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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé 

členky a členové Asociace pro urbanismus 

a územní plánování ČR,

naše občanské sdružení se v  roce 2015 

dožilo dvaceti pěti let existence. Z  po-

hledu člověka by se dalo říci, že dospělo 

do  nejlepšího a  nejproduktivnějšího věku. 

Z pohledu trvání dobrovolného seskupení 

odborníků, kteří se scházejí proto, aby dis-

kutovali o  odborných otázkách ve  svém 

volnu a věnovali svůj zajisté vzácný čas roz-

voji profese, se jedná o věk více než dospělý. A při pohledu zpět je neuvěřitelné, 

co jsme za těch dvacet pět let všechno stihli.

Teprve po přečtení připraveného textu pro tuto publikaci jsem si uvědomil, jaký 

kus práce za  námi zůstává. Kolik velice zajímavých konferencí jsme připravili 

a jejich obsah prostřednictvím sborníků přiblížili našim dalším kolegům, kterým 

pracovní vytíženost nedovolila s námi strávit čas v místě jejich konání. Kolik zají-

mavých míst jsme při jejich uspořádání navštívili. Jak široké spektrum zahranič-

ních příkladů jsme poznali při studijních cestách s odborným programem, který 

nám zprostředkovali naši zahraniční kolegové. 
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Důležité je také to, že kromě odborného růstu a nových poznatků v oboru jsme 

se při společenských akcích, souvisejících s naší činností, také vzájemně blíže 

poznali a navázali mnoho nových přátelství. 

Do roku 2016 vstupujeme se změnou v názvu. Již nebudeme občanským sdru-

žením, ale zájmovým spolkem. Připojíme tak ke svému názvu ještě dovětek: z. s. 

Naši činnost to samozřejmě neovlivní, je to jen kosmetická změna v názvu naší 

organizace. Je však symbolické, že se stala právě v době, kdy se uzavírá čtvrt 

století naší existence. A já si přeji, aby ta další čtvrtka století, která se před námi 

otevírá, byla úspěšná a aby nám přinesla dobré chvíle v oboru, který je nám 

blízký a jehož rozvoji jsme zasvětili svůj nejen pracovní čas. 

doc. Ing. arch. Petr Durdík

předseda AUÚP ČR
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vám jménem Evropské 

rady urbanistů (ECTP) pogratuloval k  25. 

výročí činnosti Asociace pro urbanismus 

a  územní plánování České republiky. Vím, 

že práce urbanistů má ve Vaší zemi dlouhou 

tradici, určitě mnohem delší než činnost Va-

šeho mladého spolku. Slavíte v době, kdy si 

ECTP symbolicky připomíná „100 let územ-

ního plánování v Evropě“. Právě tehdy zača-

ly vznikat první spolky urbanistů jako výraz 

potřeby sdílet nebo konfrontovat názory na stavbu měst. Využijme proto výročí 

k  tomu, abychom obeznámili s  naší prací širokou veřejnost. Rekapitulace toho, 

jak se evropská města a  jejich plánování proměnily za  posledních sto let, není 

důvodem k nostalgii. Je to spíš příležitost k tomu, abychom veřejnosti sdělili, že 

plánování je dnes potřeba více než kdy předtím.

Učiníme-li srovnání podmínek, které vládly na počátku 20. století, s těmi, kte-

ré jsou na počátku 21. století, tak odhalíme určitou podobnost. Tehdy dopad 

průmyslové revoluce způsobil, že růst měst již nemohl být ponechán svému 

osudu. Naopak vznikla potřeba profesionálního plánování. Dnes jsou to klima-

tické změny, růst životní úrovně, zrychlující se provázanost trhů na celé planetě 

– města jsou jak motory těchto změn, tak jejich objekty, přicházejícími s novými 
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výzvami naší profese. Sociální a ekonomické důsledky procesů odehrávajících 

se právě nyní v Evropě nás konfrontují s potřebou navrhovat a budovat městské 

prostředí udržitelné v pravém smyslu slova.

AUÚP ČR patří do rodiny stabilních členů ECTP s množstvím profesních aktivit, 

za což Vám upřímně děkuji. Věřím, že se mi i s Vaší pomocí podaří přispět k po-

sílení kontaktů mezi urbanisty v Evropě, což jsem si předsevzal jako svůj hlavní 

úkol pro nadcházející volební období.

