12. století. Hrad je 
postupně restaurován, takže hlavní bu-
dova byla zavřena. Přesto se nám z hra-
deb naskytly krásné pohledy na celé 
město a nedaleké Karavanky. Dopoledne 
jsme autobusem objeli moderní a histo-
rické stavby. První zastávka byla u bu-
dovy Obchodní a průmyslové komory, 
která vzbudila širší mezinárodní pozornost 
a byla publikována v několika našich ča-
sopisech. Projekt byl navržen kanceláří 
Sadar Vuga Arhitekti (Aljoša Dekleva, Jurij 
Sadar, Boštjan Vuga) v roce 1996 a do-
končen 1999. Za tuto stavbu získali Sadar 
s Vugou v roce 1999 významnou Pirane-
siho cenu. Zklamala nás stísněnost vstup-
ního lobby, která odporovala deklarované 
otevřenosti objektu. Omezili jsme se tedy 
na efektní fotografi e jasných kvádrových 
elementů stavby.

Hned další zastávka však byla velkým 
osvěžením. Malý kostel sv. Michala ve vsi 
Crna vas od Jože Plečnika z roku 1940 za-
ujal svým netradičním konceptem: hlavní 
loď v patře je přístupná z monumentálního 
schodiště, které je kompozičně doplněno 

téměř pohádkově vyhlížející zvonicí obrost-
lou břečťanem. 
Poslední zastávka byla u nových bytových 
souborů v rychle se přeměňující čtvrti Pol-
jane. 
Kancelář OFIS arhitekti (Rok Oman, Špela 
Videčnik) na základě vyhrané soutěže do-
končila v roce 2006 soubor čtyř bloků čin-
žovních domů s 630 byty. Omezený rozpo-
čet (náklady okolo 500 €/m²) vedl k použití 
prefabrikátů použitých v jednotném modulu 
pro celou stavbu, jako např. celé koupelny, 

Neopakovatelný Damjan Prelovšek aneb 
Slovinsko 2009
Všichni účastníci zájezdu do Slovinska mi jistě dají za pravdu, že jsme za-
žili jednu z nejzajímavějších exkurzí posledních let. Zejména úžasné se-
tkání s historikem umění panem Damjanem Prelovšekem, absolutním znal-
cem díla Jože Plečnika, nadlouho zůstalo v našich myslích. Kdo jste s námi 
nebyli, můžete litovat.

Sv. Michal, J. Plečnik, Crna vas (snímky Vít Řezáč)
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sestavy oken nebo obkladové fasádní desky 
z formovaných dřevěných panelů.
Obytný blok Tetris z roku 2007 od stejné 
architektonické kanceláře ležel hned 
v sousedství. Třípatrová hmota působila 
komornějším dojmem. Na sochařsky po-
jaté fasádě byly mezi sebou jednotlivé byty 
jasně rozpoznatelné pomocí barevného 
obložení laminátovými obkladovými des-
kami. Jejich skladba se nápadně podobá 
prastaré počítačové hře Tetris. 
V architektonicky minimalistickém duchu 
byly pojaty studentské koleje od kanceláře 
bevk perović arhitekti dokončené v roce 
2006. Hmotové řešení odráželo jasný pro-
gram – soubor veřejných prostor (místnosti 
pro vyučování, společenské a zájmové 
využití) byl koncentrován do horizontální 
transparentní podstavy – zatímco obytné 

jednotky byly posazeny nad podstavu 
ve dvou objemech. Fasádu tvořily sklápěcí 
perforované hliníkové panely, chránící sou-
kromí obyvatel směrem k ulici. 
Odpoledne nás přivítal ve svém úřadě hlavní 
architekt města a současně náš hostitel ar-
chitekt Miran Gajšek. Z jeho výkladu asi 
nejvíce zaujalo, že právě se rodící územní 
plán města je časově a věcně sladěn s do-
tačními tituly EU. Tím si město připravuje 
dobrou výchozí pozici pro podávání žádostí 
o dotace na řešení dopravy či revitalizaci 
bývalých průmyslových zón.
Následná pěší prohlídka centra města se 
zaměřením na odkaz a dílo Jože Plečnika 
by si zasloužila zvláštní článek. Náš prů-
vodce pan Damjan Prelovšek si nás získal 
svoji otevřeností a encyklopedickou znalostí 
města. Už pozvání do soukromého domu 

upravovaného Plečnikem bylo unikátní. Poté 
jsme na více než tříhodinové procházce vi-
děli tržnici, Pogačar trg (1930), trojmostí 
(1932), interiéry původní budovy obchodní 
komory, mnoho dalších menších pomníků, 
úprav veřejných prostor a domů a prav-
děpodobný vrchol jeho díla – univerzitní 
knihovnu (1941). Více informací o Pleč-
nikových stavbách naleznete například 
na http://www.plecnik.net. 
Cestou k autobusu jsme prošli kolem Ná-
rodního domu. Ve slovinských obrozenec-
kých kruzích byla na konci 19. století velmi 
akutní potřeba postavit v Lublani Národní 
dům, v jehož velkém sále se měly konat 
významné společenské události. Národní 
dům však měl být také sídlem místního 
Sokola a sloužit mu jako tělocvična. Roku 
1894 se na realizaci Národního domu 
uspořádala v Lublani první veřejná archi-
tektonická soutěž, v níž zvítězil český ar-
chitekt František Edmund Škabroud. Jeho 
projekt neskrýval inspiraci pražským Ná-
rodním divadlem.
Třetí den jsme dopoledne architekturu 
měst nahradili architekturou podzemní 
v rozsáhlém komplexu krasových jeskyň 
Postojnska jama (http://www.turizem-
kras.si). Poté jsme přejeli do poklidného 
přímořského zámku Miramare, postave-
ného v neogotickém stylu v letech 1856 až 
1860 (www.castello-miramare.it) pro císaře 
Maxmilliána Habsburského. Velice krátká 
návštěva Terstu měla individuální cha-
rakter, já jsem většinu času strávil v tram-
vaji „Tram de Opcina“ – unikátní technické 
památce města fungující více než 100 let 
(www.tramdeopcina.it). Na Terstu byla znát 
bývalá sláva důležitého přístavu monarchie 
(viz například impozantní náměstí Piazza 
dell Unita d’Italia), která se již asi nebude 
opakovat. Večerní procházka byla spojena 
s přímořským Koperem pyšnícím se památ-
kami převážně z 15. a 16. století. Městečko 
má vzorně udržované centrum, které če-
kalo na příliv letních turistů.
Poslední den ve Slovinsku jsme strávili 
v Julských Alpách. Nejprve jsme vyjeli 
na hrad Bled (www.bled.si) s krásnými po-
hledy na jezero a Alpy. Pak nás zaskočilo 
počasí, resp. dlouhá zima v údolích, takže 
naše pokusy o pěší túry ztroskotaly po ně-
kolika minutách na rozmoklém sněhu. Ales-
poň jsme se zastavili u vodopádu Peričnik, 
kde jsme podcházeli mezi skalní stěnou 
a padajícími vodami. Večerní koupání v li-
duprázdném hotelovém bazénu nedostatek 
pěšího pohybu nakonec vykompenzovalo.Polední přestávka u sv. Michala

AUÚP na Trojmostí
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Program bude následující:

Pátek 30. 4. 2010
Odjezd v 18.00 h z Prahy z autobusového 
nádraží Na Knížecí (stanice metra B Anděl) 
a cca ve 20.00 h z Plzně ze zastávky MHD 
„Na Rychtářce“, noční přejezd.

Sobota 1. 5. 2010
Za svítání zastávka na parkovišti s vyhlíd-
kou na švýcarské San Bernardino, před 
obědem prohlídka jednoho z nejzajíma-
vějších italských měst Turína, odpoledne 
procházka po Sestriere, místě posledních 
zimních olympijských her, pak průjezd fran-
couzskými Alpami se zastávkou u jezera 
Lac de Serre-Poncon, ubytování v Etap ho-
telu v Sisteronu.

Neděle 2. 5. 2010
Průjezd Napoleonovou cestou se zastáv-
kou v sedle Legií, pak nás čeká největší 
kaňon Evropy – Canyon Verdon. Nejprve 
jej zhlédneme z nejhezčí vyhlídky Point 
Sublime a po popojetí sejdeme kvalitní tu-
ristickou cestou na jeho dno a kousek si 
jej projdeme. V podvečer je na programu 
atraktivní Monte Carlo, kde bude dost času 

i na případnou návštěvu slavného Casina. 
Na noc pojedeme do Etap hotelu v Nice.

Pondělí 3. 5. 2010
Po snídani si prohlédneme „hlavní město“ 
Riviery Nice a po krátkém přejezdu i festi-
valové Cannes. Posledním místem na Ri-
vieře bude nezapomenutelné Saint-Tropez. 
Do Etap hotelu v samém centru Marseille 
přijedeme už těsně po 18. hodině, a tak 
bude dost času nejen na večeři, ale i pro-
cházku.

Úterý 4. 5. 2010
Dopoledne strávíme v Arles s římskými pa-
mátkami, městě, které tak milovali francouz-
ští impresionisté. Odpoledne a v podvečer 
nás čekají dvě urbanistické lahůdky sevřené 
v hradbách: maličký Aigues-Mortes a sen 
všech cestovatelů Carcassonne. Zde v Etap 
hotelu na okraji města i přespíme.

Středa 5. 5. 2010
Dopoledne budeme autobusem stoupat 
po svazích Pyrenejí až do sedla Port d’En-
valira (2 407 m n. m., zastávka), pak hlavní 
město Andorra la Vella a v podvečer slavný 
klášter Montserrat s procházkou podél vá-

Studijní cesta do Španělska 
na jaře 2010
Předsednictvo Asociace ve spolupráci s cestovní kanceláří Lenka Sklenářová při-
pravilo pro své členy i další zájemce studijní cestu do Španělska netradičním způ-
sobem. Každý si bude moci vybrat, zda pojede už z Prahy autobusem a po cestě 
tam i zpět, která nebude pouhým tranzitem, navštíví mnoho zajímavých míst 
v západní Itálii, jižní Francii a Andoře, nebo zda přiletí do Barcelony, na letišti se 
připojí k těm, kteří pojedou autobusem, absolvuje společně okruh východním 
a středním Španělskem a nechá se opět vysadit v Barceloně na letišti. 

Cesta domů byla zpestřena prohlídkou 
Štýrského Hradce (Graz). Viděli jsme dvě 
zajímavé moderní stavby. Nejprve lávku 
přes řeku Mur, pojatou jako ostrovní pon-
ton s terasami, dětským hřištěm a kavár-
nou. Projekt je dílem amerického designéra 
Vita Acconciho, spolupracovníka Stevena 
Holla, a byl otevřen v roce 2003 při pří-
ležitosti projektu Evropské město kultury 
2003. Z původně dočasné expozice se 
stala trvalá stavba. Hned v blízkosti stojí 
futuristický Dům umění od Petera Cooka 
a Colina Fourniera (http://www.kunsthaus-
graz.steiermark.at). Architekti vyhráli me-
zinárodní soutěž v roce 2000. Zakladatel 
Archigramu se tak dočkal pravděpodobně 
svého nejvýraznějšího díla. Budova skrývá 
v „mraku“ s „nozdrami“ výstavní sály, re-
stauraci a přednáškové sály, terasa – 
„jehla“ je obrácena vyhlídkou na město. Bo-
hužel jsme neviděli tzv. fasádu BIX v noci. 
Ta umožňuje promítat obrazy a barevné 
variace. Dům se stal významným kulturním 
fenoménem města. Při pohledu na „mimo-
zemšťana“, jak se ji přezdívá, jsme si ne-
mohli nevzpomenout na „chobotnici“.

Letošní zájezd byl komornější počtem 
účastníků, což byla velká škoda, protože 
se podařilo rozkrýt Slovinsko z pohledů, 
na které při cestě za mořem obvykle ne-
bývá čas. To byl také hlavní cíl organizátorů.
Příští rok se vracíme k modelu delší cesty. 
Pojedeme do Španělska, kde se o nás 
postarají kolegové z Asociación Española 
de Técnicos Urbanistas (AETU). Proto sle-
dujte informace v Aktualitách nebo na in-
ternetu.

