Vážení kolegové,
Uplynul další rok opět se spolu scházíme na výročním shromáždění členů naší asociace,
abychom bilancovali minulé období. Naše poslední setkání proběhlo v krásném prostředí Třebíčské
synagogy a navázalo na naše předchozí setkání v pozměněné sestavě Předsednictva, Rady i Kontrolní
komise.
Došlo k dalšímu posílení kontaktů Asociace s Českou komorou architektů a podařilo se začlenit
naše odborné konference do systému celoživotního vzdělávání architektů. A tak naše dnešní setkání
v Českém Těšíně je první akcí tohoto druhu, která je uvedena na seznamu ČKA a je ohodnocena třemi
body, což je velmi solidní standard.
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 našimi předchozími konferencemi.
Činnost orgánů Asociace:
Rada se v tomto období sešla čtyřikrát 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 Alena Hořejší, Jan Mužík, Tomáš Sklenář, a Petr Vávra.
Předsednictvu iniciativně pomáhali další kolegové Pavel Koubek, a Vladimír Mackovič. Kontakty s ČKA
po celou dobu zajišťoval Milan Košař.
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, bez které bychom si už ani chod organizace
nedovedli představit a to jak po stránce organizační, tak administrativní. Při organizační přípravě našich
konferencí vydatně pomáhá Ivanka Dubná
Kontrolní komise pracovala ve složení: Karel Beránek, Zdeněk Černý a Leopold Pšenčík.
Členská základna. Na všech zasedáních Rady jsme přijímali nové členy. Konkrétně se naše řady
rozšířily o dalších dvacet čtyři členů. U deseti členů bylo členství ukončeno z důvodů neplacení
členských příspěvků, na vlastní žádost nebo úmrtí.. Současný počet členů Asociace tedy činí 262.
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2011:
Na výročním shromáždění členů v Tróji byly stanoveny následující úkoly:
a)
b)
c)
d)

uspořádat 2 semináře na aktuální téma, které stanoví Rada AUÚP
uspořádat minimálně jednu studijní cestu pro členy AUÚP ČR
zajistit účast zástupce AUÚP ČR na jednání Evropské rady urbanistů (ECTP)
připravit mimořádný workshop zaměřený na aktuální téma

dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR,
vydat publikaci k 20. výročí založení AUUP ČR

ad a)
Rada Asociace začala pracovat na přípravě semináře již na svém zasedání v listopadu loňského roku,
kde stanovila jako téma konference „Koncepce krajiny“. Jako místo konání bylo vytypováno několik
lokalit k dalšímu ověření. Jednalo se o Frymburk, Medlov, Hlubokou n/V, Milovy, Seč, Třeboň a

Prachatice. Na dalším zasedání Rady bylo místo konání upřesněno na dvě loklaity , Třeboň a
Jindřichův Hradec, který byl sledován prioritně. Přípravou konference byli pověřeni P. Durdík, M.
Korner, V. Mackovič, M. Tunka, I. Vorel, za JČ kraj D.Řežábková a za MŽP P. Birklen. Město
Jindřichův Hradec ppotvrdilo zájem o uspořádání konference a starosta města převzal nad jeho
konáním záštitu. Záštitu také poskytli Ministr pro místní rozvoj, Ministr pro životní prostředí a Hejtman
Jihočeského kraje. Termín konference byl stanoven na 17 – 18. května 2012.
Opět byl zvolena forma kombinace přednáškových bloků a panelových diskusí. Jejich poměr se však po
zhodnocení konference ukázal mírně nevyrovnaný a pro další konferenci byl signálem k upravení počtu
panelů ve prospěch vlastních přednášek.
Již na lednovém zasedání Rady byla zahájena příprava podzimního semináře s pracovním tématem
„regulace (podmínky) v územních plánech“. Místem konání bylo vybráno město Olomouc, které
dlouhodobě signalizovalo zájem k uspořádání naší konference. Na květnové Radě bylo místo
konference, po opakované deklaraci zájmu ze strany města“ potvrzeno a byl stanoven termín buď 18. –
19. říjen, nebo 8. – 9. listopad. Bylo potvrzeno i téma – Míra regulace v územních plánech. Přípravou
byla pověřena skupina ve složení P. Durdík, P. Gajdůšek, J. Haliuza, P. Koubek, V. Mackovič a V.
Poláčková.
Během měsíce června došlo k radikální změně v přístupu města Olomouce a pro konání konference
muselo být nalezeno náhradní umístění. Zájem projevilo město Český Těšín a po návštěvě místa bylo
rozhodnuto. Díky poloze místa byl modifikován program semináře na téma „Míra regulace v územních
plánech ve středoevropském prostoru“. Termín konání byl stanoven na 8. – 9. listopadu.
Záštitu nad konferencí převzal starosta města. Účast přislíbili zahraniční přednášející z Polska,
Slovenska a Maďarska. Byla zvolena forma přednáškových bloků k hlavnímu tématu i přeshraniční
spolupráci. K míře regulace byla připravena panelová diskuse.
ad b)
Rada Asociace rozhodla na svém zasedání o konání zahraniční cesty pro své členy do Švýcarska
Odbornou část a místní kontakty zajistil V Řezáč, organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář
prostřednictvím cestovní kanceláře. Cesta se uskutečnila 8. – 16.9. 2012. Program byl velice dobře
sestaven a zahrnoval jak městské prostředí, tak krásnou švýcarskou přírodu. Velkým přínosem byly
přednášky na městských úřadech, zaměřené na systém územního plánování ve Švýcarsku, i návštěva
malé vesnice s prezentací přístupu zachování charakteru sídla moderními prostředky. Ohlasy účastníků
byly velmi příznivé a tak Asociace připravuje další krátkou cestu na rok 2013, jejímž cílem bude
Portugalsko.
ad c)
ECTP viz samostatná zpráva Víta Řezáče
ad d)
Další interní workshop Asociace se uskutečnil 30.1.2012 v prostorách zasedací síně fakulty stavební
ČVUT. Tématem setkání byla problematika standardů a vztah PUR, ZUR a ÚPn. Každé z tématr mělo
své patrony, kteří řídili práci ve skupinách. Zájem o setkání byl poměrně značný. Workshopu se
zúčastnilo celkem 55 členů asociace. Výsledky těchto diskusí byly shrnuty jednotlivými moderátory a
zveřejněny na webu Asociace.
ad 20let Asociace)
Je pravda, že dvacet let Asociace již minulo a že vydání publikace k tomuto jubileu mělo již dávno
proběhnout. Shromáždění příspěvků se podařilo poměrně v krátké době dosáhnout, s výjimkou
jediného, avšak podstatného. Nakonec bylo rozhodnuto od původního záměru upustit a nahradit text
příspěvkem jiným. A tak se snad konečně společně dočkáme a přečteme si, co se za těch dvacet let
s naší Asociací událo a neudálo a co všechno se nám podařilo společně prožít a prodiskutovat.

