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Konference byla organizována Českou komorou architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky v rámci oficiálního programu českého předsednictví Evropské unii. Záštitu nad konferencí
převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr kultury a ministr životního prostředí ČR.
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Zasedání v Kongresovém centru v Praze

Nejdůležitější událostí konference Evropského fóra politik architektury (EFAP), které se uskutečnilo 16. – 18. dubna v Praze, byl bezesporu podpis Memoranda o vzdělávání a architektuře. Třídenního fóra se zúčastnily dvě stovky
odborníků z celého světa. Kromě vzdělávacích systémů a představení zahraničních výukových programů v oblasti
architektury byla pozornost věnována také zadávání veřejných zakázek, ochraně kulturního dědictví, příkladům
udržitelného rozvoje měst či vzniku center architektury. Příští konference EFAP proběhne ve Švédsku.

Hlavním cílem konference EFAP, kterou uspořádala Česká komora
architektů (ČKA) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
(MMR) v rámci oficiálních akcí spojených s českým předsednictvím EU,
bylo upozornit veřejnost a státní správu na důležitost kvalitní architektury pro život ve společnosti a tím zdůraznit pozici architektů a jejich vliv
na vznik vystavěného prostředí.
Dle průzkumů tráví každý občan v budovách až 90 % svého času, a je
tedy důležité, aby splňovaly vysoké nároky na funkčnost, estetický vzhled
i trvalou udržitelnost a zároveň měly vztah k prostředí a jeho kulturním hodnotám. S každou stavbou bezprostředně souvisí veřejná prostranství, která je
nutno co nejcitlivěji regenerovat. Úroveň vystavěného prostředí totiž na první pohled vypovídá o úrovni celé společnosti, ovlivňuje názory jednotlivců
a jejich postoje. Aby prostředí, v němž žijeme, vykazovalo ty nejvyšší kvality,
musíme hledat nejlepší řešení při jeho utváření. Je tedy nezbytně nutné při zadávání zakázek spolupracovat s odborníky školenými v holistickém pohledu
a zároveň systematicky vzdělávat veřejnost, která je potenciálním klientem.

souvislosti, kteří budou osvícení a vzdělaní,“ zdůraznil ve svém projevu Ondřej Liška. „Předpokladem účinné a pozitivní interakce ve smyslu kvality
našeho životního prostoru je kontinuální a celostní vzdělávání v oblasti architektury, architektonické estetiky a etiky,“ uvedl architekt Tomáš Jiránek,
autor konceptu tohoto bloku a člen správní rady EFAP. Z diskuse vyplynulo,
že je nutné vzdělávat kromě žáků a studentů škol i jejich učitele a zároveň
architekty samotné učit komunikovat s veřejností. „Nejde pouze o školení učitelů architekty a naopak pedagogické školení architektů, jde také
o učebnice architektury, podporu kreativity a svobodného myšlení, podporu touhy jednotlivce pozitivně ovlivňovat své životní prostředí. V tom jsme
v České republice na počátku,“ dodává Jiránek. Při formování vzdělávacího
systému je možné hledat inspiraci v zahraničí. V řadě evropských zemí už
podobné programy existují a irský a francouzský model byly na konferenci
představeny. Příklad vzniku centra vzdělávání architektů a mimo jiné také
mediátorů architektury směrem ke společnosti byl přiblížen na konceptu
univerzity pro vystavěné prostředí v Hamburku. České architekty zastupoval v diskusi profesor architektury Ladislav Lábus.

