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Teorie a metodika územního plánování, urbanismu a architektury 

 

KOHOUT, Michal – TEMPL, Stephan – ZATLOUKAL, Pavel (eds.) 
Česká republika – architektura XX. století. Díl I. Morava a Slezsko. 
Praha: Zlatý řez, 2005. 332 s., obr., fot., obr., lit., rejstř.  
Průvodce po moderní arch. 20. století na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje 
hlavně stavby občanské, ale i stavby inženýrské, zemědělské, drobné 
i monumentální. Doplněn urbanistický vývoj Brna, Olomouce, Ostravy 
a Zlína. 
15 618 

 

ZELINSKÝ, Miroslav 
Fenomén Jan Kotěra. 
Praha: GRADA Publishing, 2021. 137 str., obr.  
Publikace, která vyšla ke 150. výročí narození J. Kotěry, představuje ve 
13 kapitolách jeho nejvýznamnější díla (Zlín, Prostějov, Vodárenské věže, 
vily nepražské a pražské, Hradec Králové, dělnické kolonie...). 
15 617 

 

Deset. Soutěžní přehlídka staveb realizovaných na základě výsledku 
architektonických soutěží organizovaných mezi lety 1992 a 2015. 
Praha: Česká komora architektů, 2022. 142 s., fot., text čes. a angl. 
Cílem soutěžní přehlídky, kterou se rozhodla uspořádat Česká komora 
architektů ke svému 30. výročí založení, je upozornit na tento transparentní 
způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní 
přínos takto vzniklých staveb pro společnost. 
15 623 
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30 let Stavby roku. 
Praha: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 2022. 318 s., fot., obr. 
Publikace představuje 30letou tradici soutěže Stavba roku (1993–2022). 
Radu soutěže, porotce a ambasadory, tituly a nominace, laureáty „osobnosti 
stavitelství“ atd. 
15 624 

 

30. ročník soutěžní přehlídky Stavba roku 2022. Construction of the year 
2022. 
Praha: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 2022. 318 s., fot., obr., 
text čes. a angl. 
Kniha představuje stavby přihlášené do soutěže Stavba roku 2022, oceněné 
stavby a také porotu, která stavby posuzovala. 
15 625 

 

SCHMIDT, Norbert – JIRKALOVÁ, Karolina (eds.) 
Josef Pleskot. Rozhovory 1989–2019. 
Praha: Arbor vitae, 2021. 491 s. obr. 
Kniha je výborem rozhovorů, které Josef Pleskot poskytl mezi lety 1989-
2019, a dává nahlédnout do vývoje myšlení výrazného českého architekta, 
otevírá i širší pohled na dějiny české architektury po roce 1989. 
15 613 

 

ALEXANDER, Christopher 
Podstata řádu. O stavitelském umění a podstatě univerza. Kniha první: 
Fenomén života. 
Brno: Books and Pipes, 2020. 486 s., fot., obr. 
První část obsáhlého čtyřsvazkového díla amerického architekta 
rakouského původu se snaží uchopit elementární principy tradiční 
architektury. 
15 604 

 

HLAVÁČEK, Dalibor – ČENĚK, Martin 
Učit [udržitelnou] architekturu. 
Praha: Zlatý řez, 2020. 199 s., obr., fot., lit., res. angl.  
Hlavním tématem knihy je udržitelná architektura nikoliv ve smyslu výsledku 
nebo návodu, ale procesu a přístupu. Doplněno o příklady takovéto 
architektury a o značné množství citací a cenných odborných zdrojů. 
15 610 
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  Územní plánování měst a částí měst 

 

BIEGEL, Richard 
Město v bouři. Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-
1970. 
Praha: Karolinum, 2022. 766 s., fot., obr., lit., res. angl., rejstř. 
Kniha představuje urbanistické a architektonické osudy historického centra 
Prahy v době, kdy se měnilo z malebného historického souměstí na 
ambiciózní velkoměsto. 
15 626 

 

CARDELÚS, Cayetano 
Urban landscape. 
Městská krajina. 
Barcelona: Loft publications, 2021. 336 s., obr., fot., text angl., něm., 
franc., špan. 
Kniha prezentuje projekty zejména veřejných prostranství ve městech na 
celém světě, které ukazují současnou proměnu městské krajiny, jež 
mnohem více zdůrazňuje roli zeleně ve městech. 
15 621 

 

