Vážení kolegové,
Po dalším roce se znovu společně scházíme na výročním shromáždění členů naší asociace,
abychom si připomenuli činnost našeho sdružení v minulém období a vytyčili plán našeho budoucího
snažení. Jako tradičně se naše setkání uskutečňuje v rámci konference, tentokrát v krásném městě
Znojmě.
Díky dobré spolupráci s Českou komorou architektů je naše odborné setkání opět zařazeno do
systému celoživotního vzdělávání architektů a díky tomu, že ČKA převzala i záštitu nad konáním
konference, byla naše akce ohodnocena nejvyšším možným bodovým ziskem - 5. Navázali jsme také
kontakt se Svazem měst a obcí a pro naši konferenci dosáhli také záštity této organizace.
Standardně dobrý vztah s fakultou stavební ČVUT nám zajistil prostory pro zasedání
předsednictva, i když po dobu rekonstrukce budovy jsme se několikrát museli uchýlit do jiných destinací,
vypomohlo nám svou ochotou i MMR. Ostatně dobré vztahy s Ministerstvem pro místní rozvoj vyústily
i v opětovné převzetí záštity ministrů Kamila Jankovského a Františka Lukla nad našimi 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, Vladimír Mackovič a v posledním
období i Mirek Tůma. 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 a na MMR. Je třeba vyzvednout vysokou pracovní
morálku a účast na jednáních předsednictva jak samotných členů, tak aktivistů z řad Rady.
Tajemnicí Asociace je Z. Hrochová, bez které bychom si už ani chod organizace nedovedli
představit a to jak po stránce organizační, tak administrativní. Organizační přípravě našich konferencí
se s pílí a láskou věnuje 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 deset členů. Současný počet členů Asociace tedy činí 272.
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2012:
Na výročním shromáždění členů v Českém Těšíně 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,
1. Zdeňkovi Černému v součinnosti s autory příspěvků vydat publikaci ke vzniku AUÚP,
k lednu r. 2013.
2. Předsednictvu AUÚP zabývat se problémem obsazování porot soutěží o návrh územních
plánů a obdobných soutěží.

ad a)
Rada Asociace začala pracovat na přípravě dalšího semináře již na svém zasedání v listopadu
loňského roku, kde stanovila jako téma konference „Omezení vlastnických práv a územní plánování
(veřejné x soukromé zájmy v ú.p.)“. Jako místo konání bylo vytipováno několik lokalit k dalšímu
ověření. Jednalo se o Trutnov, Tábor a Žatec. Na dalším zasedání Rady bylo místo konání upřesněno
na Žatec. Přípravou konference byli pověřeni Petr Durdík, Alena Hořejší, Vít Řezáč, Petr Vávra, na
dalším zasedání Rady byla skupina rozšířena o Janu Kaválkovou a Marka Bečku. Město Žatec potvrdilo
zájem o uspořádání konference a při setkání přípravné skupiny se starostkou města byly dohodnuty
organizační podrobnosti. Paní starostka projevila velkou vstřícnost pro konání konference a nejen, že
převzala nad jejím konáním záštitu, ale aktivně se podílela při zajišťování prostor a ubytování pro
účastníky setkání. Záštitu také poskytl Ministr pro místní rozvoj. Konference byla zařazena do systému
celoživotního vzdělávání architektů ČKA. Termín konference byl stanoven na 18 – 19. dubna 2013.
Opět byla zvolena forma kombinace přednáškových bloků a panelové diskuse.
Na dubnovém zasedání Rady byla zahájena příprava podzimního semináře s pracovním tématem
„Tvorba veřejných prostorů“. Místem konání bylo vybráno město Olomouc nebo Znojmo. Vzhledem
k problematickému jednání s Olomoucí i zkušenostmi z minulého období bylo nakonec rozhodnuto
o konání ve městě Znojmě. Termín byl směřován ke konci října. Další z námětů na téma setkání cena územních plánů, byl navržen pro konání dalšího workshopu. Přípravná skupina pracovala ve
složení: P. Durdík, V. Mackovič, A. Hořejší, M Tůma aj. Mužík.
Po složitých jednáních s dojednáváním prostorů (první kontakty obstaral Vítek Řezáč), které by byly pro
konferenci vhodné, došlo ke změně termínu na 21. – 22. listopad. Konečné téma bylo stanoveno na
„Veřejný prostor – veřejná prostranství“. Formát konference zůstal nezměněn jako kombinovaný
s přednáškami a panelovou diskusí. Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byly dohodnuty
i zahraniční příspěvky. Záštitu nad konferencí převzal Ministr pro místní rozvoj, hejtman jihomoravského
kraje, starosta města Znojma, Česká komora architektů a Svaz měst a obcí.
ad b)
Rada Asociace rozhodla na svém zasedání o konání zahraniční cesty pro své členy do Portugalska.
Odbornou část a místní kontakty zajistil V Řezáč, organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář
prostřednictvím cestovní kanceláře CK Nova. Cesta se uskutečnila 18. – 26.5. 2013. Program byl velice
pestrý a zajímavý, včetně přednášek na městských úřadech, zaměřené na systém územního plánování
v Portugalsku a na regeneraci historického jádra Porta. Ohlasy účastníků byly velmi příznivé a tak
Asociace připravuje další cestu na rok 2014, jejímž cílem bude Maroko.
ad c)
ECTP viz samostatná zpráva Víta Řezáče
ad d)
Další interní workshop Asociace se uskutečnil 29. 1. 2013 na fakultě stavební ČVUT. Tématem setkání
byla problematika prostorové regulace v ÚPn. Byly prezentovány různé přístupy jednotlivých autorů
předložených dokumentací, které byly v diskusi podrobeny kritickým připomínkám. Velmi děkujeme
aktivním členům, kteří byli ochotni své názory prezentovat a obhajovat. Zájem o setkání byl poměrně
značný. Výsledky diskuse byly shrnuty a zveřejněny na webu Asociace.
ad 1 - 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. Avšak ani po tak dlouhé době a doplnění posledního příspěvku neshledal Zdeněk