První ze tří bloků jednání patřil tématu vzdělávání v oblasti architektury.
Hned na začátku jednání podepsali ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ondřej Liška a předseda České komory architektů Dalibor Borák klíčový
dokument, společné memorandum o kontinuálním a celostním vzdělávání
v oblasti architektury. Cílem memoranda je mimo jiné zdůraznění důležitosti architektonického vzdělávání na všech typech škol, od mateřských
škol po univerzity třetího věku, a vytvoření společné platformy pro kvalitní
zapojení odborníků do systému vzdělávání v České republice. Obě strany
si plně uvědomují existenci silné vazby mezi kvalitou vystavěného životního prostředí a úrovní všeobecného vzdělání. „Hráz neschopnosti nakládat
správně a moudře s veřejným prostorem a prostředím, které nás obklopuje,
je možné postavit pouze skrze vzdělané lidi, kteří si budou uvědomovat

Uplatnění politik architektury bylo nejen podtitulem konference, ale
také tématem druhého jednacího bloku. Různé typy politik architektury
existovaly ve společnosti v podstatě vždy, jen pod jinými názvy. Jsou
druhem jakési regulace, nastavení pravidel chování obyvatel k jejich
prostředí, přinášejí řád a tím zabraňují možnému chaosu při neřízené výstavbě. Většina historických měst, jejichž urbanismus a architektonické
dědictví je dnes oceňováno, vznikala právě na základě přísné regulace. Určitý druh omezení je tedy nutný. Není však lehký úkol formulovat
regulace tak, aby otevíraly prostor pro svobodnou tvorbu, ale zároveň
stanovily jasnou bariéru před případnými škodami. Na projektu přístavní
části Hamburku, který sestává z několika set různých objektů, bylo konkrétním způsobem demonstrováno efektivní využití politik architektury
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Exkurze po současné pražské architektuře

Prezentace udržitelné architektury v soukromém sektoru – budova ústředí ČSOB

Praha – současnost a budoucnost, slavnostní večer v Betlémské kapli

Projekt Centra pro středoevropskou architekturu – Urbanita – o dvacet let později

v praxi. Vyzdviženo bylo především množství architektonických soutěží,
které na celém území proběhly. Česká odborná veřejnost a sami architekti považují zadání veřejné zakázky prostřednictvím architektonické
či urbanistické soutěže rovněž za nejvhodnější řešení, ale negativních
zkušeností s výběrovými řízeními a zadáváním zakázek jiným způsobem
bohužel zatím spíše přibývá. „Veřejné zakázky přitom ve velké míře ovlivňují prostor, který užívají všichni občané, a měly by být proto zadávány s důrazem na vyváženost kvality, zejména v kulturním slova smyslu,
inovativnosti návrhu a udržitelnosti. Hlavním kritériem by neměla být
jen nejnižší cena projektu,“ říká k zadávání veřejných zakázek Dalibor
Borák, předseda ČKA a zároveň autor konceptu bloku o uplatnění politik. Zadavatelé se architektonickým soutěžím často vyhýbají nebo jejich
výsledky alibisticky nechávají přehodnotit. Správci veřejného prostoru
mnohdy nebývají ochotni převzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Podle
starosty městské části Praha 1 Petra Hejmy však nestačí mít jen odpovědnost. „Pokud máme řídit města, potřebujeme mít teze ve formě
vládou schváleného dokumentu, kterým by byla politika architektury.
Musíme mít kvalitní právní prostředí a nástroje, jež umožní tuto politiku
prosazovat,“ řekl ve svém diskusním příspěvku Petr Hejma. Zároveň přislíbil podporu organizaci podobných workshopů určených pro zástupce
měst, regionů a zákonodárce.

Třetí blok zasedání na téma architektura a veřejnost se zaměřil především na otázku veřejného zájmu v architektuře. Za veřejný zájem je obvykle
považován zájem většiny. Proto je důležitá diskuse s občany i odborníky, komunikace s médii. Dobrým příkladem inspirace byla nevládní síť desítek lokálních center architektury v Nizozemsku, která o architekturu systematicky
pečují a informují o ní. Obecně je role architekta ve společnosti považována
za důležitou a náročnou, s ohledem na nutnost přesvědčovat okolí o vhodnosti navrhovaného řešení. Podle Oldřicha Ševčíka je architektura už ze své
podstaty konsenzuální záležitostí – dohoda je nutná jak při jejím vzniku, tak
při realizaci i po ní. Petr Velička, místopředseda dozorčí rady ČKA a autor
konceptu třetího bloku jednání, k tématu shrnuje: „Úroveň a kvalita našeho
kulturního prostředí se odráží do každodenního života společnosti a z tohoto faktu vyplývá nesporná a nutná osobní zodpovědnost architekta vůči společnosti. Architekt by měl být koordinátorem při tvorbě našeho vystavěného
životního prostředí, měl by mít vždy celostní přístup k problému, měl by být
tvůrcem pomyslných mostů mezi lidmi. Důvěra společnosti by však neměla
být slepá, ale založená na poctivém přístupu jednotlivých architektů.“ Odpovědnost ovšem nepadá pouze na architekta. Jak uvedl v rámci diskuse
Václav Cílek: „V procesu probíhajícím přibližně posledních 15 let se spolu
se slábnoucí rolí státu stále více dostává do popředí společenská odpovědnost firem, spolků, profesních a samosprávních organizací, tedy i ČKA.“
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Každý blok jednání na konferenci byl zakončen diskusí

