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1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY

komunální prostorové produkce. Příklady projektů v Berlíně
ve spolupráci s mládeží.

Oscar Niemeyer (1907–2012).
Oscar Niemeyer (1907–2012).
DBZ 2013, č. 2, s. 16–17, 4 obr.
Stručný medailon prací světoznámého brazilského architekta
Oscara Niemeyera (1907–2012), který je tvůrcem cca 600 staveb. Další informace viz www. niemeyercenter. org

ROZMANOVÁ, Naděžda a kol.
Principy a pravidla územního plánování. Internetová
verze 2011, 2012.
Úkol A. 19/ÚP.
Brno, Ústav územního rozvoje 2013. Přeruš. s., tab., mp., gr.,
obr., sch., zdroje
Metodická příručka pro orientaci v předpisech na úseku ÚP
seznamuje s principy TUR, koncepcí územního rozvoje ČR,
s pojmy, funkčními složkami, orgány, nástroji, vazbami a participací v územním plánování.
Z 69

FIŠER, Michal
Soutěžení v Evropě.
Competitions in Europe.
ERA 2013, č. 2, s. 19–21, 2 obr., angl. res.
Architektonické soutěže v Evropě v jednotlivých fázích procesu
– odlišnosti i zvláštnosti. Zkušenosti z ČR, Švýcarska, Slovinska, Francie, Nizozemí, Polska, Rakouska a Velké Británie.
KOHOUT, Michal – TITTL, Filip
Morfologie a adaptabilita pražských sídlišť.
Projevy a důsledky opuštění standardní typologie města.
Stavba 2013, č. 1, s. 62–69, čet. náčrty, 8 obr., lit. angl. res.
Shrnutí morfologické a skladebné analýzy vybraných struktur pražských sídlišť provedené autory článku a studenty
FA ČVUT. Článek zkoumá odlišné typy pražských sídlišť
ve vztahu k budoucím možným zásahům.
KOTALÍK, Jiří T. – VÁVRA, David – FRIČ, Pavel
Drobné perly české architektury. Veletucet typologických
příkladů.
Praha, Titanic 2013. 308 s., fot., rejstř.
Publikace obrazem i slovem představuje 144 rozmanitých
typů drobných staveb ze všech krajů ČR, které představují
umělecké perly z období od prehistorie po dnešek a slouží
i k poznání historie architektury.
14 952
KRATOCHVÍL, Petr (ed.)
Architektura a veřejný prostor.
Praha, Zlatý řez 2012. 161 s., angl., res.
Výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů a právníků
o dvojznačnosti veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního, s cílem poukázat na rozdílné hodnotící postoje.
14 948
OVERMEYER, Klaus
Die Beteiligungswende.
Obrat v účasti.
Garten + Landschaft 2013, č. 3, s. 14–17, 22 obr.
Plánování měst se dnes již neobejde bez účasti veřejnosti.
Vedle informovanosti a transparentnosti jde o nové modely

VÍCH, Tomáš
Téma: Urbanismus.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 42, 1 obr.
Úvodní článek k tématu. Vývoj urbanismu za posledních 30 let.
Názory urbanistů mapují současné uvažování o městě i krajině.
Příspěvky jsou řazeny od nejobecnějších k detailnějším.
ZEMAN, Jaroslav
Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky,
objekty, památky.
Liberec, Knihy 555 2011. 176 s., fot., pl., obr., mp., lit.
Prezentace architektury města Liberce z období 19. a 20. století i současnosti zahrnuje též industriální soubory, podzemí,
drobnou architekturu, památkovou ochranu i zeleň města.
14 950

2. SAMOSPRÁVA, PRÁVNÍ PŘEDPISY
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
90. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Seznam Katastrálních pracovišť katastrálních
úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých
vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
k 1. dubnu 2013.
Sb. zákonů 2013, č. 41, s. 957–979
National Spatial Plan Estonia 2030+ Synopsis.
Přehled národního územního plánu Estonska 2030+.
Tallin, b. n. 2012. 38 s., fot.
Vize územního rozvoje Estonska pro rok 2030 a následující
léta z oblastí rozvoje osídlení, mobility, energetické infrastruktury a ekologie, včetně dopadů globálních trendů.
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Panelová diskuse na téma „Míra prostorové regulace
v územně plánovací dokumentaci“.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 69–71
Panelová diskuse na dané téma měla shrnout a konfrontovat
názory odborníků ze strany státní správy i ze strany projektantů. Přepis příspěvků od jednotlivých účastníků diskuse.
Stavební zákon a vyhlášky. Autorizované profese, vyvlastnění. Podle stavu k 1. 4. 2013. Úplné znění.
Ostrava, Sagit 2013. 448 s., edice ÚZ, č. 953
Znění stavebního zákona a souvisejících vyhlášek, stavební
předpisy, vyvlastnění, výstavba dopravní infrastruktury, jak
odpovídají stavu právní úpravy ke dni 1. 4. 2013.
14 946
BALOGA, Martin – PRIEHODOVÁ, Ľudmila – FINKA,
Maroš
Úloha spracovateľa v procese obstarávania územného plánu.
Úloha zpracovatele v procesu pořizování územního plánu.
Urbanita 2013, č. 1, s. 26–27, angl. res.
Urbanista – územní plánovač je někdy považován za autora
územního plánu, jindy jen za mediátora, který hledá dohodu
o budoucím využití území a zakreslí ji do mapy. Tyto i jiné aspekty jsou tu diskutovány.
CACH, Jan
Kroužení okolo urbanistické regulace.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 53–57, 7 obr.
Urbanistická regulace je dodnes chápána jako soustava zákazů a usměrnění, omezování svobody či jako nařízení vrchnosti, ačkoli pravidla pro zacházení s územím vydává zastupitelstvo. Vyjádření k řadě názorů.
DARÁZSOVÁ, Melinda – REPASKÁ, Ida
Regulácia v územných plánoch na Slovensku.
Regulace v územních plánech na Slovensku.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 44–47,
3 obr., 1 tab.
Legislativní zázemí územního plánování na Slovensku představuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
DUJKA, Vladimír
Změna, nebo nový územní plán?
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 45
Vzájemná kompatibilita jednotlivých typů územního plánu.
Etapy zpracování a nezbytné náležitosti pro pořízení zpracování změny územního plánu. Pořízení a zpracování změny
staršího typu územního plánu (ÚPN SÚ a ÚPO).
DURDÍK, Petr
Regulace v územních plánech v České republice.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 35–39,
2 mp., 1 tab.
Legislativními nástroji regulace jsou stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
vyhláška č. 500/2006 Sb. o ÚAP a vyhláška č. 501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území.

FIALOVÁ, Eva – TUNKA, Martin
Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Amendment to Decree no. 500/2006.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 3–5, angl. res.
V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb. došlo k novelizaci
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
HARRIS, Neil
Surveillance, social control and planning: citizen-engagement in the detection and investigation of breaches of
planning regulations.
Dohled, sociální kontrola a plánování: zapojení občanů do procesu odhalování a vyšetřování porušení plánovacích nařízení.
Town Plan. Review 2013, č. 2, s. 171–196, 1 tab., angl. res.,
lit.
Popis mechanismu, kterým jsou porušení plánovací legislativy prvotně zachyceny a následně vyšetřovány. Výzkum týkající se zapojení veřejnosti při vynucování zákona.
HRDINA, Vojtěch
Koncepcia územného rozvoja Slovenska – spracované na základe Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení
Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011 – zmeny a doplnky č. 1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001.
Koncepce územního rozvoje Slovenska – zpracované na základě Koncepce územního rozvoje Slovenska 2001 ve znění
Koncepce územního rozvoje Slovenska 2011 – změny a doplňky č. 1. Koncepce územního rozvoje Slovenska 2001.
Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního
rozvoja Slovenskej republiky 2012. 69 s., mp., tab., kartogr.
Koncepce územního rozvoje Slovenska jako součásti evropského prostoru, environmentální politiky a regionální politiky
SR, otázky hospodářského vývoje, rozvoje dopravy a technické infrastruktury.
14 944
HYSKOVÁ, Blanka
Nástroje na vyjádření koncepce krajiny v územním plánu.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 83–86, 8 obr.
Koncepce krajiny v územním plánu by měla být vyjádřena
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Rozebrání některých paragrafů vyhlášky a jejich využití v praxi.
JANÍKOVÁ, Jana
Jak bývalý projektant vidí územní plán očima úředníka?
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 60–61,
4 obr.
Osobní zkušenost autorky a její letité praxe v projektování
územních plánů spojené nyní s pohledem úřednice Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
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KLIMOVSKÝ, Daniel
Územná samospráva na Slovensku. Rozvoj sídelných a samosprávnych štruktúr do roku 1939.
Územní samospráva na Slovensku. Rozvoj sídelních a samosprávních struktur do roku 1939.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 60–63, 1 fot., 1 obr.
Historie vývoje územní samosprávy na Slovensku do roku
1939. Vznik městských svazů, práva měst, systémy samosprávy a jejich orgány atp.

KYNČL, Jakub
Míra regulace v územních plánech.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 51–52,
3 obr.
Pro míru regulace jsou důležitými aspekty velikost sídla a selektivnost, přičemž vymezení je dáno různými regulativy
(plochy s různým způsobem využití). Příklad obce Třeštiny
a města Prostějova.

KÖRNER, Milan
Jsou Politika územního rozvoje a Zásady územního rozvoje adekvátními koncepcemi?
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 42–44, 1 tab.
ZÚR navrhuje koridory nadřazené infrastruktury, PÚR má deklarativní charakter, který se promítá i do rozvoje obcí. Terminologie plánovací dokumentace v SRN a srovnání charakteristik osídlení v ČR a v Bavorsku.

MACKOVIČ, Vladimír
Úvaha o cílech a možnostech řešení krajiny v územním
plánu.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 57–59, 1 obr.
Důvody, proč má být návrh řešení krajiny součástí územního
plánu. Obsah a způsob řešení krajiny v územním plánu. Řešení krajiny musí v územním plánu vycházet z daného právního rámce.

KOUBEK, Pavel
Faktory ovlivňující kvalitu územních plánů.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 46–48, 6 obr.
Obtížnost hodnocení kvality ÚPD. Vznikají standardy jako
vodítko pro hodnocení pro kontrolu obsahové úplnosti dokumentace. K hodnocení kvality nejsou ale dostačující.

MACKOVIČ, Vladimír
Vazby územního plánu na plánování složek krajiny.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 78–82, 1 tab.
Základní možnosti kontaktu územního plánu a složek krajiny
(živá a neživá příroda, voda, les, nerostné suroviny ad). Plánování jednotlivých složek krajiny. Složkové zájmy v krajině
odpovídající úrovni územního plánu.

KOUBEK, Pavel
Regulativní charakter územního plánu.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 53–56,
7 obr.
Podmínky prostorového uspořádání, využití území a práce
s územním plánem.
KOVÁČ, Bohumil
Miera regulácie v územných plánoch obcí.
Míra regulace v územních plánech obcí.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 62–68,
8 obr., 4 tab., lit.
Shrnutí o regulaci v územních plánech (plán nebo územní
řád, požadavky na regulaci, regulační prvky, třídy územně
plánovací dokumentace, regulace na úrovni sídla, urbanistická stabilita).
KOVÁČ, Bohumil
Rozhodovanie o území.
Územní rozhodování.
Urbanita 2013, č. 1, s. 10–16, obr., fot., lit., angl. res.
Souborné koncepční pojednání o procesech územního rozhodování, o legislativních pravidlech, úloze územního plánu,
roli samosprávy, možnostech přímé demokracie aj.
KUKUČOVÁ, Zuzana – RAJPRICHOVÁ, Viera – NÉMETH, Tibor
Nový stavebný zákon má ambície riešiť dnešné problémy.
Nový stavební zákon má snahu řešit dnešní problémy.
Urbanita 2013, č. 1, s. 20–25, fot., angl. res.
Představení nejdůležitějších změn a přínosů připravovaného
nového stavebního zákona SR v oblasti územního plánování
a stavebního řádu.