Přeji Vám proto hodně dalších úspěchů ve Vaší inspirativní práci!

S úctou

prof. Joris Scheers

prezident ECTP
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Ohlédnutí – 25 let Asociace

Založení Asociace

Naše dobrovolné sdružení odborníků zabývajících se urbanismem a územním 

plánováním se začalo formovat na počátku roku 1990. První schůze přípravné-

ho výboru se konala dne 5. 2. 1990 (viz Aktuality č. 74). Na duben tohoto roku 

byla připravena ustavující konference Asociace pro urbanismus a územní plá-

nování. Na této konferenci byly schváleny stanovy AUÚP, tajnou volbou zvolena 

sedmnáctičlenná rada Asociace a tříčlenná kontrolní komise. 

Do rady byli zvoleni: Bedřich Falta, Jaroslav Horký, Jaroslav Josífek, Milan Körner, 

Antonín Kottnauer, Václav Mencl, Richard Mundil, Karel Nettwall, Václav Poštol-

ka, Miroslav Řihošek, Karel Stránský, Jan Suchý, Jaroslav Svatoň, Miroslav Tůma, 

Miroslav Ulmann, Ladislav Venyš a Lumír Zenkl. 

Do kontrolní komise byli zvoleni: Miloš Červený, Jaroslav Daněk, Jan Koutný. 

Začátkem května (8. 5. 1990) se uskutečnilo první zasedání rady Asociace, na kte-

rém byl zvolen prvním předsedou Karel Nettwall, místopředsedy Milan Körner 

a Václav Mencl. Dále rada jmenovala tajemníkem AUÚP Petra Starčeviče. Sekreta-

riát se usídlil v Praze, Letenské ulici 5/120. K zajímavostem patří v té době vysoký 

počet registrovaných zájemců o členství (545 členů) a výše členských příspěvků 

přijatá na ustavující konferenci (150 Kč).

První stanovy AUÚP byly Ministerstvem vnitra zaregistrovány dne 28. 5. 1990. 

Následně bylo vydáno první číslo Aktualit. 

V prosinci 1990 byl vydán první seznam řádných členů Asociace (Aktuality č. 5), 

tedy těch, kteří podali přihlášku, zaplatili vstupní poplatek (zápisné) a členské 

příspěvky. Tento seznam byl později upřesněn a  doplněn (viz Aktuality č. 6). 
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Na konci roku 1990 měla Asociace celkem 220 řádných členů, přičemž 96 členů 

bylo z Prahy, 55 členů z Čech, 69 členů z Moravy a 1 člen byl ze Slovenska.

Orgány Asociace, tedy především rada složená ze zástupců všech regionů, pra-

covaly velice intenzivně. Usilovaly o navázání spolupráce s ostatními odborně 

blízkými spolky, ministerstvy, vysokými školami, sdělovacími prostředky a  od-

bornými institucemi v zahraničí. Za první rok činnosti se rada sešla dvanáctkrát 

a  na  květen 1991 připravila 1. shromáždění členů Asociace (výroční), které se 

uskutečnilo dne 28. 5. 1991 v Martinickém paláci v Praze. Tak byla, podle mého 

názoru úspěšně, odstartována činnost našeho občanského sdružení, která stá-

le pramení hlavně ze zájmu členů poskytovat a  přijímat zkušenosti a  znalosti 

z oboru, a podílet se tak na rozvíjení hodnot prostředí v lidských sídlech a krajině. 

Formování Asociace a její činnosti (1991–1999)

V  letech 1991–1993, tedy v  prvním tříletém volebním období, spočívala tíha 

činnosti Asociace především na jednotlivých členech rady. Činnost Asociace se 

postupně rozšiřovala a začala se projevovat potřeba větší operativnosti jedná-

ní orgánů Asociace a potřeba zvýšení aktivity členů. Na druhou stranu byl za-

znamenán pokles účasti řádných členů na pravidelných ročních jednodenních 

shromážděních členů. Na tento nepříznivý trend reagovalo shromáždění členů 

Asociace, které se uskutečnilo opět v Martinickém paláci v Praze v červnu 1993 

za účasti pouhých 59 ze 175 řádných členů. Byla zvolena nová rada Asociace 

a bylo rozhodnuto o vytvoření nového operativního orgánu. K tomu byla ne-

zbytná úprava stanov tak, aby stanovy obsahovaly sedmičlenné předsednictvo 

Asociace, které bude volit rada ze svých členů. 