Dokument nazvaný Politika architektury je schválen již v řadě evropských zemí a právě vzdělávání a výchova týkající se architektury jsou
vždy jeho hlavní součástí. Dalším důležitým tématem politik architektury
je obvykle oblast veřejných zakázek a třetím okruhem oblast obecné
podpory architektonické kvality v městském a venkovském prostředí.
Neformální síť EFAP, která vznikla v roce 2000, sdružuje většinu států
Evropy a klade si za cíl právě podporu architektonické politiky, tedy
již zmíněných dokumentů zaměřených na posílení městské a krajinné
kvality a obecně kvality životního prostředí jak na národní, tak na evropské úrovni.
Deklarativní dokument Politika architektury České republiky vypracovala Česká komora architektů pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přímý vstup do vysílání České televize

a usiluje o jeho přijetí vládou. Ve svém projevu na konferenci ministr pro
místní rozvoj Cyril Svoboda zdůraznil, že „politika architektury se stane
po svém přijetí základní vizí pro prosazování principu trvale udržitelného
rozvoje a k dosažení představ společnosti o kvalitě městského, venkovského, krajinného a kulturního prostoru. Je i dnes, na pozadí současné
ekonomické krize, deklarací principů cesty ke vzdělané, kulturní, trvale
udržitelné společnosti.“ Politika architektury tedy může vytvořit prostor
pro snazší diskusi a dohodu společnosti a vytvořit podmínky pro zodpovědnou svobodnou tvorbu konkrétních architektů za předpokladu, že
bude přijata formálně jako dokument, bude vyžadována společností.
Markéta Pražanová,
v Praze 20. 4. 2009

Ze zahajovacího slova ministra pro místní rozvoj ČR Cyrila Svobody
Také my zde v České republice uznáváme roli Evropského fóra politik
architektury v procesu přijetí klíčového dokumentu, který bude v následujícím desetiletí užíván jako zásadní vize při prosazování principu trvale
udržitelného rozvoje a k dosažení představ společnosti o kvalitě městského, venkovského i krajinného kulturního prostoru.
Možná, že se může pozadí současné ekonomické krize někomu zdát
toto téma nedůležité. Ale opak je pravdou. Téma udržitelnosti člověkem
vytvořeného prostředí je dnes na prvním místě. A to nejen z hlediska hospodaření s energiemi a materiály, ale i z hlediska ekonomického a sociálního. A je rolí těch, kdo stojí v čele vlád a států, aby pozitivně ovlivňovali
směr, kterým se má celá společnost nadále ubírat.
Proto je také Česká republika, země dnes předsedající Evropské
unii, odhodlána přijmout svou politiku architektury jako deklaraci principu cesty ke vzdělané, kulturní a trvale udržitelné společnosti. ČR
se ji vědoma účinného příspěvku architektury a architektů ke kvalitě života. Evropská společnost dospěla do místa, kdy jen těžko stačí

zlepšovat životní podmínky zvýšenou spotřebou zboží. Uvědomujeme
si, že právě zlepšování kvality člověkem vystavěného prostředí je významnou podmínkou.
Všem zemím, které ještě nepřijaly své politiky architektury, chceme
pomoci tím, že zopakujeme výhody a důležitost existence kvalitních dokumentů, kterými jednotlivé státy jasně deklarují význam vystavěného prostředí pro život společnosti a způsob, jakým chtějí zajistit jeho zlepšování.
Na pozadí zkušeností zemí, které již své politiky architektury přijaly, budeme diskutovat o významu politik architektury a o roli architektury ve vztahu
k úrovni všeobecného vzdělání, které je klíčem ke zlepšování postupů,
které náš životní prostor formují.
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Předseda ČKA Dalibor Borák, ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda
a moderátor akce Osamu Okamura při zahájení konference

