
Vážení kolegové, 
     
             uplynul opět rok od našeho posledního setkání a završili jsme čtyřleté působení současné Rady 
asociace. V tomto roce nás čeká shromáždění volební, ze kterého vzejdou nové orgány našeho 
sdružení, které vytyčí další směr činnosti organizace. Jako tradičně se naše setkání uskutečňuje v rámci 
konference, tentokrát po delší době opět v hlavním městě Praze.  

Díky dobré spolupráci s Českou komorou architektů byla naše předchozí konference v Chebu 
opět zařazena 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. Stejně 
tak jsme dosáhli opět i záštity od Svazu měst a obcí. Pro naše současné setkání je opět o záštity 
zažádáno a předpokládáme, že nám budou uděleny.  

Standardně dobrý vztah s fakultou stavební ČVUT nám i nadále zajistil prostory pro zasedání 
předsednictva. Od nového roku zde máme i poštovní adresu a s úpravou stanov a přeregistrací zde 
budeme mít i nové sídlo. Dobré vztahy s Ministerstvem pro místní rozvoj se potvrdily i osobní návštěvou 
našich zástupců u nově zvolené Ministryně pro místní rozvoj paní Věry Jourové a vyústily i v opětovné 
převzetí záštity nad naší konferencí. 
 
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 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. Některé jsme ale museli pro 
neplnění základních povinností člena vyloučit.  
 
Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2013:   
Na výročním shromáždění členů ve Znojmě byly stanoveny následující úkoly: 
 

a) uspořádat minimálně  2 konference  
b) uspořádat workshop na téma „Pojmy urbanistické koncepce“ 
c) uspořádat studijní cestu na r. 2015 - Zakarpatská Ukrajina. 
d) iniciovat plné členství AUÚP v SIA 

 
dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR, 
1. Radě AUÚP připravit návrh na hospodaření s kumulovaným přebytkem finančních 

prostředků 
2. zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP  
3. připravit návrh na ocenění národního kola soutěže AUÚP  a návrh ocenění realizace 

v oboru veřejný prostor 

 



ad a) uspořádat minimálně  2 konference 

 
Rada Asociace začala pracovat na přípravě dalšího semináře již na svém zasedání v listopadu 
loňského roku ve Znojmě, kde stanovila předběžné téma konference „Městský architekt“. Jako místo 
konání bylo vytipováno několik lokalit k dalšímu ověření. Jednalo se o Cheb, Plzeň a Litoměřice. Po 
prověření jednotlivých míst byly do dalšího výběru zařazeny již jenom Cheb a Litoměřice. Na dalším 
zasedání Rady byl definitivně vybrán Cheb a téma bylo rozšířeno o Uplatňování urbanistické koncepce 
a územních plánů prostřednictvím městských architektů. Pracovní skupina pro přípravu konference byla 
zvolena ve složení: J. Kaválková, V. Poláčková, M. Košař a P. Koubek. Termín byl stanoven na 10. 
a 11. dubna. V další etapě prací byla přípravná skupina rozšířena o M Körnera a V Zunu, program byl 
doplněn o strategické plánování. Při návštěvě místa byla patrná velká vstřícnost od samosprávy města 
a byly domluveny organizační náležitosti. Konference se uskutečnila pod záštitou MMR, SMO, ČKA 
a města Chebu, zařazena byla do programu celoživotního vzdělávání ČKA. V programu zazněly 
příspěvky ze zahraničí, zvolena byla opět forma panelové diskuse, jako integrální součásti konference. 
Na dubnovém zasedání Rady byla zahájena příprava podzimního semináře s pracovním tématem 
„Regulační plány, územní studie a jejich zadávání“. Protože součástí této konference bude i volební 
shromáždění členů, bylo za místo konání vybráno město Praha. Do přípravné skupiny byli jmenováni: 
V. Řezáč, P. Durdík, J. Haluza, V. Mackovič a M. Košař. Předběžný termín byl stanoven na 9. - 10. 
října. Protože na tento termín byly následně vyhlášeny volby, došlo k posunu o 14 dní na 23. – 24. 10. 
Pro místo konání byla vybrána Masarykova kolej. Název byl upřesněn na „Hledání plánu pro město, 
regulační plán, či územní studie“ Formát konference zůstal nezměněn jako kombinovaný 
s přednáškami a panelovou diskusí. Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byly dohodnuty 
i zahraniční příspěvky. O záštitu nad konferencí bylo požádáno na MMR, SMO, ČKA, ČVUT. Jak se 
konference povedla, posoudíme společně v říjnu. 

 
ad b) uspořádat workshop na téma „Pojmy urbanistické koncepce“ 

 
Další interní workshop Asociace se uskutečnil 31. 1. 2014 na fakultě stavební ČVUT. Tématem setkání 
byla Urbanistická koncepce a kompozice. Bylo přihlášeno 43 účastníků, ze kterých se nakonec 
zúčastnilo 35, osm s aktivním příspěvkem, který sloužil jako podklad pro diskusi. Hlavním materiálem 
byl dokument zpracovaný Asociací na konci roku 2013 pro MMR.  
 
 
ad c) uspořádat studijní cestu na r. 2015 - Zakarpatská Ukrajina 
 
V roce 2014 proběhla již dříve odsouhlasená studijní cesta do Maroka. Odbornou část a místní kontakty 
zajistil V Řezáč, organizační část zajistil jako už tradičně T. Sklenář prostřednictvím cestovní kanceláře. 
Další připravovaná studijní cesta, podle usnesení shromáždění členů, byla připravována na 
Zakarpatskou Ukrajinu. Vzhledem k politické situaci a eskalaci konfliktu na Ukrajině bylo od tohoto 
záměru upuštěno a bylo diskutováno náhradní řešení. Po diskusi vyplynuly dvě varianty: delší a kratší 
cesta (Andalusie a Londýn) Po průzkumu mezi členy bylo odsouhlaseno, že je zájem spíše o kratší 
a cenově dostupnější cesty. Pro rok 2015 byla zvolena varianta cesty do Londýna. V současnosti její 
příprava vrcholí a v nejbližších dnech bude vypsána pro přihlášení zájemců. 
 
