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Zveřejněno leden 2022, poslední aktualizace k 1. 7. 2022

Politika architektury a stavební kultury ČR
Téma 8 – Výzkum a vývoj
Cíl 8.2
Využívat výsledky výzkumu a vývoje v praxi.
Opatření 8.2.3
Podporovat publikování výsledků výzkumů (českých i zahraničních), které se zaměřují na vliv kvality
prostředí na člověka.
Zodpovědnost: MMR
Spolupráce: MŽP, MŠMT, AUÚP, ČKA, ČKAIT, ÚÚR, vysoké školy, neziskové organizace
Termín: průběžně
Úkol Ústavu územního rozvoje zadaného MMR:
Shromažďování výsledků výzkumů, které se zaměřují na vliv kvality prostředí na člověka. Zveřejňovat
na internetových stránkách ÚÚR a v časopisu Urbanismus a územní rozvoj odkazy na projekty vysokých
škol, na výzkumné projekty podpořené TAČR a na další zjištěné výzkumné práce.

Úkol:

B.02/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR

Ústav územního rozvoje:

Ing. Jakub Kotrla, garant úkolu
RNDr. Vladimíra Labounková, zpracovatel
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování:
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., garant úkolu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ústav územního rozvoje
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Předmět seznamu vybraných výsledků výzkumů:
V rámci Opatření 8.2.3 implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky Ústav
územního rozvoje vyhledává, zpracovává a formou předloženého seznamu zveřejňuje informace
o výsledcích výzkumů. Aktualizovaný seznam přináší vybrané informace zaměřené na téma „vliv
kvality prostředí vytvářeného výstavbou1 na člověka“.
Cíl:
Informovat o výsledcích výzkumu a vybraných pracích na dané téma a zprostředkovat jejich výsledky,
pokud jsou veřejně dostupné na internetových stránkách.
Důvod zpracování seznamu:
Úkol vyplývá z usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22, kterým byl schválen
dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky.
Plnění jednotlivých opatření implementační části Politiky přispívá k naplnění úkolu uloženého vládou a tím
k podpoře a rozvoji architektury a stavební kultury, ke zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou.
Zdroj seznamu:
Knihovna ÚÚR – NOVINKY.
Knihovna ÚÚR spravuje fond odborných publikací. Od roku 1990 se začala vytvářet databáze, která
v současné době obsahuje přes 50 tisíc bibliografických záznamů. Výběr knihovního fondu je
specializovaný zejména na architekturu, územní rozvoj a související obory.
Knihovna pravidelně odebírá kolem tří desítek titulů českých odborných časopisů a zhruba 15 titulů
zahraničních časopisů.
Přehled odebíraných českých i zahraničních periodik v roce 2022:
Česká periodika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Ochrana přírody
16. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (online)
17. Statistika a My
18. Stavební právo Bulletin
19. Stavitel
20. Urbanismus a územní rozvoj
21. Veronica
22. Veřejná správa
23. Vodní hospodářství
24. Vodohospodářské technicko-ekonomické
informace
25. Zahrada – park – krajina
26. Zprávy a informace ČKAIT
27. Zprávy památkové péče

Aktuality. Asociace pro urbanismus
a územní plánování v ČR
Architect +
ASB
Bulletin České komory architektů
Demografie
Energeticky soběstačné budovy (on-line)
ERA 21
Geografie
Hospodářské noviny
Informace České geografické společnosti
Lidové noviny
Moderní obec
Moravian Geographical Reports (on-line)
Obec a finance

1

Prostředí vytvářené výstavbou je chápáno jako prostředí vně i uvnitř staveb, bezprostředně a pravidelně využívané v souvislosti
s těmito stavbami. Je to prostředí vytvořené člověkem, člověkem udržované a užívané. K tomuto prostředí náleží stavby i soubory
staveb s jejich pozemky, nezastavěné proluky mezi stavbami, volná prostranství včetně zeleně jako součásti těchto prostranství,
chodníky, silnice a ostatní dopravní stavby, veškeré zpevněné plochy, zahrady, stavby v krajině i krajina sama, je-li upravena podle
architektonických zásad (Politika architektury a stavební kultury České republiky – kap. III Základní pojmy).
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Zahraniční periodika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Architektúra a urbanizmus (Slovensko)
Garten + Landschaft (SRN)
Geografický časopis (Slovensko)
Informationen zur Raumentwicklung
(SRN)
Internationales Verkehrswesen (SRN)
Nachrichten ARL (SRN)

7.
8.
9.

Projekt (Slovensko)
Raumdialog (Rakousko)
Raumforschung und Raumordnung (SRN)
(on-line)
10. Research News (SRN)
11. Urbani izziv (Slovinsko)
12. Werk, Bauen + Wohnen (Švýcarsko)

Záznamy v databázi jsou řazeny tematicky do více než 20 tematických skupin. Každý záznam
v databázi je zařazen maximálně ve dvou skupinách.
Seznam tematických skupin, které se v databázi knihovny ÚÚR nacházejí:
12. Kulturní hodnoty města a krajiny
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

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
1.

Pod názvem NOVINKY zveřejňuje knihovna ÚÚR měsíční přírůstky z databáze. Novinky zahrnují články
z časopisů, knihy, zprávy a elektronické zdroje. Záznamy v databázi knihovny jsou doplněny hesly pro
vyhledávání podle hesláře a anotacemi.
Články z českých i zahraničních časopisů jsou do databáze vybírány podle sledované tématiky, ostatní
druhy dokumentů z fondu knihovny jsou do databáze zařazeny všechny.
Postup zpracování seznamu:
−

Pro vyhledávání výsledků výzkumů zaměřených na vliv kvality prostředí na člověka využívá ÚÚR,
mimo dalších zdrojů, databázi knihovny. Řešitelský kolektiv vybírá z Novinek – počínaje č. 11/2016 –
články o relevantních výsledcích výzkumů. Výběr bude prováděn minimálně dvakrát ročně.