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Česká komora architektů vydávají při příležitosti pražské konference Evropského fóra politiky architektury EFAP 2009, organizované v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii Českou
komorou architektů a Ministerstvem pro místní rozvoj, společné

MEMORANDUM O VZDĚLÁVÁNÍ A ARCHITEKTUŘE
jako
„Společné memorandum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a České komory architektů o kontinuálním a celostním
vzdělávání v oblasti architektury jako součásti života v kvalitním prostředí
a současně jako příspěvek k principu trvale udržitelného života“.
Úvod
Signatáři memoranda jsou si vědomi silné vazby a vztahu kvality vystavěného prostředí a úrovně všeobecného vzdělání o architektuře, a to
od předškolního do seniorského věku, jak by se očekávalo ve vyspělé
evropské společnosti.
Předpokladem účinné a pozitivní interakce ve smyslu kvality našeho
životního prostoru je kontinuální a celostní vzdělávání v oblasti architektury, architektonické estetiky a etiky, a to v souladu s trvale udržitelnými
principy života. Vzdělávání, zabývající se rolí architektury v každé společnosti, je klíčem ke zdokonalování postupů, které formují životní prostor.
Signatáři jsou si rovněž vědomi, že je potřebné dbát na kontinuální
péči o povědomí kvality a úroveň rozlišovacích schopností společnosti
mezi tím, co je a co není kvalitním životním prostorem. V duchu memoranda je potřebné rovněž spolupracovat se sdělovacími prostředky a médii.
Architektura je oborem, který se vyznačuje širokým přesahem do mnoha oblastí života. Je oborem spojujícím kulturní dědictví s inovacemi, dotýká se rovněž hospodářství, sociální soudržnosti a životního prostředí.
Signatáři se zavazují
1/ k účinnému jednání o konkrétních bodech spolupráce a vytvoření společné platformy pro kvalitní zapojení odborníků z obou institucí
do systému vzdělávání a tvorby vzdělávacího prostoru. Společným úsilím
dojde k propojení akademické, pedagogické a architektonické obce při
konkrétní spolupráci na tvorbě metodik výuky a vzdělávání společnosti,

Předseda ČKA Dalibor Borák a ministr školství Ondřej Liška
podepisují Memorandum o vzdělávání a architekutře