Vít Řezáč

Některé další odkazy Slovinsko:
 Obchodní komora
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=1&acti-
on=show&id=318
 Projekty ve čtvrti Poljana
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=3&acti-
on=show&id=1545
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=3&acti-
on=show&id=1302
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=3&acti-
on=show&id=1270
 Stránky městského architekta
http://ppmol.org/urbanizem5/index2.html
 Projekt revitalizace Šmartinska
http://www.ljubljana.si/en/highlights/current_topics/
mipim/default.html
 Dům umění Graz
http://www.kunsthausgraz.steiermark.at/cms/beit-
rag/10201239/4938765
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=13&acti-
on=show&id=213
 Most přes Mur, Graz
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=6&acti-
on=show&id=214
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Pátek 14. 5. 2010
Nejprve přejedeme na barcelonské letiště, 
kde vyložíme „leteckou“ partu a pak nás 
čeká poměrně dlouhý přejezd do fran-
couzského Montpellieru. Zde navštívíme 
centrum města a jeden zajímavý obytný 
komplex. Těsně před setměním si ještě 
prohlédneme nejslavnější římský akvadukt 
Pont du Gard a ubytujeme se v Etap hotelu 
v Avignonu.

Sobota 15. 5. 2010 
Celé dopoledne strávíme v Avignonu, který 
je nezapomenutelným zážitkem. Stačí jen 
připomenout Palas des Papes, slavný most 
Pont St. Bénézet, hradby, Papežský park 
na nejvyšším místě s výhledem na Rhônu 
a skvělou atmosféru náměstí. Po přejezdu 
si uděláme cca 3h procházku po nejza-
jímavějších místech Lyonu a pak už nás 
čeká cesta domů.

Neděle 16. 5. 2010
Příjezd do Plzně je plánován na 8.30 h 
a do Prahy Na Knížecí cca v 9.45 h.

Ti, kteří poletí letadlem, budou odlétat 
ve středu 5. 5. 2010 ve 20.55 h z Prahy, 
přílet do Barcelony ve 23.20 h a na letišti 
je bude čekat autobus. Zpět odletí v pátek 
14. 5. 2010 ve 13.50 h (na letišti budou vy-
sazeni už kolem 10.30 h), přílet do Prahy 
v 16.10 h).

Předpokládané ceny: 
Cena delší „autobusové“ varianty zá-
leží na počtu přihlášených. Při 24 li-
dech je cena (bez snídaní a vstupů) cca 
22 500 Kč, při 31 lidech cena klesne 
na cca 19 900 Kč. Konečná cena bude 
vypočtena podle počtu přihlášených. Po-
kud by někdo chtěl zájezd ještě zlevnit, 
musel by vytvořit trojici na ubytování s tím, 
že by vždy jeden spal nahoře na palandě. 
Tím by každý z trojice uspořil celkem cca 
3 000 Kč.
Cena kratší „letecké“ varianty je při letu 
pravidelnou linkou (bez snídaní a vstupů) 
20 500 Kč. Letenku by spolu se vším 
ostatním zajišťovala CK. Pokud by si ně-
kdo zajistil sám v dostatečném předstihu 
nejlevnější letenky (kterých je i u nízkoná-
kladových přepravců vždy jen několik), lze 
cenu snížit až o 3 500 Kč. Na letišti v Bar-
celoně by však musel počkat na příjezd au-
tobusu k lince ČSA.

pencových skal na vyhlídku sv. Michaela. Až 
kolem 21.15 h se ubytujeme v Etap hotelu 
v Barceloně – Viladecans. Vedoucí zájezdu 
s již vyzvednutými klíči zajede na  nedaleké 
letiště pro ty, kteří ve 23.20 h přiletí z Prahy.

Čtvrtek 6. 5. a pátek 7. 5. 2010
Oba dny strávíme v Barceloně, kde navští-
víme vše podstatné ze zajímavostí tohoto 
města.

Sobota 8. 5. 2010
Dopoledne na cca 2 h zastavíme v Tarra-
goně s kyklopskými hradbami a římskými 
památkami a kolem 15.45 h se ubytu-
jeme ve Valencii. Zde nás čeká první část 
prohlídky tohoto urbanisticky zajímavého 
města s několika mimořádně zajímavými 
stavbami z posledních let.

Neděle 9. 5. 2010
Celé dopoledne si ještě necháme na pro-
hlídku Valencie a odpoledne po cestě 
do Madridu navštívíme městečko Cuenca 
s historickými domy vysutými nad strž, 
dnes obývanými zejména umělci. Kolem 
21 h přijedeme do Etap hotelu v Madridu.

Pondělí 10. 5. 2010
Celý den strávíme prohlídkou Madridu. 
V tomto městě působí i dva architekti, kteří 
studovali v Praze a umí dobře česky, poku-
síme se využít i jejich služeb.

Úterý 11. 5. 2010
Z Madridu si uděláme celodenní výlet, při 
kterém nás dopoledne čeká královský zá-
mek El Escorial, po obědě Ávila s mimo-
řádně zachovalými mohutnými hradbami 
a v podvečer Segovia s římským akva-
duktem a zámkem Alcazar, který se stal 
vzorem pro fi lmy Walta Disneye. Návrat 
do Etap hotelu v Madridu.

Středa 12. 5. 2010
Dopoledne si uděláme výlet do mimořádné 
památky UNESCO – města Toleda a od-
poledne dokončíme prohlídku Madridu 
s možností navštívit jednu z nejslavnějších 
galerií světa Prado.

Čtvrtek 13. 5. 2010
Po dopoledním přejezdu z Madridu strá-
víme cca od 13 do 18.30 h prohlídkou 
Zaragozy, kde předpokládáme i setkání 
s místním urbanistou a zástupcem Španěl-
ska v ECTP. Na nocleh dojedeme do ho-
telu Formule 1 v Lleidě.

Předběžná přihláška na studijní 
cestu „Španělsko 2010“ 

Na mail ck.lenka@seznam.cz zašlete 
tyto údaje:
 Jméno, příjmení, titul
 Telefon (nejlépe mobil)
 E-mail

Chtěl/a bych jet:
 výhradně autobusovou variantu*
 autobusovou variantu a když nebude 
dostatek přihlášených, tak leteckou va-
riantu*
 výhradně leteckou variantu – letenku 
požaduji zajistit*
 výhradně leteckou variantu – letenku 
si zajistím sám*

 Ubytován/a chci být s:
(není nutné vyplňovat)

Na studijní cestu se přihlašuji
 závazně*
 o cestě uvažuji na … %*

Datum, vyplnil:

* Nehodící se škrtněte, vymažte, resp. 
uveďte jen platnou variantu.

Varianta náhradní:
Pokud by se na základě průzkumu neusku-
tečnila „autobusová“ část, protože by nebyl 
přihlášen minimální počet 24 lidí, letělo by 
se v sobotu v 10.40 h (v pátek nelze přile-
tět před půlnocí, v recepci Etap hotelu jsou 
jen do 23 h), Barcelona by byla jen na 1½ 
dne a přiletělo by se v neděli. Vzhledem 
k potřebě najmutí španělského autobusu 
by byl zájezd o něco dražší, než je uve-
deno u leteckého zájezdu.

Přihlášky – průzkum
Protože je vzhledem k minimálnímu 
množství levných Etap hotelů ve Špa-
nělsku nutné už teď zájezd zajišťovat, 
potřebujeme znát zájem v co nejkratší 
době (max. do 14 dnů po zveřejnění). 
Proto zájemce žádáme o vyplnění as-
poň předběžné přihlášky, která bude 
opravňovat k přednostnímu zařazení 
do zájezdu. Informace budou přihláše-
ným zasílány bez čekání na zveřejnění 
v Aktualitách. 
Vyplněné přihlášky zasílejte mailem 
na adresu ck.lenka@seznam.cz.
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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 ve-
řejnosti úspěšné příklady urbanistických 
projektů a realizací, díky nimž se vylepšila 
kvalita života ve městech a venkově v oblasti 
sociální, ekonomické a životního prostředí.
• Znázornit rozmanitost a široký záběr 
současné územně plánovací praxe: re-
generací měst a venkova počínaje, přes 
územní plány a zásady rozvoje až po vytvá-
ření podmínek pro uchování sociální sou-
držnosti, zdůraznění kulturní identity apod.
• Demonstrovat jednoznačné výhody par-
ticipativního plánování koordinovaného 
odborníky: jaké synergické efekty může 
dosáhnout spolupráce vlastníků, správy, 
samosprávy a obyvatel?
• Propagovat názory, nápady a vize 
na utváření měst a obcí tak, jak jsou po-
psány v Nové Aténské chartě (viz www.ur-
banismus.cz) při respektování principů udr-
žitelného rozvoje,
• Vyzdvihnout rostoucí význam konceptu 
„územní soudržnosti“ a ukázat na příkla-
dech studií, plánů a projektů, jak urbanisté 
a další aktéři územního rozvoje dokážou 
v dnešním propojeném 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 environmentální 
problematiku při vystižení hlavních soci-
oekonomických přínosů pro obyvatele 
ve smyslu pohody prostředí, vyšší bezpeč-
nosti a větší efektivnosti,
• originalita a nekonvenčnost v řešení pro-
jektu,
• kvalita odborné práce při stanovování 
konceptu a vhodné použití územně pláno-
vacích 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 vybrat 
práce, které představují nejlepší příklady té 
které země. Nominované projekty mohou 
být vítězi nebo jinak oceněné práce ze sou-
těží nebo jiných forem výběru dle dispozic 
národních asociací.
• Práce mohou být předány výlučně ná-
rodní asociaci (AUÚP ČR). Soutěžící musí 
předat své práce do 30. září 2009.
• Soutěžící nemusí být členy AUÚP ČR.
• Předkládané práce musí být schváleny 
nebo dokončeny po lednu 2008.
• Všechny soutěžní práce musí být přihlá-
šeny na ofi ciálním formuláři, který je k dis-
pozici na webové stránce www.urbanis-
mus.cz.

Soutěžní práce musí obsahovat:
• Písemný popis projektu. Popis bude 
na ne více než 4 stranách A4 včetně ná-
zvu, případně tabulek a referencí. Text 
bude v DOC formátu (MS Word), font Ti-
mes New Roman 12 pt pro názvy a 11 pt 
pro text. Nepoužívejte záhlaví a zápatí! 
Všechny okraje 2,5 cm (1 inch).
• Dva A1 barevné panely na pevném pod-
kladu se srozumitelným popisem, jas-
nou lokalizací místa projektu a vyobraze-
ními, popis v češtině a angličtině (případně 
i francouzštině).
• Jeden CD-ROM s elektronickou verzí 

a) obou panelů, b) každého použitého 
obrázku zvlášť, vyobrazení, loga zvlášť, 
c) textu popisu dle bodu 1. Jiný doplňu-
jící materiál není omezen (videa, brožury 
apod.).
• Jména a adresu autorů nebo vedoucího 
týmu, kontakt na pořizovatele dokumen-
tace a na starostu obce, resp. jeho zá-
stupce v oblasti plánování.
• Výčet spoluautorů mladších 38 let, po-
kud se na pracech zúčastnili.

Harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže 1. srpna 2009
Odevzdání soutěžních prací 30. září 2009
Zasedání poroty 7. října 2009
Vyhlášení výsledků, výstava 8. října 2009 
v Ostravě

Porota

Složení poroty: Porota bude složena ze zá-
stupců 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 předání cen proběhne v pro-
sinci 2009 během zasedání Rady AUÚP 
ČR. Ceremoniál bude náležitě 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 
AUÚP email: auup@volny.cz

Cena Asociace
Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky vyhlašuje 
3. ročník urbanistické soutěže.
Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2009.
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Polská komora urbanistů vyzývá 
ke společnému česko-polskému 
setkání

Naše asociace obdržela před nedávnem 
dopis od členů polské komory urbanistů 
s nabídkou uspořádat společné pra-
covní setkání ve Vratislavi v roce 2010. 
„Izba Urbanistów“ (Komora urbanistů) 
je sdružení, které v Polsku soustřeďuje 
všechny urbanisty autorizované k zpraco-
vání územně plánovací dokumentace nebo 
oprávněné k vedení projektových týmů 
zpracovávajících takové dokumenty. „Za-
chodnia Okręgowa Izba Urbanistów z si-
edzibą we Wrocławiu“ (Západní oblastní 
komora urbanistů se sídlem ve Vratislavi) je 
největší ze čtyř oblastních komor. Čítá více 
než 400 členů a zahrnuje 5 krajů: Opol-
ské, Dolnoslezské, Lubušské, Velkopolské 
a Západopomořanské vojvodství. Ustano-
vení statutu uskutečňuje mj. organizováním 
celostátních seminářů a konferencí a pře-
shraničních přehlídek plánovacích a urba-
nistických prací. 
V minulém roce uspořádali polští kolegové 
polsko-německé setkání, kterého se zů-
častnilo asi 160 architektů urbanistů. Pol-
ští účastníci již tehdy projevili veliký zájem 
o organizaci podobné polsko-české pře-
hlídky. Stejně jako u nás přitahují jejich se-
mináře urbanisty-projektanty a urbanisty-
úředníky z celé správní hierarchie. Polští 
kolegové doufají, že jejich nabídka vzbudí 
v České republice zájem.

Setkání bude trvat dva dny, přesný ter-
mín ještě není stanoven. Každé vytyčené 
téma bude představeno v zastoupení pol-
ské i české strany, načež se uskuteční dis-
kuse. Plenární část jednání by byla simul-
tánně tlumočena do obou našich jazyků. 

Toto předběžný tematický rozsah jednání:
1. Systém plánování v Polsku a České re-

publice.
2. Sdružení soustřeďující urbanisty v Pol-

sku a České republice.
3. Čím je polský a český urbanista, kde 

pracuje a čím se zabývá?
4. Územní plány pro oblasti s vesnickou zá-

stavbou.
5. Územní plány pro horské rekreační ob-

lasti.
6. Územní plány pro průmyslové oblasti.
7. Územní plány pro historická centra měst.
8. Územní plány a jejich realizace.
9. Česko-polské přeshraniční projekty.

Rada asociace vyzývá tímto všechny zá-
jemce o účast na setkání, aby se nepro-
dleně přihlásili nebo informovali o podrob-
nostech na naší adrese auup@volny.cz. 
Současně doporučuje, aby nás při prezen-
taci jednotlivých témat reprezentovala insti-
tuce (fakulty, odbory rozvoje apod.) nebo 
projektový tým, který má k dané proble-
matice nejblíže. Současně také vyzýváme 
všechny naše členy, kteří se podíleli nebo 
podílí na česko-polských přeshraničních 
projektech, aby nás vyrozuměli. Domní-
váme se, že podobné výměny zkušeností, 
zejména se zemí s obdobnou historií, nás 
mohou inspirovat k novým přístupům k plá-
nování a pomohou postupně prolomit jistou 
izolovanost, se kterou se, vědomě či nevě-
domě, potýkáme.

AUÚP ČR se podruhé zúčastní 
na Architecture Week 2009

Potřetí celkově a podruhé se zastoupe-
ním AUÚP ČR se v Praze koná ve dnech 
21. 9. až 4. 10. 2009 mezinárodní festi-
val současné architektury v České repub-
lice Architecture Week 2009. Pro velký 
úspěch a zájem laické i odborné veřejnosti 
se přehlídka oproti minulým létům pro-
dloužila o celý týden. Architecture Week si 
klade již tradičně za cíl představit českou 
a světovou architekturu poutavou formou 
prostřednictvím různých akcí a aktivit, jako 
jsou diskusní fóra, přednášky, dny otevře-
ných dveří, exkurze, společenské akce, 
konference, semináře, výstavy a work-
shopy. Jádrem festivalového dění bude bu-
dova Mánesu v krásném prostředí u Vltavy, 
neboť „Město a řeka“ je hlavním tématem 
programu.
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 měst. 
Letos se budou prezentovat Praha, Os-
trava a Bratislava, které seznámí veřejnost 
se svými vizemi budoucího vývoje.
Naše asociace se k projektu připojí tento-
krát ve spolupráci s Ústavem prostorového 
plánování FA ČVUT. Společně připravíme 
seminář na čtvrtek 24. září věnovaný právě 
tematice vodního prvku při tvorbě města. 
Hlavním hostem bude švédský architekt 
Stellan Fryxell ze společnosti TENGBOM, 
který se podílel na konceptu a realizaci vel-
kého rezidenčního projektu ve čtvrti Ham-
marby ve Stockholmu. Tento výjimečný 
projekt slouží jako pilotní evropský a svě-
tový příklad plánování dle zásad udrži-
telného rozvoje, neboť jeho pojetí od ře-
šení celkového prostorového uspořádání 
po koncepci jednotlivých domů přichází 
s novými nápady a netradičními řešeními 
v oblasti architektury, energií, odpadů 
a dopravy. Jen namátkou zmíníme např. 
hotelové pokoje pro hosty v bytových do-
mech, odstraňování odpadů automatizova-
nými systémy, vícenásobné využívání vody 
jako zdroje energie apod.
Často opomíjenou tematikou urbanistické 
kompozice se bude ve svém referátu za-
bývat doc. Michal Hexner, který se mj. 
dlouhodobě zabývá otázkou vazeb města 
k řece Vltavě. 
Jak se při řešení nové výstavby v doteku 
s řekou vypořádat s rizikem povodní bude 
na studentských projektech demonstro-
vat Veronika Šindlerů, dnes již asistentka 
Ústavu prostorového plánování FA ČVUT.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstup volný.

Seminář AUÚP ČR 
Architecture Week 2008

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 
Praha 7

www.architectureweek.cz

Čtvrtek 24. září 2009 / 16:00–18:00
Stellan Fryxell:   Hammarby Sjöstad 
Stockholm – revoluční projekt obytné 
čtvrti
Michal Hexner:   Město a řeka – jedi-
nečné kompoziční napětí
Veronika Šindlerů:   Projekty vs. povodně
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Pokud se projektant takového výběro-
vého řízení zúčastní, má několik mož-
ností. 

 Nabídnout cenu odpovídající poža-
davkům na obsah dokumentace ve výzvě. 
Přitom může použít různé pomůcky pro 
stanovování cen. Pokud nedá výraznou 
slevu z ceny odpovídající (minimálně 
30–50%), pracoval zbytečně několik dní 
na nabídce (vydal peníze a čas za získání 
a ověření dokumentů, v některých přípa-
dech se musel i pojistit, což jej stálo ně-
kolik tisíc Kč) a zakázku nezíská.

 Nabídnout cenu neodpovídající poža-
davkům (tzv. dumpovat – prodávat za cenu 
pod výrobními náklady – viz výše uvedená 
sleva z odpovídající ceny); v tomto případě 
se může stát, že zakázku získá. Co bude 
následovat? Záleží na tom, o jakou fi rmu se 
jedná. Každopádně sníží své zisky na mini-
mum, ale to nemusí stačit. 
Pokud je fi rma „bohatá“ a zisky jí plynou 
odjinud (např. současně je developerem, 
či provádí stavby), zakázku dotuje ziskem 
z jiných akcí (pro které si v územním plánu 
vytvoří podmínky). 
Nebo je fi rma součástí celého kom-
plexu subjektů, které si vzájemně posky-
tují výhodné služby (samospráva, develo-
peři, stavební fi rmy apod.).
Pokud zakázku fi rma dotovat nechce 
nebo nemůže, nedodrží standardní 
kvalitu. Supluje např. práci odborných 
členů zpracovatelského týmu nebo „vy-
pustí“ některé části z úkolu, které po-
važuje za zbytečné. Například průzkum 
v terénu a seznámení se s prostředím 
nahradí pouhým zkoumáním leteckých 
snímků v kanceláři, obdržené podklady 
použije bez ověření, digitální zpracování 
se „smrští“ na pouhé provedení „obrázku“ 

Poznámka k současné situaci při výběrových řízeních 
na zpracovatele ÚPD a ÚPP aneb „Opravdu cena 
za územně plánovací dokumentaci neovlivňuje kvalitu?“

Cílem tohoto příspěvku je upozornit na nedobrou situaci ve výběrových 
řízeních na zpracovatele územně plánovacích dokumentací a podkladů. 
Tato situace je údajně vyvolána „předpisy“, které vyžadují, aby u dotova-
ných zakázek jediným kritériem výběru zpracovatele byla cena. Ostatní 
kritéria nahrazují požadavky na prokázání kvalifi kace, které dle představ 
zadavatele zaručují vyloučení všech „nekvalitních, respektive nezpůsobi-
lých“ fi rem. Bohužel nejsou výjimkou případy, kdy se nepožaduje ani před-
ložení referencí. 

na plotru. Místo dat se odevzají jen vý-
kresy v pdf a podobně. 
Poslední cestou, jak splnit nedoceněné 
smluvní závazky, je snaha získat od objed-
natele peníze za různé doplňující a sou-
visející práce. Odměna za ně pak vyrovná 
počáteční fi nanční schodek.

Potřeba „srovnávací hladiny“ pro určení 
odpovídající ceny dokumentace
Skupina členů Asociace pro urbanismus 
a územní plánování ČR připravila v roce 
2007 materiál „Pracnost územních plánů 
v prostředí nového stavebního zákona“. 
Cílem bylo poskytnout pomůcku pro sta-
novení ceny za územní plány zpracované 
v souladu s novým stavebním zákonem. 
Výsledkem je mimo jiné tabulka prac-
nosti, která zohledňuje možné postupy 
(viz tabulku na další straně). Základním kri-
tériem pro stanovení pracnosti byl nově 
požadovaný obsah dle stavebního zá-
kona a příslušných vyhlášek a přepoč-
tený počet obyvatel v řešeném území. 
Další kritéria pro stanovení ceny (složitost 
řešeného území, měřítko zpracování, hus-
tota obyvatel a zejména hodinová odměna) 
nebyla v tomto materiálu řešena, protože 
nový stavební zákon v tomto směru pod-
mínky nezměnil.