Po provedené úpravě stanov Asociace a  jejich registraci zvolila rada na svém 

zasedání dne 21. 9. 1993 předsedu Asociace, dva místopředsedy a čtyři členy 

předsednictva. Předsedou byl zvolen Petr Starčevič, místopředsedy Karel Nett-

wall a Jaroslav Josífek. Členy předsednictva se stali Miroslav Baše, Milan Körner, 
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Jan Mužík a Tomáš Sklenář. Funkcí tajemníka byl pověřen Zdeněk Černý. V tom-

to období se přesunul sekretariát Asociace z Letenské do Radlické ulice v Praze 5 

(Aktuality č. 23).

V období 1993–1995 se orgány Asociace věnovaly především novele staveb-

ního zákona a obsahové přípravě odborných akcí pořádaných především pro 

členy Asociace. O vážném poklesu zájmu podílet se na činnosti Asociace svěd-

čí nutnost přeložit svolané shromáždění členů z  června na  září 1994 a  spojit 

ho s 30. kongresem ISoCaRP. Také tohoto shromáždění se zúčastnilo jenom 45 

členů Asociace z celkového počtu cca 260 registrovaných (Aktuality č. 28). Za-

měření činnosti Asociace v tomto období vystihuje „Malá rekapitulace I.“ Petra 

Starčeviče, publikovaná v  Aktualitách č. 29. Hlavním úkolem vedení Asocia-

ce proto bylo zvýšit zájem členů o činnost v Asociaci, a tím také zlepšit účast 

na důležitých jednáních, zejména pak na shromážděních členů. Tomu měly při-

spět konference a semináře pořádané Asociací, tematicky zaměřené na aktuální 

problémy týkající se urbanistické tvorby a územně plánovací činnosti. Dále také 

dobře připravený program a přitažlivé místo konání.

První dvoudenní odbornou akci s nosným tématem „Suburbanizace“ připravilo 

předsednictvo na dny 6.–7. 10. 1995 do Čelákovic. V rámci tohoto semináře se 

také konalo volební shromáždění členů. Nedostatečná účast členů ale vyústila 

v potřebu upravit stanovy tak, aby umožňovaly korespondenční volby a hlaso-

vání. Úprava byla přijata, stejně jako bylo přijato zvýšení členských příspěvků 

na 500 Kč. Složení nově zvolené rady a kontrolní komise se tak poněkud zdrželo. 

Korespondenční volby byly dokončeny až na počátku roku 1996 (Aktuality č. 32).

Nově zvolená rada se sešla dne 18. 4. 1996 a zvolila předsedou Asociace Milana 

Körnera, místopředsedy Jana Mužíka a Karla Nettwalla (Aktuality č. 33). 

V říjnu 1996 se uskutečnila druhá odborná akce pořádaná Asociací, jejíž součástí 

bylo další shromáždění členů Asociace. Jednalo se o dvoudenní seminář na téma 

„Proměny městských center“. Seminář se konal opět v Čelákovicích. Přednesené 
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příspěvky byly sestaveny do jednoho z prvních sborníků, který Asociace vydala 

s podporou Ministerstva pro místní rozvoj.

V letech 1996 až 1998 připravila Asociace mezinárodní urbanistická sympozia 

v Ostravě a v Praze. Sympozia nazvaná „Město a region na prahu 3. tisíciletí“ byla 

součástí výstav FOR ARCH a byla připravována ve spolupráci s ABF – Nadací pro 

rozvoj architektury a stavitelství. Z pražského sympozia vydala redakce časopisu 

Fórum architektury a stavitelství s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 

Útvarem rozvoje hl. města Prahy a Asociace pro urbanismus a územní plánová-

ní sborník přednesených příspěvků.

