
Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze 
 

 

 

si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář 

k problematice lidového stavitelství  
 

 

 

Architektura vesnického charakteru ve 

městech a městských aglomeracích 
 

 

 

který se uskuteční 

ve dnech 9. – 10. září 2020  

v Toulcově dvoře v Praze 15-Hostivaři 
 

 

 

 
Stará Hostivař s Toulcovým dvorem v pozadí (1903) 

 

 

 



Předpokládaný program a časový rozvrh semináře 
 

Středa 9. 9. : 

09.00  –  13.00       příjezd a prezence účastníků   

13.00  –  13.30       slavnostní zahájení semináře 

13.30  –  17.00       seminář – příspěvky     

17.00  –  19.00       společná prohlídka areálu Toulcova dvora a VPZ Stará Hostivař      

19.00  –  20.00       večeře  

20.00  –  24.00       diskusní společenský večer    

 

Čtvrtek 10. 9. : 

09.00  –  17.00       exkurze po pražských VPR, VPZ a jiných zajímavých lokalitách 

12.00  –  13.00       oběd  

 

Základní organizační informace pro účastníky 
 

 Datum konání  

Středa 9. 9. – čtvrtek 10. 9. 2020 – účastníci semináře ze vzdálenějších míst se mohou ubytovat přímo 

v Toulcově dvoře již od úterý 8. 9. (nutno rezervovat emailem – viz níže); letošní ročník je 

z technických a organizačních důvodů oproti minulým letům zkrácen o jeden den. 

 

 Místo konání  

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, z. s. (adresa: Kubatova 32/1, 102 00 Praha 15-Hostivař, 

sídliště Košík, telefon: +420 272 660 500, e-mail: info@toulcuvdvur.cz) – památkově chráněný areál 

Toulcova dvora je součástí památkové zóny Stará Hostivař vyhlášené roku 1993. 

Kapacita sálu Toulcova dvora umístěného v bývalých stájích je pro akce tohoto typu omezena zhruba 

na maximálně 80 míst, což je současně pro letošní ročník semináře i maximální počet jeho účastníků a 

přihlášky nad tento limit proto nebude již možné uspokojit.    

 

 Jak se tam dostat 

Autem – ze severu od dálnice D 11 na Hradec Králové a D 10 na Liberec po Štěrboholské spojce, 

Průmyslové a Švehlově, z ní Na Groši odbočit vlevo Pražskou na Košík; z jihu od dálnice D1 odbočit 

na sjezdu 2 směr Jižní Město a Chodov po Chilské, přes kruhový objezd Litochlebské náměstí, dále po 

ulici Ke Stáčírně, K Horkám a Doupovské na Košík.  

Městskou hromadnou dopravou – buď metrem trasou C do stanice Skalka a odtud autobusem č. 177 

do stanice Toulcův dvůr, nebo metrem trasou A do stanice Opatov a odtud rovněž autobusem č. 177 

z opačné strany do téže stanice. 

 

 Parkování 

Na parkovišti Toulcova dvora u bočního a hlavního vchodu, na parkovišti naproti Toulcovu dvoru přes 

ulici Doupovská u prodejny Norma, na parkovišti níže podél ulice Doupovská nebo v přilehlých ulicích.  

 

 Ubytování       

Ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, z. s. přímo v areálu Toulcova dvora je pro účastníky 

semináře rezervováno 37 lůžek v převážně třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na 

chodbě a kuchyňkou (vybavenou ledničkou, sporákem, mikrovlnkou, varnou konvicí a nádobím), jedná 

se o jednodušší, ale čisté, příjemné a levné (cca 300,- Kč osoba/noc) ubytování v místě konání akce; 

pokud budete mít zájem o rezervaci lůžek v Toulcově dvoře, je třeba to oznámit obratem na email 
bures.pavel@npu.cz.  

Vzhledem ke specifickým podmínkám Prahy letos pořadatelé jiné ubytování pro účastníky nezajišťují.  

Další možnosti levnějšího ubytování – nutno objednat individuálně: 

https://www.kdm.cz/  

http://kapucinat.kapucini.cz/subdom/kapucinat/index.php/cz/ 

http://hostelprahaladvi.cz/index.php?obsah=sluzby&jazyk=cs   
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 Stravování        

Snídaně ve čtvrtek 10. 9. – v případě ubytovaných v Toulcově dvoře je možnost zajistit snídaně 

v areálu v ceně cca 80,- Kč formou švédského stolu, lze objednat v přihlašovacím formuláři, jinak si 

zajišťují účastníci individuálně.  

Večeře ve středu 9. 9. v Toulcově dvoře a oběd 10. 9. během exkurze – v ceně cca 100,- – 150,-  Kč, 

nutno objednat v přihláškovém formuláři; stravenky budou distribuovány při prezenci dle individuální 

závazné objednávky. 

 

 Exkurze 

Letošní celodenní exkurze ve čtvrtek 10. 9. bude probíhat na několika různých lokalitách na území 

Prahy, což vylučuje využití společné dopravy objednanými autobusy, jako tomu bylo na všech námi 

pořádaných předchozích seminářích, z tohoto důvodu se přesuny mezi blíže položenými místy 

uskuteční pěšky a vzdálenější přejezdy městskou hromadnou dopravou, jde o logisticky náročnější akci 

vyžadující disciplinovanost všech účastníků, k jejímuž úspěšnému zvládnutí bude třeba řídit se pokyny 

pořadatelů, zároveň doporučujeme zvolit pro tyto účely vhodný typ obuvi.  

 

 Účastnický poplatek  

200,- Kč – bude vybírán při prezenci; bude použit k uhrazení nákladů na organizační a technické 

zabezpečení akce. 

Ubytování a stravu dle závazné objednávky si hradí účastníci individuálně. 

 

Přihláška na seminář 
 

Přihlášky posílejte prosím vzhledem k časovému skluzu pokud možno ihned obratem! 

Pro přihlášení je třeba vyplnit formulář, který se Vám otevře po kliknutí na tento odkaz, 

jenž je také součástí doprovodného dopisu: formulář 

 

Instrukce pro autory příspěvků 
 

 délka příspěvku 20 minut 

 žádáme autory referátů, aby na přihlášce stručně charakterizovali zaměření svého příspěvku  

 vybavení projekční technikou – počítačový dataprojektor 

 

 

Podrobný program semináře s uvedením dalších informací a pokynů bude všem 

účastníkům zaslán po zpracování přihlášek, případně bude k dispozici na místě.  

Pořadatelé si vyhrazují právo na eventuální změny v programu a organizaci semináře. 

 

 

Případné dotazy zasílejte a směrujte na následující kontaktní adresu: 

PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha 

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 

pracoviště Liliová 219/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

tel.: 257 010 255, mobil: 724 663 562 

   e-mail:bures.pavel@npu.cz    

 

 

  Mediální partner:         

https://forms.gle/2Uc4VkiGXYsnctGS7
mailto:bures.pavel@npu.cz