2/ k přijetí nabídky České komory architektů v roli konceptuálního
garanta projektu a odborného diskusního zázemí v rovině profesního prostředí a k zajištění odborníků z řad praktikujících architektů, krajinářských
architektů a urbanistů,
3/ k podpoře urbanistických a architektonických témat, zejména témat se zaměřením na soulad architektonické činnosti s hodnotami kulturní krajiny, kulturního dědictví a na jejich chápání v souvislostech systému
předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání,
4/ k podpoře vhodných podmínek pro rozvoj systému celoživotního
vzdělávání architektů, urbanistů, krajinářských architektů a inženýrů, a to
ve spolupráci s profesními organizacemi a vysokými školami architektonického zaměření,
5/ k podpoře vzdělávání mladých odborníků v odvětví architektury,
krajinářské architektury a urbanismu, pokud jde o udržitelný rozvoj,
6/ k vybízení vysokých škol architektonického zaměření k realizaci kurzů o architektuře pro co nejširší veřejnost.
Memorandum bude předneseno jako dílčí cíl konference EFAP 2009
v Praze a v souladu s Politikou architektury ČR předkládanou vládě ČR
a se Závěry Rady o architektuře: přínos kultury pro udržitelný rozvoj
(2008/C 319/05) prezentováno Úředním věstníkem Evropské unie.
Signatáři:
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky
■ Mgr. Ondřej Liška, ministr
Česká komora architektů
■ Ing. arch. Dalibor Borák, předseda
další signatáři:
■
 prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., náměstek ministra,
představitel skupiny pro výzkum a vysoké školství
■
 RNDr. Jindřich Kitzberger, náměstek ministra, představitel
skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
■
 prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, předseda pracovní skupiny pro
vzdělávání České komory architektů, profesor fakulty architektury ČVUT
■  Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, člen České komory architektů,
člen správní rady Evropského fóra pro politiku architektury
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Program
PREAMBULE
Architektura a kvalita veřejného prostoru ovlivňuje všechny aspekty
života v každé společnosti.
Tato myšlenka není všeobecně známa a akceptována. Zejména mezi
vysoce postavenými představiteli veřejné správy a politiky se lze doposud
setkat s velkou mírou neinformovanosti a neochoty tento fakt přijmout.
Evropská společnost se dostala do bodu, kdy zlepšování životních
podmínek pomocí zvýšené spotřeby zboží a uspokojování základních
potřeb již není možné. Jednou z cest, jak dosáhnout kvalitnějšího života, je
zlepšit kvalitu člověkem vystavěného prostředí. A to by v budoucnosti měly
nabídnout a propagovat politiky architektury.
Chceme diskutovat o budoucích očekáváních veřejnosti, architektů,
politiků a všech zainteresovaných stran, přičemž budeme brát v úvahu
zkušenosti s uplatňováním politik architektury v jiných evropských zemích.
Chceme pomoci všem zemím, které ještě neschválily své politiky architektury,
tím, že jim ukážeme jejich důležitost a zaměříme na ně svou pozornost.
HLAVNÍ CÍLe KONFERENCE EFAP V PRAZE:
■	Informovat vysoce postavené úředníky a politiky evropských zemí
o existenci a cílech politik architektury.
■

Propagovat význam politik architektury.

■	Ukázat na praktických příkladech, že národní politika architektury je
užitečný nástroj ke zlepšování života společnosti.
■	Pokračovat v aktivitách na poli udržitelného rozvoje představených
během francouzského předsednictví.
	Jednotlivé části konference EFAP ukáží využití politiky
architektury v těchto oblastech:
■	Všeobecné vzdělání o roli architektury v každé společnosti jako klíč
ke zlepšování postupů, které formují životní prostor.
■	Možné formy veřejných výběrových řízení jako příklad správných postupů
vedoucích k holistickému přístupu k formování vystavěného prostředí.
■	Potřeby, očekávání a účast subjektů občanské společnosti v procesu
formování vystavěného prostředí.
■	Výměna poznatků a zkušeností v rámci sítě EFAP jako nástroje pro
využívání znalostí vytvořených v zemích zapojených do této sítě.
Čtvrtek 16. dubna 2009
11.00		 Jednání výkonného výboru EFAP
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1
14.00		 Architektonická exkurze s anglickým výkladem