Shromáždění členů Asociace pak bylo svoláno na sobotu 24. 4. 1998 a nava-

zovalo na seminář k tématu „Výstavba nákupních center v ČR“. Uskutečnilo se 

v prostorách hotelu Labe v Pardubicích. Shromáždění doprovázela opět nízká 

účast řádných členů. To znemožnilo nejen schválit usnesení, ale také uskutečnit 

volbu členů rady. Na shromáždění však byly formulovány dva hlavní úkoly pro 

stávající vedení Asociace: 

–  připravit aktualizaci stanov v návaznosti na aktuální legislativu, 

–  připravit přijetí Asociace do Evropské rady urbanistů.

Přípravu aktualizovaných stanov garantoval Karel Nettwall. S pomocí A. Klimeše 

se podařilo stanovy připravit do června 1998 a jejich znění zveřejnit v Aktuali-

tách č. 40, které vyšly v červnu 1998. Přijatá úprava stanov umožnila korespon-

denční hlasování a korespondenční volbu členů rady na čtyřleté funkční obdo-

bí. Výsledky hlasování potvrdila volební komise dne 26. 6. 1998. 

Nově zvolená rada se pak sešla 22. 9. 1998. Předsedou Asociace zvolila Jana 

Mužíka a místopředsedy Milana Košaře a Tomáše Sklenáře. Členy předsednictva 

byli zvoleni Milan Körner, Vlasta Poláčková, Vladimír Klajmon a Vít Řezáč. Členy 

kontrolní komise byli zvoleni Zdeněk Černý, Leopold Pšenčík a Karel Beránek. 

Na místo tajemnice se podařilo získat Zuzanu Hrochovou.
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Začátkem roku 1999 projednalo vedení Asociace žádost a nezbytné podklady 

pro přijetí našeho sdružení za člena Evropské rady urbanistů (ECTP – European 

Council of Town Planners), která byla založena v roce1985. Přípravu žádosti inici-

oval a většinu podkladů připravil Jan Slanina. Především jeho zásluhou je, že se 

Asociace pro urbanismus a územní plánování stala koncem roku 1999 členem 

ECTP. Do aktualizovaných stanov Asociace, které byly Ministerstvem vnitra ČR 

v tomto roce zaregistrovány, se tak dostal nový název – Asociace pro urbanis-

mus a územní plánování ČR. Dále byl upřesněn volební řád a byla také změně-

na adresa Asociace – Praha 2, Perucká 44.

Podrobněji je činnost Asociace, od jejího založení až do roku 1999, zaznamená-

na v Aktualitách č. 1–42, které jsou uloženy na webových stránkách Asociace.

Od začátku roku 1999 má Asociace také své logo, které vybralo předsednictvo 

ze čtrnácti návrhů různých autorů. Autorem vybraného loga je Milan Košař. 

Asociace na počátku 21. století

Na  počátku tohoto období se pozice Asociace a  její hlavní činnosti ustálily. 

V roce 2002 bylo potvrzeno řádné členství v Evropské radě urbanistů a v roce 

2004 jsme byli ECTP pověřeni uspořádáním mezinárodní konference „Proměny 

středoevropského prostoru“, která se uskutečnila v  Rytířském sále Senátu ČR. 

Součástí programu konference bylo zasedání členů ECTP a  vyhlášení výsled-

ků mezinárodní soutěže urbanistických prací delegovaných členských zemí. 

Od přijetí Asociace do ECTP se naši zástupci dvakrát ročně účastní jednání Ev-

ropské rady urbanistů, které se koná vždy v  jedné z členských zemí. Od roku 

2014 je Asociace členem Rady výstavby SIA. 
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Ustálila se i  činnost předsednictva, které postupně naplňuje úkoly vycházející 

z výsledků diskuse na shromáždění členů Asociace, které se koná pravidelně jed-

nou ročně v návaznosti na odborný program podzimní konference. Cíle a úkoly 

zakotvené v usnesení z těchto shromáždění konkretizuje a upřesňuje rada Aso-

ciace, která se schází pravidelně třikrát ročně. Výkonným orgánem je předsed-

nictvo a jím příležitostně ustanovené pracovní skupiny. Při naplňování úkolů se 

předsednictvo opírá také o řadu aktivních členů Asociace ze všech regionů ČR.

Počet řádných členů se v tomto období také stabilizoval. Asociace má stále ko-

lem 240 řádných členů s  tendencí mírného růstu. Asociace se také stále těší 

z narůstající přízně odborníků, ale i ostatních pracovníků působících v oblas-

tech urbanismu a územního plánování, zejména pak ve veřejné správě. Svědčí 

o tom především účast na konferencích pořádaných Asociací. Z celkového po-

čtu účastníků tvoří řádní členové přibližně jednu třetinu.

