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V pondělí Studio Česko patřilo tématu: satelitní
městečka
Václav Pešička (vpe)

5. 11. 2007 15.35
Pondělní Studio Česko jsme věnovali
fenoménu tzv. satelitního městečka.
V České republice se koncem 90. let
minulého století usnadnil přístup
obyvatel k financím, které mohli

investovat do nových domů.
Projekční kanceláře přinesly
typizované katalogové domy v
různých stylech. Developeři získali
satelitní městečko
levné pozemky a poměrně snadno je
Autor: internet
změnili na stavební parcely. Kolem
velkých měst vznikla suburbia, někdy nesprávně nazývaná satelitní
města. Označují se ovšem také jako paneláky naležato či šmoulov.
Mezi odborníky se pak mluví o sídelní mlhovině či sídelní kaši. A
právě jednoho z nich, urbanistu a architekta Pavla Hniličku k tématu

NACHÁZÍTE SE

v tematickém okruhu: Rádia
na webu: ČRo Rádio Česko
v rubrice: Studio Česko

DÁLE V RUBRICE
Pondělním hostem bude Jiřina Šiklová
Pátečním hostem bude Federico Díaz
Ve čtvrtek se zaměříme na jednání
Ústavního soudu
Ve středu budeme diskutovat o
slovensko-maďarských vztazích
Úterním hostem bude Petr Pithart

pozval moderátor Václav Pešička. Premiéru pořadu jsme vysílali 6. 10.
2007.

Fenomén tzv. satelitního městečka. Václav Pešička k diskusi pozval urbanistu a architekta Pavla
Hniličku.
DOWNLOAD (STÁHNOUT) | STREAM

Studio Česko
ČRo Rádio Česko
Čas vysílání: pondělí až sobota 15.35, repríza ne 15.35
Zvukový archiv pořadu ve formátu MP3.
Informace o službě Rádio na přání naleznete zde.
Stáhněte si podcast pro nejnovější audio záznamy tohoto pořadu.
Import do programu iTunes je dostupný zde.
Informace o formátu a službě podcast naleznete zde.

ČRo Rádio Česko pořad: Studio Česko - pondělí až sobota 15.35, repríza ne 15.35
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