Komentář k tabulce pracnosti územ-
ních plánů
 Na základě stanovení pracnosti lze určit 
srovnávací výšku ceny za územní plán zpra-
covaný v souladu se stavebním zákonem 
a příslušnými vyhláškami. K tomu lze použít 
různých postupů. Zpracovatelé této tabulky 
předpokládali výpočet ceny dle vzorce na-
vrženého AUÚP, používaného i v minulých 
letech v době platnosti starého stavebního 
zákona. Ve výpočtu je pracnost násobena 
koefi cienty (vliv měřítka, rozlehlosti řeše-

ného území, vliv zvláštních podmínek) a ho-
dinovou cenou. Koefi cienty nejsou novým 
stavebním zákonem ovlivněny.
 Základní konstrukce pracnosti zůstává 
stejná jako u pracnosti užívané v prostředí 
starého stavebního zákona. Je tedy od-
vozena u územního plánu od tzv. přepoč-
teného počtu obyvatel v řešeném území. 
Přepočtený počet obyvatel se stanovoval 
jako součet trvale bydlících obyvatel, saldo 
pohybu obyvatel za prací, celkový počet 
lůžek k přechodnému pobytu a celkový po-
čet objektů druhého bydlení. Výpočet pře-
počteného počtu obyvatel by bylo vhodné 
revidovat, zejména ve vztahu k rekreač-
nímu bydlení a ve vztahu k předpokládané 
dynamice vývoje území. 
 Výsledná pracnost za územní plán se 
stanoví v tabulce součtem pracností za jed-
notlivé fáze zpracování. Tyto fáze vyplývají 
ze stavebního zákona. Základní dvě vari-
anty se liší v tom, zda je, nebo není zpra-
cován koncept. Tabulka umožňuje výpočet 
pracnosti pro oba tyto základní postupy. 
 Větší variabilitu rozsahu prací lze oče-
kávat u doplňujících průzkumů a rozborů 
a u úprav územního plánu po společném 
jednání, resp. po vyhodnocení výsledků 
veřejného projednání při řízení o vydání 
územního plánu. Mohou nastat i případy, 
kdy bude třeba stanovit pracnost těchto 
fází zpracování územního plánu individu-
álně vyšší. 
 Dále je třeba uvést, že tabulka nepo-
čítá s pracností za přepracování územ-
ního plánu podle § 53 odst.3 stavebního 
zákona. 
 Pracovní skupina AUÚP ČR pro hono-
ráře se nezabývala pracností za zpracování 
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj – 
tedy ani pracností za vyhodnocení vlivu 
na životní prostředí nebo na lokality NA-
TURA 2000.
 V současné době – po téměř dvoule-
tých zkušenostech – pokládáme uve-
dený materiál stále za dobrý podklad pro 
širší diskusi nad problematikou korektního 
stanovování cen, pro niž je v Aktualitách 
AUÚP vhodný prostor. Postupující doba 
přináší nové podněty. S ohledem na chys-
tanou tzv. velkou novelu stavebního zákona 
bude nutné provést v uvedené tabulce sta-
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PPO přepoč-
tený počet 
obyvatel

pracnost P doplňují-
cích PR+RO

(sloupce znázorňují 
rozpětí pracnosti)

pracnost N ná-
vrhu, pokud ne-
bude koncept

(varianta k prac-
nosti K+N)

pracnost K+N 
konceptu a ná-

vrhu celkem 
(možno rozdělit, 
kvůli etap. fak-

turaci)
(varianta k prac-

nosti N)

pracnost U úpravy 
návrhu

(průměrná prac-
nost, která bude 

ovlivněna konkrét-
ními výsledky pro-

jednání)

200 100 150 500 700 150
300 120 180 600 840 180
400 130 195 650 910 195
500 140 210 700 980 210

1 000 174 261 870 1 218 261
1 200 197 296 985 1 379 296
1 400 218 327 1 090 1 526 327
1 600 238 357 1 190 1 666 357
1 800 265 398 1 325 1 855 398
2 000 275 413 1 375 1 925 413
2 200 291 437 1 455 2 037 437
2 500 315 473 1 575 2 205 473
3 000 352 528 1 760 2 464 528
3 500 386 579 1 930 2 702 579
4 000 418 627 2 090 2 926 627
4 500 449 674 2 245 3 143 674
5 000 480 720 2 400 3 360 720
6 000 529 794 2 645 3 703 794
7 000 581 872 2 905 4 067 872
8 000 623 935 3 115 4 361 935
9 000 667 1 001 3 335 4 669 1 001

10 000 704 1 056 3 520 4 928 1 056
15 000 868 1 302 4 340 6 076 1 302
20 000 1 020 1 530 5100 7 140 1 530
25 000 1 220 1 830 6 100 8 540 1 830
30 000 1 420 2 130 7 100 9 940 2 130
35 000 1 625 2 440 8 125 11 375 2 440
50 000 2 240 3 360 11 200 15 680 3 360
60 000 2 615 3 923 13 075 18 305 3 923
70 000 3 015 4 523 15 075 21 105 4 523
80 000 3 412 5 118 17 060 23 884 5 118

100 000 4 205 6 308 21 025 29 435 6 308

Tabulka pracnosti územních plánů v souladu s novým stavebním 
zákonem

novení pracností úpravy související s vy-
puštěním fáze konceptu územního plánu. 
Současně cítíme potřebu na základě prak-
tických zkušeností přehodnotit pracnost 
(a náklady na adjustaci) úpravy návrhu 
(úprava je většinou dvojí, a to po společ-
ném jednání s dotčenými orgány a po pro-
jednání s veřejností).

Závěr
 Dle našeho soudu výběrová řízení, 
kde je rozhodujícím kritériem pouze cena, 
ve svých důsledcích vážně ohrožují kva-
litu a nezávislost zpracování územně 
plánovací dokumentace.

 Dochází k degradaci tohoto druhu pra-
covní činnosti. Pokud vezmeme v úvahu, 
že pracnost stejné zakázky by měla být 
pro všechny zpracovatele přibližně stejná, 
zůstává rozhodující pro stanovení ceny 
hodinová sazba a počet profesí, které 
zapojíme do procesu zpracování (demo-
graf, krajinář, odborník na životní prostředí, 
dopravní inženýr, vodař, energetik, odbor-
ník na výpočetní zpracování aj.). Pone-
chání všech rozhodujících profesí vede 
při dumpingové ceně dokumentace nutně 
ke snížení hodinové sazby, nebo se suplují 
potřebné profese. Obojí vede ke snížení 
skutečné hodnoty a kvality díla.

 Dalším nešvarem ve výběrových říze-
ních je požadavek na digitální zpracování 
územního plánů bez stanovení poža-
davků na formu zpracování dat a ak-
ceptaci dohodnutých alespoň základ-
ních pravidel pro předání dat. Vede 
to zákonitě u mnoha fi rem ke zpracování 
územního plánu pouze s cílem „dostat to 
jakoukoliv formou do plotru“. Že se pak již 
data nedají bez náročnějších úprav pou-
žít, se neřeší. Finanční zátěž se přenese 
na jiné subjekty.
 Otevřenou otázkou zůstává, jak ocenit 
rozsah práce na územním plánu, který má 
nahradit nepříliš starý, dobře digitálně vy-
pracovaný územní plán, který je potřeba 
upravit dle nových požadavků staveb-
ního zákona. Zde se mohou názory na po-
třebný počet hodin dosti různit. Cena 
musí být v tomto případě stanovena in-
dividuálně.
 Pro náš obor by bylo prospěšné, aby 
„odpovědné subjekty“, které mohou si-
tuaci okolo výběrových řízení ovlivnit, 
situaci analyzovaly a podmínky, pokud 
to je možné, změnily. Projektanti mohou 
na nedobrý stav jen upozornit a zvažovat, 
zda se mají do skupiny „dumpérů“ zařadit. 
Situace je k tomu silně tlačí.
 Dále je třeba stanovovat zodpovědně 
„odpovídající cenu“ dokumentace. K tomu 
může přispět výše uvedený materiál Aso-
ciace pro územní plánování a urbanismus. 
Pokud je nabízená cena při výběrovém 
řízení výrazně nižší, pak může být stěží 
územní plán kvalitním dokumentem 
zpracovaným ve veřejném zájmu.
 Pro posouzení, zda odevzdaná doku-
mentace splňuje požadavky dané staveb-
ním zákonem a vyhláškou, by bylo vhodné 
rozpracovat standard obsahu ÚPD, 
který by byl pomůckou jak pro zadavatele, 
tak i pro projektanty. Pokud takový stan-
dard není, musíme vystačit s obsahem, 
který stanovuje ve svých přílohách vy-
hláška č. 500/2006 Sb.

Pořizovatelé, zástupci obcí a měst, pro-
jektanti a další, koho situace kolem 
výběrových řízení znepokojuje, zajímá 
nás Váš názor a zkušenosti!

Vlasta Poláčková, Pavel Koubek, Jaroslav 
Haluza, Petr Durdík, Petr Gajdušek, 

Zuzana Hrochová, projektanti
červen 2009
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Co se vlastně od územněanalytických 
podkladů očekává? Ze samotného názvu 
to věru není jasné, ten je zavádějící (ne-
hledě na to, že i gramaticky vadný: pří-
davné jméno od územní analýzy je územ-
něanalytický, stejně jako od územního 
plánování je územněplánovací). 
Podívejme se proto na ustanovení § 26 
stavebního zákona: Územně analytické 
podklady obsahují zjištění a vyhodno-
cení stavu a vývoje území, jeho hod-
not, omezení změn v území z důvodu 
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících 
z právních předpisů nebo stanovených 
na základě zvláštních právních předpisů 
nebo vyplývajících z vlastností území 
(dále jen „limity využití území“), záměrů 
na provedení změn v území, zjišťování 
a vyhodnocování udržitelného roz-
voje území a určení problémů k řešení 
v územně plánovací dokumentaci (dále 
jen „rozbor udržitelného rozvoje území“).

Jednoznačně se tedy dá – navíc s pod-
porou příslušných ustanovení vyhlášky 
č. 500/2000 Sb. – dovodit, že územ-
něanalytické podklady mají dvě části: 
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje 
(které nelze chápat jen jako soubor něja-
kých údajů a dat, ale vyhláška přímo říká, 
že i tato část obsahuje vyhodnocení stavu 
a vývoje území);
rozbor udržitelného rozvoje území (zde je 
ještě větší důraz kladen na postupy syn-
tetické).

Analýza a syntéza patří mezi základní vě-
decké metody. Obvykle jdou ruku v ruce. 
To, co se v jednom kroku rozpitvá na jed-
notlivé součásti, které jsou podrobeny 
analýze, se vzápětí v syntetizujícím po-
hledu poznává jako celek v jeho úplnosti. 
Syntéza navíc může být kombinováním 
jednotlivých prvků a jejich vlastností hle-
dáním nových celků, nové varianty. Není-
liž to přesně obraz ÚAP: analýza všemož-

ných údajů o území vrcholící v syntetickém 
pohledu na „trojpilíř“ a v doporučeních, co 
řešit v územněplánovací dokumentaci? 

Zatím to zní vcelku jednoduše. Do to-
hoto schématu je pak ale najednou vne-
sen šum. Jeden problém se týká údajů 
o území, druhý analýzy SWOT. 

Podklady pro rozbor udržitelného roz-
voje jsou defi novány dosti široce – a ná-
hle dalším odstavcem paragrafu 4 vy-
hlášky je mezi ně včleněna podivná 
skrumáž nesouměřitelných 119 údajů, 
která je povýšena, tím že se předávají do-
plněné pasportem a pravidelně aktuali-
zují, na něco zcela zásadního, bez čeho 
nelze být. 

Však se taky jeden z kolegů bránil, že 
nemohl dobře zpracovat rozbor udržitel-
ného rozvoje, protože neměl úplné údaje 
o území. Nevím, k čemu je potřeboval, sa-
motné jmenované údaje totiž často vůbec 
nic neřeknou. K čemu je v mapě nakres-
lená (a poskytovatelem řádně předaná vč. 
pasportu) například trasa vodovodu, která 
nic neříká o jeho kapacitě, o podílech na-
pojených obyvatel, o vydatnosti zdrojů, 
o kvalitě vody, o rezervách pro další rozvoj 
sídla. Tedy ono bez těchto údajů o území 
se skutečně nelze obejít, ale rozbor udrži-
telného rozvoje z nich neuvaříte.

Další diskrepance, která se ve vyhlášce 
objevuje, je analýza SWOT. Ona tedy není 
nikde explicitně pojmenována, ale co ji-
ného to je, máme-li uvést silné (streng-
ths) a slabé stránky (weaknesses), příle-
žitosti (opportunities) a hrozby (threats)? 
Metoda SWOT má dlouhou historii a je 
významným nástrojem užívaným ve stra-
tegickém plánování. Metoda a její užití má 
své zákonitosti (zmíním-li například, že 
silné a slabé stránky jsou faktory vnitřní, 
zatímco druhé dvě oblasti mají postiho-

vat faktory vnější; důležité je také, že při 
použití metody by měl být předem defi -
nován cílový stav). O nich se pochopi-
telně vyhláška nezmiňuje, málokdo má 
o nich povědomost, a tak je mocný nástroj 
degradován na pouhou evidenci jevů, 
na slohové cvičení a rozstrkávání do čtyř 
„chlívků“, aniž by se přemýšlelo o tom, co 
je pro dosažení cíle skutečně důležité.

Většinou se s těmito úskalími zpracova-
telé ÚAP vyrovnali, aniž by v nich nějaký 
problém pocítili. Ani část syntetická, jejíž 
metodiku by mohly slabší nátury rozpraco-
vávat celé týdny, obvykle nedělala zpraco-
vatelům problémy.