LAŠŤOVKOVÁ, Barbora – LAŠŤOVKA, Marek a kol. 
Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 
Praha: Academia, 2022. 884 s., obr., fot., mp., rejstř. 
Přehled existujících i zaniklých názvů pražských veřejných prostranství 
včetně starších pojmenování, vysvětlení jejich původu a časového 
zařazení. 
15 620 

 

ŠMILAUEROVÁ, Eva 
Poděbrady v proměnách staletí. 2. díl (1850-1948). 
Praha: Scriptorium, 2005. 271 s., fot., lit., res. angl., něm., rus. 
Kniha se zabývá vývojem lázeňského města Poděbrady od roku 1850 do 
1948. Struktura obyvatelstva, řemesla, samospráva města, politický vývoj, 
zdravotní péče, kultura, školství, církev aj. 
15 622 

 

KOUKALOVÁ, Martina – KUDYN, Milan – NOVOTNÁ, Eva 
Plánování Prahy. Historie Útvaru hlavního architekta (1961–1994). 
Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2021. 159 s., obr., lit., text 
čes. a angl. 
Publikace sestavená třemi historiky architektury a urbanismu provádí 
čtenáře plánováním Prahy 2. poloviny 20. století a spletitým systémem 
dobových plánovacích a stavebních organizací. 
15 600 
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KOHOUT, Michal – TICHÝ, David 
Plánování města. Příručka mladého urbanisty. 
Praha: České vysoké učení technické, 2021. 304 s., fot., obr., lit., rejstř. 
Publikace je určena především studentům architektury, kteří budou řešit 
ateliérové zadání urbanistické úlohy. Slouží jako ateliérový manuál, 
metodická příručka pro studenty, pedagogy a spolupracující obce. 
15 603 

 

GUZDEK, Adam 
Brněnský fenomén Lesná. 
Brno: Vysoké učení technické, 2021. 331 s., fot., obr., lit., rejstř., res. angl. 
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. 
15 605 

 

VYSKOČIL, Aleš – SVITÁK, Zbyněk 
Křenová: příběh brněnské ulice. 
Brno: Archiv města Brna, 2018. 197 s., fot., obr., lit., rejstř., res. angl., res. 
něm. 
Práce se zabývá vývojem jednoho z brněnských průmyslových předměstí 
(ulice) od 18. století do vzniku Velkého Brna. Jedná se o historicko-
geografickou analýzu urbanizačních trendů na pozadí industrializace. 
15 607 

 

HEMENWAY, Toby 
Ekosystémy měst budoucnosti. 
Praha: Walden Press, 2021. 328 s., fot., obr., mp., tab., lit., rejstř. 
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. 
15 602 

 

Urban design award. 25 years of student contest.  
O nejlepší urbanistický projekt. 25 let studentské soutěže. 
Praha: České vysoké učení technické, 2021. 121 s. obr., fot., text čes. 
a angl. 
Publikace je věnována 25 letům studentské mezinárodní soutěže Urban 
design award od jejího vzniku až po současnost. Rozhovory se zakladateli, 
organizátory, porotci a účastníky soutěže. 
15 609 

 



5 

 

Venkovská sídla 

 

Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost 
venkovských oblastí. Teze politik. Příspěvek k dlouhodobé vizi pro 
venkovské oblasti. 
Brno: Ústav územního rozvoje, 2021. 13 s., mp., obr., lit. 
Nový impulz pro evropskou demokracii má za cíl přehodnotit úlohu, 
kterou mohou venkovské oblasti hrát v současné společnosti a definovat 
nový život venkovských oblastí. Překlad publikace ESPON. 
15 597, 15 597a 

 

Mezinárodní programy a spolupráce 

 

Přeshraniční monitoring v Evropě. Teze politik. 
Brno: Ústav územního rozvoje, 2021. 19 s., mp., obr., lit. 
Publikace zkoumá hlavní poznatky z výzkumných studií provedených na 
úrovni EU ohledně přeshraničních regionů. Překlad publikace ESPON. 
15 598, 15 598a 

 

Regionální politika a regionální rozvoj 

 

Atlas pro Územní agendu 2030. Mapy evropského územního rozvoje. 

Brno: Ústav územního rozvoje, 2021. 89 s., mp., gr. 

Atlas pro Územní agendu 2030 názorně dokládá některé aspekty 
územního rozvoje v Evropě a zaměřuje se na nejdůležitější oblasti. 
Obsahuje také další informace o územních záležitostech a strukturách. 
Překlad publikace ESPON. 

