
Vážení kolegové, 
     
             současné vedení Asociace má za sebou první rok svého funkčního období. Možná by se zdálo, 
že je to poměrně krátké období na hodnocení výsledků jeho práce ale i za tento jeden rok se podařilo 
dojít k některým dílčím výsledkům, nad kterými je možné se zastavit. 
Poslední volební shromáždění členů se uskutečnilo na podzim loňského roku v pražské Tróji. Toto 
setkání bylo i setkáním slavnostním, protože naše sdružení oslavilo dvacet let od svého vzniku. Zároveň 
byla zvolena nová Rada, Předsednictvo, nová Kontrolní komise. 
Nově zvolené vedení navázalo na aktivity a činnosti z předešlého období a zároveň se zaměřilo na 
změnu pojetí našich pravidelných konferencí, obnovení a posílení vztahů s českou komorou architektů 
a dalšími institucemi. Standardně dobrý vztah s fakultou stavební ČVUT nám zajistil prostory pro 
zasedání předsednictva. Dobré vztahy s Ministerstvem pro místní rozvoj vyústily i v převzetí záštity 
ministra Kamila Jankovského nad naší současnou konferencí. 
 
Činnost orgánů Asociace:  
             Rada se v tomto období sešla dvakrát ve složení: Petr Durdík, Petr Gajdůšek, Jaroslav Haluza, 
Alena Hořejší, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Vladimír Mackovič, Jan Mužík, Filip 
Novosád, Vlasta Poláčková, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Petr Vávra a Ivan Vorel. 
           Předsednictvo pracovalo v tomto složení: Petr Durdík předseda, místopředsedové Vlasta 
Poláčková a Vít Řezáč a řádní členové Milan Košař, Jan Mužík, Tomáš Sklenář, a Petr Vávra. 
Předsednictvu iniciativně pomáhali další kolegové P. Koubek, A. Hořejší a V. Mackovič. Pro výraznou 
pracovní vytíženost v ČKA požádal Milan Košař v prosinci 2010 o uvolnění z funkce člena 
Představenstva. Na jeho místo byla jednomyslně Radou zvolena Alena Hořejší. 
Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc v prostorách Katedry urbanismu a územního 
plánování Stavební fakulty ČVUT v Praze. Je třeba vyzvednout vysokou pracovní morálku a účast na 
jednáních předsednictva jak samotných členů, tak aktivistů z řad Rady.  
           Tajemnicí Asociace je již mnoho let Z. Hrochová, která plní své povinnosti s elánem sobě 
vlastním a je pro Asociaci pevnou oporou v organizačních a administrativních záležitostech. Při 
organizační přípravě našich konferencí vydatně pomáhá Ivanka Dubná  
           Kontrolní komise pracovala ve složení: Karel Beránek, Zdeněk Černý a Leopold Pšenčík. 
 
Členská základna. Na obou zasedáních Rady jsme přijímali nové členy. Konkrétně se naše řady 
rozšířily o dalších sedm členů. Žádný stávající člen nebyl vyloučen, i když u některých hrozí vyloučení 
z důvodů neplacení členských příspěvků. Současný počet členů Asociace tedy činí 248.  Díky zimnímu 
workshopu se také zvýšila aktivita některých členů, kteří se aktivně zapojili do odborné diskuse.  Uvítali 
bychom však větší aktivitu při shromažďování příspěvků do našich aktualit. 
 
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2010:   
Na výročním shromáždění členů v Tróji byly stanoveny následující úkoly: 
 

a) uspořádat 2 semináře na aktuální téma, které stanoví Rada AUÚP 

b) uspořádat minimálně jednu studijní cestu pro členy AUÚP ČR 

c) zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské rady urbanistů (ECTP) 

d) připravit mimořádný workshop zaměřený na další činnost AUÚP ČR 

 

dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR, 
aby vedla jednání s představenstvem ČKA vedoucí k zohlednění specifických 

požadavků na územně plánovací činnost vykonávanou členy AUÚP ČR 

 
 



ad a)  
Rada Asociace začala pracovat na přípravě semináře již na svém zasedání v říjnu loňského roku, kde 
stanovila jako téma konference „Udržitelný rozvoj“. Jako místo konání bylo vybráno město Liberec 
s termínem 5. – 6. května 2011. Přípravou konference byli pověřeni P. Vávra, V. Řezáč, A. Hořejší a P. 

Klápště. Zároveň předsednictvo rozhodlo o novém formátu pořádání seminářů kombinací 
přednáškových bloků a panelové diskuse s odborníky z oboru. 
Při návštěvě města Liberce jsme získali masivní podporu vedení města. Bohužel krátce před jejím 
uskutečněním byl primátor města Liberce odvolán a nastala určitá nejistota o podpoře města našemu 
snažení. Nakonec se podařilo příslušné příspěvky o Liberci zajistit a konference zdárně proběhla, i když 
bez finančního příspěvku ze strany města.  
Celkové ohlasy účastníků nás utvrdily v tom, že nový formát našich setkání je cesta správným směrem 
a proto byly zahájeny kroky k přípravě další podzimní konference. 
Téma konference bylo stanoveno na „Změny územních plánů a urbanistická koncepce“, místo 
konání město Třebíč. Přípravná skupina pracovala ve složení P.Koubek, J.Mužík a A Hořejší. Nad 
konferencí převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a starosta města Třebíče MVDr. 
Karel Heřman. Zároveň se záštitou MMR podpořilo náš seminář částkou 50 000.- Kč.  
 