Ale abych se dostal k otázce v nadpisu. 
Vím, že je položena poněkud sugestivně, 
ale odpověď není tak přímočará, jak by 
otázka naznačovala. Velmi totiž záleží 
na tom, kdo územněanalytické podklady 
zpracovával. Zaznamenal jsem povzdech, 
že se nám tady do oboru „nabouraly“ jiné 
profese a že urbanistu někde obešli. Za-
plať bůh. 

Proč by se nutně měl zpracování územ-
něanalytických podkladů zúčastňovat ar-
chitekt urbanista? 
V části analytické mají práci fi rmy zao-
bírající se geografi ckými informačními 
systémy, aby posbíraná data převedly 
na jednotnou platformu, vytvořily da-
tový model, sestavily příslušné výkresy 
(a potřebují-li na to architekta, aby ur-
čoval barvy a pořadí vrstev, tak to ho-
voří o jejich neschopnosti a dehonestují-
cím použití profese architekta urbanisty) 
a zapojily specialisty, na jejichž bed-
rech bude i část syntetická a jejichž tým 
může dobře zastřešovat ekonom nebo 
geograf. Copak nějaký architekt prošel 
kurzem analýzy sociálně-ekonomických 
dat a jejich interpretace? Vždyť většinou 
neovládá ani potřebný statistický aparát, 
o softwarech nemluvě. 
A navíc, vždyť tady vzniká zadání toho, co 
má řešit územní plán. Tak proč by si urba-
nista sám měl vymýšlet pro sebe práci? 
(Ale vlastně proč ne, když zadání územ-
ních plánů si taky většinou píšeme sami, 
že.) A přesto není žádnou výjimkou, že 
jediným zpracovatelem celých ÚAP byl je-
diný architekt. 

Pojďme tedy k mému přehledu několika 
územněanalytických podkladů. 

K čemu mi byly ÚAP
V loňském roce ovládly mnoho urbanistických ateliérů práce na územ-
něanalytických podkladech. Musím předeslat, že se v tomto ohledu cítím 
nezaujatý. Žádný takový materiál jsem nezpracovával, na jednom jsem se 
mírně podílel, pro jiný jsem předal některé z údajů o území, které tak zvaně 
nemají svého poskytovatele. Do rukou se mi ale dostalo povícero ÚAP, 
některé jako uživateli (v územích, kde pracujeme na některém územním 
plánu), do jiných jsem nahlédl ze zájmu.
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A) Jednoznačně nejlépe mohu hodno-
tit ÚAP, které pro několik ORP zpracovala 
fi rma plná geografů a specialistů GIS. Údaje 
o území jsou v jednotném formátu v členění 
podle témat (tedy nikoli v prosté posloup-
nosti 119 bodů), obsaženy jsou projekty 
výkresů, výstupy výkresů v PDF, několik 
set stran textu, kde zásadně lze najít čle-
nění na jednotlivé obce a u každé zjistit její 
hodnoty, limity, SWOT analýzu atd., včetně 
toho, čím je třeba se zabývat v ÚPD. Co víc 
si přát.
B) Jinde se úřad územního plánování roz-
hodl ušetřit (nebo naopak vydělat?) a ÚAP 
si zpracoval sám (jen s grafi kou pomohla 
místní geodetická fi rma). Není to patrně 
praxe výjimečná, setkal jsem se s tako-
vým postupem vícekrát. Velkým přínosem 
v jenom konkrétním případě ORP bylo, že 
v rámci prací na ÚAP byly vektorizovány 
katastrální mapy všech obcí, které dosud 
neměly digitální mapu. Výkresy ÚAP jsou 
ovšem distribuovány bez měřítka ve formátu 
PDF ve velikosti A4. Textová část obnáší 
necelých 60 stránek, z poloviny jde o ana-
lýzu SWOT v tematickém členění podle vy-
hlášky, doplněnou v některých kapitolách 
o soubor běžně dostupných statistických 
dat, jen mírně nebo nijak komentovaných 
(např.: „v sídlech s vysokým podílem seni-
orů dochází ke zhoršování kvality bydlení“). 
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních 
podmínek je opět řešeno analýzou SWOT. 
Na ORP je vesměs pohlíženo jako na celek, 
o jednotlivých obcích se lze něco dozvědět 
spíše výjimečně. Problémů k řešení je vyti-
pována necelá dvacítka a jejich identifi kační 
čísla jsou přiřazována v mapě k názvům 
obcí (nejde tedy vlastně o výkres problémů 
k řešení, ale jen o schéma). Takže např. 
u všech obcí, jimiž prochází táž nadřazená 
komunikace, se objevuje jedno a totéž číslo. 
U mnohých obcí pak nejsou čísla žádná, 
není co řešit.
C) V rukách jediné osoby s titulem Ing. arch. 
se octla zakázka na vypracování ÚAP zase 
v jiné ORP. Text čítá necelých 60 stran, 
z poloviny zaplněných výčtem údajů ve 119 
položkách (některé věcné chyby byly pře-
kvapivé: u „své“ vesničky jsem se dočetl 
o domovních studnách, zatímco obec se 
už deset let chlubí novým vodovodem a do-
minantou krajiny se stal nadzemní kulový 
vodojem). Navazuje rozbor udržitelného 
rozvoje území, který se dá ocenit za snahu 
doprovodit analýzu SWOT v tematickém čle-
nění dalšími rozborovými texty. Problémy 
a střety v území naopak vznikly poměrně 

mechanicky, patrně protnutím příslušných 
mapových vrstev, a tak se objevují zvláštní 
problémy k řešení, jako například že silnice 
prochází přes CHOPAV, nebo vodovod se 
má budovat ve vsi, která leží v biosférické 
rezervaci a ještě v CHOPAV. Pozor také 
na budování vodovodu ve vesnické památ-
kové rezervaci! Vyvrcholením je pak vyhod-
nocení vyváženosti vztahu územních podmí-
nek (…), kde už síly defi nitivně došly, a tak je 
celé převzato z krajských ÚAP. Ani výkresy 
nepostrádají konfl ikty: „naší“ vsí prochází 
návrhová trasa velmi vysokotlakého plyno-
vodu, pečlivě se vyhýbá rybníku – jenže o ní 
nikdo nějak nic neví… Řešení: ano, vloudila 
se nějaká chybka, trasu prosíme vymazat. 
Stejně tak jsme museli „opravit“ trasu VVN 
elektrického napětí.
D) Další, vcelku hutný a na 45 stranách 
uvážlivě zpracovaný (třebaže někdy sche-
matický a příliš stručný) materiál, který ob-
sahuje i docela originální způsob vyhodno-
cení vyváženosti, je naprosto degradován 
desítkami dalších stran, které obsahují ti-
síce mechanicky vygenerovaných problémů 
a střetů k řešení v ÚPD. GIS je zkrátka 
mocný nástroj a lze protnout cokoli s čímkoli 
(vodovod vs. památková zóna, plynovod vs. 
CHKO). Metodicky je ale nejproblematič-
tější to, že se znovu jako „problém“ objevuje 
to, co už dávno bylo v ÚPD mnohých obcí 
řešeno, případně prošlo posouzením vlivu 
na životní prostředí, kladně se vyjádřily or-
gány ochrany zemědělského půdního fondu 
atd. atd. 
E) Zcela odlišný postup zvolili v dalším ORP. 
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje 
shromáždili sami, využili služeb místních ge-
odetů. Objednávka pak zněla jen na rozbor 
udržitelného rozvoje. Vyzvaný architekt zvo-
lil cestu asi nejnáročnější z těch, které jsem 
viděl. Jednak důsledně zapojil tým specia-
listů (zejm. takových, kteří už území znají), 
tak aby každá tematická kapitola nebyla jen 
výčtem dat, ale skutečným rozborem (ne 
všichni autoři však byli stejně hodnotných 
výkonů schopni). Jednak použil participa-
tivních metod. Kdo může nejlépe defi novat 
silné a slabé stránky, kdo může jediný sdělit 
validní chystané záměry v území než před-
stavitelé obcí samých? A tak proběhla sé-
rie setkání se starosty nebo jinými zástupci 
obcí a výsledný elaborát vznikl v součinnosti 
se všemi obcemi a s důrazem na vyhmátnutí 
podstaty území (jak jeho hodnot, tak limitů, 
střetů i záměrů). 
F) Další příklady ÚAP jsem prohlídl jen 
zběžně, byly to na první pohled pouze na 

efekt dbající elaboráty, do nichž nemělo 
smysl se začíst: razantní grafi kou zpraco-
vané kompilace dat z všemožných zdrojů 
a krajských ÚAP zejména a na konci kon-
struování nesmyslných multikriteriálních ta-
bulek (s váhami jednotlivých kritérií), které 
vypadají vědecky, ale jsou naplňovány snad 
i náhodnými parametry, které zrovna byly 
při ruce.

A ještě by to chtělo pohled na úřady územ-
ního plánování a jejich personální obsa-
zení. Je samozřejmé, že situace nemůže 
být vyrovnaná, vždyť některé ORP zahrnují 
pouze dvě obce (Český Těšín, Bohumín), 
jinde jich mají desítky (111 v ORP Zno-
jmo, 104 v Mladé Boleslavi, 93 v Třebíči 
atd.). A tak někde jsou vybaveni celým od-
dělením včetně specialisty na GIS, jinde 
jen nebohá paní, schopná ovládání mailů 
a Wordu, má všechny poklady ÚAP na CD 
v šuplíku a netuší, co na nich vlastně je. 
Zdá se ale, že mocnost úřadů s kvalitou vy-
pracovaných ÚAP nekoresponduje.

A závěr, nějaké hodnocení? Na to si nějak 
netroufám. Diference jsou přílišné, sjedno-
cujících prvků pramálo, žádný standard ne-
vznikl, navzdory metodickým návodům byly 
vytvořeny materiály absolutně různě pojaté 
a zpracované. 

A jak se v této situaci chovám jako projek-
tant? 
1. Podívám se do všech výkresů ÚAP a vy-
píšu si jevy, které se mého území týkají. 
2. Požádám úřad územního plánování o vy-
dání příslušných údajů o území. Probírka 
daty vyžaduje velkou obezřetnost: meta-
data, jsou-li nějaká, mají rozdílnou vypoví-
dací hodnotu (člověk se dozví, kdo a kdy za-
dal čáru do systému, ale jak tlustá ta roura 
je, se nedozví); měřítko neumožňuje pou-
žítí údaje v ÚPD (např. 50metrové hranice 
vytvořené v měřítku 1 : 10000 nad vrstvou 
lesů převzatou ze ZABAGED); nevěrohod-
nost některých údajů (např. důsledně vy-
kreslená zastavěná území u všech obcí – 
skutečně všude už je nový územní plán 
nebo bylo dle zákona vymezeno zastavěné 
území?) apod.
3. Víc od ÚAP nečekám a mohu jen být 
v některých ORP příjemně překvapen. 
4. Vzpomenu s nostalgií na okresní úřady, 
kde právě začínala dobře fungovat oddělení 
GIS a kde by bylo jistě reálné udržovat bázi 
dat v GIS a podle jednotného modelu.

Zdeněk Černý
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 Nové knihy 

VEJCHODSKÁ, Eliška. Ekonomie a poli-
tika městského životního prostředí.
2. vydání, Praha: Vysoká škola eko-
nomická v Praze, Nakladatelství Oe-
conomica, 2009. 175 s. ISBN 
9788024512419.

Publikace rozebírá problémy životního pro-
středí měst z pohledu ekonomie, diskutuje 
možné přístupy politiky k ochraně měst-
ského životního prostředí. Zabývá se ty-
pickými problémy, jako je kvalita ovzduší, 
vod, problematika komunálních odpadů 
nebo městské zeleně. Velký prostor je zde 
věnovaný dopravnímu sektoru a územnímu 
rozvoji pomocí územního plánování. Ambicí 
této knihy je také celkově čtenářům utřídit 
znalosti různých proudů ekonomické teorie 
zabývajících se životním prostředím. Proto 
byla do publikace zařazena i úvodní teore-
tická část. Závěrečná část knihy pojednává 
o přístupu k rozhodování o veřejných inves-
ticích na úrovni města.