−

Řešitelský kolektiv využívá tabulku záznamů databáze s nejpodstatnějšími informacemi o článku
(autor, název, pramen, hesla, anotace, rok). V tabulce je pro rychlou orientaci barevně zvýrazněno
zaměření článku. Název výsledku výzkumu uvádí tabulka jako hypertextový odkaz na konkrétní
PDF, pokud je dostupné na internetových stránkách.

−

Tabulky z nejaktuálnějších Novinek jsou předřazovány na začátek předloženého seznamu výsledků
výzkumů a vybraných informačních článků.

−

Pro snadné uživatelské vyhledávání je předložený seznam veden jako PDF. S ohledem rozsah
seznamu byly výsledky rozděleny do období 2017-2021 a od roku 2022 s postupnou aktualizací opět
do horizontu 5 let.

ÚÚR neodpovídá za správnost textů a informací vybraných výsledků výzkumu.
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Řešitelský kolektiv ÚÚR souběžně zpracovává obdobný seznam, jehož zdrojem evidence výsledků
výzkumů je Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – Rejstřík informací
o výsledcích (dostupné na: https://www.rvvi.cz/).
Dostupnost:
Elektronická podoba seznamu je dostupná na internetových stránkách ÚÚR – www.uur.cz, v sekci
Územní plánování a stavební řád – Politika architektury a stavební kultury České republiky –
Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky.
Údaje o aktualizaci:
Datum aktualizace

Počet nově vložených článků
a publikací

Počet článků a publikací
celkem

Výběr se stavem k 1. 7. 2022

15

52

Výběr se stavem k 1. 4. 2022

19

37

Výběr se stavem k 1. 1. 2022

18

18

Výběr z databáze NOVINEK se provádí z každého měsíčního výstupu, naposledy z novinek č. 3/2022.
Seznam článků a publikací k výsledkům výzkumu o vlivu kvality prostředí vytvářeného výstavbou na
člověka a vybraných prací na dané téma – viz následující tabulky.
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Výběr se stavem k 1. 7. 2022
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor

ŘÍHOVÁ, Jolana

Název

Vnitroblok.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok

ASB 2022, č. 3, s. 38-41, 4 fot., 1 obr.
ČR - PRAHA - domy bytové - vnitrobloky - architektura krajinářská - zahrady hřiště dětská - zeleň městská - prostory veřejné
Na místě bývalého průmyslového areálu Tesla v pražských Vršovicích vznikl před
lety bytový dům, za jehož zdmi se skrývá poměrně velkorysý prostor sdíleného
vnitrobloku.
2022

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor

ŘÍHOVÁ, Jolana

Název

Veřejný prostor by měl umět stárnout.

Překlad
Pramen

ASB 2022, č. 3, s. 20-23, 8 fot.

Hesla

ČR - architektura krajinářská - projekty developerské - kvalita prostředí - prostory
veřejné

Anotace

Rozhovor s krajinářskou architektkou Štěpánkou Endrle (Šmídovou) nejen o tom,
co podmiňuje kvalitu veřejného prostoru u developerských projektů.

Rok

2022

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor

ŘÍHOVÁ, Jolana

Název

Na břehu Vltavy vznikne světová architektura.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok

ASB 2022, č. 3, s. 34-35, 4 obr.
ČR - PRAHA - budovy pro umění - centra kulturní - prostory veřejné - střechy terasy
Mezinárodní architekt. soutěž na podobu Vltavské filharmonie vyhrál dánský
ateliér. Projekt moderního centra nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale
počítá se zpřístupněním břehu řeky, teras i střechy.
2022

Poznámka/
dostupnost

5

Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
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Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor

ALLMEIER, Daniela

Název

Neugestaltung des Nibelungenplatzes in Tulln: Wie aus einem Parkplatz ein
Park-Platz werden kann.

Překlad

Nové uspořádání náměstí Nibelungenplatz ve městě Tulln. Jak se z parkoviště
může stát náměstí s funkcí parku.

Pramen

Raumdialog 2022, č. 2, s. 18-21, 11 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

RAKOUSKO - náměstí - prostory veřejné - přestavba - čas volný - parky - zeleň
městská
Náměstí Nibelungplatz představuje významné centrum zahradního města Tulln
(Rakousko), v důsledku toho slouží jako parkoviště. V současné době probíhá
proces jeho přeměny na veřejné prostranství pro lidi.
2022
Téma čísla: Prostorové plánování a klimatické změny.

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor

ŘÍHOVÁ, Jolana

Název

Nová brána staré Prahy.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ASB 2022, č. 3, s. 36-37, 4 obr.
ČR - PRAHA - nádraží - prostory veřejné - kvalita prostředí - náměstí
Náměstí před Masarykovým nádražím v Praze a celé okolí nádraží chátrá a kvalita
veřejného prostoru upadá. To by se však nyní mělo změnit plánovanou výstavbou
a úpravami.
2022
Téma čísla: Prostorové plánování a klimatické změny.