 
ad d) iniciovat plné členství AUÚP v SIA 
 
Podle pokynů usnesení shromáždění členů byla vyvinuta iniciativa o vstup do Rady výstavby SIA jako 
plnohodnotný člen. Tento úkol se podařilo naplnit v letních měsících a AUÚP je v současné době již 
jejím členem. 



ad 1) Radě AUÚP připravit návrh na hospodaření s kumulovaným přebytkem finančních prostředků 

 
Finanční přebytek je zcela nepochybně rezervním fondem, který nám slouží pro případ, že bychom se 
v některém roce dostali do ztráty, pokud se nenaplní naše rozpočtové předpoklady. Tuto kompenzační 
roli nelze ani do budoucnosti pominout. Přesto je ale možné část peněžní hotovosti uvolnit pro některé 
aktivity, které vyžadují úsilí našich členů a byly zatím konány dobrovolně bez nároku na honorář. V této 
věci zatím došlo k rozhodnutí o financování jednotlivých příspěvků uplatněných jako přednášky na 
našich konferencích, s tím, že budou proplaceny v případě předání příspěvku do sborníku. Jedná se 
o částku 2000.- Kč na příspěvek. Dále jsme se rozhodli zatraktivnit soutěž o cenu Asociace, viz níže. 
Možné je také honorovat vyzvané články do aktualit nebo jiných tiskovin, které budou sloužit pro 
propagaci naší asociace. Obecně je téma tak závažné, že dalšími náměty na jeho řešení by se měla 
zabývat nově vzešlá Rada po volbách, které nás čekají. 
 
 
ad 2) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP 

 

Viz zpráva o zahraničních aktivitách V. Řezáče.  
 
 
ad 3) připravit návrh na ocenění národního kola soutěže AUÚP a návrh ocenění realizace v oboru veřejný 

prostor 
 
Tento úkol dohromady spojil dvě aktivity. Jedna se týká přímo naší činnosti, druhá míří do spolupráce 
s ABF. Pro ocenění národního kola Asociace jsme se rozhodli uvolnit z našich rezervních prostředků 
částku na ceny ve výši 10, 5 a 3 tisíce korun za první, druhé a třetí místo, pokud budou v rámci soutěže 
uděleny. Návrh na ocenění realizace v oboru veřejný prostor je řešen ve spolupráci s Nadací ABF 
v rámci Stavby roku, kde se podařilo pro takto vypsanou kategorii dohodnout společnou cenu AUÚP 
a MMR, která bude předávána v rámci nominačního večera soutěže. Zároveň byla vypsána cena pro 
nejlepší urbanistický projekt. Obě kategorie byly již letos vypsány, obeslány a oceněny. 
 
 
Další aktivity a činnosti AUÚP 
 
             Soutěž o cenu Asociace -  letošní ročník soutěže je vyhlášen, uzávěrka přihlášení prací je 
stanovena na 30.10.2014. 
               Archweek – již tradičně se naše Asociace aktivně zapojila do přípravy Archweeku. V loňském 
ročníku, který byl věnován problematice architektonického dědictví a současné architektuře, jsme ještě 
v listopadu uspořádali kulatý stůl v Senátu ČR na téma veřejný prostor. Kulatý stůl byl tentokrát 
navštíven senátory a zástupci samospráv a sklidil příznivý ohlas. Za AUÚP se zúčastnili Durdík, 
Slanina, Vávra a Ruschková. V současném ročníku jsme se zapojili přípravou přednášky Prof. Urlicha 
„Zrození metropole“, která proběhla 25.9.2014 v prostorách Gočárova sálu FA ČVUT a výstavou 
vítězných projektů studentské soutěže a soutěže o cenu asociace. 
          Přednášky pro starosty – Během listopadu, prosince a prvního čtvrtletí tohoto roku jsme se 
zúčastnili seminářů setkání se starosty jednotlivých krajů s přednáškou na téma územní plány po novele 
stavebního zákona. Naše příspěvky byly přijímány s velkým zájmem a vyvolali i následné diskuse. 
 Práce pro MMR – V závěru roku jsme připravili pro MMR několik dokumentů, které se týkaly 
obsahu urbanistické koncepce v ÚPn, politiky stavební kultury a obsahu jevů v ÚAP. 
 Vydávání Aktualit: V roce 2013 se ujala přípravy vydávání našich aktualit paní Blatová z UUR, 
která s námi bude i nadále 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 a SIA 
- 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. Podařilo se nám zapojit Asociaci do Stavby roku 
s udělením společné ceny s MMR pro realizaci veřejného prostoru a ceny za urbanistický projekt. 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, za jejich 

čtyřleté působení v orgánech naší asociace, 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 nově zvolená Rada nastavila takový směr fungování naší organizace, který 
nám přinese nejen profesní růst, ale přispěje k dalšímu rozvoji našeho oboru tak, aby nebyl vnímán jako 
obtěžující byrokracie, která brzdí rozvoj území, ale jako odvětví, které přispívá ke kultivaci prostředí 
okolo nás a činí náš život spokojenějším a příjemnějším.  

 
 
 
 
 
V Praze 27.9.2014      Petr Durdík 

 


