ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY A PŘEDSEDNICTVA
ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR
ZA OBDOBÍ OD LISTOPADU 2006 DO ŘÍJNA 2010.
Přednesená předsedou Asociace Doc.J.Mužíkem na Shromáždění členů dne 7.10.2010
v Praze - Troji.

Vážení kolegové,
v tomto roce je Asociaci krásných 20 let. Podrobnosti k tomuto výročí připravili kolegové
M. Körner, V. Mackovič a M. Tůma. Já si proto v úvodu mé zprávy o činnosti Rady a Předsednictva
dovolím pouze kratší vzpomínku na naše poslední volební Shromáždění členů, které se uskutečnilo
v prostorách zámku v Pardubicích. Věřím, že zámecké prostředí zde v Praze - Troji opět podpoří hladký
průběh našeho setkání a vyústí v úspěšnou volbu nových řídících orgánů Asociace.
Zpráva o činnosti Rady a Předsednictva má dvě části. Tu první naplňuje zpráva za období říjen
2009 – září 2010. Druhá část pak obsahuje stručné shrnutí činnosti Asociace za uplynulé čtyřleté
funkční období a stručný výčet odborných akcí uspořádaných Asociací od roku 1998.
Činnost orgánů Asociace:
Výkonné orgány Asociace za sebou mají čtvrtý rok snad úspěšné činnosti. Vzhledem k tomu, že
po celé volební období nedošlo ke změnám v jejich složení, je na tomto místě vhodné obsazení orgánů
Asociace připomenout.
Rada se v tomto roce sešla výjimečně čtyřikrát ve složení: Petr Durdík, Petr Gajdůšek, Jaroslav
Haluza, Alena Hořejší, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Milan Körner, Jan Mužík, Vlasta
Poláčková, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Miroslav Tůma, Petr Vávra, Jelena Zemánková.
Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc v tomto složení: Jan Mužík předseda,
místopředsedové Vlasta Poláčková a Vít Řezáč a řádní členové Milan Košař, Tomáš Sklenář, Miroslav
Tůma a Petr Vávra. Jednání předsednictva se iniciativně a aktivně zúčastňovali kolegové P. Koubek, P.
Durdík, A. Hořejší, M. Körner, Z. Černý, člen Kontrolní komise. V. Mackovič, tajemnice Z. Hrochová a
v posledním roce příležitostně čerstvá posila I. Dubná.
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý, Leopold Pšenčík a Vladimír Mackovič.
Tajemnicí Asociace je stále perfektní Z. Hrochová. Činnost Předsednictva a Rady byla velmi
pečlivě a přesně zajišťována. S ohledem na stále rostoucí zájem o semináře pořádané Asociací a tím i
narůstající objem organizačních prací a starostí, bylo nezbytné pro operativní zajištění těchto prací
hledat posilu. Dnes je možné konstatovat, že se to podařilo. Již při přípravě semináře v Litomyšli si tuto
práci úspěšně vyzkoušela paní Ivana Dubná.
Prostory a základní servis pro jednání předsednictva dále poskytuje Katedra urbanismu a
územního plánování Stavební fakulty ČVUT v Praze. Účast na jednáních i aktivita členů předsednictva
je stále téměř stoprocentní.
Z toho může vznikat dojem, že vše je až příliš zaběhnuté, že v činnosti Asociace převládá
příprava odborných seminářů a na to ostatní důležité nezbývá čas a činnost tak pozvolna upadá do
nežádoucího stereotypu. Z mého pohledu tomu ale tak není. Členové Rady, Předsednictva a jeho
spolupracovníci byli a jsou stále zapojeni do řady konkrétních činností nejen uvnitř Asociace. Patří k nim
například stálá spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s Katedrou urbanismu a územního
plánování na Fakultě stavební fakultou ČVUT v Praze, s Českou komorou architektů atd. Rozšiřují se
též kontakty se zahraničními partnery. Oblíbenost odborných seminářů je z mého pohledu stále spíše
motivující k přípravě dalších akcí a poznávání dalších českých měst. Také již zaběhnuté vydávání
sborníků příspěvků prezentovaných na těchto seminářích vnímám spíše jako klad.