Černý materiál dostatečně konzistentním pro vydání. Předsednictvo si materiál vyžádalo a zváží v jaké
podobě a jak s ním naloží.
ad 2) - obsazování porot soutěží o návrh územních plánů a obdobných soutěží.
Rešerše soutěží o Územní plán zpracoval V. Řezáč.
Soutěž o cenu Asociace: Proběhlo další kolo naší soutěže. Porota zasedá ve Znojmě a počet
projektů a hodnocení poroty bude na výročním shromáždění zveřejněno.
K posuzovatelské a expertní činnosti: V tomto roce byla Asociace požádána o několik
posudků. Jednalo se o město Žatec - pomoc při zpracování Zadání, zpracovala Jana Kaválková.
Posudek Ivanovice zpracoval J. Mužík. Posudek (ne)souladu zamýšlené stavby s územním plánem
Hustopeče objednala u Asociace paní Bundilová. Zpracování posudku byl pověřen arch. Dujka.
Asociace také zpracovala připomínky k zadání Metropolitního plánu Prahy, které byly předány
pořizovateli dokumentace.
Archweek – již tradičně se naše Asociace aktivně zapojila do přípravy Archweeku, který byl
letos věnován problematice architektonického dědictví a současné architektuře. V rámci této aktivity
opět uspořádáme kulatý stůl v Senátu ČR. O jeho průběhu a výsledcích budeme informovat v našich
aktualitách.
Prezentace Asociace – důležitým prvkem naší práce musí být i prezentace naší činnosti
směrem ven. Po několika pokusech a omylech nalézt vhodnou osobu, která by se mediálním obrazem
asociace zabývala, se nám podařilo navázat spolupráci s paní Evou Fialovou z MMR, která se této
úlohy aktivně ujala.
Vydávání Aktualit: V roce 2012 vyšla další čísla našeho časopisu za vydatné redaktorské
práce Z. Černého, kterému náleží dík a obdiv. V polovině roku se bohužel Zdeněk Černý pro svou
pracovní vytíženost rozhodl svoji aktivitu s vydáváním aktualit omezit a tak jsme navázali spolupráci
s paní Blatovou z UUR, která s námi bude v této oblasti spolupracovat. 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

V dalším období bychom chtěli ještě prohloubit spolupráci s našimi partnery – Českou komorou
architektů, posílit kontakt se Svazem měst a obcí, navázat bližší vztahy s Radou výstavby SIA
a uvažujeme o zapojení Asociace do Stavby roku s udělením ceny pro realizaci veřejného prostoru.
Určitě uspořádáme další workshop na aktuální téma. V dalším roce nás čekají opět dva semináře,
jejichž témata teprve budeme vybírat. Máte-li náměty na jejich obsah, poraďte nám. Chystáme i další
zahraniční cestu, zatím ještě nemáme vybranou destinaci.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům Předsednictva, Rady a Kontrolní komise, ale
i všem, kteří deklarovali svůj zájem o dění v naší profesi svými diskusními příspěvky, články
v aktualitách a účastí na našich akcích. A do dalšího roku si snad můžeme popřát, aby se nám naše
vize dařilo naplňovat a naše další setkávání aby nám přinášelo nejen nové poznatky, ale také příjemně
strávený čas ve vzájemné milé společnosti.
V Praze 9.11.2013

Petr Durdík