MACO, Michal – POKLEMBOVÁ, Veronika – ONDREJIČKA, Vladimír
Ako spravovať priestor, o ktorý se delíme? Teória commons a verejné priestory.
Jak spravovat prostor, o který se dělíme? Teorie commons
a veřejné prostory.
Urbanita 2013, č. 1, s. 28–31, obr., lit., angl. res.
Udržitelná, efektivní a spravedlivá správa kolektivních, společně využívaných zdrojů území (commons) je věc dlouhodobě zaměstnávající politiky i vědce; nezastupitelná je tu role
územního plánování.
MÁCHOVÁ, Hana
Územně analytické podklady. Poznatky z porad krajských
úřadů s úřady územního plánování.
Documents of spatial analysis: Findings of consultations between Regional Offices and physical planning authorities.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 6–9, 1 tab., angl. res.
Úřady územního plánování (ÚÚP) pořizují každé dva roky
úplnou aktualizaci územně analytických podkladů obcí
(ÚAPo). Článek vychází ze zkušeností pracovníků MMR
z porad krajských úřadů a úřadů územního plánování.
MAŠTÁLKA, Martin
Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce. Případová studie Hradec Králové.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 80 s., tab., gr., mp.
Případová studie Hradce Králové analyzuje na základě ukazatelů a dat využití území, kvalitu životního prostředí, finanční
stabilitu, sociálně-demografickou strukturu, kvalitu sociálního prostředí.
14 928
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NAVRÁTILOVÁ, Alena
Míra regulace v územních plánech ve středoevropském
prostoru.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 43
Zpráva z konference s tématy společných projektů pro Český
Těšín a Cieszyn z fondů EU, územní souvislosti regionu Těšínsko, územní plán a společné studie, systémy plánování
v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku ad.

ŘEZÁČ, Vít
Míra regulace v územních plánech ve středoevropském
prostoru.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 48–52, 1 pl., 3 obr.
8.–9. 11. 2012 proběhla v Českém Těšíně konference na téma
názvu článku. Vysvětlení pojmů regulace, regulativ či regulativní. Regulace v zemích Evropy i mimo Visegrádskou čtyřku.
Regulativy v České republice.

NEUBAUEROVÁ, Stanislava – VAŠÍKOVÁ, Jana
Řízení o tzv. černé stavbě po novele stavebního zákona /2.
Moderní obec 2013, č. 4, s. 50–51
Účastníci řízení o nepovolené stavbě a specifická řízení podle
§ 129 stavebního zákona po jeho novele. Autorky zastupují
Kancelář veřejného ochránce práv.

ŘEZÁČ, Vít
Míra regulace v územních plánech ve středoevropském
prostoru.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 7–9
Konference AUÚP se konala 8.–9. 11. 2012 v Českém Těšíně.
Co je regulace – rozdíl v pojmech regulace, regulativ a regulativní. Plánování v zahraničí. Regulativy na domácí scéně.

NOVOSÁD, Filip – LEŠKOVÁ, Daniela
Informace o přípravě zprávy o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky 2008.
Information on the preparation of the Report on the Application of the 2008 Spatial Development Policy of the Czech
Republic.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 5, angl. res.
MMR v současnosti pořizuje Zprávu o uplatňování PÚR
v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s usnesením vlády č. 700 ze dne 26. září 2012.
PAVLOVÁ, Marcela – ŠUPEJOVÁ, Ilona
Novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu
na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.
Amendment to the implementary regulations of the Building Act
in the sector of spatial decision-making and the building code.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 3–4, angl. res.
V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu, přistoupilo Ministerstvo pro místní rozvoj k legislativním úpravám prováděcích vyhlášek.
POLÁČKOVÁ, Vlasta – DURLÍK, Petr
Prostorové regulace v územních plánech po novele stavebního zákona. Jarní workshop AUÚP 2013.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 44–45
Workshop Asociace pro urbanismus a územní plánování
(29. 1. 2013) o prostorové regulaci v územních plánech po nabytí účinnosti zákona č. 350/2012 Sb. Přehled 7 krátkých příspěvků s příklady z praxe.
ROZMANOVÁ, Naděžda a kol.
Principy a pravidla územního plánování. Internetová
verze 2011, 2012.
Úkol A. 19/ÚP.
Brno, Ústav územního rozvoje 2013. Přeruš. s., tab., mp., gr.,
obr., sch., zdroje
Metodická příručka pro orientaci v předpisech na úseku ÚP
seznamuje s principy TUR, koncepcí územního rozvoje ČR,
s pojmy, funkčními složkami, orgány, nástroji, vazbami a participací v územním plánování.
Z 69

ŘEZNÍK, Tomáš
Geografická informace v době směrnice INSPIRE: Nalezení, získání a využití dat pro geografický výzkum.
Geografie 2013, č. 1, s. 77–93, tab., obr., lit., angl. res.
Rozbor legislativního pozadí směrnice INSPIRE v aplikaci
na Česko, přehled struktury evropského systému geografických informací, využitelnost modelů pro geografická data
v podmínkách ČR.
SAKTOROVÁ, Dagmar
Moravskoslezský kraj pohledem nezatíženým uhlím
a ocelí.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 10–16,
4 obr., 13 mp., lit.
Představení Moravskoslezského kraje z hlediska historického
i geografického. Historická stopa struktury osídlení. Sídelní
struktura dnes. Zásady územního rozvoje kraje.
SAKTOROVÁ, Dagmar
Úskalí hodnocení udržitelného rozvoje – od „já myslím,
že“ k „vědeckému přístupu“ a zpět.
Difficulties with the assessment of sustainable development:
From „I think that…“ to a scientific approach and back again.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 29–32, lit., angl. res.
Hodnocení vývoje a použitých metod (indikátory, SWOT analýzy) zpracování udržitelného rozvoje na základě výsledků
prvních územně analytických podkladů, jejich 1. úplné aktualizace a rozpracované 2. aktualizace.
SMOLIŃSKI, Tomasz
Prostorové plánování v Polsku.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 40–43,
7 obr., lit.
Polský systém územního plánování vychází ze zákona o prostorovém plánování a rozvoji z roku 2003. Nejvýznamnějším
dokumentem je tzv. Národní koncepce prostorového rozvoje.
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SZÁNTÓ, Katalin
Prostorová regulace v Maďarsku.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 48–50,
3 mp., 1 pl.
Hlavními nástroji prostorové regulace na národní a regionální
úrovni jsou Národní strukturální plán, zóny s limity využití
a s územně plánovacími opatřeními a regulace.

ŽELEZNÍK, Ondrej – ROSIČOVÁ, Jana
Přehled základních nedostatků ve fungování samosprávy.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 64
Nejdůležitější okruhy problémů současné správy měst a obcí
– finanční prostředky, strategické rozhodování, personální zabezpečení, přístup samosprávy k obyvatelům, vztah státu a samospráv.

ŠEDA, Svatopluk
Metodické doporučení ČAH č. 1/2013 k projektování
a provádění vrtaných (trubních) studen v intencích současného vodního a stavebního práva.
Vod. hospod. 2013, č. 4, s. 112–117, sch., lit.
Prezentace metodiky, jak v intencích současného práva a odborných poznatků vrtané studny umísťovat, projektovat a provozovat a přitom negativně neovlivňovat vodní režim.

3. SPOLEČENSKOVĚDNÍ VÝCHODISKA
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – PONDĚLÍČEK, Michael
Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro
potřeby územního plánování.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 72 s., tab., příl., lit.
Metodika pro vytvoření systému pro vyhodnocování udržitelného využití území v územním plánování, popis metodiky,
srovnání „novosti postupů“, uplatnění certifikované metodiky,
případové studie.
14 929
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – PONDĚLÍČEK, Michael –
MODRÁČKOVÁ, Jana
Strategické plány měst z pohledu genderové analýzy.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2013. 52 s., tab., gr., lit.
Metodika pro hodnocení strategických plánů podle genderové
vyváženosti, její ověření na plánech 16 velkých měst v ČR
a jejich vzájemné porovnání s cílem dosáhnout změn v přístupu k plánování měst a obcí.
14 931
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol.
Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 28 s., tab., příl., lit.
Metodika pro vytvoření systému sledování rozvoje a výkonnosti jednotlivých území na úrovni měst a obcí, vlastní popis
metodiky, srovnání „novosti postupů“, popis uplatnění certifikované metodiky.
14 927
VODRÁŽKA, Peter
Charty – medzinárodné dohovory o tvorbe a ochrane miest.
Charty – mezinárodní úmluvy o tvorbě a ochraně měst.
Urbanita 2013, č. 1, s. 60–63, fot., lit., angl. res.
Souborná informace o těchto mezinárodních úmluvách v urbanismu a architektuře: Athénská charta, Benátská charta, Torremolinská charta, Aalborgská charta, Melbournská charta,
Nová athénská charta, Lipská charta.

Cizinci v České republice. Foreigners in the Czech Republic 2012.
Praha, Český statistický úřad 2012. 219 s., gr., tab., kartogr.,
příl., text též angl.
Aktuální údaje o cizincích, kteří si Českou republiku zvolili
za místo svého pobytu. Těžištěm statistických informací jsou
data za rok 2011 doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.
14 933
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané
údaje). Czech Republic in International Comparison (selected indicators).
Praha, Český statistický úřad 2013. 335 s., tab., text též angl.
Srovnání České republiky se zeměmi EU a jinými zeměmi
světa v ekonomických, sociálních a environmentálních oblastech života, včetně vybraných regionálních indikátorů.
14 934
Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2013. Population of Municipalities, 1 January 2013.
Praha, Český statistický úřad 2013. 113 s., tab., text též angl.
Bilance počtu obyvatel České republiky za všechny obce,
na základě statistických hlášení o narození, úmrtí a souborů
stěhování, v návaznosti na výsledky posledního sčítání lidu.
14 951
Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Česká
republika.
Praha, Český statistický úřad 2012. 48 s., mp., gr., kartogr., tab.
Údaje o obyvatelstvu podle místa trvalého pobytu, o domech
trvale obydlených i neobydlených a o bytech, vše k 26. 3.
2011. Podrobnější územní pohled podle velikostních skupin
obcí a mezikrajské srovnání.
14 932
Základní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011. Česká
republika a kraje (rozšířené vydání). [Elektronický zdroj].
Praha, Český statistický úřad 2012. 1 CD-ROM; 12 cm; textová data (5 souborů: 115 MB)
První definitivní výsledky SLDB 2011 ČR, které jsou zpracovány podle místa obvyklého pobytu sčítaných osob a podle
územního a správního členění státu platného v České republice k 26. březnu 2011.
E 66
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CHLUPOVÁ, Dana – POLEŠÁKOVÁ, Marie – ROHREROVÁ, Ludmila
Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém
fondu ve vybraných městech (2010, 2011).
Results of the questionnaire survey of changes in the municipal housing stocks of selected towns and cities (2010, 2011).
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 10–21, 1 mp., 4 tab.,
8 gr., angl. res.
Dotazníkové šetření ÚÚR o obecních bytech se týkalo privatizace bytového fondu, pohybu v rámci bytového fondu, plateb
spojených s užíváním bytů, nákladů na správu bytů a dalších
doplňkových údajů.
PAULINIOVÁ, Zora
Ako zapojiť verejnosť do plánovania miest.
Jak zapojit veřejnost do plánování měst.
Urbanita 2013, č. 1, s. 32–35, fot., lit., angl. res.
Je přirozené, že lidé chtějí ovlivnit města, v nichž žijí. Samospráva má k dispozici řadu nástrojů, jak občany vtáhnout do rozhodování a jak je zapojit do tvorby prostředí a rozvoje města.