		 3 varianty – Pražský hrad, Nový Smíchov, městské centrum
19.00		 Praha – současnost a budoucnost
			Akce pod záštitou Petra Hejmy, starosty městské části Praha 1,
věnovaná Praze a její politice architektury (politika města versus
zkušenosti soukromého investora), společenská akce, Betlémská
kaple, Betlémské náměstí, Praha 1
Pátek 17. dubna 2009
08.00		Registrace / Kongresové centrum Praha, vchod číslo 10,
ul. 5. května 65, Praha 4, metro Vyšehrad, linka C
09.00		 Zahájení
			 ■ Dalibor Borák, předseda České komory architektů
■ Cyril Svoboda, Ministr pro místní rozvoj ČR ■ Michel
Ricard, Ministerstvo kultury a komunikace, Francie ■ Rob
Docter, prezident EFAP
			 BLOK I – vzdělávání
09.30		 Vzdělávací systém o architektuře v Irsku
			 ■ John Graby, Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI), Irsko
Praktické problémy se zaváděním výchovného a vzdělávacího
programu v Irsku. Možnost přenosu irských zkušeností do
ostatních evropských zemí. Budoucí očekávání – zavádění nové
politiky architektury připravené v Irsku. Jaké změny prodělal
vzdělávací systém a proč?
10.00		 Transmettre Architecture – výukový program
			 o architektuře ve Francii
			■ Mireille Sicard, ředitelka Centra architektury v Isére, Francie
Představení programu, jehož cílem je zavést povědomí
o architektuře do vzdělávacího systému již od základních škol.
Program organizuje Grenoble School of Architecture a Centrum
architektury v Isére.
10.30		Společné myšlení: Založení HafenCity Universität (HCU)
v Hamburku
■ Steven Spier, profesor a prezident HafenCity Universität,
Německo ■ Konstantin Kleffel, architekt a prezident Hamburské komory architektů, Německo
			Založení HCU, univerzity pro vystavěné prostředí a metropolitní
rozvoj, v roce 2006 bylo výsledkem různých iniciativ v Hamburku
s cílem zlepšit kvalitu architektonického vzdělání a městského
plánování. Šlo však současně o součást širší politiky, která
má využít kvalitu architektury a městského plánování k získání
konkurenční výhody mezi ostatními metropolemi a jako motor
ekonomického růstu.
10.50 Přestávka
11.15 Diskusní panel – Vzdělávání a architektura
			Interakce mezi kvalitou vzdělávání od předškolního do
seniorského věku a kvalitou vystavěného prostředí, očekáváním
a představy vysokých škol o kvalitě nastupujících budoucích
odborníků (studentů) z hlediska všeobecného vzdělání
o architektuře, vlivu hromadných sdělovacích prostředků atd.

Uplatnění politik architektury – nová očekávání /

Kontinuální a celostní vzdělávání v oblasti estetiky a múzických
oborů má přímý vliv na kvalitu našeho životního prostoru,
je nedílnou součástí principu trvale udržitelného rozvoje.
Architektura je nejen oborem technickým, ale rovnocenně také
sociálním a uměleckým.
■ Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
■ John Graby, RIAI ■ Steven Spier, profesor a prezident
univerzity HafenCity, Hamburk ■ Konstantin Kleffel, architekt
a prezident Hamburské komory architektů ■ Ladislav Lábus,
předseda pracovní skupiny pro vzdělávání České komory
architektů, Fakulta architektury ČVUT, Praha ■ Indira van’t
Klooster, Architectuur Lokaal, Nizozemí ■ Mireille Sicard,
ředitelka Centra architektury v Isére, Francie ■ Cloud de
Grandpre, prezident Sítě center architektury, Francie ■
Zástupce Evropské unie
12.30		 Oběd
			 BLOK II – uplatnění politik architektury
13.30		Dalibor Borák, předseda České komory architektů
Úvodní slovo k bloku II		
13.40		 Projekt rozvoje přístavní části Hamburku
			■ Jörn Walter, vrchní ředitel útvaru rozvoje města Hamburk
			Největší urbanistický projekt v Evropě sestávají z více než stovky
samostatných projektů, z nichž každý bude realizován na základě
architektonické soutěže. U většiny projektů byly hlavními kritérii
udržitelnost, úspory energií a přizpůsobení se očekávaným
klimatickým změnám.
14.30 Diskusní panel – Politiky architektury dnes a v budoucnosti
Jaké jsou zkušenosti s uplatňováním politik architektury
v různých zemích? Potřebuje veřejná správa politiku architektury
a používá ji? Jak je (nebo bude) téma udržitelného rozvoje
začleněno do politik architektury? Ovlivnila současná finanční
krize politiky architektury – je v oblasti architektury třeba méně,
nebo více regulace? Očekávání veřejnosti, architektů, politiků
a všech zainteresovaných stran.
			■ Jörn Walter, vrchní ředitel útvaru rozvoje města Hamburk
■ Petr Hejma, starosta městské části Praha 1 ■ Václav
Mencl, poslanec Parlamentu ČR a bývalý primátor města
Brna ■ Rob Docter, prezident EFAP ■ Alain Sagne,
generální sekretář ACE – Evropské rady architektů,
viceprezident EFAP ■ Juraj Šujan, předseda Slovenské
komory architektů ■ Jiří Plos, sekretář České komory
architektů ■ Dalibor Borák, předseda České komory
architektů ■ Zástupce Evropské unie
15.30 Závěry z konferenčního dne
16.00 Přestávka
16.30 Řídící výbor / Generální shromáždění EFAP a.i.s.b.l.
			 (Asociace podporující Evropské fórum politik architektury)
19.00 Konec prvního jednacího dne
20.00		Politika udržitelné architektury v soukromém sektoru –
budova ústředí ČSOB / Radlická 333/150, Praha 5, metro
Radlická, linka B
Prezentace politiky architektury soukromého investora – nová