Orgány Asociace

Shromáždění členů Asociace stanoví pro každý rok hlavní směry činnosti a úko-

ly pro radu, případně i předsednictvo Asociace.

Rada Asociace má 15 členů, kteří jsou zvoleni shromážděním členů na čtyřle-

té období. Rada volí sedm členů předsednictva, předsedu a dva místopředse-

dy. Schází se třikrát až čtyřikrát ročně, rozhoduje o pořádání konkrétních akcí 

a upřesňuje úkoly pro předsednictvo. 

Členy rady byli: 

Milan Körner, Miroslav Tůma, Jelena Zemánková, Vlasta Poláčková, Hana Drdo-

vá, Bedřich Falta, Vladimír Klajmon, Jan Slanina, Jaroslav Haluza, Vladimír Souke-

ník, Alena Hořejší, Ivan Vorel. 

Současné složení rady Asociace: 

Petr Durdík, Petr Vávra, Vít Řezáč, Jan Mužík, Tomáš Sklenář, Milan Košař, Petr 

Gajdušek, Jana Kaválková, Filip Novosád, Vladimír Mackovič, Jana Janíková, Iveta 

Laštůvková, Romana Vačkářová, Pavel Koubek, Václav Jetel. 
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Předsednictvo Asociace má sedm členů a schází se pravidelně, minimálně jed-

nou měsíčně. Operativně vyřizuje aktuální potřeby, řídí přípravu pravidelných 

odborných akcí, studijních a poznávacích cest a zajišťuje konzultační, expertní 

a posuzovatelskou činnost. 

Současné složení předsednictva: 

Petr Durdík, Petr Vávra, Vít Řezáč, Jan Mužík, Tomáš Sklenář, Pavel Koubek, Vla-

dimír Mackovič. 

Jednání předsednictva se pravidelně účastní člen kontrolní komise, tajemnice 

Asociace Zuzana Hrochová, v posledních letech příležitostně také Ivana Dubná 

a někteří další členové Asociace. 

Kontrolní komise je tříčlenná. Jeden člen se pravidelně zúčastňuje jednání 

předsednictva i  rady. O provedené kontrole činnosti podává zprávu na shro-

máždění členů. 

Současné složení kontrolní komise: 

Zdeněk Černý, Vlasta Poláčková, Alena Hořejší.

Tajemnicí, která zajišťuje hospodaření, administrativní a  organizační činnost 

Asociace, tedy vlastně její existenci, je pohotová, pečlivá a  zodpovědná Zu-

zana Hrochová. S  ohledem na  stále rostoucí zájem o  konference, semináře 

a workshopy pořádané Asociací, a tím i na narůstající objem organizačních pra-

cí, bylo nezbytné pokrýt tyto činnosti profesionální pomocí. To od roku 2009 

úspěšně vykonává, formou dohody o pracovní činnosti, Ivana Dubná.

Prostory a zázemí pro jednání předsednictva poskytoval v letech 1999 až 2006 

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Pak se této role ujala Ka-

tedra urbanismu a územního plánování Stavební fakulty ČVUT v Praze. Účast 

na jednáních i aktivita členů předsednictva je stále téměř stoprocentní.

Od počátku roku 2000 má Asociace své internetové stránky www.urbanismus.cz. 

Na jejich vzniku se podíleli Zdeněk Černý a Vít Řezáč.
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V období od shromáždění členů Asociace v listopadu 2002 v Praze, Masarykově 

koleji ČVUT, a volebního shromáždění v září 2006 v Pardubicích, v prostorách 

pardubické univerzity a pardubického zámku, došlo ve složení orgánů Asociace 

pouze k drobným změnám. Předsedou byl Jan Mužík, místopředsedy Vít Řezáč, 

Milan Körner, kterého v roce 2006 vystřídala Vlasta Poláčková. Členy předsed-

nictva byli Milan Košař, Tomáš Sklenář a Miroslav Tůma. V roce 2006 byl zvolen 

členem předsednictva Petr Vávra, který tak vystřídal Milana Körnera. 