4. PŘÍRODOVĚDNÍ VÝCHODISKA
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
KOLEJKA, Jaromír
Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska.
Praha, Academia 2013. 439 s., fot., gr., tab., mp., sch., pl., příl.,
angl. res.
Přehled soudobé geografické terminologie související se studiem krajiny. Struktury přírodní a kulturní krajiny, metody geografického studia, tvorba krajinářské dokumentace, hodnocení, příklady postupů.
14 947
KYNČLOVÁ-TIHONOVÁ, Martina – BLÁHA, Jan D.
Hodnocení mentálních map v GIS.
Inform. Čes. geogr. společ. 2013, č. 1, s. 1–15, tab., gr., obr.,
lit., angl. res.
Metody konstrukce mentálních map, tj. (karto)grafického vyjádření představ člověka o geografickém prostoru, nejčastěji
o jeho kvalitě nebo uspořádání, jsou vyhodnoceny z hlediska
výhod, nevýhod i přesnosti.

5. ROZVOJ OSÍDLENÍ
A VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ
National Spatial Plan Estonia 2030+ Synopsis.
Přehled národního územního plánu Estonska 2030+.
Tallin, b. n. 2012. 38 s., fot.
Vize územního rozvoje Estonska pro rok 2030 a následující
léta z oblastí rozvoje osídlení, mobility, energetické infrastruktury a ekologie, včetně dopadů globálních trendů.

Obce Královéhradecka 2012. [Elektronický zdroj].
Praha, Český statistický úřad 2013. 1 CD-ROM; 12 cm; textová data (1 soubor: 11,4 MB)
Vybrané údaje v delší časové řadě o obcích kraje, řazené abecedně včetně územních číselníků, územní srovnání za okresy,
správní obvody obcí s rozšířenou působností a velikostní skupiny obcí.
E 65
FELCMAN, Jindřich
Optimální míra prostorové regulace podle stavebních
úřadů v Libereckém kraji.
Optimal degree of spatial regulation in the opinion of the Building Offices in the Region of Liberec.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 29–32, 2 gr., lit., angl. res.
Článek vychází z dotazníkového šetření mezi pracovníky stavebních úřadů v Libereckém kraji a zabývá se prostorovou
regulací v územních plánech a hledáním optimální míry jejich
podrobnosti.
NOVÁK, Petr
Udržitelný rozvoj krajiny a sídel. Závěrečná konference
projektu OPVK a výstava projektů studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického z let 2011 a 2012.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 46–47, 2 obr.
V rámci zakončení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Trvale udržitelná
sídla se v Brně konala konference „Udržitelný rozvoj krajiny
a sídel“ a výstava studentských prací.
RAMSER, Tobias – FISCHER, Matthias
Agglomerationsprogramme Kanton Bern. Verkehrs- und
Siedlungsentwicklung über die gesamte Kantonsfläche koordiniert planen.
Aglomerační programy kantonu Bern. Koordinovaně plánovat vývoj dopravy a osídlení po celém území kantonu.
Strasse und Verkehr 2012, č. 12, s. 23–25, 4 obr., 1 mp., 1 gr.,
franc. res.
V rámci aglomeračních programů druhé generace byly v městech a aglomeracích Švýcarska odsouhlaseny plány pro dopravu a osídlení. Konkrétní návrhy pro kanton Bern.
REICHER, Christa
Regionaler Städtebau in der Agglomeration Ruhr.
Regionální městská výstavba v aglomeraci Ruhr.
Garten + Landschaft 2013, č. 3, s. 32–37, 6 obr., lit.
Metropolitní region Ruhr se v minulosti vyvinul v průmyslovou oblast. Přestože v současnosti populace regionu klesá
a stárne, dochází zde k nové výstavbě i přestavbám někdejších
průmyslových areálů.
SAKTOROVÁ, Dagmar
Moravskoslezský kraj pohledem nezatíženým uhlím
a ocelí.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 10–16,
4 obr., 13 mp., lit.
Představení Moravskoslezského kraje z hlediska historického
i geografického. Historická stopa struktury osídlení. Sídelní
struktura dnes. Zásady územního rozvoje kraje.
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6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MĚST
ANREITER, Wilfried
Agglomerationsprogramme Kanton Zürich. Die Verkehrsmassnahmen wirken vor allem in ihrer Kombination.
Aglomerační programy kantonu Curych. Dopravní opatření
jsou účinná především v kombinaci.
Strasse und Verkehr 2012, č. 12, s. 19–22, 7 obr., 1 gr., franc. res.
Nové aglomerační programy pro regiony Limmattal, město
Zürich-Glattal, Winterthur a Zürcher Oberland. Strategie pro
celkovou dopravu.
BOLAND, Philip
Sexing up the city in the international beauty contest: the
performative nature of spatial planning and the fictive
spectacle of place branding.
Zatraktivnění města v mezinárodní soutěži krásy: výkonnostní
podstata územního plánování a fiktivní pohled na ohodnocení
místa.
Town Plan. Review 2013, č. 2, s. 251–274, 6 obr., angl. res., lit.
Rozvoj města Liverpool a analýza toho, jak se klíčové developerské projekty zasloužily o hlavní přeměny města a jeho
kulturní krajiny. Popis fyzické a symbolické přeměny města
ve „město světové kategorie“.
BURY, Lucie
Město Český Těšín se představuje.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 17–20,
3 mp., 9 obr.
Vývoj města Český Těšín – dějiny, doprava, výstavba, regulační plán, občanské vybavení, stavby, místní průmysl a živnosti, poválečné období, plán města z roku 1943, výstavba
sídlišť, přeshraniční spolupráce.
HALÁS, Marián – ROUBÍNEK, Pavel – KLADIVO, Petr
Urbánní a suburbánní prostor Olomouce: teoretické přístupy, vymezení, typologie.
Geogr. čas. 2012, č. 4, s. 289–310, tab., obr., gr., lit., angl. res.
Kompaktní město Olomouc je obklopeno třemi suburbánními
zónami. Intenzita suburbanizačních procesů v nich je v zásadě
přímo úměrná dostupnosti vnitřního města s některými dalšími doplňujícími faktory.

JAKUŠOVÁ, Martina – HEINRICHOVÁ, Miriam
Trnava – mesto kultúrneho aj ekonomického potenciálu.
Trnava – město kulturního i ekonomického potenciálu.
Urbanita 2013, č. 1, s. 52–55, fot., angl. res.
Město Trnava je představeno ve své sídelní geografii, historii
územních a regulačních plánů a též z hlediska rozvojových výzev, z nichž hlavní je řešení dopravy a rozvoj cestovního ruchu.
KOHOUT, Michal – TITTL, Filip
Proměny obydlitelnosti města. Obytné soubory.
Transformation of city’s Habitability.
ASB 2013, č. 2, s. 12–16, 8 obr., angl. res.
Vývoj městského prostředí v ČR se zaměřením na 20. století –
popis základních prvků a trendů. Hodnocení současné kvality
bydlení, rozdílné vnímaní veřejných a soukromých prostranství developery a obyvateli.
KOTALOVÁ, Kateřina
Recept na živé město. Anketa.
ASB 2013, č. 2, s. 10–11, 4 obr.
Názory vybraných čtyř architektů na faktory ovlivňující
funkčnost města. Hlavní uvedené prvky (hustota obyvatel, sociální aktivity, integrace nové a staré zástavby apod.) jako doporučení pro plánování měst.
KRÁLOVÁ, Irena
Nový územní plán Plzně.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 57–59, 5 obr.
Urbanisticko-architektonická soutěž na nový územní plán
města Plzně a informace o stavu prací (k listopadu 2012,
k datu konání konference).
MATUŠ, Vladimír
Inteligentní města, budovy a regiony.
Intelligent cities, buildings and regions.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 33–42, angl. res.
Hlubší zamyšlení nad dopady činnosti člověka na životní prostředí, včetně plánování a urbanismu. Stručné nastínění nových materiálů a technologií pro budování měst, budov i jejich zařízení (digitalizace, hodnotící systémy).

JAKUŠOVÁ, Martina
Bratislava: Ľudia menia svoje mesto.
Bratislava: Lidé mění svoje město.
Urbanita 2013, č. 1, s. 46–49, fot., angl. res.
Fotodokumentace drobných i větších počinů, leckdy originálních, jimiž si Bratislavčané zpříjemňují zákoutí i stavby svého
města.

MEIER, Bruno
Kleinstadtdebatten und Lebenslust. Badens schwieriger
weg zur Grösse.
Debaty malého města a chuť do života. Těžká cesta města Baden k velikosti.
Werk, Bauen + Wohnen 2013, č. 4, s. 20–25, 7 obr., franc.
res., angl. res.
Proměna průmyslových areálů v severní části města Baden
a projekt výstavby nových výškových budov.

JAKUŠOVÁ, Martina
Medzimestské zásahy Košice – Prešov priniesli originálne
nápady.
Meziměstské zásahy Košice – Prešov přinesly originální nápady.
Urbanita 2013, č. 1, s. 7–9, fot., angl. res.
Do projektu medziMESTSKÉ ZÁSAHY – interCITY INTERVENTION se zapojila řada architektů a urbanistů, kteří přišli
se zajímavými nápady, jak ztvárnit prostory v obou dotyčných
městech i mezi nimi.

PASEČNÁ, Ivana
Roger Caves: Kvalitný životný priestor znamená pre každého niečo iné.
Roger Caves: Kvalitní životní prostor znamená pro každého
něco jiného.
Urbanita 2013, č. 1, s. 42–45, fot., angl. res.
V lednu 2013 v Bratislavě přednesl profesor Roger Caves
z univerzity v San Diegu přednášku o problematice plánování
měst. Při té příležitosti odpovídal na otázky redakce Urbanity.
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PAULINIOVÁ, Zora
Ako zapojiť verejnosť do plánovania miest.
Jak zapojit veřejnost do plánování měst.
Urbanita 2013, č. 1, s. 32–35, fot., lit., angl. res.
Je přirozené, že lidé chtějí ovlivnit města, v nichž žijí. Samospráva má k dispozici řadu nástrojů, jak občany vtáhnout
do rozhodování a jak je zapojit do tvorby prostředí a rozvoje
města.

KOTALOVÁ, Kateřina
Vltavské doky. Libeňský ostrov.
Vltava Docks.
ASB 2013, č. 2, s. 28–31, 8 obr., angl. res.
Výstavba bytů v pražské Libni, které mají nahradit prostory
bývalých loděnic. Popis architektonického záměru, použitého materiálu, základních prvků staveb a finanční stránky
projektu.

SIUDA, Radim
Rozvojové lokality a investiční záměry Českého Těšína
od roku 2000 do současnosti.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 21–22,
6 obr.
Prezentace zrealizovaných a plánovaných rozvojových projektů v Českém Těšíně.

KULHÁNEK, František
Harmonický komplex moderního bydlení.
Stavitel 2013, č. 4, s. 27–29, 5 obr., 1 půd., 1 řez, 1 sit., 1 pohl.
V Praze-Michli vedle Baarova parku byl dokončen komplex
obytných budov se 139 byty. Tři objekty se samostatnými
vstupy, společné parkoviště, skladovací plochy k bytům. Vnitroblok slouží jako oddychová zóna.

ŠIŠOLÁK, Matej
ReSITE 2013: Města jako místa pro život. Udržitelné
městské plánování.
Veř. správa 2013, č. 7, s. 10–11, 3 obr.
Aktivity projektu reSITE zaměřeného na udržitelné městské
plánování. Hlavními tématy letošní konference budou evropské metropole a lidé jako nejcennější kapitál každého města.

