
Vzdělávací program: Moderní město. 
Jak vytvořit dobré místo k životu
Kurz o urbanismu, územním plánování 
a udržitelném rozvoji měst



Během šesti odborných seminářů budou probrána témata jako územní plánování ve vztahu ke komunální 
politice, dostupné bydlení, doprava, nové technologie či udržitelnost měst. Kurz si klade za cíl osvojení si 
základních teoretických znalostí v rámci probíraných témat a možnost diskutovat nad jednotlivými otázkami 
s odborníky na danou problematiku. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu od garanta a zároveň 
ředitele Masarykovy demokratické akademie PhDr. Vladimíra Špidly.

Komu je kurz určen?
Kurz je určen pro zastupitele, radní, starosty a další osoby odpovědné za rozvoj obcí a všechny, které zajímá 
otázka, jak spravovat obec, tak aby byla příjemná pro život a zároveň udržitelná. 

Průběh kurzu:
Kurz bude probíhat ve formě šesti sobotních seminářů v termínech:
1. seminář: 4. března 2017, 
2. seminář: 1. dubna 2017, 
3. seminář: 6. května 2017, 
4. seminář: 3. června 2017, 
5. seminář: 2. září 2017, 
6. seminář: 7. října 2017.

Semináře se budou konat vždy od 10.00 do 13.00 ve Steinerově sále v Lidovém domě 
(Hybernská 1033/7, Praha 1).

Podmínky účasti:
Účastnický poplatek činí 1800 Kč za celý kurz.
Zájemci o účast, prosím, pište na e-mail: akalalova@masarykovaakademie.cz .
Registrace je otevřena do 19. února 2017.

Základní informace



1. Seminář – Komunální politika -  základní východiska 
udržitelnosti a kvality života 
(4. března 2017)

1. blok - Udržitelnost jako předpoklad přežití lidstva na Zemi 
PhDr. Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, ředitel Odboru poradců a poradkyň 
předsedy vlády, Úřad vlády ČR

2.blok - Udržitelná města
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury 
ČVUT

3. blok - Demokratické vize v řízení a plánování města
Mgr. Jan Šícha, novinář, diplomat, bývalý šéf  Sekce strategií a politik Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy 

Smysl a význam udržitelného rozvoje na úrovni komunální politiky. Aktuální dokumenty na státní 
a mezinárodní úrovni. Územní plánování jako nástroj pro řízení rozvoje měst.

Program



2. Seminář – Dostupné a kvalitní bydlení 
(1. dubna 2017)

1. blok – Dostupnost bydlení 
Mgr. Linda Sokačová, vedoucí Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

2. blok - Vídeň  a její aktivní bytová politika
zahraniční host (tbc)
     
3. blok – Bydlení není jen byt – soudobé bydlení v ČR a v zahraničí
Ing. arch. David Tichý, PhD., architekt a teoretik a expert na stavby pro bydlení, Fakulta architektury ČVUT

Bydlení jako základní předpoklad kvalitního života a jeho dostupnost. Příklady v praxi v ČR a zahraničí. 
Současnost a výhledy do budoucna.       

Program



3. Seminář – Sídliště – příležitost a výzvy 
(6. května 2017)

1. blok – Současná situace a budoucnost českých sídlišť
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury 
ČVUT

2. blok – Komplexní regenerace sídlišť – příležitosti pro zlepšení života obyvatel
doc. Ing. arch. Michal Kohout, vedoucí Ústavu nauky o budovách a garant programu bydlení, Fakulta 
architektury ČVUT 

3. blok - Plechárna Černý Most – aktivita města k rozvíjení komunitního a kulturního života
Mgr. Monika Hillebrandová, vedoucí centra Plechárna 

Příležitosti a výzvy pro sídliště v ČR. Odpověď na současné trendy v bydlení. Zlepšování kvality života.

Program



4. Seminář – Veřejná prostranství ve městech 
(3. června 2017)

1. blok - Podoby veřejných prostranství a jejich vliv na život města
Ing. arch. Radek Janoušek, projektový manažer, Nadace Proměny Karla Komárka 

2. blok - Nové zahrádkové osady jako systém městské zeleně 
Ing. Radmila Fingerová, architektka a pedagožka, Fakulta architektury ČVUT

3. blok - Plánování veřejného prostoru z genderové perspektivy
Mgr. Markéta Mottlová, Fórum 50%, o. p. s.

Veřejná prostranství a jejich vliv na život obyvatel. Plánování veřejných prostranství ve vztahu 
k jednotlivým skupinám obyvatel.

Program



5. Seminář – Doprava ve městech a nové technologie 
(2. září 2017)

1. blok - Vliv dopravy na život ve městech
Ing. arch. Jan Auerbach, architekt, člen MDA

2. blok - Udržitelné způsoby dopravy
Ing. Vratislav Filler, dopravní expert, iniciativa Auto*Mat

3. blok - Smart Cities
Mgr. David Bárta, šéfredaktor magazínu Smart Cities

Vliv dopravy na urbanismus měst a jejich obyvatel. Alternativní způsoby dopravy. Nové technologie zlepšující 
správu města a život obyvatel.

Program



6. Seminář – Územní plánování v ČR - postup pořizování 
a schvalování územně plánovací dokumentace 
(7. října 2017)

1. blok - Systém územního plánování
prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury 
ČVUT

2. blok - Participace občanů na procesech územního rozvoje
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Fakulta architektury ČVUT
      
Slavnostní zakončení a předání certifikátů o absolvování kurzu

Územní plánování jako nástroj efektivního a odpovědného rozvoje měst v souladu se zásadami udržitelného 
rozvoje. Zapojení veřejnosti do procesů při pořizování a naplňování nástrojů územního plánování.

Program



Informace o projektu a registraci poskytne:

Alžběta Kálalová 
akalalova@masarykovaakademie.cz

+420 739 544 935, +420 224 223 757

Masarykova demokratická akademie, z.s.
Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1

www.masarykovaakademie.cz

Kontakt

http://www.masarykovaakademie.cz