VESELÝ, Dalibor. Architektura ve věku 
rozdělené reprezentace. Problém tvoři-
vosti ve stínu produkce.
1. vyd. Praha: Academia, 2009. 354 s. 
ISBN 978-80-200-1647-8.
Kniha významného teoretika moderní ar-
chitektury, profesora univerzity v Cam-
bridge, tematicky založená na pomezí 
historie architektury a fi lozofi e, je mno-
hovrstevným výkladem o lidské kultuře 
ohrožené rozkladem celistvosti světa 
a o hledání cest, jak napomoci – zejména 

v oblasti architektury – její obnově. Au-
tor vychází ze skutečnosti, že myšlenkové 
proměny, k nimž došlo postupně mezi 16. 
a 18. stoletím, vedly k rozkladu představy 
hierarchicky uspořádaného univerza, tedy 
představy opírající se o tradiční kosmologii. 
Z anglického originálu Architecture in the 
Age of Divided Representation přeložil Petr 
Kratochvíl. 

MEDEK, František. Technická infra-
struktura měst a sídel.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – naklada-
telství ČVUT, 2009. 178 s. ISBN 978-80-
01-03303-6.
Učební texty jsou určeny pro posluchače 
Fakulty architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze. 

PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých ves-
nic IV. – Ústecký kraj.
1. vyd. Praha: LIBRI, 2009. 352 s. ISBN 
978-80-7277-151-6. 
Čtvrtý díl Encyklopedie českých vesnic 
je věnován oblasti severozápadních Čech 
v rozsahu dnešního Ústeckého kraje. Li-
dová architektura regionu zahrnuje řadu 
typů staveb od zděných přes hrázděné až 
po roubené. Zvlášť 
hodnotné vesnické 
celky, které lze co 
do kvality bez nad-
sázky srovnat s ves-
nicemi jižních Čech, 
se zachovaly ze-
jména v pravobřežní 
části Českého stře-
dohoří, Českého 

Švýcarska, na Litoměřicku a Ústecku. Ne-
méně zajímavé, ovšem prakticky neznámé 
jsou i některé vesnice Poohří a jižního Cho-
mutovska. Následující pátý svazek pro-
jektu, který dokončí mapování vesnické ar-
chitektury severních Čech, bude věnován 
Libereckému kraji.

MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova 
a zemědělství.
1. vyd. Praha: Česká zemědělská univer-
zita, 2009. 246 s. ISBN 978-80-213-
0651-6.

Český venkov 2008. Proměny venkova.
1. vyd. Praha: Česká zemědělská uni-
verzita, 2009. 187 s. ISBN 978-80-213-
1911-0.

FOŘTL, Karel – JUHA, Michal. Zdravot-
nické stavby.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – naklada-
telství ČVUT, 2009. 224 s. ISBN 978-80-
01-04256-4. 
Učební texty jsou určeny pro posluchače 
Fakulty architektury Českého vysokého 
učení technického v Praze.

ZELL, Mo. Škola kreslení a modelování 
pro architekty.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, Do-
voz a distribuce cizojazyčné literatury, 
2009. 144 s. ISBN 978-80-7391-154-6.
Základní kurz architektonického kreslení, 
který se soustředí na kreativní aspekty ar-
chitektury. Představuje vizuální jazyk ar-
chitektury, vybízí k prostorovému myšlení 
a inspiruje k úvahám o vymodelovaném 
prostředí. Výukové jednotky vysvětlují krok 
po kroku celý proces kreslení. Kniha navíc 
obsahuje praktická cvičení, která inspi-
rují k procvičování nově nabytých znalostí, 
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od modelování prostoru a jeho trojrozměr-
ného ztvárnění až k vytváření průřezů, po-
hledů a vykreslených perspektivních kre-
seb. Informace o stavebních technikách 
a materiálech, ovlivňujících celý projekt. 
Případových studie, jak různí konstruktéři 
ztvárnili řadu projektů. Odborné rady pro 
rozvoj schopností na poli architektonic-
kého kreslení pro profesionály i amatérské 
nadšence. Z anglického originálu Architec-
tural Drawing Course přeložil Viktor Horák.

TOMANDL, Miloš – PROCHÁZKA, Lubo-
mír (ed.). Tradiční lidová architektura. 
Opera Ethnologica Archivalia. 1. vyd. 
Praha: Filozofi cká fakulta Univerzity Kar-
lovy v Praze, 2009. 347 s. ISBN 978-80-
7308-249-9.
Antologie textů Tradiční lidová architektura 
navazuje na práci, která ve formě primární, 
retrospektivní a anotované bibliografi e 
upozornila na rozsáhlý potenciál informací 
uložený ve fondu knihovny Ústavu etnolo-
gie Filozofi cké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Texty zprostředkovávají zajímavé 
poznatky faktografi cké povahy např. o ob-
jektech, které z větší části již neexistují, 
ale jsou i pozoruhodnou refl exí dobových 
metodologicko-metodických postupů 
ve druhé polovině 20. století při studiu tra-
diční lidové architektury v českých zemích.

HARDY, S. Relations of Place. Aspects 
of Late 20th Century Fiction and The-
ory.
1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2008. 140 s. ISBN 978-80-210-4718-1. 
Kniha Relations of Place (Místa a souvis-
losti) ukazuje různé pohledy na socioge-
ografi cké pojetí místa – od abstraktních 
fi lozofi ckých přístupů po studie zkouma-
jící politiku a poetiku místa a prostoru, 
města a krajiny. Druhá část knihy zkoumá, 
jak jsou otázky vyslovené ve zmíněných 
přístupech zpracovány v pozdějším díle 
britského kulturního teoretika Raymonda 
Williamse a v raném díle londýnského spi-
sovatele Iaina Sinclaira.

JIRAN, Zdeněk. Vliv architekta na for-
mování stavebního programu investora 
– 5 staveb a 5 projektů JKA. Habili-
tační přednáška.
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – naklada-
telství ČVUT, 2009. 25 s. ISBN 978-80-
01-04303-5.
Na pěti projektech a pěti realizacích 

z vlastní tvorby je dokumentován Jiranův 
analytický přístup k zadanému stavebnímu 
programu klienta, jeho postupná tvůrčí 
a vynalézavá práce s ním, umožňující bě-
hem vzájemné spolupráce vznik nové kva-
lity architektonického díla, mnohdy v ne-
čekaných prostorových souvislostech. 
Měřítkově odstupňovaný výběr prací, které 
vznikly převážně ve společné kanceláři 
s Michalem Kohoutem během desetiletí 
1992–2002, obsahuje srovnání architekto-
nických úloh od urbanistických koncepcí, 
komponování novostaveb, rekonstrukcí 
a dostaveb historických budov až po fi nální 
architektonický detail stavby.

SPIRITOVÁ, Gianpaola – TERRANOVA, 
Antonio. Supermrakodrapy. Noví obři 
světových metropolí.
1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, Do-
voz a distribuce cizojazyčné literatury, 
2009. 216 s. ISBN 978-80-7391-104-1. 
Mrakodrapy se zro-
dily před více než 
sto lety - od té doby 
se rozšířily po celém 
světě a dnes patří 
k nejtypičtějším bu-
dovám modernismu. 
V době svého vzniku 
představovaly napro-
sto nové pojetí, jehož 
základem bylo naku-
pit na sebe mnoho 
pater a při konstrukci 
využívat masově vy-
ráběných panelů, které byly pro nový prů-
myslový věk typické. Ve skutečnosti však 
spojovaly archetypy paláce, věže a zvonice 
(ale také hory, kaňonu, rokle a stalaktitu), 
které někdy až výstředním způsobem kom-
binovaly s futuristickými prvky jako ze sci-
fi  fi lmů. Dnes již nejsou výjimkou supers-
tavby ve tvaru kuželů nebo plachet a přitom 
je nikdo nepovažuje za kýč. 

MAIER, Karel a kol. Územní plánování 
a udržitelný rozvoj.
1. vyd. Praha: ABF – 
nakladatelství ARCH, 
2008. 100 s. ISBN 
978-80-86905-
47-1.
Publikace se věnuje 
tématu udržitelného 
rozvoje v celé šíři 
jeho chápání a při-
náší přehled o hle-

dání udržitelného modelu osídlení a sídel 
v různých dobách a různých zemích. Po-
drobněji se zabývá tím, jak se udržitelnost 
rozvoje území sleduje a hodnotí ve vy-
braných zemích včetně České republiky. 
Na případových studiích se osvětlují mož-
nosti sledování udržitelnosti územního 
rozvoje v kontextu českého územního plá-
nování. Přitom se využívají ukazatele vy-
cházející z dostupných dat veřejných infor-
mačních systémů a ze sledovaných údajů 
územně analytických podkladů podle sta-
vebního zákona a vyhlášky o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti.

BÁRTOVÁ, Hana – RŮŽIČKA, Miroslav. 
Územní plánování a doprava.
1. vyd. Praha: ABF – nakladatelství ARCH, 
2009. 128 s. ISBN 978-80-86905-48-8.
Publikace se zabývá územním plánováním 
v České Republice 
a v EU se zaměřením 
na dopravu. Charak-
terizuje právní rámec 
územního pláno-
vání a jeho základní 
nástroje s výčtem 
vazeb na dopravní 
problematiku. V pu-
blikaci jsou pro-
brány základní pojmy 
územního plánování, urbanismu, dopravní 
dostupnosti versus mobility a na příkladech 
převzatých především ze zahraničí jsou 
prezentovány trendy rozvoje územního plá-
nování a dopravy.

NIETSCHEOVÁ, Jaroslava – KOUKA-
LOVÁ, Václava. Vodoprávní předpisy.
1. vyd. Praha: ABF – nakladatelství ARCH, 
2009. 184 s. ISBN 978-80-86905-49-5.
Cílem publikace předkládané veřejnosti 
je souhrnně umožnit orientaci v proble-
matice vodního zákona, a to z hlediska 
povolování vodních děl v kontextu se sta-
vebním zákonem. 
Upozornění na sou-
vislosti obou zákonů 
ve všech fázích řízení 
o stavbách vodních 
děl spolu s upozor-
něním na souvise-
jící právní před-
pisy bylo stěžejním 
úkolem publikace. 
Druhým cílem bylo 
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upozornit na úpravu obsaženou v zákoně 
o vodách, která, jak by se mohlo na první 
pohled zdát, nemá přímou souvislost s ří-
zením o stavbách, ale je třeba je vždy brát 
v úvahu při posuzování možnosti umístění 
a povolení vodního díla a nároků na jeho 
užívání. Součástí publikace je výběr zá-
konů a jednotlivých jejich ustanovení, která 
souvisí s probíranou problematikou.

LIBROVÁ, Eva. Architekt F. A. Libra. 
1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. 136 s. 
ISBN 978-80-204-1866-1.
První titul z nové 
ediční řady Prameny 
k dějinám architek-
tury a stavitelství, 
která je společným 
projektem Národního 
technického mu-
zea a nakladatelství 
Mladá fronta, před-
stavuje osobnost 
Františka Alberta Libry (1891–1958). Libra 
patřil k architektům, kteří dokázali spojit 
étos první republiky, vysokou profesiona-
litu a racionalitu uvažovaní do výtvarně pů-
sobivého a zároveň funkčně bezchybného 
celku „harmonického racionalismu“. Bě-
hem své samostatné praxe navrhl desítky 
obytných a veřejných budov včetně vyni-
kajících interiérů, výstavních instalací a ná-
vrhů expozic. Nejvýznamnějších úspěchů 
dosáhl v architektuře peněžních ústavů, 
průmyslových staveb a solitéru státního sa-
natoria pro léčbu TBC ve Vyšných Hágách 
na Slovensku.