7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČÁSTÍ MĚST
DOCK, Praha-Libeň.
Architekt 2013, č. 1, s. 38–49, 21 obr., 1 pl., 1 pohl., 3 pohl.,
2 sit.
Realizace pražské čtvrti DOCK na místě bývalých doků
na břehu Vltavy. Na rozloze 120 000 m2 vzniknou ve 4 etapách rezidenční i komerční plochy. Rezidenční DOCK A má
byty s balkony, terasou či předzahrádkou.
Trčkovo náměstí.
Stavba 2013, č. 1, s. 40–41, 4 obr., 2 pl., angl. res.
Revitalizace Trčkova náměstí a Zámecké ulice v Opočně. Řešení ploch jako pěší zóny s maximálním pohodlím pro pěší.
Nové povrchy jsou v jedné výškové úrovni, plochy odlišuje
typ dlažby, vyřešena je i zeleň.
BALDA, Vladimír
Frýdlantské náměstí svobodně dýchá.
Moderní obec 2013, č. 4, příl. Obce a péče o památky, s. 29,
4 obr.
Hlavní ideou rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu bylo vytvořit
nezastavěný a výrazně nečleněný veřejný prostor, kde mohou
obyvatelé i návštěvníci města uskutečnit různé aktivity.
JAKUŠOVÁ, Martina
Urbanistická súťaž Hájik-Západ v Žiline pozná mená víťazov.
Urbanistická soutěž Hájik-Západ v Žilině zná jména vítězů.
Urbanita 2013, č. 1, s. 56–59, obr., angl. res.
Informace o výsledcích urbanistické soutěže návrhů na řešení území Hájik-Západ v Žilině. První cenu získal kolektiv
APROX, s. r. o., Bratislava.

MACO, Michal – POKLEMBOVÁ, Veronika – ONDREJIČKA, Vladimír
Ako spravovať priestor, o ktorý se delíme? Teória commons a verejné priestory.
Jak spravovat prostor, o který se dělíme? Teorie commons
a veřejné prostory.
Urbanita 2013, č. 1, s. 28–31, obr., lit., angl. res.
Udržitelná, efektivní a spravedlivá správa kolektivních, společně využívaných zdrojů území (commons) je věc dlouhodobě zaměstnávající politiky i vědce; nezastupitelná je tu role
územního plánování.
MACHÁČEK, Julius
Revitalizace nábřeží Rhôny, Lyon, Francie.
The left bank of the Rhône, Lyon, Francie.
Architekt 2013, č. 1, s. 111–115, 18 obr., 4 pohl., angl. res.
Revitalizace 5 km dlouhého nábřeží v místě přístavu na veřejný prostor. Jde o záplavové území, žádné pevné stavby
a vše rychle demontovatelné. Kotvení vyřazených lodí s řadou služeb. Místo využití volného času.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.
Bratislava – atlas sídlisk. Bratislava – Atlas of Mass Houssing.
Bratislava – atlas sídlišť.
Bratislava, Slovart 2011. 341 s., fot., pl., sch., rejstř., lit., text
též angl.
Výstavba sídlišť v druhé polovině 20. století na území Bratislavy, analýza jednotlivých panelových sídlišť z hlediska urbanistické struktury, konstrukčních a architektonických stránek.
14 954
VAŠOURKOVÁ, Yvette – KOVAČEVIČ, Igor
Demokratický prostor města. Rekonstrukce náměstí Svobody a ulice Svárov ve Vsetíně.
The Reconstruction of Svoboda Square and Svárov Street in
Vsetín.
ERA 2013, č. 2, s. 52–55, 10 obr., 1 sit., angl. res.
Průběh soutěže a následná realizace ve Vsetíně od roku 2008
až do roku 2013. Příspěvek přináší svědectví jednotlivých zúčastněných stran. Vyjádření starostky, člena poroty a občanské aktivistky.
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8. VENKOVSKÁ SÍDLA
BUREŠ, Pavel
Pozornost si zaslouží i lidová architektura.
Moderní obec 2013, č. 4, příl. Obce a péče o památky, s. 27,
4 obr.
Součástí kulturního dědictví venkova jsou lidové stavby. Cílem projektu Rok lidové architektury je vzbudit zájem veřejnosti, zástupců veřejné správy a vlastníků o tyto objekty.

9. MEZINÁRODNÍ PROGRAMY A SPOLUPRÁCE
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané
údaje). Czech Republic in International Comparison (selected indicators).
Praha, Český statistický úřad 2013. 335 s., tab., text též angl.
Srovnání České republiky se zeměmi EU a jinými zeměmi
světa v ekonomických, sociálních a environmentálních oblastech života, včetně vybraných regionálních indikátorů.
14 934

VODRÁŽKA, Peter
Charty – medzinárodné dohovory o tvorbe a ochrane miest.
Charty – mezinárodní úmluvy o tvorbě a ochraně měst.
Urbanita 2013, č. 1, s. 60–63, fot., lit., angl. res.
Souborná informace o těchto mezinárodních úmluvách v urbanismu a architektuře: Athénská charta, Benátská charta, Torremolinská charta, Aalborgská charta, Melbournská charta,
Nová athénská charta, Lipská charta.
ZEMÁNEK, Lukáš – ŠEJVLOVÁ, Jana
Dopravní studie projektu „Brána k sousedům“ – Pohled
urbanisty na dopravu (nejen) v česko-polském příhraničí.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 30–34,
13 obr.
Hlavním smyslem studie je návrh koncepce provázaného dopravního systému, který by měl spojovat železniční, silniční,
cyklistickou, pěší i leteckou dopravu v česko-polském příhraničí.

10. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Operační program Central Europe a jeho budoucnost.
The Central Europe operational programme and its future.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 6–7, 1 obr, angl. res.
Operační program Central Europe podpořil v programovém
období 2007–2013 celkem 124 projektů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti střední Evropy. Příklady realizovaných projektů.
HOŠEK, Michael
Kdy je národní park národním parkem. Světová kategorizace chráněných území v tuzemské praxi.
When the National Park Really is the National Park? The Global Protected Area Categorisation in Practice in the Czech Republic.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 25–28, 2 fot., tab., angl. res.
Jednotný systém kategorizace chráněných území vypracovaný Mezinárodní unií ochrany přírody, historie terminologie
chráněných území, stav a názory v ČR.
NAVRÁTILOVÁ, Alena
Míra regulace v územních plánech ve středoevropském
prostoru.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 43
Zpráva z konference s tématy společných projektů pro Český
Těšín a Cieszyn z fondů EU, územní souvislosti regionu Těšínsko, územní plán a společné studie, systémy plánování
v ČR, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku ad.
ŠOUREK, Vladimír
Příprava operačních programů přeshraniční spolupráce
2014–2020.
Preparation of operational programmes of cross-border cooperation from 2014 to 2020.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 8–9, angl. res.
Operační programy jsou součástí rozvoje pohraničí. Zahrnují
pestrou škálu projektů, včetně investic do vzdělávání, posílení
výzkumu, ochrany životního prostředí atd.

Chodník, který by mohl chránit při bleskových povodních.
Moderní obec 2013, č. 4, s. 24
Protipovodňový chodník s hydraulickým, pneumatickým
nebo mechanickým pohonem může účinně ochránit domy při
povodních zejména v záplavových územích.
ANSORGE, Libor
Středně- a dlouhodobé prognózy budoucích potřeb vody
(proč a jak).
Vod. hospod. 2013, č. 3, s. 79–83, tab., gr., lit., angl. res.
Článek uvádí důvody pro tvorbu prognóz budoucích potřeb
vody, shrnuje možné přístupy ke tvorbě prognóz, zamýšlí se
nad otázkou, na jaké kapacity má být infrastruktura budována
či modernizována.
BRONCOVÁ, Dagmar (ed.)
Podzemní vody České republiky.
Praha, MILPO MEDIA 2012. 175 s., fot., mp., gr., tab., sch., lit.
Význam zdrojů podzemních vod pro zásobení obyvatel České
republiky kvalitní pitnou vodou, významná prameniště a hydrogeologické rajony, zdroje vody z písníků a štěrkovišť, využití podzemní vody.
14 953
ČÍŽEK, Jiří a kol.
Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav.
Vod. hospod. 2013, č. 4, s. 110–111, 1 sch.
Článek vysvětluje pojmy kontaminace, krajně naléhavý stav,
havárie a dlouhodobá havárie, které se vyskytují v dokumentech vodoprávních úřadů, ale nejsou zažité v hydrogeologické praxi.
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FREMROVÁ, Lenka
Nové normy z oboru kvality vod.
Sovak 2013, č. 5, s. 18
Článek uvádí přehled a stručné informace o deseti normách
z oboru kvality vod vydaných v roce 2012.
HAMMER, Václav
Vztah novely stavebního zákona k procesu EIA, IPPC
a výstavbě a provozu ČOV.
Vod. hospod. 2013, č. 5, příl. Listy CzWA, č. 3, s. 176–179
Současný stav legislativní a technické přípravy staveb ČOV,
provázanost stavebního zákona se zákonem o posuzování vlivů
na životní prostředí a se zákonem o integrované prevenci.
KOŘÍNEK, Robert
Vodárenské věže. 3. část: Vrcholná díla v meziválečném
období.
Sovak 2013, č. 5, s. 12–15, 9 fot.
V období mezi 1. a 2. světovou válkou byla na území nové
republiky vybudována řada obecních vodovodů, některé s věžovým vodojemem. Vzniklo jich více než 50. Představení několika nejzajímavějších věží.
LINDOVSKÝ, Milan – KROČOVÁ, Šárka
Řízení vodárenských systémů za nedostatku vody.
Management of water supply systems in water scarcity.
Vod. hospod. 2013, č. 5, s. 156–160, 1 fot., sch., lit., angl. res.
Rizika provozní spolehlivosti vodárenských zařízení při dodávkách pitné vody, rozpoznávání nebezpečí krizových situací, soubor opatření pro snižování rizikových stavů.
LELUT, Jana
Vývoj a aktuální organizace vodohospodářské správy
ve Francii na příkladu povodí Vistre.
Vod. hospod. 2013, č. 3, s. 92–94, 5 fot., mp., sch.
Historie a současný vývoj vodohospodářské politiky ve Francii, hydrografické členění, řídící plány, koncepce, srovnání
modelu francouzské vodohospodářské správy s modelem českým, příklad povodí řeky Vistre.
POLEŠÁKOVÁ, Marie
Plánování ve vodním hospodářství a v územním plánování.
Planning in water management and physical planning.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 22–28, 8 mp., 1 obr.,
1 tab., lit., angl. res.
Vzájemné porovnání, koordinace a prolínání dvou systémů plánování, které zohledňují zejména využití území, a to ve vztahu
k veřejnému zájmu. Mezinárodní a národní plány povodí. Související právní předpisy.
RAPANTOVÁ, Naďa a kol.
Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely.
The possibility of utilization of mine water accumulation in
the flooded uranium mines for drinking water supply.
Vod. hospod. 2013, č. 4, s. 130–133, tab., fot., gr., mp., lit.
Jsou diskutovány možnosti využití důlních vod jako zdrojů
pitné nebo užitkové vody, obecné poznatky o změnách kvality
důlních vod, uvedení příkladů.

RYŠAVÝ, Ivan
Začíná příprava III. etapy Prevence před povodněmi.
Moderní obec 2013, č. 4, s. 19–21, 1 obr., 1 tab., 2 mp.
III. etapa programu Podpora prevence před povodněmi bude
v příštím programovém období EU zaměřena na přírodě
blízká protipovodňová opatření. Přehled akcí programu v jednotlivých etapách v ČR.
SVATOŠ, Pavel
Suché nádrže jako součást protipovodňových opatření.
Moderní obec 2013, č. 4, s. 22–23, 1 obr.
Funkce a provozní nároky suchých nádrží, které jsou součástí
účinných protipovodňových opatření. Povinnosti provozovatelů.
VIŠČOR, Pavel
100 let I. březovského vodovodu.
Sovak 2013, č. 5, s. 1–4, 6 fot., gr., obr.
I. březovský vodovod jako jedna z nejstarších a nejvýznamnějších vodárenských staveb ČR, historie jeho vzniku a popis
výstavby u příležitosti 100. výročí v provozu dodávání kvalitní pitné vody pro město Brno.