Knihovna ÚÚR – Novinky 6/2022
Článek

Autor
Název

Princip otevřenosti. Technologické centrum UMPRUM v Praze.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

ERA 2022, č. 3, s. 14-19, 9 fot., 9 obr., res. angl.
ČR - PRAHA - budovy škol – škoy
Technologické centrum UMPRUM v Praze je živá a plně funkční součást centra
Prahy. Prostorovou dominantou stavby je zastřešená dvorana, která nabízí také
platformu pro realizaci velkých projektů.
2022
Odkaz na zdroj: https://www.earch.cz/revue/clanek/era-20223-hlavou-a-rukama
Více k tématu: https://www.earch.cz/technologie/clanek/umprum-ma-novetechnologicke-centrum-vybavene-spickovou-technikou
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Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor

MAŇAS, Tomáš

Název

Volnočasová, sportovní a dětská hřiště jako prospěšné občanské vybavení
i jako zdroj obtěžujícího hluku.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok

Moderní obec 2022, č. 5, s. 68-69, 1 fot.
ČR - sport - hřiště - kvalita prostředí - hluk – vyhlášky.
Článek se věnuje některým v praxi opomíjeným aspektům zřizování jinak
bezesporu obecně prospěšným zařízením - veřejných sportovišť a hřišť, a to jejich
správnému umístění ve vztahu k obtěžování hlukem.
2022

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor

MACHER, Julia

Název

Die Superbocks von Barcelona.

Překlad

Velké bloky domů v Barceloně.

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 14-18, 4 obr.

Hesla

BARCELONA - ŠPANĚLSKO - rozvoj měst - čtvrti městské - doprava cyklistická
- doprava pěší - zeleň městská - plochy zeleně - doprava ve městě

Anotace

Do roku 2030 by se čtvrť Eixample v Barceloně měla přeměnit na velké bloky s
omezeným dopravním provozem, „zelenými osami“, alejemi s pěší a cyklistickou
dopravou a četnými plochami zeleně.

Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

2022
Téma čísla: Udržitelná městská mobilita 2.0.
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor
Název

Železniční farma. Městská farma se sociálními byty v Paříži.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

ERA21, 2022, č. 2, s. 38-41, 8 fot., 4 obr., res. angl.
PARIS - FRANCIE - bydlení sociální - spotřeba - rozvoj udržitelný - recyklace stavby - odpady – materiály
Minimalizovat energetickou, potravinovou a finanční spotřebu zavedením modelu
cirkulární ekonomiky – to jsou záměry projektu farmy v Paříži, kde je mj.
restaurace, zahrada, skleník i sociální bydlení.
2022
Informace k tématu: https://www.earch.cz/architektura/clanek/z-opustenezeleznice-mestska-farma-i-socialni-bydleni-pariz-prinasi-inovativni-promenubrownfieldu?msclkid=a879355dd03211eca7080568c4f52572
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Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor

TÓTHOVÁ, Zuzana

Název

Bývanie v národnej kultúrnej pamiatke s industriálnou históriou.

Překlad

Bydlení v národní kulturní památce s industriální historií.

Pramen

Projekt 2022, č. 1, s. 32-41, 8 fot., 4 obr.

Hesla

SR - stavby průmyslové - stavby bytové - budovy průmyslové - přestavba budov
- domy polyfunkční - domy bytové - bydlení

Anotace

V mnoha opuštěných průmyslových objektech můžeme najít jejich originální
půvab a pokusit se je zachovat. Ukázkou takovéhoto přístupu je i Růžový mlýn v
Piešťanech přestavěný na polyfunkční bytový dům.

Rok

2022

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor
Název

Dům dvou tváří. Přístavba sportovní haly k základní škole v Novém
Hrozenkově.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ERA21, 2022, č. 2, s. 14-19, 9 fot., 4 obr., res. angl.
ČR - stavby sportovní - novostavby - budovy škol – sport
Sportovní hala, která slouží škole i veřejnosti, zaujme především horizontálním
prosklením po celé délce fasády, kde tak dochází k propojení s venkovním
prostorem. Doplněno o recenze stavby od dvou architektů.
2022
Dostupné z: https://www.era21.cz/cs/obsahcasopisu/2022/2/?msclkid=2197722bd03911ecad9d4e7286e4f3de
Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor
Název

Zhmotnění cirkularity. Pavilon Circl v Amsterdamu.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

ERA 2022, č. 2, s. 30-33, 5 fot., 7 obr., res. angl.
AMSTERDAM - NIZOZEMÍ - stavby - materiály stavební - realizace staveb recyklace - rozvoj udržitelný – odpady
Objekt pavilonu Circl v amsterdamské finanční čtvrti je ztělesněním principů
cirkulární ekonomiky. Cílem návrhu bylo vyhnout se zbytečnému odpadu všude,
kde to bylo možné.
2022
Podrobněji k článku: https://www.era21.cz/cs/obsahcasopisu/2022/2/?msclkid=2197722bd03911ecad9d4e7286e4f3de
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky

Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 5/2022
Článek

Autor

PUTTKAMER, Laura

Název

Paris auf Achse.

Překlad

Paříž na ose.