Rada Asociace se scházela v tomto složení: Petr Durdík, Petr Gajdušek, Jaroslav 

Haluza, Vladimír Klajmon, Milan Körner, Milan Košař, Pavel Koubek, Jan Mužík, 

Vlasta Poláčková, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Jan Slanina, Miroslav Tůma, Petr Vávra 

a Jelena Zemánková. V roce 2006 byly do předsednictva zvoleny Alena Hořejší 

a Jana Kaválková, které vystřídaly Jana Slaninu a Vladimíra Klajmona. Členy kon-

trolní komise byli Zdeněk Černý, Leopold Pšenčík a Vladimír Mackovič.

Další volební shromáždění členů Asociace se uskutečnilo v říjnu 2010 v Praze, 

v prostředí trojského zámku a vinice sv. Kláry. 

Nově zvolená rada ve složení: Vít Řezáč, Milan Košař, Jan Mužík, Vlasta Poláčková, 

Petr Durdík, Petr Vávra, Tomáš Sklenář, Jana Kanálková, Jaroslav Haluza, Vladimír 

Mackovič, Alena Hořejší, Filip Novosád, Petr Gajdušek, Pavel Koubek a Ivan Vo-

rel zvolila předsedou Asociace Petra Durdíka, místopředsedy Vlastu Poláčkovou 

a Víta Řezáče, dále členy předsednictva: Petra Vávru, Tomáše Sklenáře, Jana Mu-

žíka a Milana Košaře. Členy kontrolní komise byli zvoleni: Zdeněk Černý, Karel 

Beránek a Leopold Pšenčík.

Dvacetiletému výročí vzniku Asociace pro urbanismus a  územní plánování 

je věnována větší část Aktualit č. 83. Jsou zde publikovány některé z dokladů 

zachycujících založení naší dobrovolné organizace architektů, urbanistů, histo-

riků, sociologů, geografů, ekonomů, právníků a techniků činných v oblastech 

urbanismu a územního plánování. Mimo kopie prvních Aktualit je zde několik 

článků, které se vztahují k  tomuto jubileu, jako například článek Jana Slaniny 

„Dvacet let Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a nové formy ur-
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banismu a územního plánování“, dále článek Martina Říhy „Jak si představuji bu-

doucí směřování AUÚP ČR“, článek Jiřího Plose „Co dál s územním pánováním 

– naděje a skutečnost“ a také článek Willyho Hány „K výročí Asociace s výzvou 

ke změně orientace“.

Z mého pohledu bylo nejvhodnější a nejpříjemnější oslavou 20. výročí založení 

AUÚP ČR setkání členů a příznivců Asociace v překrásném prostředí trojského 

zámku a vinice sv. Kláry, navíc nad nádherným tématem „Zeleň ve městě – měs-

to v zeleni“.

Zatím poslední volební shromáždění členů se uskutečnilo v říjnu 2014 v Praze, 

v Masarykově koleji ČVUT. Volby přinesly nové složení orgánů Asociace na ob-

dobí 2014–2018. 

Do rady byli zvoleni: Petr Durdík, Petr Gajdušek, Jana Janíková, Václav Jetel, Jana 

Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Iveta Laštůvková, Vladimír Mackovič, Jan 

Mužík, Filip Novosad, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Romana Vačkářová a Petr Vávra. 

Rada zvolila předsedou Asociace Petra Durdíka, místopředsedy Víta Řezáče 

a Petra Vávru, dalšími členy předsednictva Pavla Koubka, Vladimíra Mackoviče, 

Jana Mužíka Tomáše Sklenáře. 

Členy kontrolní komise byli zvoleni: Zdeněk Černý, Vlasta Poláčková a Alena Hořejší. 

Tajemnicí Asociace je stále pečlivá a přesná Zuzana Hrochová.