15 596, 15 596a 

 

Kulturní hodnoty města a krajiny 

 

MENCL, Václav 
Dějiny evropské architektury III. 
Praha: Národní památkový ústav, 2022. 302 s., obr., fot., mp., lit., rejstř., 
res. angl. 
Třetí ze čtyř svazků tohoto díla je věnován Středověkému umění 
evropského Západu. 
15 519/3 
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HLAVÁČKOVÁ, Petra – VALDHANSOVÁ, Lucie (eds.) 
Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946–1989. 
Brno: Dům umění města Brna, 2022. 364 s., fot., obr., mp., lit., rejstř. 
Druhé aktualizované vydání průvodce představuje 220 typologicky 
různých objektů. Objekty jsou řazeny do 11 stezek a 9 menších výletů. 
Doplněno přesnými adresami, informacemi o MHD apod. 
Navazuje na „Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 
1918–1945. 
15 628 

 

TICHÝ, Marek 
Historická a současná architektura. 
Praha: Argo, 2021. 207 s., fot., obr., lit. 
Zamyšlení nad prací architekta v prostředí památkové rezervace na 
příkladech vlastní praxe. Autor – architekt a pedagog, který se 
dlouhodobě kromě architektonické praxe věnuje kontextu současné 
a historické architektury. 
15 606 

 

Bydlení 

 

KOHOUT, Michal aj. 
Stavět jinak. Koordinovaná výstavba obytných lokalit. 
Praha: UNIT, 2020. 75 s., fot., obr., lit.  
Dobře koordinovaná výstavba poskytuje jednak vysokou kvalitu bydlení, 
ale zároveň zůstává ohleduplná ke svému okolí a k životnímu prostředí. 
Jaké jsou její hlavní znaky, zásady a výhody? 
15 611 

 

Průmysl 

 

FRAGNER, Benjamin (ed.) 
Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech. 
Praha: České vysoké učení technické, 2017. 167 s., fot., rejstř. 
Přehlídka zapomenutých, přehlížených a často zchátralých industriálních 
staveb v ČR od kamenných kilometrovníků přes drobné drážní stavby až po 
zchátralou cihelnu či pivovar. 
15 612 
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Zeleň, ochrana a tvorba krajiny 

 

MAREK, Michal V. a kol. 
Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace. 
Praha: Academia, 2022. 350 s., fot., tab., gr., mp., lit., res. angl. 
Kniha pojednává o globální změně a jejím významu pro člověka z pohledu 
klimatického i společenského. Zabývá se vymezením vlivu klimatických 
změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima 
v ČR, příčiny vzniku klimatických změn, jejich současné projevy a důsledky. 
15 627 

 

DUŽÍ, Barbora – JOHANISOVÁ, Naďa – VÁVRA, Jan (eds.) 
Zahrádkářské osady aneb proč neztrácet půdu pod nohama. 
Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2021. 76 s., fot., obr., lit., res. angl. 
Zahrádkářské osady ve městech, historie zahrádkářských osad, jejich 
ekologická dimenze, konkrétní zahrádkářské kolonie, historie a současnost 
zahrádkářských osad v Británii, zahrádkářské osady a legislativa. 
15 601 

 

Vodní toky 2022. Odborná konference s mezinárodní účastí, 31. 5. – 1. 6. 
2022 Hradec Králové.  
Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2022. 163 s. obr., fot., tab.  
Sborník z konference Vodní toky 2022. Problematika správy vodních toků 
a správy povodí, např. podpora financovaní technických opatření na 
vodních tocích z veřejných zdrojů, řešení extrémních hydrologických jevů 
atd. 
15 614 

 

Informační systémy, digitalizace 

 

BRUCK, Emilia M. 
Räumliche Dimensionen der Digitalisierung. Fachliche Empfehlungen und 
Materialienband. Schriftenreihe Nr. 213. 
Územní rozměr digitalizace. Odborná doporučení a soubor materiálů. Řada 
spisů č. 213.  
Wien: Österreichische Raumordnungskonferenz, 2022. 164 s., 43 obr., lit., 
res. něm. a angl.  
Vize, doporučení, studie i příklady dobré praxe k problematice územní 
dimenze digitalizace, a to z perspektivy územního rozvoje a prostorového 
plánování v Rakousku.  
15 615 

 