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 5, s. 44-49, 8 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu

PARIS - FRANCIE - doprava - doprava cyklistická - doprava pěší - dostupnost
dopravní - rozvoj měst - doprava ve městě
Město Paříž se snaží o naplnění konceptu 15minutového města. Jedná se o
město, ve kterém lidé vše, co potřebují k životu, mohou dosáhnout pěšky nebo
na kole během 15 minut.
2022
Téma čísla: Udržitelná městská mobilita 2.0.
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/

Knihovna ÚÚR – Novinky 4/2022
Kniha

Autor

GUZDEK, Adam

Název

Brněnský fenomén Lesná.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Brno: Vysoké učení technické, 2021. 331 s., fot., obr., lit., rejstř., res. angl.
ČR - BRNO - sídliště - výstavba sídlišť - stavby panelové - domy panelové domy bytové - stavby sportovní - stavby zdravotnické
Lesná je příkladem sídliště, které se vyznačuje snahou o zvýšení kvality obytného
prostoru v hromadné výstavbě. Kniha předkládá komplexní shrnutí historického a
stavebního vývoje sídliště.
2021
Informace o knize: https://www.databazeknih.cz/knihy/brnensky-fenomen-lesna490515
Knihovna ÚÚR – Novinky 4/2022
Kniha

Autor

HEMENWAY, Toby

Název

Ekosystémy měst budoucnosti.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Praha: Walden Press, 2021. 328 s., fot., obr., mp., tab., lit., rejstř.
ČR - USA - rozvoj udržitelný - změny klimatické - města – obce.
Kniha se snaží naznačit cesty, jak posunout naši městskou společnost do
udržitelnější roviny a radí, jak si ze své obce či města udělat příjemnější místo
k životu. Doplněno o tři příklady z ČR.
2022
Informace o knize: https://www.culturenet.cz/publikace/toby-hemenwayekosystemy-mest-budoucnosti/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky

Výběr se stavem k 1. 4. 2022
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

HÁJKOVÁ, Pavlína

Název

Modernizace veřejného osvětlení šetří energie a přispívá k větší
bezpečnosti.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Veř. správa 2022, č. 3, s. 18-20, 1 fot., 2 obr., 1 mp.
ČR - města - obce - osvětlení - prostranství veřejné - prostory veřejné
V mnoha obcích stávající veřejné osvětlení nesplňuje platné normy, má vysokou
spotřebu, je ve špatném stavu, a přitom je to důležitá součást veř. prostoru, která
má vliv na atraktivnost města i na bezpečnost.
2022
Odkaz na zdroj: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/verejna-sprava-3-2022.aspx

Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

SYROVÝ, Květoslav

Název

Smyslem cest a ulic je nerozdělovat, ale propojovat.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Zahrada - park - krajina 2022, č. 1, s. 44-47, 3 fot., 2 obr., res. angl.
ČR - města - obce - doprava ve městě - ulice - náměstí - doprava - bezpečnost
dopravní – estetika
Revitalizace ulic, návsí, městských tříd a náměstí klade stále větší důraz na
veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu oproti automobilové. Zvyšuje se bezpečnost,
přehlednost, ale i estetika těchto míst.
2022
Odkaz na zdroj: https://szkt.cz/

Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

HAGEN, Juliane von

Název

Die hohe Schule der Stadt.

Překlad

Vysoká škola města

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 3, s. 30-34, 4 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

SRN - KÖLN - zařízení školská - prostranství veřejné - čtvrti městské novostavby - rekonstrukce staveb.
Na okraji vnitřního města Kolína n/R. byl realizován projekt Altstadt Nord. Nová
i sanovaná vzdělávací zařízení, veřejná prostranství i propojení na přilehlá
parkovací zařízení tvoří zajímavou městskou čtvrť.
2022
Téma čísla: Škola dnes – méně hranic, více dobrodružství!
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa

Název

Meine Schule, mein Park, mein Stadtteil.

Překlad

Moje škola, můj park, moje čtvrť.

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 3, s. 16-21, 6 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

SRN - MÜNCHEN - školy - zařízení školská - kampusy - parky - čas volný
Komplex vzdělávacího kampusu Freiham v Mnichově zahrnuje základní i střední
školy. Je otevřený ke svému okolí, část kampusu je veřejně přístupná a má
charakter parku nebo městské čtvrti.
2022
Téma čísla: Škola dnes – méně hranic, více dobrodružství!
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

TOLAROVÁ, Irena

Název

Obnova Lochotínského parku v Plzni.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu

Zahrada - park - krajina 2022, č. 1, s. 16-21, 8 fot., res. angl.
ČR - PLZEŇ - parky - obnova - zeleň městská
Historie a současná podoba a obnova někdejšího lázeňského parku v Plzni
z poloviny 19. století.
2022
Informace k tématu: https://www.svsmp.cz/mestska-zelen/pripravujeme/obnovaa-rozvoj-parku-a-rekreacnich-oblasti-v-plzni-v-letech-2019-az-2025.aspx
Odkaz na zdroj: https://szkt.cz/
Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

KŘÍŽ, Karel

Název

Základní limity pro výsadbu stromů v okolí vedení technického vybavení.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zahrada - park - krajina 2022, č. 1, s. 54-56, 1 fot., 1 obr., 3 tab., res. angl.
ČR - infrastruktura dopravní - infrastruktura technická - zeleň městská – stromy.
Velmi diskutovány jsou v poslední době výsadby stromů či obnovy stromořadí ve
stávajících ulicích. Článek je zaměřen na zpřehlednění limitů ve vztahu k vedení
technické vybavenosti.
2022
Odkaz na zdroj: https://szkt.cz/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 3/2022
Článek

Autor

HERMAN, Josef

Název

Revitalizace bývalých kasáren v Českém Krumlově.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Energ. soběst. budovy 2022, č. 1, s. 9-10, 1 fot., 1 obr.
ČR - ČESKÝ KRUMLOV - kasárna - brownfields - čtvrti městské - čtvrti obytné
Českokrumlovská kasárna Vyšný by se měla v příštích letech postupně přeměnit
na novou atraktivní městskou čtvrť pro 2500 až 3000 obyvatel.
2022
Dostupné z: http://www.esb-magazin.cz/ (pouze on-line)

Knihovna ÚÚR – Novinky 2/2022
Článek

Autor

KNÜSEL, Dominique

Název

„Enge Gassen - weite Blicke. ensemble Winterberg in Altdorf von
Schuppert und Geissbühler Venschott.“