11. REGIONÁLNÍ POLITIKA
A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
STRAT. AT Bericht 2012. Zweiter Strategischer Bericht
Österreichs zur Umsetzung der EU-Kohäsionspolitik
2007–2013. Nr. 188.
Zpráva 2012 STRAT. AT. Druhá strategická zpráva Rakouska
o provádění politiky soudržnosti EU 2007–2013. Série č. 188.
Wien, ÖROK 2013. 94+90 s., fot., tab., gr., text též angl.
Strategie STRAT. AT, socioekonomická situace a trendy, konkurenceschopnost regionů. Cíle, implementace a výsledky kohezní politiky. Příklady dobré praxe.
14 945
KŘÍŽOVÁ, Ludmila
Čím více místních aktérů, tím lépe. Regionální rozvoj.
Veř. správa 2013, č. 7, s. 16–17
Předseda Národní sítě Místních akčních skupin František
Winter hodnotí minulost, současnost i budoucnost místních
akčních skupin (program LEADER).
KYSELKA, Igor
Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 44–47, 3 obr.
Stručný obsah jednotlivých příspěvků loňské konference
SPA-CE. NET na téma „Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji“.
MICHÁLEK, Anton
Vybrané metódy merania regionálnych disparít.
Vybrané metody měření regionálních disparit.
Geogr. čas. 2012, č. 3, s. 219–235, lit., angl. res.
Předpokladem řešení problémů spojených s regionálními
disparitami je kvantifikace disparit. Příspěvek prezentuje
hlavní a nejčastěji používané metody a způsoby měření socioekonomických rozdílů mezi regiony.
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POSTRÁNECKÝ, Josef
Faktory podmiňující regionální a místní rozvoj v České
republice. Rozvoj regionů.
Veř. správa 2013, č. 7, s. 18–22, 2 mp., 1 tab.
Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 jako
základní koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje.
Součástí Strategie je i vyhodnocení hlavních faktorů ovlivňujících regionální rozvoj v ČR.
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra
Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní
úrovni? Návod na zpracování případových studií.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 80 s., tab., gr., mp., lit.
Cílem metodiky je navržení systému indikátorů udržitelného
rozvoje pro sledování disparit v regionálním vývoji, využitelného na místní i krajské úrovni.
14 930
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra – PONDĚLÍČEK, Michael
Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro
potřeby územního plánování.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 72 s., tab., příl., lit.
Metodika pro vytvoření systému pro vyhodnocování udržitelného využití území v územním plánování, popis metodiky,
srovnání „novosti postupů“, uplatnění certifikované metodiky,
případové studie.
14 929
ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a kol.
Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Hradec Králové, Civitas per Populi 2012. 28 s., tab., příl., lit.
Metodika pro vytvoření systému sledování rozvoje a výkonnosti jednotlivých území na úrovni měst a obcí, vlastní popis
metodiky, srovnání „novosti postupů“, popis uplatnění certifikované metodiky.
14 927
VÁNĚ, Petr
Lidský a sociální kapitál vnitřních periferií Česka: příklad tří mikroregionů Středočeského kraje.
Geogr. čas. 2012, č. 4, s. 357–381, tab., obr., gr., lit., angl. res.
Ve třech mikroregionech tzv. vnitřní periferie (Voticko, Březnicko, Uhlířskojanovicko) byl zkoumán potenciál jejich rozvoje na základě kvality lidského a sociálního kapitálu (percepce, důvěra, angažovanost).
ZUKAL, Jiří
Lehkost bytí metropolí? Rozvoj regionů.
Veř. správa 2013, č. 8, s. 24–25, 1 obr., 3 tab.
Mezi nejbohatší regiony Evropské unie patří i Praha a Bratislava, jak vyplynulo z březnové zprávy Eurostatu. Hospodářské rozdíly mezi regiony se ale nedaří snižovat.

12. KULTURNÍ HODNOTY MĚSTA A KRAJINY
BURY, Lucie
Město Český Těšín se představuje.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 17–20,
3 mp., 9 obr.
Vývoj města Český Těšín – dějiny, doprava, výstavba, regulační plán, občanské vybavení, stavby, místní průmysl a živnosti, poválečné období, plán města z roku 1943, výstavba
sídlišť, přeshraniční spolupráce.
CHUM, Jiří
První silnice. Zemské cesty.
Veř. správa 2013, č. 9, s. 32, 1 obr.
Historie vývoje dopravních komunikací – tzv. zemských cest
– jejich vznik, údržba, vývoj, první silniční zákon.
JUŠKOVÁ, Kamila
Proč stavět další nové budovy, když chátrají staré.
Ekonom 2013, č. 17, s. 60–61, 2 obr.
Záchraně průmyslových architektonických památek by pomohla pružnější koncepce památkové ochrany. Ta by se u budov měla zaměřit na celé konstrukční systémy a ne jen na záchranu fasády.
KOŘÍNEK, Robert
Vodárenské věže. 1. část: Nejstarší vodní věže.
Sovak 2013, č. 3, s. 20–23, 13 fot.
První článek seriálu o dějinách vodárenských věží na území
České republiky popisuje historické středověké vodovody
a vodní věže Prahy a několika dalších českých měst.
KOŘÍNEK, Robert
Vodárenské věže. 2. část: Průmyslová revoluce a nová renesance ve vodárenství.
Sovak 2013, č. 4, s. 16–18, 9 fot.
Druhý článek seriálu o dějinách vodárenských věží na území
České republiky popisuje technický a stavební vývoj věžových vodojemů z konce 19. a počátku 20. století.
KOŘÍNEK, Robert
Vodárenské věže. 3. část: Vrcholná díla v meziválečném
období.
Sovak 2013, č. 5, s. 12–15, 9 fot.
V období mezi 1. a 2. světovou válkou byla na území nové
republiky vybudována řada obecních vodovodů, některé s věžovým vodojemem. Vzniklo jich více než 50. Představení několika nejzajímavějších věží.
MAHEL, Ivo
Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě. 2. díl. Zaniklé,
proměněné a ohrožené stavby na pražské periferii.
Praha a Litomyšl, Paseka a Praha, Schola Ludus-Pragensia
2013. 195 s., fot., pl., sch., lit., edice Zmizelá Praha
Druhý díl publikace pokračuje v dokumentování změn, kterými v průběhu času procházejí železniční tratě, nádraží a zastávky v okrajových částech Prahy.
14 569/2
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MATOUŠKOVÁ, Anna
Ohlédnutí na cestě za účinnější péčí o památkový fond.
Moderní obec 2013, č. 4, příl. Obce a péče o památky, s. 25–26,
1 obr.
Pokrok v nakládání s památkovým fondem v ČR je podmíněn
změnou památkové legislativy a restrukturalizací Národního
památkového ústavu.
NOVOTNÁ, Dana
Zákulisí bytové výstavby za 1. republiky – III – Znojmo.
The background of the housing construction in the First Republic, part III: Znojmo.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 33–37, 11 obr., angl. res.
Problémy v bytové výstavbě Znojma a představení některých
zajímavých staveb.
ŠTULC, Josef
Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě
soudobého vývoje české památkové péče.
Zpr. památ. péče 2013, č. 1, s. 19–27, 9 fot.
U příležitosti 10. výročí založení Národního památkového
ústavu se autor článku zamýšlí nad jeho historií i současnou
situací včetně vnitřních změn, kterými tato instituce prochází.
VIŠČOR, Pavel
100 let I. březovského vodovodu.
Sovak 2013, č. 5, s. 1–4, 6 fot., gr., obr.
I. březovský vodovod jako jedna z nejstarších a nejvýznamnějších vodárenských staveb ČR, historie jeho vzniku a popis
výstavby u příležitosti 100. výročí v provozu dodávání kvalitní pitné vody pro město Brno.

13. EKONOMIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A URBANISMU
Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP).
Stav k 31. 3. 2013.
Cen. věst. 2013, č. 5, s. 7–12
Statutární město Zlín – Obecně závazná vyhláška č. 5/2013,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11.
Cen. věst. 2013, č. 5, s. 13, příl.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013.
KUBA, Bohumil
Neklidný katastr. Nemovitosti a hranice pozemků.
Veř. správa 2013, č. 9, s. 18–20
Zásadní změnu do nového katastrálního zákona přinese přijetí
nového občanského zákoníku, podle kterého je stavba součástí pozemku, na kterém stojí. Informační systém katastru
nemovitostí obecně.
NEPOVÍM, Josef
Novinky katastru nemovitostí v roce 2013 a změny v roce
2014.
Sovak 2013, č. 3, s. 18–19
Rekodifikace v právní úpravě katastru nemovitostí, problematika jeho upřesňování a doplňování v souladu s novými právními normami a s rozvojem informačního systému.

PÜTZ, Robert
Stadt und Wirtschaft entwicklen.
Rozvíjet město a ekonomiku.
Garten + Landschaft 2013, č. 3, s. 26–29, 5 obr, 1 mp., 1 gr., lit.
BIDs je strategie pro využití soukromých prostředků ke zlepšení prostředí městských center. Strategie vznikla v 60. letech
v USA a nyní se stala slibným nástrojem urbánního rozvoje
v Německu.
TŮMOVÁ, Věra
Katastr nemovitostí. Novinky v oblasti vkladů.
Domov 2013, č. 5, s. 98–99, obr.
Nové formuláře pro vklady. Kde formulář najdete. Prokázání
návaznosti. Zkrácení doby k podání žaloby. Důležité dokumenty. Nová práva k nemovitostem. Výmaz práva a zamítnutí
vkladu. Poznámka spornosti. Poplatky.

14. BYDLENÍ
Strasti a slasti bytů v paneláku.
Domov 2013, č. 3, s. 72–75, 7 obr.
Problémy panelákových bytů spočívají převážně v nevhodném dispozičním řešení a špatné funkčnosti. To lze napravit
správnou rekonstrukcí. Článek ukazuje na problémy obytných
místností a kuchyní.
COLE, Ian
Whose place? Whose history? Contrasting narratives and
experiences of neighbourhood change and housing renewal.
Čí prostor? Čí historie? Konfrontace příběhů a zkušeností
spojených se změnou okolí a obnovou bydlení.
Housing, Theory and Society 2013, č. 1, s. 65–83, angl. res., lit.
Analýza utváření sousedské identity a její dynamiky v důsledku migrace a demografických změn. Sledování populačních změn v čase a výhodnost využívání konceptu tzv. „path
dependence“, návrh lepšího přístupu.
CUŘINOVÁ, Petra
Výstavba bytů klesá už pět let.
Statistika a My 2013, č. 4, s. 18–21, 3 tab., 6 gr.
Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů nadále zhoršuje. Stavební produkce v roce 2012 meziročně
klesla o 7,6 % a ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 dokonce o 18,3 %.
CHLUPOVÁ, Dana – POLEŠÁKOVÁ, Marie – ROHREROVÁ, Ludmila
Výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém
fondu ve vybraných městech (2010, 2011).
Results of the questionnaire survey of changes in the municipal housing stocks of selected towns and cities (2010, 2011).
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 10–21, 1 mp., 4 tab.,
8 gr., angl. res.
Dotazníkové šetření ÚÚR o obecních bytech se týkalo privatizace bytového fondu, pohybu v rámci bytového fondu, plateb
spojených s užíváním bytů, nákladů na správu bytů a dalších
doplňkových údajů.
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JUŠKOVÁ, Kamila
Díra v zákonech děsí majitele bytů. Privatizace pozemků.
Ekonom 2013, č. 20, s. 30–31
Skončila regulace nájemného pozemků pod soukromými
domy. Některé obce trvají na odkupu, popř. na vyšším nájemném. Od roku 2014 řeší tyto situace nový občanský zákoník
– nevztahuje se však na stávající případy.

NOVOTNÁ, Dana
Zákulisí bytové výstavby za 1. republiky – III – Znojmo.
The background of the housing construction in the First Republic, part III: Znojmo.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 33–37, 11 obr., angl. res.
Problémy v bytové výstavbě Znojma a představení některých
zajímavých staveb.

KLÍMA, Jiří
Výstavba rodinných domů z pohledu energetické náročnosti budov.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 28–30, 1 gr., 3 mp., 2 tab.
Přehled dokončených rodinných domů podle tříd energetické
náročnosti v letech 2010–2011. Náklady a ceny, dřevostavby,
pořizovací ceny v dřevostavbách, srovnání podle zdroje vytápění.