Asociace připravuje a organizuje:

Pravidelné konference každý rok na jaře a na podzim vždy v jiném městě. Kon-

ference si postupně získaly oblibu nejen svým tematickým zaměřením a kvalitou 

programu, ale také svou společenskou úrovní a  možností neformálních setká-

ní odborníků z  různých pracovišť a  regionů ČR. K  oblíbeným akcím patří také 

od roku 2011 obsahově podrobněji pojaté workshopy připravované ve spoluprá-

ci s Katedrou urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výběr tématu odborných akcí projednává rada stejně jako výběr města, kde se 

akce uskuteční. Jedním z významných cílů konferencí a seminářů je šířit výsled-
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ky odborné činnosti na celém území ČR a současně seznamovat účastníky s lo-

kálními jedinečnostmi. Proto jsou vždy součástí programu informace o přísluš-

ném městě, regionu i kraji a exkurze připravené příslušným městem. Z tohoto 

důvodu se na přípravě těchto akcí vždy podílejí zástupci veřejné správy včetně 

pracovníků Odboru územního plánování MMR. V posledních letech jsou tyto 

akce součástí celoživotního vzdělávání.

Přehled konferencí, seminářů a workshopů 

uspořádaných Asociací

1999 –  Olomouc: 3. mezinárodní urbanistické sympozium „Město a region na 

prahu 3. tisíciletí“ (duben 1999), Aktuality č. 44 a sborník přednesených 

příspěvků 

    Plzeň: dvoudenní seminář „Regulační plány“ a shromáždění členů Aso-

ciace (říjen 1999), Aktuality č. 47 

2000 –  Hradec Králové: 4. dvoudenní sympozium „Město a region na prahu 3. tisí-

ciletí “ (duben 2000), Aktuality č. 50 a sborník přednesených příspěvků

    Praha: Masarykova kolej ČVUT, dvoudenní seminář „Územní plány a GIS“ 

a shromáždění členů Asociace (listopad 2000), Aktuality č. 52 a sborník 

přednesených příspěvků

2001 –  Prostějov: Národní dům, urbanistické sympozium se zahraniční účastí 

„Řízení územního rozvoje města“ a „Postavení a úloha architekta města“ 

(duben 2001), Aktuality č. 54, č. 55 a č. 56

    Kroměříž: dvoudenní seminář „Obsahový standard územních plánů 

měst a obcí“ a shromáždění členů Asociace, září 2001, Aktuality č. 56

2002 –  Litoměřice: okresní úřad, dvoudenní seminář „Transformace nevyužívaných 

území“, duben 2002, Aktuality č. 58 a sborník přednesených příspěvků; 

    Praha: Martinický palác, dvoudenní seminář „Aktuální problémy urba-

nismu a územního plánování“ a volební shromáždění členů Asociace 

(listopad 2002), Aktuality č. 59
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2003 –  Písek: kino Portyč, dvoudenní seminář „Obnova území po povodních“ 

(duben 2003), sborník přednesených příspěvků 

    Jihlava: hejtmanství Kraje Vysočina, dvoudenní konference „Územně plá-

novací dokumentace krajů“ a shromáždění členů Asociace (říjen 2003), 

Aktuality č. 63

2004 –  Krnov: kostel sv. Ducha, dvoudenní seminář „Urbanistická koncepce 

a ÚPD“ (duben 2004), Aktuality č. 64 a sborník přednesených příspěvků

    Praha: Rytířský sál Senátu ČR, dvoudenní konference „Proměny stře-

doevropského prostoru“, výroční konference Evropské rady urbanistů 

– ECTP a shromáždění členů Asociace (říjen 2004), Aktuality č. 64 a č. 65 

a sborník přednesených příspěvků

2005 –  Telč: univerzitní centrum, dvoudenní seminář „Venkov – jeho proměny 

a územní plánování“ (duben 2005), Aktuality č. 66 a č. 67 a sborník před-

nesených příspěvků

    Jičín: Valdštejnský palác, dvoudenní seminář „Venkov II – krajina a síd-

la“ a shromáždění členů Asociace (říjen 2005), Aktuality č. 68 a sborník 

přednesených příspěvků

2006 –  Zlín: kulturní institut Alternativa, dvoudenní seminář „Územní plány 

a nový stavební zákon“ (duben 2006)