Soutěž O cenu Asociace: Proběhlo další kolo naší soutěže. Porota zasedá v Českém Těšíně
a počet projektů a hodnocení poroty bude na výročním shromáždění zveřejněno.
K posuzovatelské a expertní činnosti: V tomto roce byla Asociace požádána o Posudek ÚPD
Veselí nad Moravou, který zpracovala Jana Kaválková. Obecně se Rada Asociace rozhodla, aby další
posuzovatelská činnost byla hrazena z prostředků objednatele, ne na náklady Asociace
Archweek – již tradičně se naše Asociace aktivně zapojila do přípravy Archweeku, který byl
letos věnován problematice dopravy. V rámci této aktivity jsme uspořádali kulatý stůl v Senátu ČR na
téma dopravní problematiky se zaměřením na výroky nejvyššího správního soudu k rušení jednotlivých
částí územně plánovací dokumentace. Přípravy tematických okruhů a moderování kulatého stolu se
zhostil Marek Zděradička. Akce se uskutečnila za podpory senátora Petra Bratského, který se jednání
zúčastnil. Asociace by ráda podobné aktivity rozvíjela i nadále a kulaté stoly v Senátu bychom chtěli
pořádat každý rok.
Prezentace Asociace – důležitým prvkem naší práce musí být i prezentace naší činnosti
směrem ven. Předsednictvo se touto problematikou zabývalo a dospělo k závěru, že je nutná mediální
prezentace našeho snažení. Oslovením několika mediálních subjektů jsme poptali služby v tomto oboru,
cenové nároky však byly natolik vysoké, že je nebylo možné akceptovat. Otázku mediálního partnera
tedy nadále řešíme a o výsledcích budeme průběžně informovat.
Vydávání Aktualit: V roce 2012 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

Do dalšího období bychom si přáli, aby výsledky naší práce byly viditelné nejen pro naše členy,
ale i širší odbornou veřejnost. Také bychom byli rádi, kdyby z naší členské základny byla výraznější
reflexe naší práce, která by nás nasměrovala k dalším tématům a vyšší kvalitě práce. V dalším roce nás
čekají opět dva semináře, jejichž témata teprve budeme vybírat. Máte-li náměty na jejich obsah, poraďte
nám..Chystáme zahraniční cestu do Portugalska, uvítáme náměty na další zajímavé cíle. Rádi bychom
pro Vás uspořádali další užší workshop na aktuální témata. Budeme rádi za vaše náměty a pomoc při
vybírání problémových okruhů k diskusi.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům Předsednictva, Rady a Kontrolní komise, ale i
všem, kteří svým aktivním přístupem posunuli naše snažení o krok dál. Doufám, že i v příštím roce
budeme schopni přispět k rozvíjení našich profesních dovedností a že členství v naší Asociaci nebude
pouhou setrvačností, ale že nám bude dávat chuť vykonávat svou profesi a těšit se na naše další
setkávání.
V Praze 30.10.2012

Petr Durdík