ad b)  
Rada Asociace rozhodla na svém zasedání o konání zahraniční cesty pro své členy do Pobaltí. 
Odbornou část a místní kontakty zajistil M. Bečka, organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář 
prostřednictvím cestovní kanceláře. Cesta se uskutečnila 28.5 – 5.6. 2011. Kromě pobaltských republik 
byly do programu zařazeny i Helsinky. Ohlasy účastníků byly velmi příznivé a tak Asociace připravuje 
další krátkou cestu na rok 2012, jejímž cílem bude Švýcarsko. Kromě toho je v přípravě i dlouhá cesta 
s cílem africký kontinent. 
 
ad c)  
ECTP viz samostatná zpráva Víta Řezáče 
 
ad d) 
Druhého února 2011 byl uspořádán workshop k dalšímu směřování Asociace a problémům oboru. 
Místem konání byl Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Velmi příjemně nás překvapil zájem uchazečů 
o tuto diskusi, které se nakonec zúčastnilo 46 členů, kteří pracovali ve třech skupinách. Pracovní 
skupinu k problémům oboru vedl Milan Korner, pracovní skupinu pro kvalitu dokumentace Vlasta 
Poláčková a pracovní skupinu pro legislativu Tomáš Sklenář. Výsledky těchto diskusí byly shrnuty 
jednotlivými moderátory a zveřejněny na webu Asociace.  
 
ad ČKA) 
Co se týká spolupráce s Českou komorou architektů, došlo v minulém roce k několika jednáním 
a pracovním aktivitám našich členů. Milan Košař, který se stal členem představenstva ČKA, byl pověřen 
vedením skupiny pro urbanismus a územní plánování, jejímiž členy jsou i V. Poláčková a V. Mackovič. 
V současné době byl zpracován touto skupinou materiál, který se zabývá metodami výběrových řízení 
na zpracovatele, konkrétně metodou soutěže o návrh. Zároveň V. Poláčková a P. Koubek aktivně 
působí ve skupině pro standardy v oboru územního plánování.  
Na dubnové valné hromadě ČKA jsme se pokusili nominovat dalšího člena z našeho středu do 
představenstva komory, bohužel v celkovém součtu hlasů zůstal těsně před branami jako první 
náhradník.  
Na jednání předsedy Asociace a předsedy ČKA byly dohodnuty těsnější vazby obou profesních 
organizací, naše konference budou zařazeny do celoživotního vzdělávání architektů. 
Dále proběhla schůzka se zástupci Centra pro regionální rozvoj ke kriteriím výběrových řízení, kdy 
jediným kriteriem je cena 



             Soutěž O cenu Asociace: Proběhlo další kolo naší soutěže, do které se přihlásilo 7 návrhů. 
Porota zasedá v Třebíči 9.11.2011. Výsledky budou oznámeny na výročním shromáždění členů. 
 
             K posuzovatelské a expertní činnosti: V tomto roce byla Asociace požádána o posouzení tří 
projektů. Jednalo se o „posouzení rozvojových předpokladů obce Květnice ve vztahu k rozpracovaným 
projektům obytné zástavby“, vypracování posudku pro občanské sdružení, které se zabývá simulací 
procesu participace pro obce při tvorbě územního plánu a posouzení projektu „Modelové řešení 
revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě na příkladu Podkrušnohoří“.   
 

  Konference Wroclav. 7.- 8. 4. proběhlo ve Wroclavi  česko – německo – polské přeshraniční 
setkání na urbanistická tématal, na kterém se naši členové aktivně zůčastnili. Konference měla dobrý 
ohlas, Poláci, kteří řeší obdobné problémy, mají zájem o užší spolupráci a zahraniční zkušenosti. Užší 
pracovní skupina by se měla sejít na podzim.  

 
  Archweek – již tradičně se naše Asociace aktivně zapojila do přípravy Archweeku, který byl 

letos věnován zemím vyšegrádské čtyřky. Pro tuto výstavu byla připravena powerpointová prezentace, 
která představila činnost naší organizace a která, stejně jako prezentace obdobných institucí všech čtyř 
zemí, byla umístěna po celou dobu výstavy v královském letohrádku a byla nepřetržitě promítána. 
S radostí musím konstatovat, že autoři prezentace, V. Řezáč, L. Jablonská a Z. Černý odvedli výborný 
kus práce. Naše prezentace byla jedna z nejlepších.  
 
          Vydávání Aktualit: V roce 2011 vyšla další čísla našeho časopisu za vydatné redaktorské 
práce Z. Černého, kterému náleží dík a obdiv. Budeme rádi, když se naši členové více zapojí do 
publikační činnosti a podělí se s námi, na stránkách aktualit, o své problémy a zkušenosti.  
 

Další aktivity Jako již v předchozích letech se věnujeme dalším aktivitám a projektům 
- členství v ECTP  
- podpora EUROPANU 
- podpora studentské soutěže O nejlepší urbanistickou práci 
- spolupráce s katedrou urbanismu a územního plánování při založení konzultačního střediska 

 
 

Do dalšího období bychom si přáli, aby výsledky naší práce byly viditelné nejen pro naše členy, 
ale i širší odbornou veřejnost. Další dva semináře, které nás čekají, budou s největší pravděpodobností 
pokračováním úspěšného modelu z roku minulého. Jejich zaměření a místo konání bude předmětem 
rozhodnutí Rady a zatím není stanoveno. Chystáme zahraniční cestu do Švýcarska a rádi bychom 
uspořádali další užší workshop na aktuální témata. Budeme rádi za vaše náměty a pomoc při vybírání 
problémových okruhů k diskusi. 

 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří svým aktivním přístupem posunuli naše snažení 

o krok dál, doufám, že tento rok pro vás nebyl rokem ztrátovým, ale že jsme byli schopni přinést něco 
dobrého do vašeho profesního života. 

 
 
 
V Praze 2.11.2011      Petr Durdík 

 
 