1

Činnost Rady a Předsednictva také vychází z usnesení přijatých na Shromáždění členů,
tentokrát z usnesení, které bylo přijato v Ostravě v roce 2009.
Usnesení obsahuje tyto hlavní úkoly:
- uspořádat dva odborné semináře na aktuální téma, které stanoví Rada AUÚP ČR
- uspořádat alespoň jednu studijní cestu pro členy asociace
- zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednáních Evropské rady urbanistů (ECTP)
První úkol konkretizovala Rada na svém jednání v říjnu minulého roku. Jako nosné téma doporučila
„Cestovní ruch“. Po ověření řady navrhovaných míst pro konání semináře, vybrala Rada na svém
prosincovém jednání město Litomyšl. Dále také upřesnila téma „Město, kultura a cestovní ruch“
a určila termín konání 22. a 23. dubna.
Na obsahové i organizační přípravě spolupracovala přípravná skupina se zástupci Krajského úřadu
Pardubického kraje, Městského úřadu v Litomyšli a Evropského školícího centra YMCA v Litomyšli.
Záštitu převzal Radko Martínek - hejtman Pardubického kraje a Michal Kortyš – starosta města
Litomyšl. Kraj i město poskytly také finanční podporu semináři a účastníkům množství informačních
materiálů. Za Asociaci garantovali program M. Košař, M. Körner, J. Mužík a V. Poláčková.
Celkově byl odborný i společenský program jarního semináře hodnocen jak Radou, tak většinou
účastníků velmi pozitivně. Shromážděné příspěvky již byly předány redakci časopisu „Urbanismus a
územní rozvoj“, tedy ÚÚR v Brně. Sborník bude vydán opět s podporou MMR ČR jako samostatná
příloha zmíněného časopisu.
Pro podzimní seminář bylo zvoleno téma „Zeleň ve městě a město v zeleni“. Rada také potvrdila místo
a termín konání. Velice poutavá a přesvědčivá nabídka Městské části Praha – Troja nejlépe odpovídá
tématu a snad i programu, jehož součástí je volební Shromáždění členů Asociace. Seminář byl
připravován jako součást akcí Architectural Week, ve spolupráci s Mč. Praha – Troja a s podporou
hlavního města Prahy. Záštitu převzal Ing. arch. Tomáš Drdácký – starosta Mč. Praha – Troja. Na
organizační přípravě se za Asociaci podílel Petr Vávra, P. Durdík a V. Mackovič.
Studijní cesta byla v tomto roce připravena opět ve spolupráci s cestovní kanceláří „Lenka“.
Exkurze do Španělska se uskutečnila ve dnech 30.4. – 16.5. 2010. Zásluhou T. Sklenáře a V. Řezáče
se podařilo připravit kvalitní odborný program.
.
Účast na jednáních ECTP
Je součástí zprávy místopředsedy V. Řezáče.
Další aktivity Asociace:
Soutěž O cenu Asociace: Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže a předání ocenění se
uskutečnilo na zasedání Rady v prosinci 2009. Porota tentokrát udělila dvě druhé ceny, které převzali
J. Slanina a I. Seitzová.
Studentská soutěž O nejlepší urbanistickou práci. Asociace řadu let podporuje soutěž,
kterou dříve organizoval Ústav urbanismu FA ČVUT v Praze. Po organizačních a personálních
změnách se organizace ujal Ústav prostorového plánování. Asociace přispívá na ceny 10 000,-Kč.
V uplynulém akademickém roce byl dovršen studijní program - modulu „Urbanismus a územní
plánování“, zakončený titulem Ing. arch., který zajišťuje Katedra urbanismu a územního plánování na
FSv ČVUT v Praze. Své diplomové práce tak obhájilo 16 urbanistů-architektů.
Nabízí se tak možnost založit studentskou kategorii soutěže O cenu Asociace a organizovat ji ve
spolupráci s tímto pracovištěm. K účasti vyzvat studenty všech vysokých škol v ČR, případně i na
Slovensku, orientovaných na výuku urbanismu a územního plánování.
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K posuzovatelské a expertní činnosti: V tomto roce byla Asociace požádána Magistrátem
města Brna o vypracování Oponentního posudku Územní studie „Rozvojové území Brno – jih“. Posudek
vypracovali: J. Mužík, R. Košťál a J. Šteflíček. Práce byla kladně přijata jak Magistrátem, tak obyvateli
Mč. Brno –jih, zejména původních obcí Přízřenice a Dolní Heršpice.
Vydávání Aktualit: V roce 2010 vyšla čtyři čísla Aktualit (79, 80, 81, 82). Děkuji všem, kteří
připravili příspěvky a zvláště pak Z. Černému za jejich vymodlení a zpracování. S obsahovou i grafickou
úrovní lze vyjádřit spokojenost. Očekávané diskusní příspěvky stále chybí.
Činnost pracovních skupin: Pracovní skupiny jsou předsednictvu nápomocny dle aktuální
potřeby a pracují v tomto složení:
- pro honorářový řád – T. Sklenář, J. Kanálková, P. Koubek, V. Poláčková, P. Vávra
- pro mezinárodní kontakty – V. Řezáč, J. Slanina, J. Čtyroký, F. Novosad, K. Szentesiová
- pro zahraniční studijní cesty - T. Sklenář, V. Řezáč, F. Novosad, P. Vávra
- redakční radu – M. Körner, M. Tůma, Z. Černý
Vztah k ČKA: Česká komora architektů se i v tomto roce zabývala přípravou obsahových
standardů ÚPP a ÚPD. Bylo také dosaženo dohody o pracnosti a časové náročnosti
jednotlivých fází. Za Asociaci aktivně spolupracují s ČKA V. Poláčková a P. Koubek.
Po letošní Valné hromadě ČKA se opět pokouší vytvořit Pracovní skupinu pro urbanismus. Sestavením
této pracovní skupiny je pověřen člen představenstva ČKA a současně i člen předsednictva Asociace
M. Košař, který o vývoji situace pravidelně informuje Předsednictvo i Radu.
Výčet dalších činností členů Předsednictva:
- členství v ECTP (viz Zpráva o zahraničních aktivitách)
- podpora EUROPANU za strany Asociace dále trvá
- úspěšně se rozvíjí spolupráce s katedrou urbanismu a územního plánování Fakulty stavební
ČVUT v Praze
- s MMR ČR je připravena Dohoda o součinnosti a vzájemné spolupráci
- s MŽP řešení problematiky suburbanizace
Členská základna:
V současnosti má Asociace 247 řádných členů. S potřebnou dávkou nadsázky se také můžeme
pokládat za mezinárodní organizaci, našimi členy jsou také dva kolegové ze Slovenska. Podle zájmu o
semináře připravované Asociací roste patrně také počet příznivců. Poněkud slábnoucí se zdá aktivita
většiny členů. Prostor pro její zvýšení vidím jak v informačním a diskusním bloku Aktualit, tak při
přípravě obsahu a organizaci odborných akcí.
Plány pro nejbližší období:
- příprava odborných seminářů pro rok 2011, místa konání ani témata zatím nejsou stanovena,
pro jarní seminář by bylo vhodné vybrat některé město na Moravě. Pro podzimní setkání nabízí
město Litoměřice prostory nově rekonstruovaného Královského paláce gotického hradu. Nové
vedení Asociace jistě potěší náměty od jednotlivých členů a příznivců Asociace týkající se míst
konání a témat seminářů.
- studijní cesta – Pobaltí 2011 (Riga – Tallin – Helsinky), 28.5. – 5.6.2011
- informovat vedení měst (radnic do úrovně ORP) o Asociaci, jejím poslání a její činnosti
- zvážit možnost založit studentskou kategorii soutěže O cenu Asociace
Stručné shrnutí výsledků činnosti Asociace za poslední funkční období:
Přehled odborných akcí v posledním funkčním období:
2007 – České Budějovice
29. a 30.3.2007 „Nové nástroje územního plánování“
– Brno
25. a 26.10.2007 „Nové územní plány, problematika železniční dopravy“
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2008 – Františkovy Lázně
– Uherské Hradiště
2009 – Beroun
– Ostrava
2010 – Litomyšl
– Praha – Troja

