NAKLADATELSTVÍ

EKOPORADNA

Vedení a řízení otevřených diskusí a setkání s veřejností
v oblasti strategického a územního plánování, regionálního
rozvoje a rozvojových projektů.

Ekoporadna CIVITAS PER POPULI byla ustanovena
v listopadu 2009, funguje v Hradci Králové. Souvisí s užíváním
elektronického poradenského systému SENAS a je
orientována zejména na činnosti spojené s propagací trvale
udržitelného rozvoje, jeho indikátorů a ochrany prostředí.
Specializuje se zejména na otázky v oblastech:

Odborná knihovna s více než 600 tituly.
Nakladatelská činnost, popularizace – v našem nakladatelství
vyšly např. následující tituly:

Pasivní domy a „zelené“ úspory
Udržitelný rozvoj obcí, technologie, indikátory

Suburbanizace – hrozba fungování (malých) měst

Problémy ochrany přírody a šetrné jednání

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města

Místní Agenda/akce 21, místní komunitní rozvoj, akce

Public Spaces and Quality of Life in Cities

Posuzování vlivů na životní prostředí, právní

49 + 1 architektura Hradec Králové 1990 – 2005

aspekty územního plánování a rozvoje

Ulice a náměstí Hradce Králové

Dotační poradna – Zelená úsporám, OPŽP, aj.

Vybraná témata z regionálního rozvoje

KONTAKTY
PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
, projekt zapojování veřejnosti do
tvorby rozvojových plánů v regionu Broumov.
Facilitace
; cílem procesu bylo definovat
vizi Broumovska do roku 2029. Výstup práce představuje vizi,
na níž se dohodli účastníci setkání a která by měla být dále
v regionu diskutována a mělo by být přistoupeno ke krokům,
které by vedly k jejímu naplňování.

Sídlo

Salon Královéhradecký

Střelecká 574/13
500 02 Hradec Králové

Gočárova 761/20
500 02 Hradec Králové

civitasperpopuli@gmail.com
tel. 722 969 360

titulní foto
Rodinný dům Nový Hradec Králové
architekti chmelík&partneři
Ing. arch. Jaromír Chmelík
Ing. arch. David Baďura, 2007

Pořádání odborného semináře s názvem

SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ
GOČÁRŮV ÚSTAV
ARCHITEKTURY A URBANISMU
EKOPORADNA

, který se konal
2. 4. 2009 na půdě Univerzity Pardubice

VÝZKUM A PROJEKTY

Zajištění konání konference
,
pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s UUR.
Tato konference se konala 2. 12. 2009 v Domě techniky
v Pardubicích a členové Civitas per Populi na ní prezentovali
své zkušenosti s tvorbou územně analytických podkladů.

ODBORNÁ KNIHOVNA
Datlík v podvečer

www.civitas-group.cz

VÝZKUM A PROJEKTY

SALON KRÁLOVÉHRADECKÝ GOČÁRŮV ÚSTAV
Centrum pro architekturu, urbanismus, ochranu prostředí
a udržitelný rozvoj.
– pro pořádání tematických

ARCHITEKTURY A URBANISMU
Občanské sdružení Civitas per Populi je nositelem
dlouhodobého záměru otevřít v Hradci Králové

výstav a prezentací.
– prostor pro pořádání
odborných přednášek a seminářů s promítáním (setkání
s významnými architekty, technology, diskuse o rozvoji měst
a regionů, vzdělávací a osvětové přednášky pro studenty
i pro širokou veřejnost).

Civitas per Populi realizovalo a realizuje mnoho výzkumných
projektů, pro příklad uveďme:

vysokoškolské vzdělávání v oboru urbanismu, regionálního
rozvoje a architektury s pracovním názvem „Gočárův ústav
architektury a urbanismu“. „Škola“ by zároveň měla být
institutem vzdělávání v oblasti praktické ochrany přírody
a životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje území

– občanské sdružení Civitas
per Populi již od roku 2002 shromažďuje odbornou knihovnu
v oblasti udržitelného rozvoje, architektury, urbanismu, Acta
gradecensia, environmentálních postupů, apod. Knihovna
v současnosti obsahuje asi 600 odborných titulů a trvale se
dále rozrůstá.

města.

– funguje ve spolupráci s Českou komorou
architektů jako prostor pro diskusi a výměnu informací
a názorů v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města
a regionu.

zkoušky a zároveň nabízí úvod do studia tohoto oboru.

Již v současné době však probíhají
. Tento kurz

Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním
a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst
(MMR 2004 – 2006)
Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města
(MMR 2004- 2006)
Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního
cestovního ruchu (MMR 2004 – 2006)
Suburbanizace – hrozba fungování malých měst
(MMR 2005- 2006)

si klade za cíl připravit zájemce o studium architektury na
Fakultách architektury a Fakultách stavebních na přijímací
Absolventi kurzu budou tedy nejen připraveni zvládnout
přijímací řízení, ale poznají také základy vysokoškolského
učiva, které je čeká v úvodu studia. První kroky ve studiu
budou o to snazší… Kurz není zaměřen na konkrétní
vysokou školu, jeho absolventi se mohou hlásit na všechny
v současné době fungující fakulty architektury a stavitelství.

Moderní architektura jako nový fenomén cestovního
ruchu (MMR 2005 – 2006)
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj
sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva
jednotlivých regionů (MMR 2007 – 2011)
Výzkum, management a ochrana PR Zbytka (lokalita
Natura 2000) v praxi (město Hradec Králové 2009)
Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí
(MŽP 2010)

pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, kteří chtějí
studovat architekturu a stavitelství
pro studenty, kteří neuspěli v přijímacím řízení na VŠ
v minulém roce a chtějí se pokusit znovu

Místní agenda 21 jako nástroj pro stabilizaci místní
demokracie v oblasti Balkánu (MZV 2010)
Transfer praktických environmentálních technologií
do oblasti Indočíny

pro všechny ostatní zájemce o architekturu
Chráněná území Hradce Králové a jeho okolí (2011)

Říjen až únor, celkem 9 výukových bloků
Výuka vždy 6 vyučovacích hodin (2 hodiny kreslení
+ 2 hodiny matematika + 2 hodiny vývoj a teorie
architektury)
Salon Královéhradecký

Turistika pro všechny, trasy pro vozíčkáře
v Novohradeckých lesích (s KČT a Městskými lesy
Hradec Králové a. s., 2011)

