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Vystudoval jsem Fakultu architektury ČVUT v Praze (2006)
V současné době tamtéž studuji doktorské studium a působím jako odborný asistent na Ústavu
prostorového plánování.
V praxi se věnuji projektům s nadstandardním zapojením veřejnosti, spolupracuji přitom na
větších projektech se zavedenými ateliery dle typu úlohy (UP24, A91, AB design studio), na
menších se svojí ženou Evou. V poslední době mě nadchly možnosti energetických úspor a
využití ekosystémových služeb v urbanismu.
Mým velkým koníčkem je environmentální výchova a prožitková pedagogika, jsem členem
Metodické skupiny pro program Junáka, která řídí tvorbu výchovného programu naší největší
„dětské“ organizace.

Smysl a budoucnost asociace
Odborné společenství mimo komoru i univerzity považuji za nezastupitelné. Umožňuje
soustavně se věnovat sdílení zkušeností z různých polí působnosti (univerzity a výzkum,
projektanti, pořizovatelé) i ovlivňovat prostředí, ve kterém se pohybujeme. Pro to je klíčová
NEZÁVISLOST a PESTROST. Rád bych, aby činnost Asociace ještě více obohacovali i
členové z neziskového sektoru věnující se plánování a z blízkých oborů (sociální ekologie a
geografie, strategické plánování…) které získáme tím, že je cíleně oslovíme…

Program
Rád bych přispěl svoji hřivnou k:
-

Vytvoření a přípravě nového typu více teoretických akcí, které doplní stávající semináře a
exkurze – akcí pro menší počet zájemců, která otevře a v diskuzi posune nějaké složité
téma, (akce typu open-space či world café). První klíčové téma pro takovéto přemýšlení
vidím v sebepojetí profese projektanta v územním plánování – jakou úlohu chceme a je
reálné v dnešní společnosti hrát? Chceme být umělci, sociálními inženýry, manažery,
mediátory, koordinátory či techniky? Nebo něčím jiným? Co udělat pro to abychom
skutečně v dané pozici byli? Jak potřebujeme obor popularizovat a propagovat?

-

Získání nových členů z řad svých vrstevníků a spolužáků – doktorandů různých oborů,
projektantů, či pracovníků neziskového sektoru (ekocentra, nadace, projektoví
konzultanti).

-

Efektivitě diskusí na složitá témata využitím zkušeností s vedení technik tvůrčího
skupinového přemýšlení.

