Sídlo, krajina, společnost…
Aktuální program série přednášek zimního sem. 2013-2014
Přednášky jsou volně přístupné veřejnosti, obvykle v místnosti 104 (naproti hlavního schodiště mezi ateliery architektury) . Kdo je má zapsané v rámci
studijního programu, nechť si pohlídá min. docházku (5 ze 7). Esej, který je podmínkou zkoušky, nemusíte nechávat na poslední chvíli. Cítíte-li, že
některá z přednášek vás svým tématem/obsahem inspiruje, klidně se do něj pusťte. Případné dotazy na atelier@echtarchitektura.cz.

pátek 25. 10. 16 h (v posluchárně 115)
Prof. Dr. Tomáš Valena
Místo města
Mezi obrazem a identitou
čtvrtek 31. 10. 16 h

Když analyzujeme identitu města, vlastně hledáme svou vlastní identitu, naše
místo ve světě. Analýza nám odkrývá specifické elementy a konstelace místa. Takové místo má charakter a tím pádem má smysl pro nás. Představuje proti-projekt „ne-místu“, generickému městu. Ne teprve od Kevina Lynche dále pojímáme
takovéto místo jako obraz. Zásadně se vždy zmocňujeme reality pouze pomocí
obrazů, které si o jejich místech děláme. A je to v mediu obrazu, ve kterém manipulujeme realitu, než měníme svět. Místo města je zásadně determinováno
jeho topografií a právě reliéf terénu rozhodujícím způsobem ovlivňuje obraz
i identitu města.

Ing. Antonín Žižkovský
Dopravní prostor a prostor pro dopravu
Městský prostor, interpretace provozních složek, vyvážené řešení.
čtvrtek 7. 11. 16 h
Ing. arch. Pavla Melková
Role veřejného prostoru ve městě

Tradičním smyslem a úkolem veřejného prostoru ve městě je zastávat určité
role; kromě urbánních a infrastrukturních především role v rovině kulturněspolečenské. I role v urbánní struktuře je však svým způsobem odrazem role
společenské. Pokud naplnění užitné funkce považujeme za apriorní předpoklad,
důležitou se v kontextu hledání poslání veřejného prostoru ve společnosti stává
zejména role humanistické povahy, která je současně nadstavbou i základem
smyslu jeho existence.

pátek 15. 11. 10 h
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Urbanismus a jeho právní rámec 1. díl
čtvrtek 21. 11. 16 h
Doc. Jiří Klokočka
Urbanismus v Belgii
hledání relevantních metod stavby měst

Klasické územní plánování nestačí držet krok s dynamikou dnešní společnosti. Je
čistě právním nástrojem, je statické a hlavně: nezaručuje kvalitu reálného prostoru.
Belgie, přesněji řečeno Vlámská část belgického království, je v Evropě průkopníkem
v hledání nových způsobů prostorového plánování a urbanismu. K tomu se řadí i
nové urbanistické tendence a trendy, jako např. densifikace městské zástavby, valorizace veřejných prostorů, atd. Tyto metody bych rád vysvětlil jak v obecné rovině, tak
na konkrétním příkladě města Kortrijku (provincie západní Flandry), na jehož rozvoji
jsem se jako urbanista 25 let aktivně zúčastňoval.

čtvrtek 28. 11. 16 h
* Dr. Petr Meduna působí v Archeologickém ústavu AV ČR a jeho specializací je
PhDr. Petr Meduna Ph.D.
středověká krajina a sídla.
Pravěká sídliště a sídelní aglomerace
Struktura, sociální a komunitní normy

čtvrtek 5. 12. 16 h
Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Architektura a veřejný prostor

Přednáška na příkladech současných zahraničních i domácích realizací veřejných
prostorů ukáže aktuální tendence v této oblasti tvorby i hlubší sociální smysl veřejného
prostoru v dnešním světě.