ŠMAJS, Josef. Filosofi e – obrat k Zemi. 
Evolučně ontologická refl exe přírody, 
kultury, techniky a lidského poznání.
1. vyd. Praha: Academia, 2008. 431 s. 
ISBN 978-80-200-1639-3.
Tento text má tři relativně samostatné 
části. První část s názvem Evoluční onto-
logie pojednává o podstatě této nové onto-
logické koncepce. Pozornost se tu věnuje 
nejen problému přirozené a kulturní evo-
luce, ale také málo 
známému problému 
informace. Ve druhé 
části s názvem Evo-
luční gnoseologie je 
naznačena aplikace 
evoluční ontologie 
na oblast tradiční fi -
losofi cké teorie po-
znání. Ve třetí části 

s názvem Filosofi e techniky je stručně uká-
zána praktická aplikace koncepce evoluční 
ontologie na oblast techniky a technosféry.

KRATOCHVÍL, Petr. O smyslu interpre-
tace architektury. Habilitační před-
náška. 
1. vyd. Praha: České vysoké učení tech-
nické v Praze, Česká technika – naklada-
telství ČVUT, 2009. 20 s. ISBN 978-80-
01-04334-9. 
Každý pokus o interpretaci architektury – 
ať historické či současné – se musí opírat 
o nějakou teorii. Množství různých pojetí 
interpretace můžeme kategorizovat buď 
podle žánru psaní nebo podle různých re-
ferenčních rámců, které poukazují k růz-
ným aspektům architektonického díla, 
nebo podle fi lozofi ckého zázemí určité ar-
chitektonické teorie. Teoretická interpre-
tace se musí ptát po tom, jaký svět nám 
architektura nabízí. Musíme se především 
snažit uchopit klíčové problémy naší doby, 
jak se manifestují ve vystavěném prostředí: 
náš vztah k přírodě, konfl ikt mezi pri-
vátní a veřejnou sférou, koexistence staré 
a nové architektury, možnost nebo ab-
sence hodnot propojujících náš svět. Inter-
pretací architektury můžeme tímto způso-
bem přispět k diskusi o našem společném 
lidském světě.

BLAŽEK, Jiří. Stavební zákon s komen-
tářem a prováděcími vyhláškami 2009.
2., aktual. vyd. Olomouc: Anag, 2009. 
600 s. ISBN 978-80-7263-513-9.
Autor publikace Stavební zákon s komen-
tářem a prováděcími vyhláškami 2009 
i v tomto druhém aktualizovaném vy-
dání řeší – na rozdíl od ostatních pub-
likací podobného zaměření na českém 
trhu – komplexní vztahy mezi stavebním 
zákonem a zákony a předpisy s ním sou-
visejícími – správním řádem, ochranou du-
ševního vlastnictví, autorskými, průmyslo-
vými a vlastnickými právy. Kromě přehledu 
druhů smluv a základního obsahu smlouvy 
o dílo, odpovědnosti za vady a škody 
vzniklé ze staveb-
ního řízení, přípravy 
dokladů a doku-
mentace, naleznou 
čtenáři v knize nově 
stručnou kapitolu 
o DPH z hlediska so-
ciálních staveb. Nově 
je do knihy zařazen 
doplňující komentář 

ke stavbám, které nejsou stavebním záko-
nem dostatečně vymezeny, doplňující ko-
mentář k dodatečnému povolení stavby ad.

KAŇKA, Miroslav. Rodinné domy Jana 
Kotěry ve východních Čechách.
1. vyd. Hradec Králové: Muzeum východ-
ních Čech v Hradci Králové, 2009. 76 s. 
ISBN 978-80-85031-74-4.
Bohatě ilustrované projekty Jana Kotěry 
v regionu - Žďár nad Orlicí, Chrudim, Vy-
soké Mýto, Solnice, Dobruška, Kostelec 
nad Orlicí, Turnov a Náchod.

KUBÁLEK, Michal – BLAŽEK, Petr. Kolek-
tivizace venkova 
v Československu 
1948–1960 a stře-
doevropské sou-
vislosti.
1. vyd. Praha: Česká 
zemědělská univer-
zita, 2009. 359 s. 
ISBN 978-80-213-
1799-4.

KOCOURKOVÁ, Květoslava – VILÍM, Ka-
rel. Teplice.
1. vyd. Praha: Paseka, 2009. 80 s. ISBN 
978-80-7185-966-6. 
Autorská dvojice historiků Květoslava Ko-
courková a Karel Vilím představují velmi 
dramatickou historii tohoto severočeského 
města, jež se ve 20. století proměnilo z vy-
hledávaného lázeňského letoviska v prů-
myslové město. Málokteré z českých měst 
bylo tak nenávratně zničeno necitlivými 
urbanistickými zásahy jako právě Teplice. 
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Poutavý popis bohaté historie tohoto sídla 
doprovází téměř sto čtyřicet unikátních ar-
chivních fotografi í.

ÚZ č. 720 Katastr nemovitostí, země-
měřictví, pozemkové úpravy a úřady. 
Úplné znění předpisů.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2009. 256 s. ISBN 
978-80-7208-737-2.
Publikace zahrnuje obsáhlý soubor před-
pisů, např. katastrální zákon, zákon o zá-
pisech vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, zákon o zeměměřických 
a katastrálních orgánech, zákon o země-
měřictví – vše v aktuálním znění, dále se-
znam katastrálních pracovišť katastrálních 
úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, 
ve kterých vykonávají působnost přísluš-
ného katastrálního úřadu. K zákonům jsou 
zařazeny jejich prováděcí předpisy. Sa-
mostatná kapitola se věnuje pozemkovým 
úpravám a pozemkovým úřadům. Podle 
stavu k 1. 4. 2009.

ÚZ č. 730 Životní prostředí. Úplné 
znění předpisů.
1. vyd. Ostrava: Sagit, 2009. 560 s. ISBN 
978-80-7208-746-4. 
Publikace obsahuje aktuální znění 25 zá-
konů, které jsou rozděleny do těchto kapi-
tol: vodní hospodářství, ochrana ovzduší, 
přírody a krajiny, ochrana zemědělského 
půdního fondu a horninového prostředí, 
odpadové hospodářství a obaly, posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, nakládání 
s chemickými látkami a s geneticky modifi -
kovanými organismy a produkty, prevence 
závažných havárií, integrovaná prevence 
znečišťování, nové je téma týkající se před-
cházení a nápravě ekologické újmy. 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 prováděcích předpisů.

KRASE, Andreas. Eugène Atget – Paris.
1. vyd. Kolín nad Rýnem: Taschen, 2008. 
252 s. ISBN: 978-3-8365-0471-3. 

Francouzský fotograf Eugène Atget (1857–
1927) se se svým mohutným velkoformáto-
vým fotoaparátem potuloval ulicemi města 
a systematicky až do nejmenších detailů 
katalogizoval přelom století ve staré Paříži. 
Jeho snímky dokonale zachycují amosféru 
pařížských parků, stavebm, ulic, výkladů 
a typické postavy dělníků, prostitutek. 

WINES, James. Green Architecture.
1. vyd. Köln: Taschen, 2008. ISBN: 978-
3-8365-0321-1. 
Kdy je dům ekologický? Když se použijí 
přírodní materiály a na střechu kolektory? 
Autor prezentuje mnohé – a často navzá-
jem si odporující – koncepty architektury 
přátelské k životnímu prostředí. Mezi pří-
klady najdeme díla architektů, jako jsou 
Emilio Ambasz, Gustav Peichl, Arthur 
Quarmby, Jean Nouvel, Sim Van der Ryn, 
Jourda and Perraudin, Log ID, James Cut-
ler, Stanley Saitowitz, François Roche, Ni-
gel Coates a Michael Sorkin. 

RITCHIE, Adam. Sustainable Urban De-
sign. An Environmental Approach.
Taylor & Francis Ltd., 2008. 240 s. ISBN 
9780415447812.
Má se za to, že ne konci 21. století bu-
dou až tři čtvrtiny veškerého lidstva žít 
ve městech. A to je výzva, aby města byla 
zdravá, pulzující, dlouhodobě udržitelná. 
Kniha shrnuje některé nedávné zkušenosti 
z praxe i výsledky výzkumů a ukazuje, jak 
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je možné nové myšlenky uvádět do praxe, 
integrovat dobrý návrh s efektivním využi-
tím zdrojů.

Sustainable urban landscapes.
Barcelona: Monsa, 2009. ISBN 978-84-
96823-36-5

Veřejné prostory jsou tématem architek-
tonické tvorby, které nejčastěji se stává 
předmětem debat a kontroverzí. Jednak 
musí vyvážit pevné objemy a volné pro-
story, ale zároveň si zachovat funkčnost. 
Některé povedené příklady představuje 
kniha, příklady, které navíc projevují zájem 
o přírodu, takže vznikly příjemné prostory 
pro život v harmonii s přírodním prostředím.

Contemporary Landscape Archi-
tecture.
1. vyd. Köln: Daab, 2008. 384 s. ISBN 
9783866540217.
Kniha představuje padesát projektů no-
vých nebo zrestaurovaných prostorů, často 
míst, která často sloužila zcela odlišným 
účelům (doly, psůmysl).

Landscape Architecture Europe Founda-
tion (Ed.). On site.
1. vyd. Basel: Birkhäuser, 2009. 260 s. 
ISBN: 978-3-7643-8950-5.
Nové projekty v Evropě většinou vznikají 
na původně zemědělské půdě. Tím víc je 
potřeba pracovat se širším kontextem. Vý-
běr projektů napříč celou Evropou, které 
reprezentují přístup práce nejen se samot-
nou lokalitou, ale se širšími geografi ckými 
a historickými charakteristikami místa. Pro-
jekty jsou doprovozeny esejemi o historii 
a kultuře evropské krajiny, roli ideální kra-
jiny, o kartografi i atd. 

KRAUEL, Jacobo. Urban Spaces: Envi-
ronments for the Future.
Links International, 2009, 300 s. ISBN: 
9788496969391.
Kniha je souborem 25 vynikajících pro-
jektů veřejných prostorů, jež odrážení nové 
formy společenského života. Není možné 
představit si dobrý urbanismus bez dob-
rého návrhu veřejných prostorů. Všechny 
předvedené projekty jsou dokonale zdo-
kumentovány, tak aby pro studenty, ar-
chitekty a urbanisty byly dobře čitelné 
inovační přístupy, technické i estetické as-
pekty každého díla.

BRAUN, Georg – HO-
GENBERG, Franz. Ci-
ties of the World.
Köln: Taschen, 
2008. 520 s. ISBN 
9783822852729.
Reprint ohromné ko-
lekce městských map 
a ilustrací čítá 531 ilu-
strací z Evropy, Afriky, 
Asie a Střední Ameriky. 
Soubor poprvé vycházel 
v letech 1572 až 1617 
jako „Civitates Orbis 
Terrarum“. Úvod napsal 
Stephan Füssel, před-
mluvu Rem Koolhaas.
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JODIDIO, Philip. Jean Nouvel by Jean 
Nouvel.
1. vyd. Köln: Taschen, 2008. 898 s. ISBN: 
978-3-8365-0935-0. 
Kompletní dílo (1970–2008) nositele Pritz-
kerovy ceny za rok 2008. Kniha, kterou 
sám sestavil nejvýznamnější francouzský 
architekt, je vydána v limitované sérii 1 ti-
síce podepsaných a číslovaných výtisků 
a distribuována v plexi přebalu navrženém 
Nouvelem.

JELEN, Miroslav. Zrušené železniční 
tratě v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku.
1. vyd. Praha: Doko-
řán, 2009. 176 stran, 
16 stran barevná pří-
loha, mapy a fotogra-
fi e. ISBN 978-80-
7363-129-1. 
Publikace se sou-
hrnně zabývá ukon-
čováním osobní 
dopravy, veške-
rého provozu a rušením železničních tratí 
na území České republiky. Teoretická část 
knihy sleduje tento fenomén od vzniku prv-
ních parostrojních drah až po současnost. 
Analyzuje důvody, které stály za zasta-
vováním provozu a rušením tratí, všímá si 
i osudů tratí po zastavení provozu. Zvláštní 

kapitoly jsou věnovány zrušeným železnič-
ním hraničním přechodům. Druhá část pu-
blikace obsahuje krátké popisné medai-
lony všech zrušených železničních tratí. 
Text je doplněn tabulkami, mapami a foto-
grafi ckou přílohou. 