bankovní budova ČSOB pro 2400 zaměstnanců je příkladem
udržitelné architektury. Prezentace, architektonická exkurze
s výkladem, recepce
Sobota 18. dubna 2009
09.00		 Zahájení druhého jednacího dne
			■ Dalibor Borák, předseda České komory architektů
■ Václav Jehlička, ministr kultury České republiky
			
09.30		
			
			
10.00		

BLOK III – architektura a veřejnost
Rozvoj sítě lokálních center architektury
■ Cilly Jansen, Architectuur Lokaal, Nizozemsko
Představení nevládní sítě využívané v Nizozemsku.
Architektura pro lepší kvalitu života v Evropě
■ Juhani Katainen, prezident ACE
Doporučení ACE členským státům a institucím EU
10.15		 Přestávka
10.45		 Diskusní panel – Architektura: Záležitost veřejného zájmu?
■ Oldřich Ševčík – úvod k diskusnímu panelu		
			Zástupci různých skupin angažujících se na vytváření veřejného
mínění v různých sférách společnosti, nejen v oblasti architektury
a v otázkách udržitelného rozvoje, budou diskutovat o rolích
architektů, veřejnosti a majitelů (investorů) v tvorbě veřejného
prostoru a evropské společnosti. Veřejný zájem
a veřejnost jako investor v ČR. Jaká by měla být role veřejných
iniciativ v procesech tvorby kulturního, vystavěného životního
prostředí? Jak by s nimi měli politici jednat? Role politika na
úrovni správce majetku a věcí veřejných. Role architekta –
zprostředkovatel procesu dialogu veřejného zájmu
a udržitelného rozvoje v tvorbě a ochraně životního prostředí
a kulturních hodnot?
			■ Juhani Katainen, prezident ACE ■ Cilly Jansen, Architectuur
Lokaal, Nizozemsko ■ Corinne Hermant-de Callataÿ, Evropská
komise, Generální ředitelství pro regionální politiku ■ Václav
Cílek, filozof, geolog, klimatolog, spisovatel ■ Oldřich Ševčík,
teoretik a historik architektury ■ Jan Podstatzsky-Lichtenstein,
člen představenstva Asociace majitelů hradů a zámků
■ Miroslav Nenutil, senátor Parlamentu ČR
12.15		 Urbanita – o dvacet let později
			Urbanita – dvacet let později, projekt je organizován Centrem
pro středoevropskou architekturu, reaguje na radikální změny
prostředí měst v průběhu posledních dvaceti let. Projekt mapuje,
porovnává a hodnotí sedm evropských metropolí – Berlín,
Budapešť, Bratislavu, Lublaň, Prahu, Varšavu a Vídeň. Urbanita
přináší nové interpretace středoevropských měst a otevírá
diskusi o jejich roli v současné Evropě.
12.45		 Závěr konference, shrnutí
			 Zástupci EFAP, ACE, Francie, České republiky a Švédska
Neděle 19. dubna 2009
		 Individuální program, odjezd účastníků
			 Moderátorem konference byl Osamu Okamura, šéfredaktor
architektonického časopisu ERA 21