ROHREROVÁ, Ludmila
Vybrané údaje o bydlení 2012.
Úkol B. 13/BP
Brno, Ústav územního rozvoje 2013. 166 s., tab., gr.
Soubor dat srovnává informace o bytové politice, podpoře bydlení, domovním a bytovém fondu, výstavbě bytů, stavebnictví, cenách, nákladech na bydlení a hypotečních úvěrech.
Z 70

KOHOUT, Michal – TITTL, Filip
Proměny obydlitelnosti města. Obytné soubory.
Transformation of city’s Habitability.
ASB 2013, č. 2, s. 12–16, 8 obr., angl. res.
Vývoj městského prostředí v ČR se zaměřením na 20. století –
popis základních prvků a trendů. Hodnocení současné kvality
bydlení, rozdílné vnímaní veřejných a soukromých prostranství developery a obyvateli.

TESAŘ, Jan
Kam kráčí obchod s byty? Rezidenční trh.
Where is the Apartment Business Going to?
ASB 2013, č. 2, s. 6–8, 1 obr., angl. res.
Analýza trhu s byty za poslední rok. Ekonomická krize ovlivňující výši poptávky, cenu nemovitostí a preferenci menších
bytů. Prognózy spojené s trvající ekonomickou recesí a stálým poklesem ceny nemovitostí.

KOTALOVÁ, Kateřina
Jak nafouknout byt? New York.
How to Inflate a Flat?
ASB 2013, č. 2, s. 46–50, 10 obr., angl. res.
Funkční využití malého bytu v New Yorku, který díky účelnému uspořádání nábytku a výklopným systémům poskytuje
vysoký komfort. Plány pro budoucí spolupráci s developerskými firmami.
KULHÁNEK, František
Harmonický komplex moderního bydlení.
Stavitel 2013, č. 4, s. 27–29, 5 obr., 1 půd., 1 řez, 1 sit., 1 pohl.
V Praze-Michli vedle Baarova parku byl dokončen komplex
obytných budov se 139 byty. Tři objekty se samostatnými
vstupy, společné parkoviště, skladovací plochy k bytům. Vnitroblok slouží jako oddychová zóna.
LUKAVCOVÁ, Silvie
Výstavba je nejdražší ve velkých městech.
Statistika a My 2013, č. 3, s. 36–37, obr., 2 gr.
Bytová výstavba v územích ČR v letech 2007–2011. Počty
zahajovaných a dokončených bytů, kde se stavělo nejvíce, či
odlišnosti ve struktuře a cenách. Bytová výstavba podle krajů.
MIKESZOVÁ, Martina – LUX, Martin
Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení bezdomovství v ČR.
Factors of the Successful Reintegration of the Homeless and
Housing Policy Instruments for Addressing Homelessness in
the Czech Republic.
Sociol. čas. 2013, č. 1, s. 29–52, 2 tab., 1 příl., angl. res., lit.
Identifikace faktorů úspěšného znovuzačlenění bezdomovců
do dlouhodobého bydlení a bariér této reintegrace. Zhodnocení stávající a potenciální státní bytové politiky.

15. PRŮMYSL, VÝROBA, SKLADY,
BROWNFIELDS
Dolní Vítkovice: plynojem Gong, vysoká pec č. 1, Energocentrum a U 6.
Stavba 2013, č. 1, s. 42–57, 29 obr., 6 půd., 1 řez, 1 sit., angl. res.
Proměna areálu Dolní oblasti Vítkovic s dolem Hlubina a vysokými pecemi. Využití plynojemu pro kulturní účely, vysoká
pec přeměněna na naučnou trasu, vznik Energocentra a U 6,
které je energetickou ústřednou.
BENEŠ, J. – HUŠKOVÁ, R.
Obnova jakosti podzemních a povrchových vod po povrchové těžbě hnědého uhlí.
Sovak 2013, č. 4, s. 20–24, fot., gr., tab., sch.
Revitalizace území devastovaných těžbou hnědého uhlí
ve spojitosti s ochranou podzemních a povrchových vod, příklady realizací řešení neutralizace kyselých jezer na území
Německa.
KOTALOVÁ, Kateřina
Operace Neptun v Dunkerku. Dunkerk, Francie.
Operation Neptun in Dunkirk.
ASB 2013, č. 2, s. 32–38, 12 obr., 2 půd., angl. res.
Plán obnovy přístavu v Dunkerku prostřednictvím přeměny
doků v rezidenční čtvrť. Aplikace přístupů udržitelného rozvoje, využití obnovitelných zdrojů energie, obsluha sociálními službami, napojení na MHD.
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REICHER, Christa
Regionaler Städtebau in der Agglomeration Ruhr.
Regionální městská výstavba v aglomeraci Ruhr.
Garten + Landschaft 2013, č. 3, s. 32–37, 6 obr., lit.
Metropolitní region Ruhr se v minulosti vyvinul v průmyslovou oblast. Přestože v současnosti populace regionu klesá
a stárne, dochází zde k nové výstavbě i přestavbám někdejších
průmyslových areálů.

16. DOPRAVA
101. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů.
Sb. zákonů 2013, č. 46, s. 1035
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.
102. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Sb. zákonů 2013, s. 1036–1046
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.
106. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Sb. zákonů 2013, č. 48, s. 1186–1189, 1 obr.
Vyhláška je zaměřena zejména na provoz a evidenci provozu
taxislužby. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2013.
Strasse und Verkehr. 100 Jahre.
Strasse und Verkehr. 100 let.
Strasse und Verkehr 2013, č. 4, 58 s.
Celé číslo se věnuje jubilejnímu kongresu k oslavě 100 let
asociace VSS (švýcarské sdružení odborníků na silniční přepravu) a podává stručný přehled účastníků a jejich příspěvků.
ANREITER, Wilfried
Agglomerationsprogramme Kanton Zürich. Die Verkehrsmassnahmen wirken vor allem in ihrer Kombination.
Aglomerační programy kantonu Curych. Dopravní opatření
jsou účinná především v kombinaci.
Strasse und Verkehr 2012, č. 12, s. 19–22, 7 obr., 1 gr., franc. res.
Nové aglomerační programy pro regiony Limmattal, město
Zürich-Glattal, Winterthur a Zürcher Oberland. Strategie pro
celkovou dopravu.
HOHL, Thomas – BARTH, Emanuel – WEIDMANN, Ulrich
Öffentlicher Verkehr in grenzüberschreitenden Agglomerationen.
Veřejná doprava v přeshraničních aglomeracích.
Strasse und Verkehr 2012, č. 12, s. 26–29, 5 obr., 3 gr., 1 tab.,
franc. res.
Výzkumný projekt Ústavu pro plánování dopravy a jeho analýza vytíženosti dopravy v přeshraničních aglomeracích.

CHUM, Jiří
První silnice. Zemské cesty.
Veř. správa 2013, č. 9, s. 32, 1 obr.
Historie vývoje dopravních komunikací – tzv. zemských cest
– jejich vznik, údržba, vývoj, první silniční zákon.
KOČÍ, Roman
Přítomnost a budoucnost veřejné správy ve světle agend
řidičů. Správní právo.
Veř. správa 2013, č. 8, s. 18–22, 1 obr.
Stav a fungování české veřejné správy na příkladu agend řidičů. Úloha obcí s rozšířenou působností; judikatura k této
problematice.
MAHEL, Ivo
Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě. 2. díl. Zaniklé,
proměněné a ohrožené stavby na pražské periferii.
Praha a Litomyšl, Paseka a Praha, Schola Ludus-Pragensia
2013. 195 s., fot., pl., sch., lit., edice Zmizelá Praha
Druhý díl publikace pokračuje v dokumentování změn, kterými v průběhu času procházejí železniční tratě, nádraží a zastávky v okrajových částech Prahy.
14 569/2
RAMSER, Tobias – FISCHER, Matthias
Agglomerationsprogramme Kanton Bern. Verkehrs- und
Siedlungsentwicklung über die gesamte Kantonsfläche koordiniert planen.
Aglomerační programy kantonu Bern. Koordinovaně plánovat vývoj dopravy a osídlení po celém území kantonu.
Strasse und Verkehr 2012, č. 12, s. 23–25, 4 obr., 1 mp., 1 gr.,
franc. res.
V rámci aglomeračních programů druhé generace byly v městech a aglomeracích Švýcarska odsouhlaseny plány pro dopravu a osídlení. Konkrétní návrhy pro kanton Bern.
ŠKROBÁLKOVÁ, Renata – SOBEK, Michal
Cestování je pohodlnější a bezpečnější díky dotacím z Evropské unie.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 46–47, 4 obr.
Nové dopravní terminály postavené s pomocí evropských
fondů dělají cestování pohodlnějším a bezpečnějším. Příklady
realizovaných projektů.
ŠKVAIN, Václav – GAJDUŠEK, Petr
Společná studie silničního provozu a parkování v centrech
Českého Těšína a Cieszyna (Příklad spolupráce dvou měst
rozdělených státní hranicí).
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 23–29,
8 obr., 2 tab.
Cílem projektu bylo prověřit prostorové možnosti území historických center Českého Těšína a Czieszyna pro možná opatření směřující ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.
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ŠLEGR, Petr a kol.
Rychlá železnice i v České republice.
Praha, Centrum pro efektivní dopravu 2012. 246 s., fot., mp.,
tab., gr., zdroje
Vývoj vysokorychlostní sítě ve vybraných zemích Evropy
i Asie, stav v ČR a důvody pro její budování, popis vedení
rychlých spojení v krajích ČR a jejich začlenění do současné
železniční sítě.
14 949

18. OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY
Nové divadlo JAMU – krása a jednoduchost.
ASB 2013, č. 1, s. 9, 3 obr.
Popis nově otevřeného divadla na ulici Orlí ve městě Brně,
moderní stavby náležící JAMU, z hlediska použitého materiálu a interiérových prvků.

TEJKL, Petr – ŠATAVA, Jan
Nebojte se lokálek /7.
Moderní obec 2013, č. 4, s. 37, 1 obr.
Značka, slogan, schéma – to jsou základní komunikační nástroje, které odlišují jednotlivé tratě od sebe a vyzdvihují jejich jedinečnost a spojení s určitým regionem.

KOTALOVÁ, Kateřina
Na přídi rozvojové čtvrti. Masin Point Karlín.
At the Fore of a Developing Quarter.
ASB 2013, č. 1, s. 20–25, 8 obr., 2 půd., angl. res
Architektonické řešení administrativní budovy Main Point
Karlin, která získala ocenění LEED Platinum. Organický tvar
odpovídající lokaci budovy, ekologická šetrnost a její jedinečnost oproti obdobným stavbám.

VALOUCH, Štěpán – OPOČENSKÝ, Jiří
Projekt Zelená Malovanka.
Siln. obz. 2013, č. 4, s. 95–100, 9 obr.
Popis vývoje projektu od prvotní ideje k práci na územním
rozhodnutí. Základní konstrukční principy řešení, úskalí dopravních staveb z pohledu obyvatel Prahy 6. Vliv navrženého
řešení na životní prostředí.

KOTALOVÁ, Kateřina
Univerzální domy. Amsterdam.
Universal Buildings.
ASB 2013, č. 2, s. 40–43, 8 obr., 1 půd., angl. res.
Prototyp nových univerzálních domů v nizozemském Amsterdamu, které nabízí polyfunkční využití. Vnímání tohoto modelu jako nadčasového a dlouhodobě udržitelného.

ZEMÁNEK, Lukáš – ŠEJVLOVÁ, Jana
Dopravní studie projektu „Brána k sousedům“ – Pohled
urbanisty na dopravu (nejen) v česko-polském příhraničí.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Míra regulace
v územních plánech ve středoevropském prostoru, s. 30–34,
13 obr.
Hlavním smyslem studie je návrh koncepce provázaného dopravního systému, který by měl spojovat železniční, silniční,
cyklistickou, pěší i leteckou dopravu v česko-polském příhraničí.