17. a 18.4.2008 „Veřejná prostranství“
16. a 17.10.2008 „Regulační plány“
23. a 24.4.2009 „Suburbanizace“
8. a 9.10.2009 „Město, region a velké průmyslové zóny“
22. a 23.4.2010 „Město,kultura a cestovní ruch“
7. a 8.10.2010 „Zeleň ve městě a město v zeleni“

Přehled odborných akcí od roku 1998 do roku 2006:
1999 – Olomouc „Město a region na prahu 3. tisíciletí(3)“, Plzeň – „Regulační plány“,
2000 – Hradec Králové „Město a region na prahu 3. tisíciletí (4)“, Praha – „Územní plány a GIS“
2001 – Prostějov „Řízení územního rozvoje města“, Kroměříž „Obsahový standard územních plánů
měst a obcí“,
2002 – Litoměřice „Transformace nevyužívaných území“, Praha „Aktuální problémy urbanismu a
územního plánování“,
2003 – Písek „Obnova území po povodních“, Jihlava „Územně plánovací dokumentace krajů“
2004 – Krnov „Urbanistická koncepce a územní plánování“, Praha „Proměny středoevropského
prostoru“,
2005 – Telč „Venkov – jeho proměny a územní plánování“, Jičín „Venkov II – krajina a sídla“,
2006 – Zlín „Územní plány a nový stavební zákon“,Pardubice „ Příprava principů a pravidel územního
plánování“
Závěrem mi dovolte poděkovat všem dosavadním členům Rady, Předsednictva, Kontrolní komise,
pracovních skupin a všem ostatním, kteří se aktivně podíleli na úspěšné činnosti Asociaci a tak přispěli
k mírně rostoucímu zájmu o členství, stále rostoucímu zájmu o odborné akce pořádané Asociací a tím k
jejímu dobrému jménu. Je to do značné míry dáno zodpovědným přístupem a pracovitostí jednotlivých
členů, zejména členů Předsednictva, pracovních skupin, tajemnice Zuzany Hrochové.

V Praze dne 7. 10. 2010

Jan Mužík
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