Překlad

Úzké uličky – široké výhledy. Soubor Winterberg v obci Altdorf od ateliéru
Tschuppert a Geissbühler Venschott.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2022, č. 1/2, s. 34-41, 8 obr., angl. a franc. res.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ŠVÝCARSKO - soubory obytné - rozvoj obcí - výstavba – ulice
Nový soubor Winterberg v obci Altdofr (Švýcarsko) navazuje na morfologii obce
a její typické znaky, např. úzké uličky a rozlehlá panství.
2022
Téma čísla: Město nebo sídliště?
Odkaz na zdroj: https://www.bsa-fas.ch/en/a/981-werk-bauen-wohnen-12-2022/
Knihovna ÚÚR – Novinky 2/2022
Článek

Autor

KURZ, Daniel

Název

„Diversität macht Stadt. Stadtsiedlung Reitmen Schlieren, Haerle
Hubacher, Steib Gmür Geschwentner Kyburz und Raderchall Partner.“

Překlad

Rozmanitost dělá město. Městské sídliště Reitmen ve městě Schlieren, autoři:
Haerle Hubacher, Steib Gmür Geschwentner Kyburz a Raderschall Parnter.

Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Werk, Bauen + Wohnen 2022, č. 1/2, s. 25-33, 10 obr., angl. a franc. res.
ŠVÝCARSKO - soubory obytné - výstavba bytová - prostory veřejné - zeleň
městská – barvy.
Sídliště Reitmen ve městě Schlieren (Švýcarsko) bylo dokončeno v roce 2020.
Nabízí rozmanité využití, formy bydlení, barevnost i pestré veřejné prostory.
2022
Téma čísla: Město nebo sídliště?
Odkaz na zdroj: https://www.bsa-fas.ch/en/a/981-werk-bauen-wohnen-12-2022/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 2/2022
Článek

Autor

ZÜGER, Roland

Název

„Wohnungsbau ist Städtebau. Siedlung Hornbach Zürich von Knapkiewicz
+ Fickert mit Ryffel + Ryffel Landschfatsarchitektur,“

Překlad

Bytová výstavba je městská výstavba. Sídliště Hornbach Curych od ateliéru
Knapkiewicz – Fickert s ateliérem Ryffel + Ryffel Landschfatsarchitektur.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2022, č. 1/2, s. 6-13, 10 obr., angl. a franc. Res.

Hesla

ŠVÝCARSKO - ZÜRICH - čtvrti městské - čtvrti obytné - soubory obytné - zeleň kvalita bydlení – barvy.

Anotace

Obytná čtvrť Hornbach v Curychu byla dokončena v roce 2021. Čtvrť nabízí široké
výhledy, zeleň, prostory pro setkávání i rozmanitost barev.

Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

2022
Téma čísla: Město nebo sídliště?
Odkaz na zdroj: https://www.bsa-fas.ch/en/a/981-werk-bauen-wohnen-12-2022/
Knihovna ÚÚR – Novinky 2/2022
Článek

Autor

HOFFMEYER, Valérie

Název

„Wohnen im Garten. Jardins de la Gradelle in Genf von Lin Robbe Seiler
mit Studio Vulkan,“

Překlad

Bydlení v zahradě. Soubor Jardins dle la Gradelle v Ženevě od ateliéru Lin Robbe
Seiler a Studia Vulkan.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2022, č. 1/2, s. 14-20, 5 obr., angl. a franc. res.

Hesla

ŠVÝCARSKO - GENEVE - soubory obytné - výstavba bytová - bydlení nájemní bydlení sociální - parky městské - zeleň městská – zahrady.

Anotace

Soubor tvoří tři vysoké budovy obklopující náměstí. V domech je 97 nájemních
bytů včetně sociálních bytů a občanské vybavení. Kolem objektů je park, která je
přístupný nejen obyvatelům bytů.

Rok
Poznámka/
dostupnost

2022
Téma čísla: Město nebo sídliště?
Odkaz na zdroj: https://www.bsa-fas.ch/en/a/981-werk-bauen-wohnen-12-2022/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 2/2022
Článek

Autor

KAPLAN, Daniel

Název

„Children´s interactions with public space: Observing children´s
experienced affordances in a housing estate in Brno, Czechia.“

Překlad

Interakce dětí ve veřejném prostoru: pozorování vnímaných afordancí dětí na
sídlišti v Brně, Česko.

Pramen

Geogr. čas. 2021, č. 4, s. 323-346, 2 tab., 1 mp., 9 fot., res. čes., lit.

Hesla

ČR - BRNO - děti - hřiště dětská - průzkum - člověk - vztahy - prostory veřejné –
sídliště.

Anotace

Afordance jsou vztahy mezi vlastnostmi objektu a schopnostmi jedince. Cílem
příspěvku je charakterizovat fyzické afordance dětí na sídlišti a zjistit jaké fyzické
afordance na sídlišti zažívají.

Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

2021
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/12171039Kaplan.pdf

Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

RADA, Uwe

Název

„Berlin: Mehr Grün geht immer.“

Překlad

Berlín: vždycky je možné zajistit více zeleně.

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 12, s. 46-48, 3 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

BERLIN - SRN - zeleň městská - ozelenění střech - voda srážková.
Informace o vybraných projektech a strategiích města Berlína za období 2016 až
2021, které mají zajistit více zeleně a také zachycení a využití srážkových vod.
2021
Téma čísla: „Houbové město.“
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

RADA, Uwe

Název

„Mauerpark. Bahn frei für Runde zwei.“

Překlad

Mauerpark. Volná cesta pro druhé kolo.