PEGELS, Juliane
Schulhöfe als frei zugängliche Standträume.
Školní dvory jako volně přístupné městské prostory.
Garten + Landschaft 2013, č. 1, s. 20–23, 9 obr.
Nové pedagogické koncepty vyžadují náročnější venkovní
prostory škol, které lze využít vícero způsoby. Promyšlené
uspořádání a vybavení těchto prostranství podporuje rozvíjení
různých dovedností dětí.

17. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,
ENERGETIKA
78. Vyhláška o energetické náročnosti budov.
Sb. zákonů 2013, č. 36, s. 738–770, tab., obr.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.
KYSELKA, Igor
Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 44–47, 3 obr.
Stručný obsah jednotlivých příspěvků loňské konference
SPA-CE. NET na téma „Úloha obnovitelné energie v regionálním rozvoji“.
SOUSEDÍK, Tomáš
Měření osvětlení.
The Measuring od Lighting.
ERA 2013, č. 2, s. 82 a 84, 1 tab., angl. res.
Jak dosáhnout optimálních světelných podmínek. Požadavky
na osvětlení v normách a vyhláškách. Měření umělého a denního osvětlení. Třídění zrakových činností a hodnoty činitele
denní osvětlenosti.

ŠVÁCHA, Rostislav
Divadlo na Orlí.
Stavba 2013, č. 1, s. 19–23, 6 obr., 1 sit., 5 půd., 1 řez, angl. res.
Realizace Divadla na Orlí v centru Brna. Od podzimu 2012
slouží nové divadlo, „hudebně dramatická laboratoř“, pro
zkoušky i studentská představení muzikálů a oper. Tvoří jej
dva hranoly s pásovými okny.
ŠVEJDA, Pavel – KOLÁŘ, Petr – LAKOMÝ, Jaroslav
Vědeckotechnické parky v České republice. Science and Technology Parks in the Czech Republic. [Elektronický zdroj].
Praha, Společnost vědeckotechnických parků ČR 2012. 1 CDROM; 12 cm; souborná statistická data (1 soubor: 45,1 MB)
Publikace prezentuje vědeckotechnické parky ČR jako součást inovační infrastruktury ČR, vymezuje základní pojmy, informuje o zakládání, rozvoji a akreditaci VTP.
E 67

19. CESTOVNÍ RUCH, REKREACE
A VOLNÝ ČAS
Cestovní ruch může být výrazně efektivnější.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 27, 1 obr., 1 tab.
Hlavní cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR
na období 2014–2020. Úloha agentury CzechTourism, dotační politika.
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Cestovní ruch může být výrazně efektivnější. Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Veř. správa 2013, č. 7, s. 4
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období
2014–2020 přináší zvýšení konkurenceschopnosti cestovního
ruchu na národní i regionální úrovni. Připravuje se i zákon
o podpoře rozvoje cestovního ruchu.
MACHÁČEK, Julius
Voda – téma pro architekty a urbanisty.
Architekt 2013, č. 1, s. 77, 1 obr.
Úvodní příspěvek k tématu Objevování řeky. Pohledy na řeku
z nejrůznějších hledisek – pohledy odborníků různých oborů
domácích i zahraničních.
WINTER, Jaroslav
Praha 10: Nebojte se QRpedie.
Moderní obec 2013, č. 4, příl. Obce a péče o památky, s. 32,
1 obr.
Městská část Praha 10 podpořila turistický ruch zajímavým
projektem. Na příslušné památce je umístěna tabulka s QR kódem, který odkazuje na článek na Wikipedii popisující tuto
památku.

20. ZELEŇ. OCHRANA A TVORBA KRAJINY
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. Stav ke dni 31. prosince 2012.
Praha, Český úřad zeměměřický a katastrální 2013. 83 s., gr.,
tab., mp.
Údaje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, hodnotách druhů
pozemků, počtech objektů evidovaných v katastru nemovitostí a přehledech počtu vkladů, záznamů a poznámek za rok
2012.
14 936
Tolik a ještě více místa. Brožura o recyklaci urbanizovaného území pro ty, kdo chtějí pomoci tomu, abychom uměli
hospodárněji využívat plochy uvnitř našich měst a obcí.
Praha, Institut pro udržitelný rozvoj sídel 2012. Nestr., fot.,
tab., gr.
Problém neudržitelnosti dnešního způsobu využívání území,
který se projevuje zvyšováním rozlohy zastavěných ploch,
projekt CircUse s cílem naplňování principu recyklace zastavěného území.
14 935
ARMONAT, Thomas
Neue Stadtnatur für das Dreiländereck. Landschaftskongress zur IBA Basel 2020 am 19. Oktober.
Nová městská krajina pro trojmezí. Krajinářský kongres IBA
Basilej 2020 se konal 19. října 2012.
Garten + Landschaft 2012, č. 12, s. 4–5, 5 obr., 3 mp.
Návrhy projektů na zušlechtění břehů řeky Rýn v úseku trojmezí Francie – Švýcarsko – Německo (např. projekt rotterdamského ateliéru MVRDV – „Rozvojová vize 3 zemí“).

BENEŠ, J. – HUŠKOVÁ, R.
Obnova jakosti podzemních a povrchových vod po povrchové těžbě hnědého uhlí.
Sovak 2013, č. 4, s. 20–24, fot., gr., tab., sch.
Revitalizace území devastovaných těžbou hnědého uhlí
ve spojitosti s ochranou podzemních a povrchových vod, příklady realizací řešení neutralizace kyselých jezer na území
Německa.
BIRKLEN, Petr
Plánování v krajině – nezbytný nástroj koordinované péče
o krajinu.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 74–77
Složkový přístup ke krajině – bez koordinace to nejde. Jak
plánovat v krajině – dosavadní snahy MŽP. Aktuální meziresortně rozvíjená koncepce uspořádání krajiny (KUK) a její
zakotvení v územním plánu.
BUFKOVÁ, Ivana
Náprava narušeného vodního režimu rašelinišť v národním parku Šumava.
Improving Disturbed Water Regime in Peat-bogs in the Šumava/Bohemian Forest Mts. National Park.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 17–19, 3 fot., gr., angl. res.
Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť za účelem obnovy ekosystémů v národním parku Šumava, metody revitalizace, monitoring, zapojení veřejnosti do revitalizačních programů.
DOKOUPILOVÁ, Michaela
Revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/
EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí („směrnice EIA“).
EIA 2013, č. 1, s. 10–11
Směrnice EIA obsahuje právní požadavek provést posouzení
vlivů veřejných nebo soukromých záměrů na životní prostředí, které mohou mít významný dopad na životní prostředí,
a to ještě před jejich povolením.
DURDÍK, Petr
Koncepce krajiny.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 73, 1 mp.
Témata konference Koncepce krajiny: co je koncepce krajiny
a co má řešit, vyjádření koncepce krajiny v územním plánu
a vzájemné vazby územního plánu a dalších nástrojů veřejné
správy ovlivňujících krajinu.
HOŠEK, Michael
Kdy je národní park národním parkem. Světová kategorizace chráněných území v tuzemské praxi.
When the National Park Really is the National Park? The Global Protected Area Categorisation in Practice in the Czech Republic.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 25–28, 2 fot., tab., angl. res.
Jednotný systém kategorizace chráněných území vypracovaný Mezinárodní unií ochrany přírody, historie terminologie
chráněných území, stav a názory v ČR.
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HYSKOVÁ, Blanka
Nástroje na vyjádření koncepce krajiny v územním plánu.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 83–86, 8 obr.
Koncepce krajiny v územním plánu by měla být vyjádřena
v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Rozebrání některých paragrafů vyhlášky a jejich využití v praxi.

MELKOVÁ, Pavla
Význam řeky ve městě. Řeka jako veřejný prostor současného města.
Architekt 2013, č. 1, s. 70–74, lit.
Proměny významu řeky ve městě. Řeka jako veřejný prostor
města. Role řeky ve struktuře města. Naplnění role veřejného
prostoru. Pobytová a prožitková funkce veřejného prostoru.
Prostor řeky ve městě.

KAPKOVÁ, Kateřina
Konference o pozemkových úpravách.
Obec a finance 2013, č. 2, s. 57, 2 obr.
Na konferenci věnované komplexním pozemkovým úpravám
si vyměňovali zkušenosti zástupci Státního pozemkového
úřadu i odborníci z praxe.

NOVÁK, Petr
Udržitelný rozvoj krajiny a sídel. Závěrečná konference
projektu OPVK a výstava projektů studentů Fakulty architektury Vysokého učení technického z let 2011 a 2012.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 1, s. 46–47, 2 obr.
V rámci zakončení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Trvale udržitelná
sídla se v Brně konala konference „Udržitelný rozvoj krajiny
a sídel“ a výstava studentských prací.

KOLEJKA, Jaromír
Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska.
Praha, Academia 2013. 439 s., fot., gr., tab., mp., sch., pl.,
příl., angl. res.
Přehled soudobé geografické terminologie související se studiem krajiny. Struktury přírodní a kulturní krajiny, metody geografického studia, tvorba krajinářské dokumentace, hodnocení, příklady postupů.
14 947
LUND, Annemarie
Parks in Dänemark – Einflüsse von La Villette.
Parky v Dánsku – vlivy La Villette.
Garten + Landschaft 2012, č. 12, s. 30–33, 6 obr.
Inspiraci největším pařížským městským parkem La Villette
od Bernarda Tschumiho lze pozorovat i v Dánsku. Vedle samotné zeleně jsou součástí parku tematické zahrady, koncertní sály, kina a další zařízení.
MACKOVIČ, Vladimír
Úvaha o cílech a možnostech řešení krajiny v územním plánu.
Bul. ČKA 2013, č. 1, s. 57–59, 1 obr.
Důvody, proč má být návrh řešení krajiny součástí územního
plánu. Obsah a způsob řešení krajiny v územním plánu. Řešení krajiny musí v územním plánu vycházet z daného právního rámce.
MACKOVIČ, Vladimír
Vazby územního plánu na plánování složek krajiny.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, sam. příl. Koncepce krajiny, s. 78–82, 1 tab.
Základní možnosti kontaktu územního plánu a složek krajiny
(živá a neživá příroda, voda, les, nerostné suroviny ad). Plánování jednotlivých složek krajiny. Složkové zájmy v krajině
odpovídající úrovni územního plánu.
MÁCHA, Přemysl
Krajiny: Příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny
v (české) geografii.
Geografie 2013, č. 1, s. 1–15, lit., angl. res.
Diskuse různých významů pojmu krajina v humánní geografii a ostatních sociálních vědách. Dva hlavní přístupy se liší
v míře pojímání krajiny jako fenoménu převážně materiálního
či mentálního.