BÁRTA, Miroslav – POKORNÝ, Petr (eds.). 
Něco překrásného se končí. Kolapsy 
v přírodě a společnosti.
1. vyd., 1. dotisk Praha: Dokořán, 2008, 
dotisk 2009. 256 stran, 50 ilustrací. ISBN 
978-80-7363-197-0
Knihu společně napsalo čtrnáct předních 
českých vědců nejrůznějšího zaměření – 
Miroslav Bárta, Václav Cílek, Viktor Černý, 
Jiří Filip, Radan Haluzík, Ivan Horáček, 
Zdeněk Kratochvíl, Anton 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, myš-
lenkové systémy...), 
ale podobnou struk-
turální 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. Podobně je to 
i s celým naším proměnlivým světem... 

MARSHALL, Stephen. Cities, design 
and evolution.
Taylor & Francis, 2008. 352 s. ISBN 
9780415423298.
Kniha se snaží při-
jít na kloub tomu, 
proč je často mo-
derní a plánované 
urbánní prostředí 
méně atraktivní i 
méně funkční než 
organicky rostlá tra-
diční města. Zabývá 
se jednak tím, jak jsou jednotlivé části or-
ganizovány v celek, jednak zapojuje prvek 
času. Postihuje mnohé z teorií od moder-
nismu po Nový urbanismus, od organic-
kých teorií Patricka Geddese po Le Corbu-
siera, od Darwina po Dawkinse.
Kniha rozvíjí novou evoluční perspektivu, 
která pracuje jak s navrhovaným, tak rost-
lým aspektem měst a poskytuje tak mnohé 
impulzy, stimuluje myšlení o městě, může 
podpořit debaty a další aktivity týkající se 
budoucnosti měst, urbanismu a územního 
plánování. 
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WEISMAN, Alan. Svět bez nás.
1. vyd. Praha: Argo, 2009. 413 s. ISBN 978-80-
257-0072-3.
Zajímalo by vás, co by se stalo, kdyby ze dne na den 
z naší zeměkoule zmizeli lidé? Jak dlouho by zůstaly 
po lidech na naší zemi stopy? Jak rychle by se zhrou-
tila námi vybudovaná infrastruktura? Jak dlouho by 
bez naší péče vydržely stavby, metro a města? Pa-
mátky a umění? Co z toho nejdéle, a co by naopak 
spadlo jako první? Kteří živočichové by z našeho 
zmizení profi tovali, a kteří by naopak zanikli s námi? 
Předpokládá se např., že by spolu s námi zcela přiro-
zeně vyhynuli švábové, ale ptáci by na tom byli mno-
hem lépe a vyvinuli by se v mnohé nové druhy. Jak by 
dopadly farmy, pole, národní parky a zahrady? Nej-
delší životnost na zemi bez nás by měly bronzové so-
chy, umělá hmota a radiové vlny. Z anglického origi-
nálu The World Without Us přeložila Hana Loupová.

Rozpad domova

„Když chcete zničit stodolu,“ řekl mi kdysi jeden farmář, „vyřízněte ve střeše díru velkou 
padesát krát padesát centimetrů. Potom už se můžete jenom dívat.“

Architekt Chris Riddle, Amherst, Massachusetts

Téhož dne, kdy zmizí lidstvo, ujme se vlády příroda a okamžitě se pustí do úklidu 
v domě – vlastně v domech. Začne od podlahy, a smete je z povrchu zemského. Všechny 
vezmou za své. 
Vlastníte-li dům, dobře víte, že je to jen otázka času. Nikdy jste si to nechtěli připustit. Ani 
když jste si všimli prvních známek neúprosné eroze, která nejdříve ze všeho začala hlodat 
na vašich úsporách. Když vám poprvé řekli, kolik bude stát váš dům, nikdo se nezmínil 
o tom, co všechno budete muset platit, aby se ho nezmocnila příroda ještě dříve, než za-
platíte poslední splátku hypotéky. 
Dokonce i tehdy, když bydlíte v postmoderní a dokonale upravené městské čtvrti, kde 
těžké zemní stroje zatlačily krajinu do podřízeného postavení, kde lidé nahradili původní 
neukázněné rostliny poslušným trávníkem a rovnoměrně rostlými okrasnými stromy a kde 
ve jménu vypuzení komárů vysušili a vydláždili mokřiny – dokonce i tehdy víte, že příroda 
není podrobena. Nezáleží na tom, jak dokonale jste svůj dům utěsnili. Stejně do něj pro-
niknou neviditelné zárodky a rychle se promění v plíseň – příšernou, pokud ji vidíte, ale 
ještě mnohem horší, když ji nevidíte, protože v tom případě se ukrývá pod vymalovanou 
stěnou a užírá vnitřní vrstvy sádrokartonu, rozkládá spojovací prvky a stravuje podlahové 
nosníky. Nebo váš domov obsadili termiti, mravenci, švábi, sršni a možná i drobní savci. 
Ze všeho nejvíce vás ale sužuje látka, která je za jiných okolností podstatou života: voda. 
Neustále se dere dovnitř. 
Poté co zmizíme, objeví se voda jako odplata za naši samolibou, mechanizovanou nad-
řazenost. Nejprve se zaměří na dřevěné nosné konstrukce, které jsou nejčastěji použí-
vaným stavebním prvkem rozvinutého světa. Místem prvního kontaktu je střecha, krytá 
patrně asfaltovými nebo břidlicovými taškami. Měly by vydržet dvacet nebo třicet let, ale 
záruka neplatí kolem komína, kde se objeví první netěsnosti. Za vytrvalého působení 
deště se postupně uvolní těsnění a pod tašky pronikne voda. Stéká po opláštění zhotove-
ném z překližky, nebo u novějších domů z dřevotřískových desek, které jsou tvořeny asi 
sedmicentimetrovými úlomky dřeva spojenými dohromady pryskyřicí. 
Novější nemusí vždy znamenat lepší. Německý vědec Wernher von Braun, který se podí-
lel na tvorbě amerického vesmírného programu, rád vyprávěl historku o plukovníku Johnu 
Glennovi, prvním Američanovi, který obletěl zeměkouli. „Víte, co si Glenn zamumlal pár 
vteřin před vzletem, když už byl pevně usazený a připoutaný v kabině rakety, kterou jsme 
pro něj sestrojili, a když jsme se všichni soustředili na význam oné chvíle? ‚Pane Bože, 
sedím tady na hromadě nejnižších cenových nabídek!’“ 

YEE, Roger. Public Spaces.
HarperCollins Publishers, 2009. ISBN 
9781584711179  
Přehlídka více než 
sta projektů před-
ních architektů a 
urbanistů. Zahrnuje 
projekty vládních 
a soudních budov, 
radnic, muzeí, am-
basád atd.

CARTA, Marizio. Creative City.
Actar, 2008. 160 s. ISBN 9788895623030 
Města, která investují 
do výzkumu, inovací 
a regenerace skrze 
kulturu a kreativitu, 
jsou v  čele Evropy. 
Jde o města s vyso-
kou kvalitou život-
ních podmínek, kde 
kultura, umění, ar-
chitektura a urbanismus hrají velkou roli. 
Kniha je přehledem o výzkumu, atlasem 
urbanistických, krajinářských a architek-
tonických projektů, jež se vyznačují pří-
nosem k transformaci současných měst. 
Amsterdam, Barcelona, Bilbao, Bordeaux, 
Genoa, Hamburg, Lyon, Lisbon, Marseille, 
Newcastle, Palermo, Rotterdam and Va-
lencia, to jsou města, která vytvářejí novou 
městskou kulturu. 

LEVY, John M. Contemporary Urban 
Planning.
Pearson Education, 
2008. 448 s.
V oboru urbanismu 
jde o bestseller ur-
čený převážně pro 
studenty: pohled na 
urbanismus a pláno-
vání s ohledem na 
politiku, právo, fi nance, zájmové skupiny.
 
LUKEZ, Paul. Suburban Transformati-
ons. 
Princeton Archi-
tectural Press, 
2007. 192 s. ISBN 
9781568986838
Autor, absolvent 
a nyní učitel na MIT, 
představuje na příkla-
dech procesy a po-
stupy, které mohou dokázat vrátit místům 
jejich identitu a charakter.
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 Členské příspěvky AUÚP ČR
Připomínáme všem, kdo tak ještě neu-
čili, že mohou zaplatit členské příspěvky 
na letošní rok. Výše příspěvků: 700 Kč 
a 200 Kč studenti a důchodci, jejichž je-
diným příjmem je důchod. S minulými 
Aktualitami jste obdrželi složenky, pří-
padně můžete částu převést přímo na účet 
1922930399/0800. Pro snadnější iden-
tifi kaci platby uvádějte prosím variabilní 
symbol = vaše rodné číslo, specifi cký 
symbol = 2009. Uhrazený členský příspě-
vek opravňuje k uplatnění sníženého po-
platku 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.

 Města a městská politika v EU: 
konkurenceschopnost, soudržost 
a vládnutí
Středisko ppro výzkum regionálního roz-
voje a katedra geografi e Západočeské 
univerzity v Plzni pořádá mezinárodní kon-
ferenci, která se koná 15. a 16. 10. 2009 
v Mikulově na zámku.
Mezi hlavními tématy konference jsou mj.: 
problémy a rozvojové výzvy evropských 
měst, hospodářská krize a její dopad na 
města a regiony, revitalizace měst, kon-
cepce rozvoje měst, urbánní dimenze po-
litik EU.
Více informací, včetně programu, příhlášky 
atd., naleznete na www.svrr.zcu.cz.

 Sborník Veřejná prostranství
Sborník příspěvků z loňského semináře, 
který pořádala Asociace a který se usku-
tečnil v dubnu 2008 ve Františkových Láz-

ních, je 
přiložen 
do zá-
silky těm 
členům 
Asociace, 
kteří se 
semináře 
zúčastnili. 
Ostatním 
účastní-
kům už byl 
také roze-
slán. 

 Omluva Aleši Klosovi i čtenářům
V minulém čísle Aktualit jsme opomněli 
uvést jméno Ing. arch. Aleše Klose, který je 
spoluautorem (spolu s Ing. arch. Milanem 
Košařem) urbanisticko-architektonické stu-
die rekonstrukce Vaňorného náměstí ve 
Vysokém Mýtě. Tato práce byla oceněna 
Cenou Asociace (1. místo) a byla také nomi-
nována do mezinárodní soutěže ECTP.

 8. evropské bienále urbanistů, 
Nancy 3.– 4. prosince 2009 
ECTP každé dva roky 
spolupořádá celoevrop-
ské forum urbanistů. 
V roce 2009 bude pro-
bíhat společně s 30. 
kongresem francouz-
ského sdružení urba-
nistů FNAU. Mottem se-
tkání bude „Evropa – to 
jsou jedinečná města“. 
Bienále se bude zabývat třemi okruhy otá-
zek: Existuje skutečně model tzv. „evrop-
ského města“? Jak se evropská města vy-
pořádavají se současnými ekonomickými, 
sociálními, klimatickými a demografi ckými 
problémy? Jak mohou evropská města če-
lit spekulativnímu rozvoji?
Organizátoři odkazují na vývoj měst, jejich 
dnešní význam a vazby mezi nimi, ať uvnitř 
hranic států, nebo bez ohledu na ně. Ev-
ropa měst je zpátky. 
Na bienále se může přihlásit každý člen 
naší asociace. Více informací naleznete na 
http://www.fnau-international.org/about-f-
nau/annual-meeting.asp?annee=2009.

Nancy, La Place Stanislas, místo konání 8. bienále 
ECTP v prosinci 2009