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 1, s. 16-21, 4 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

BERLIN - SRN - parky městské - prostory veřejné - zeleň městská - čas volný.
Berlínský park Mauerpark byl otevřen v roce 2020. Nachází se v místě bývalé
berlínské zdi. Dnes patří k jednomu z nejoblíbenějších míst v Berlíně.
2022
Téma čísla: Symboly 90. let.
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

HOFFMANN, Sophie Charlotte

Název

„Mit Grün hoch hinaus in Hamburg.“

Překlad

V Hamburku míří se zelení vysoko.

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 12, s. 46-48, 3 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu

HAMBURG - SRN - rozvoj měst - rozvoj udržitelný - zeleň městská - plánování
zeleně - ochrana klimatu - ozelenění střech - voda srážková.
Město Hamburk je hodnoceno jako jedno z deseti nejudržitelnějších měst na
světě, ve kterých každoročně přibývá zeleně. Článek stručně informuje
o strategiích a opatřeních, která Hamburk využívá.
2021
Téma čísla: „Houbové město.“
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
Informace k tématu: https://www.garten-landschaft.de/wpcontent/uploads/sites/5/2020/04/Vision-Stadtgarten_GL_1118.pdf
Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa

Název

„Der Ruhrpott und sein Meisterwerk.“

Překlad

Porúří a jeho mistrovské dílo.

Pramen

Garten + Landschaft 2022, č. 1, s. 24-29, 4 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

SRN - parky městské - zeleň městská – brownfields.
Krajinný park Duisburg-Nord vznikl na území bývalé ocelárny. Vytváří neobvyklý
obraz krajiny z průmyslové staré zátěže a divoké vegetace. Původně velmi
kritizovaný park je dnes hojně navštěvován.
2022
Téma čísla: Symboly 90. let.
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa

Název

„Experimentierfeld Kopenhagen.“

Překlad

Kodaň jako laboratoř.

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 12, s. 20-24, 4 obr.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

KOBENHAVN - DÁNSKO - parky městské - čas volný - nakládání s vodami voda srážková - management - architektura krajinářská.
Kodaňské parky Enghavenparken a Hans Tavsens Park mají velký význam pro
vodní režim celé městské čtvrti.
2021
Téma čísla: „Houbové město.“
Odkaz na zdroj: https://www.garten-landschaft.de/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

STACHER, SusanneL

Název

„Die Türme und die SOHO. Hochhausquartier Chapelle International in
Paris, Masterplan von l'AUC.“

Překlad

Věže a SOHO. Čtvrť s výškovými budovami Chapelle International v Paříži,
rámcový plán od ateliéru l'AUC.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 12, s. 29-37, 20 obr., angl. a franc. res.

Hesla

PARIS - FRANCIE - stavby výškové - čtvrti městské - prostory veřejné - výstavba
měst - rozvoj měst.

Anotace

Nově vznikající čtvrť Chapelle International v Paříži má být multifunkční a živá.
Cílem je ukotvit množství výškových domů v prostoru města a zachovat lidské
měřítko veřejného prostoru.

Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

2021
Téma čísla: Výškové budovy.
Odkaz na zdroj: https://www.nextroom.at/periodical.php?id=23857
Knihovna ÚÚR – Novinky 1/2022
Článek

Autor

ŠAMIĆ-MUSEMIĆ, Dina – ZAGORA, Nermina

Název

„The right to urban public spaces in Sarajevo: Everybody´s, somebody´s,
or nobody´s spaces?“

Překlad

Právo na městská veřejná prostranství v Sarajevu: Prostory každého, někoho
nebo nikoho?

Pramen

Urbani Izziv 2021, č. 2, s. 111-123, 11 fot., 6 obr., 1 tab., lit.

Hesla

SARAJEVO - prostory veřejné - veřejnost - prostranství veřejné - města - údržba
- plánování - BOSNA A HERCEGOVINA

Anotace

Článek stanovuje metodiku pro zavedení komplexní, otevřené a interaktivní
geoprostorové databáze jako platformy pro strategické plánování, návrh, rozvoj
a údržbu městských veřejných prostranství.

Rok
Poznámka/
dostupnost

2021
Odkaz na zdroj: https://urbaniizziv.uirs.si/Summary_r?id=84&id_k=r&idc=5
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky

Výběr se stavem k 1. 1. 2022
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor

DVOŘÁČKOVÁ, Simona

Název

„Park roku je v Humpolci, za ním následují dvě městské části Prahy.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Moderní obec 2021, č. 12, s. 41-42, 5 fot.
ČR - parky - zahrady - soutěže - zeleň městská - plochy zeleně - ceny udělované
Vítězem letošního ročníku soutěže Park roku je park Stromovka v Humpolci, na dalších
místech jsou park U Kněžské louky v MČ Praha 3 a Park Granátová v MČ Praha - Slivenec.

2021
Odkaz na zdroj: https://www.moderniobec.cz/

Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor

DOHNAL, Radomír

Název

„Little Island: Nový veřejný prostor New Yorku.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ASB 2021, č. 6, s. 28-31, 3 fot., 6 obr.
USA - NEW YORK - parky - toky vodní - plochy zeleně - využití p loch - kultura - zeleň
veřejná - prostranství veřejné
Po několika letech diskusí vznikl park v New Yorku vybudovaný na betonových pilířích nad
hladinou řeky Hudson, který v sobě pojí plochy zeleně se třemi prostory pro konání
veřejných akcí.