OUHRABKA, Vratislav – MLEJNEK, Roman
Za jeskyněmi do našich národních parků.
Caves in the National Parks in the Czech Republic.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 7–10, 6 fot., angl. res.
Jeskyně jako důležité chráněné objekty na území našich národních parků, seznámení s krasovými jeskyněmi v Krkonošském národním parku, ledovými slujemi v Podyjí, jeskyněmi
na Šumavě a v Českém Švýcarsku.
PELC, František – PLESNÍK, Jan
Národní parky ve světě – různá podoba, ale stejný cíl.
National Parks all over the World: Varius Appearances, but the
Same Goals and Targets.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 32–36, 4 fot., tab., lit., angl. res.
Článek přibližuje význam a dosavadní vývoj národních parků
ve světě a hodnotí jejich důležitost pro péči o přírodní a krajinné dědictví.
PEŠOUT, Pavel – PELC, František
Soustava národních parků v ČR – součást naší přírodní
pokladnice.
National Park Network in the Czech Republic – A Part of Our
Natural Treasure.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 11–16, 3 fot., mp., tab., angl. res.
Poslání národních parků v ČR (Krkonoše, Šumava, Podyjí,
České Švýcarsko), vytváření soustavy, návrhy na vyhlášení
dalších národních parků (Křivoklátsko, Jeseníky, Jizerské
hory), národní přírodní rezervace.
PLEŠKOVÁ, Zuzana
Nové metodické materiály v oblasti SEA.
EIA 2013, č. 1, s. 12–13
V roce 2012 vzniklo nebo bylo zadáno ke zpracování několik
metodik. Ty jsou určeny pro orgány v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí, orgány státní správy, které jako dotčené
uplatňují požadavky k návrhu zadání územního plánu.
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ROMPORTL, Dušan – CHUMAN, Tomáš – LIPSKÝ, Zdeněk
Typologie současné krajiny Česka.
Geografie 2013, č. 1, s. 16–39, tab., obr., lit., angl. res.
Použitý přístup typologizace krajiny má pět kroků: analýza
vstupních dat, identifikace hlavních komponent, vymezení
rámcových typů krajin, vymezení typů přírodních krajin, vymezení typů současné krajiny.
ŠAJ, Petr – ULRYCH, Michal
Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Nejkrásnější výlety.
Veronica 2013, č. 1, sam. příl., 7 s., 10 fot., mp.
Charakteristika chráněné krajinné oblasti Jeseníky s popisem turistických a cykloturistických tras s přírodními zajímavostmi.
ŠEDINA, Petr – BEJČEK, Petr
Úprava vstupu a vjezdu do zvláště chráněných území
v České republice.
On the Entry and Access of Vehicles to Specially Protected
Areas in the Czech Republic.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 23–24, 2 fot., angl. res.
Otázka zavedení poplatků při vstupu a vjezdu do zvláště chráněných území v ČR za účelem ochrany území, ústavní základ,
legislativní překážky a současný stav, jiné postupy v praxi.
ŠINDLEROVÁ, Veronika – VOREL, Jakub – FRANKE,
Daniel
Praktická zkušenost se zpracováním indikátorů udržitelného rozvoje území.
Practical experience of the processing of indicators of sustainable spatial development.
Urban. a územní rozvoj 2013, č. 2, s. 10–20, 2 tab., 6 mp.,
lit., angl. res.
Cílem výzkumného projektu „Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování“ bylo přenesení zkušeností s využitím indikátorů a návrh metodiky jejich praktického uplatnění v podmínkách ČR.
ŠMEHYL, Rastislav
I bytové domy mohou být zelené. Vegetační střechy.
Apartment houses too can be green.
ASB 2013, č. 2, s. 62–64, 4 obr., angl. res.
Využití střech ve prospěch vegetačních zahrad, které mají pozitivní vliv na klimatické podmínky ve městě a mohou příznivě kompenzovat úbytek zeleně spojený se stále zhušťující
se zástavbou.
ŠTURSA, Jan – HŘEBAČKA, Jan
Půl století prvního českého národního parku.
Half a Century of the First Czech National Park.
Ochr. přír. 2013, č. 2, s. 2–6, 7 fot., mp., angl. res.
Článek k 50. výročí založení Krkonošského národního parku,
jeho stručná historie, činnost a správa od jeho založení do současnosti, hledání společné vize pro zajišťování poslání parku
v budoucnosti.

ŠTÝS, Stanislav
Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační
transformace krajiny.
Hydrologic restoration as a subsystem of reclamation and
landscape tranformation.
Vod. hospod. 2013, č. 4, s. 121–124, fot., sch., tab., lit.
Obnova posttěžební krajiny v podkrušnohorské oblasti, její celková hydrologická rekultivace a výstavba lomových jezer s cílem zvýšení retenční kapacity území a využití krajiny k rekreaci.
VRANÍKOVÁ, Lucie
Nový informační systém SEA.
EIA 2013, č. 1, s. 14–16, 2 obr.
Dne 3. 12. 2012 byla spuštěna nová verze IS SEA. Úprava IS
vznikla z potřeby jednak upravit a doplnit systém o chybějící
položky, jednak jej doplnit o parametry vyplývající z přijetí
novely stavebního zákona.

21. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE,
HYGIENA MĚSTA
93. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
Sb. zákonů 2013, č. 43, s. 1002–1005
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. dubna 2013.
Životní prostředí všeobecně. Jednotlivé složky.
Věst. MŽP 2013, č. 2, s. 2–25
Ochrana vod, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, lesa, geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství, nakládání s odpady, posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence atd.
KŘÍŽOVÁ, Ludmila
Třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Veř. správa 2013, č. 8, s. 8–9
Anketa se starosty vybraných měst k problematice komunálních odpadů – náklady, poplatky, třídění atp.
ŠIKULA, Tomáš – LIBOSVÁR, Tomáš
Posuzování vlivů liniových staveb na životní prostředí má
další nedílnou součást – migrační studie.
EIA 2013, č. 1, s. 2–7, 6 obr., lit.
Důležitou součástí posuzování vlivů na životní prostředí se
stávají migrační studie. Jde o nástroj, který zásadně přispívá
k zachování propustnosti krajiny, omezení její fragmentace
a tím i k zachování druhové diverzity.
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22. VÝPOČETNÍ TECHNIKA V ÚZEMNÍM
PLÁNOVÁNÍ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY
GÉBLOVÁ, Alena
Projekt na vytvoření registru osob úspěšně v cíli.
Statistika a My 2013, č. 3, s. 42–43, obr.
Cílem projektu bylo nejen vytvořit funkční a objektivní registr, ale také ho implementovat do soustavy registrů základních. Do provozu byl spuštěn 1. 7. 2012 a ke konci roku obsahoval údaje o 2 626 593 osobách.
KUBA, Bohumil
Neklidný katastr. Nemovitosti a hranice pozemků.
Veř. správa 2013, č. 9, s. 18–20
Zásadní změnu do nového katastrálního zákona přinese přijetí
nového občanského zákoníku, podle kterého je stavba součástí pozemku, na kterém stojí. Informační systém katastru
nemovitostí obecně.

SUCHÁNEK, Zdeněk – TYLČER, Jiří
Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM).
Vod. hospod. 2013, č. 4, s. 126–129, mp., sch., lit.
Zadaný úkol MŽP pro provedení Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) v ČR, a tím vytvoření podmínek pro modernizaci stávající databáze (SEKM) jako nástroje
státní správy na úsecích ochrany ŽP.
TŮMOVÁ, Věra
Katastr nemovitostí. Novinky v oblasti vkladů.
Domov 2013, č. 5, s. 98–99, obr.
Nové formuláře pro vklady. Kde formulář najdete. Prokázání
návaznosti. Zkrácení doby k podání žaloby. Důležité dokumenty. Nová práva k nemovitostem. Výmaz práva a zamítnutí
vkladu. Poznámka spornosti. Poplatky.

23. RŮZNÉ
KYNČLOVÁ-TIHONOVÁ, Martina – BLÁHA, Jan D.
Hodnocení mentálních map v GIS.
Inform. Čes. geogr. společ. 2013, č. 1, s. 1–15, tab., gr., obr.,
lit., angl. res.
Metody konstrukce mentálních map, tj. (karto)grafického vyjádření představ člověka o geografickém prostoru, nejčastěji
o jeho kvalitě nebo uspořádání, jsou vyhodnoceny z hlediska
výhod, nevýhod i přesnosti.

Výroční zpráva za rok 2012. Ústav územního rozvoje
Brno.
Brno, Ústav územního rozvoje 2013. 2 sv., 22 + 17 s., 79 s.,
tab., gr., obr., 3 příl., lit.
Zpráva o činnosti ÚÚR s přílohami, prezentací vydaných publikací za roky 2009–2012, výroční zprávou o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Druhý svazek seznamuje
s hodnocením odborných úkolů.
14 937/1, 2
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SLUŽBY STUDIJNÍHO
A DOKUMENTAČNÍHO ODDĚLENÍ
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

PŘEHLED ODEBÍRANÝCH ČESKÝCH
I ZAHRANIČNÍCH PERIODIK V ROCE 2013

Jedním ze základních poslání Ústavu územního rozvoje je
poskytování informací a metodické pomoci pracovníkům
státní správy, samosprávy i odborné veřejnosti.

ČESKÁ PERIODIKA

Studijní a dokumentační oddělení ÚÚR, které se těmito úkoly bezprostředně zabývá, zpracovává průběžně informace
z oblasti územního rozvoje. Poskytuje a nabízí knihovnické
služby (výpůjčky z knihovních fondů, meziknihovní výpůjční služba, veřejně přístupná studovna) a informační služby.
Jedním z výstupů oddělení jsou „Novinky“, tj. měsíční přírůstky nových dokumentačních záznamů v databázi knihovny.
Kromě tištěné podoby jsou také od roku 2005 v internetové
podobě na našich stránkách. Knihy a zprávy jsou zpracovávány všechny, články z odebíraných českých a zahraničních
periodik výběrově.
Výběr ze dvou vydání „Novinek“ vychází jako samostatná příloha tohoto časopisu pod názvem „Výběr z databáze
knihovny ÚÚR“.
Záznamy jsou systematicky členěny do následujících
tematických skupin:
(každý záznam může být zařazen maximálně do dvou skupin)
1. Teorie a metodika územního plánování, urbanismu
a architektury
2. Samospráva obcí, právní předpisy v územním plánování
3. Společenskovědní východiska územního plánování
4. Přírodovědní východiska územního plánování
5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků
6. Územní plánování měst
7. Územní plánování částí měst
8. Venkovská sídla
9. Mezinárodní programy a spolupráce
10. Vodní hospodářství
11. Regionální politika a regionální rozvoj
12. Kulturní hodnoty města
13. Ekonomika územního plánování a urbanismu
14. Bydlení
15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields
16. Doprava
17. Technická infrastruktura, energetika
18. Občanské vybavení a služby
19. Cestovní ruch, rekreace a volný čas
20. Zeleň, ochrana a tvorba krajiny
21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města
22. Výpočetní technika v územním plánování,
informační systémy
23. Různé

Aktuality. Asociace pro urbanismus a územní plánování v ČR
Architekt
ASB
Bulletin České komory architektů
Cenový věstník
Demografie
Domov
Dopravní inženýrství
EIA – IPPC – SEA
Ekonom
ERA 21
Geografie
Hospodářské noviny
Informace České geografické společnosti
Lidé a země
Lidové noviny
Mladá fronta Dnes
Moderní obec
Moravian Geographical Reports (v angličtině)
National Geographic Česká republika
Obec a finance
Ochrana přírody
Sbírka zákonů
Silniční obzor
Sociologický časopis
Sovak
Statistika & My
Stavba
Stavební právo Bulletin
Stavitel
Urbanismus a územní rozvoj
Veronica
Veřejná správa
Věstník Ministerstva životního prostředí
Vodní hospodářství
Zahrada – park – krajina
Zprávy památkové péče
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA
Architektúra & urbanizmus (Slovensko)
Deutsche Bauzeitschrift (SRN)
Enviromagazín (Slovensko)
Garten + Landschaft (SRN)
Geografický časopis (Slovensko)
Green Places (Velká Británie)
Housing, Theory and Society (Skandinávie)
Informationen zur Raumentwicklung (SRN)
Internationales Verkehrswesen (SRN)
Journal of the American Planning Association (USA)
Nachrichten ARL (SRN)
Perspektiven (Rakousko)
Projekt (Slovensko)
Raumforschung und Raumordnung (SRN)
Research News (SRN)
Strasse und Verkehr (Švýcarsko)
Terra Spectra (Slovensko)
Town Planning Review (Velká Británie)
Urbani izziv (Slovinsko)
Urbanita (Slovensko)
Werk, Bauen + Wohnen (Švýcarsko)

Poskytování služeb knihovny
studijního a dokumentačního oddělení ÚÚR
● Výpůjčky
Česká i zahraniční periodika jsou pro externí zájemce k dispozici pouze prezenčně. Výpůjční doba knih činí 1 měsíc.
Kromě osobních návštěv si lze publikace z knihovny vypůjčit
také prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
● Internet
Elektronické databáze knihovny (články, knihy, zprávy, elektronické zdroje) jsou vystaveny na této internetové adrese:
www. uur. cz
Další informace Vám poskytne:
PhDr. Lenka Ježková, tel. 542 423 125
nebo v knihovně pí Dosedlová, tel. 542 423 112

Přílohu připravila:
PhDr. Lenka Ježková
ÚÚR
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