2021
Odkaz: https://www.designmag.cz/architektura/96649-new-york-otevira-na-recehudson-park-little-island-od-heatherwick-studio.html
Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor

DOHNAL, Radomír

Název

„Revoltující geometrie Ilot Queyries je počátkem nové čtvrti.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok

ASB 2021, č. 6, s. 38-43, 9 fot., 4 obr.
FRANCIE - budovy obytné - soubory obytné - domy obytné - byty - prostory veřejné.
Ve francouzském Bordeaux vznikla nová čtvrť s atypickými a velmi členitými obytnými
domy. Celý komplex s centrálním parkem nabízí byty, restaurace i komerční prostory.

2021

Poznámka/
dostupnost
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor
Název

„Jižní Tyrolsko/Horní Adiže. Současná architektura mezi minulostí
a přítomností.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ERA 2021, č. 6, s. 30-33, 10 fot., res. Angl.
ITÁLIE - architektura - krajina zemědělská - ruch cestovní - hotely – chaty.
V současné velmi rozmanité architektuře Jižního Tyrolska dochází k prolínání různých škol
a dosavadní zemědělská krajina prosperující oblasti se postupně mění v krajinu cestovního
ruchu.

2021
Odkaz: https://www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2021/6/

Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor

DOHNAL, Radomír

Název

„Obnova parku Stromovka v Humpolci.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

ASB 2021, č. 6, s. 54-57, 7 fot., 1 obr.
ČR - HUMPOLEC - parky městské - zeleň městská - plochy zeleně - obnova - hřiště
dětská - zeleň veřejná - ceny udělované.
Zdařilá obnova humpoleckého parku Stromovka byla oceněna titulem Park roku 2021. Tato
spíše městská zahrada než park rozhodně patří k příkladům správné praxe a toho jak
navrátit prvek zeleně do měst.

2021
Odkaz: https://www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2021/6/

Knihovna ÚÚR – Novinky 12/2021
Článek

Autor
Název

„Dvory mezi domy. Komunitní centrum Židlochovice.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

ERA 2021, č. 6, s. 16-21, 11 fot., 7 obr., res. angl.
ČR - přestavba - centra kulturní - centra vesnic - města malá.
Komunitní centrum vzniklo přestavbou tří zanedbaných objektů v sousedství radnice.
Autorem je architekt Pavel Jura. Doplněno dvěma příspěvky o stavbě od současných
architektů.

2021
Odkaz: https://www.era21.cz/cs/obsah-casopisu/2021/6/
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek

Autor

RAMISCH, Theresa

Název

„Die Verwaltung und ihr neues Spielzeug.“

Překlad
Pramen

„Správa a její nová hračka“.
Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 12-14

Hesla

MÜNCHEN - SRN - rozvoj měst - mobiliář městský - projekty - účast veřejnosti - prostory
veřejné

Anotace

Stále více měst podporuje a realizuje projekty městského mobiliáře (např. Mnichov a jeho
zahrady Schanigärten), a to většinou za účasti veřejnosti. Úspěch těchto projektů je však
velmi nejistý.

Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu
Auto

2021
Téma čísla: Lavičky pro novou perspektivu
Odkaz: https://www.yumpu.com/de/document/read/65952154/garten-landschaft11-2021
Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek
BAERISWYL, Vera

Název

„Level up.“

Překlad

„O úroveň výše“

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 10, s. 22-23, 1 fot.

Hesla

BASEL - ŠVÝCARSKO - čtvrti městské - výstavba měst - střechy - zahrady střešní - zeleň
městská

Anotace

V Basileji plánují vybudovat atraktivní městskou čtvrť. Nejdůležitější plocha zeleně se bude
nacházet na střeše obchodního centra.

Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu
Auto
Název

2021
Téma čísla: Zeleň na budovách.
Odkaz:
Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek
HEPP, Jakub
„Landscape festival oživil veřejný prostor.“

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zahrada - park - krajina 2021, č. 4, s. 34-37, 10 fot., res. angl.
ČR - KRNOV - prostory veřejné - krajina městská – výstavy
Devátý ročník Landscape festivalu zaměřeného na městskou krajinu a veřejný prostor
nabídl návštěvníkům kromě doprovodného programu několik výstav a asi 30 uměleckých
instalací.

2021
Odkaz: https://www.krnov.cz/landscape-festival-ozivi-verejny-prostor/d-37167
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu
Auto
Název

Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek
JARASS, Julia aj.
„Platz statt Kreuzung. Straßenraum neu denken: Mehr Aufenthaltsqualität
im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende.“

Překlad

Náměstí místo křižovatky. Nový přístup k uličnímu prostoru: více kvality pobytu ve
veřejném prostoru jako nositel změn v dopravě.

Pramen

Int. Verkehrswesen 2021, č. 4, s. 18-22, 7 obr., lit.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu
Auto
Název

BERLIN - SRN - výzkum - prostory veřejné - náměstí - proměny náměstí - doprava ve
městě - kvalita prostředí - prostory uliční – ulice
Města zkoumají, jak utvářet veřejný prostor i ve vazbě na dopravu, aby z něho profitovalo
co nejvíce obyvatel. Informace o výzkumu, který zkoumal tuto otázku formou experimentu
v reálném prostředí v Berlíně.

2021
Téma čísla: Klimatická krize, strukturální změny... – jsme připraveni?
Odkaz na zdroj: https://www.internationales-verkehrswesen.de/internationalesverkehrswesen-ausgabe-4-2021/
Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek
RICHTER, Katja
„Alle im gleichen Boot.“

Překlad

Všichni na stejné lodi.

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 16-22, 6 fot.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

SRN - přístavy - rozvoj územní - studie proveditelnosti - prostory veřejné - mobiliář
městský – pobřeží.
Město Lübeck (SRN) zadalo zpracování studie proveditelnosti pro promenádu Priwall v
letovisku Travenmünde. Výsledná studie pracuje s mořským prostředím a propojuje severní
a jižní stranu území.

2021
Téma čísla: Lavičky pro novou perspektivu.
Odkaz:
https://www.yumpu.com/de/document/read/65952154/garten-landschaft-11-2021
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek

Auto

SCHABERL, Rosa

Název

„Sinnige Sitzung.“

Překlad

Důmyslné posezení.

Pramen

Garten + Landschaft 2021, č. 11, s. 24-30, 5 fot.

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Zdroj
Druh záznamu
Auto
Název

SRN - parky - mobiliář městský - pobřeží - prostory veřejné
Návrh a realizace pobřežní promenády a pobřežního parku ve městě Überlingen (SRN),
které spojuje dlouhá lavička.

2021
Téma čísla: Lavičky pro novou perspektivu. Téma čísla:
Odkaz:
https://www.yumpu.com/de/document/read/65952154/garten-landschaft-11-2021
Knihovna ÚÚR – Novinky 11/2021
Článek
DOMSCHKY, Anke - BAUMANN, Nathalie
„Bauten, Bäume und Blaumeisen. Koexistenz von Architektur und
Biodiversität.“

Překlad

Budovy, stromy a sýkory modřenky. Koexistence architektury a biodiverzity.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 11, s. 45-47

Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

architekti - architektura krajinářská - biodiverzita - příroda - zeleň - zeleň městská
Autorky (krajinářská architektka a městská ekoložka) vysvětlují, co by architekti měli vědět
o biodiverzitě. Dále se zabývají vztahem člověka k přírodě

2021
Téma čísla: Téma čísla: Sociální kondenzátor.
Odkaz na zdroj: https://www.wbw.ch/de
Knihovna ÚÚR – Novinky 10/2021
Článek

Autor

DREIER, Yves

Název

Für eine Baukultur mit urbanem Anspruch. Wohnungsbau: vom Plot zum
städtebaulichen Projekt.

Překlad

Pro stavební kulturu s městskými požadavky. Bytová výstavba: od volně
stojícího bytového domu k urbanistickému projektu.

Pramen

Werk, Bauen + Wohnen 2021, č. 10, s. 26-29, 3 obr., angl. a franc. res.

Hesla

ŠVÝCARSKO - hustota zastavění - předpisy - výstavba - rozvoj měst - kvalita
prostředí - struktura urbanistická

Anotace

Město Lausanne hledá kompromis mezi požadavkem povolovat pouze volně
stojící bytové domy (tzv. Plots) a možností zvýšit hustotu zástavby. Cílem je
vytvořit městskou strukturu a zachovat kvalitu prostředí.

Rok
Poznámka/
Dostupnost

2021
Téma čísla: Lausanne. Město v pohybu.
Odkaz: https://www.wbw.ch/en/magazine/current-issue/2021-10-lausanne.html
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 10/2021
Článek

Autor

HOFMAN, Václav

Název

Veřejná prostranství v suburbánní zástavbě obcí v zázemí hlavního města
Prahy.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok

Urban. a územní rozvoj 2021, č. 4, s. 23-31, 1 mp., 3 obr., 2 fot., lit., res. angl.
ČR - PRAHA - prostranství veřejné - zástavba - suburbanizace - integrace - obce
- města
Článek popisuje výsledky výzkumu jevů při integraci nových obytných souborů
do stávající zástavby a zároveň uvádí zásady, které je třeba dodržovat, aby
tento proces integrace byl harmonický.
2021

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 10/2021
Kniha

Autor
Název

GerambRose 2020.

Překlad

Ocenění GerambRose 2020.

Pramen

Graz: Verein BauKultur Steiermark, 2021. 141 s., fot., obr.

Hesla
Anotace

RAKOUSKO - soutěže - stavebnictví – projekty
Publikace představuje projekty ve spolkové zemi Štýrsko, kterým byla udělena
cena GerambRose 2020. Ceny byly uděleny za kvalitní stavební kulturu ve
vybraných tematických oblastech.

Poznámka/
dostupnost
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 10/2021
Článek

Autor

FIBIGER, Jan

Název

Urbanistický projekt roku 2021.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Urban. a územní rozvoj 2021, č. 4, s. 50-52, 6 obr.
ČR - soutěže urbanistické - projekty
Článek se věnuje sedmému ročníku celostátní přehlídky urbanistických prací
Urbanistický projekt roku 2021. Vítězem se stala urbanistická studie "BohdalecSlatiny - brownfield Strašnice".
2021
Informace k tématu: https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-soutezurbanisticky-projekt-roku-2021.html
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Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II (od roku 2022)
Zdroj: Knihovna Ústavu územního rozvoje – Novinky
Zdroj
Druh záznamu

Knihovna ÚÚR – Novinky 10/2021
Článek

Autor

BÁRTA, Jan - JURA, Pavel

Název

Modelový příklad udržitelného sídelního plánování.

Překlad
Pramen
Hesla
Anotace
Rok
Poznámka/
dostupnost

Bul. ČKA 2021, č. 3, s. 84-86, 3 obr.
ČR - čtvrti obytné - domy bytové - budovy obytné - byty - infrastruktura zelená spotřeba energie - spotřeba vody - smart cities
Na okraji jihomoravského města Židlochovice probíhá výstavba obytné čtvrti, kde
jsou kombinovány nejnovější ekologické a smart technologie s prvky sociálních
inovací, které podporují dobré sousedské vztahy.
2021
Dostupné z: https://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/bulletin-CKA/bulletin-3-21
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