    Pardubice: univerzitní konferenční centrum, dvoudenní seminář „ Pří-

prava principů a  pravidel územního plánování“ a  shromáždění členů 

Asociace (září 2006), Aktuality č. 70

2007 –  České Budějovice: epicentrum Bazilika obchodně společenského cent-

ra IGY, dvoudenní seminář „Nové nástroje územního plánování“ (březen 

2007), Aktuality č. 72 a sborník přednesených příspěvků

    Brno: hotel Santon (u  Brněnské přehrady), dvoudenní seminář „Nové 

územní plány – problematika železniční dopravy“ a shromáždění členů 

Asociace (říjen 2007), Aktuality č. 73 a sborník přednesených příspěvků

2008 –  Františkovy Lázně: Sadová kavárna, dvoudenní seminář „Veřejná pro-

stranství“ (duben 2008), Aktuality č. 75 a sborník přednesených příspěvků

    Uherské Hradiště: velký sál Reduty, dvoudenní seminář „Regulační plá-

ny“ a shromáždění členů Asociace, Aktuality č. 77
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2009 –  Beroun: Česká pojišťovna, dvoudenní seminář „Suburbanizace“ (duben 

2009), Aktuality č. 78 a sborník přednesených příspěvků

    Ostrava: hotel Imperial, dvoudenní seminář „Město, region a velké prů-

myslové zóny“ a shromáždění členů Asociace (říjen 2009), Aktuality č. 79 

a č. 80 a sborník přednesených příspěvků

2010 –  Litomyšl: Evropské školicí centrum YMCA, dvoudenní seminář „Město, 

kultura a cestovní ruch“ (duben 2010), Aktuality č. 81 a sborník předne-

sených příspěvků

    Praha – Troja: trojský zámek, dvoudenní seminář „Zeleň ve  městě – 

město v zeleni“ a volební shromáždění členů Asociace (říjen 2010), Ak-

tuality č. 83 a sborník přednesených příspěvků

2011 –  Praha: 1. jednodenní workshop v prostředí Útvaru rozvoje hl. města Pra-

hy s  tématy: 1. problémy oboru, 2. kvalita dokumentace, 3. legislativa 

(leden 2011), Aktuality č. 85

    Liberec: dvoudenní konference „Udržitelný rozvoj“ (květen 2011), Aktua-

lity č. 85

    Třebíč: dvoudenní konference „Urbanistická koncepce a změny územ-

ních plánů“ a  shromáždění členů Asociace (listopad 2011), Aktuality 

č. 87, sborník přednesených příspěvků a  představení knihy „Stavitelé 

měst“ za účasti autora knihy Jiřího Hrůzy

2012 –  Praha: 2. workshop „Standardy územně plánovací dokumentace“ se 

uskutečnil v  prostorách Fakulty stavební ČVUT v  Praze (leden 2012), 

Aktuality č. 88 

    Jindřichův Hradec: dvoudenní konference „Koncepce krajiny“ (květen 

2012), Aktuality č. 89

    Český Těšín: dvoudenní konference „Míra regulace v územních plánech 

ve středoevropském prostoru“ a shromáždění členů Asociace (listopad 

2012), Aktuality č. 90 a č. 91 a sborník přednesených příspěvků společný 

s jarní konferencí v Jindřichově Hradci

2013 –  Praha: 3. workshop „Míra regulace v územních plánech“ (leden 2013), 

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Aktuality č. 91
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    Žatec: Městské divadlo Žatec, dvoudenní konference „Vlastnická práva 

a územní plánování“ (duben 2013), Aktuality č. 92

    Znojmo: kongresový sál hotelu Dukla a Městské divadlo Znojmo, „Ve-

řejná prostranství“ a shromáždění členů Asociace a společenský večer 

v  prostorách louckého kláštera pod patronací fi rmy Znovín (listopad 

2013), Aktuality č. 93 a sborník přednesených příspěvků

2014 –  Praha: 4. workshop „Urbanistická koncepce a  kompozice v  územním 

plánu“ (leden 2014), Fakulta stavební ČVUT v Praze, Aktuality č. 93

    Cheb: kulturní centrum Svoboda, „Strategie, urbanismus a  architekt 

města“ (duben 2014), sborník přednesených příspěvků

    Praha: Masarykova kolej ČVUT, dvoudenní seminář „Hledání plánu pro 

město – regulační plán či územní studie“ a volební shromáždění členů 

Asociace (říjen 2014), Aktuality č. 95 a sborník přednesených příspěvků 

2015 –  Praha: 5. workshop „Pojmosloví – pojmy používané v ÚPD“ (leden 2015), 

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Aktuality č. 95

    Jeseník: konferenční sál lázeňského domu Priessnitz, „Veřejná infrastruk-

tura – doprava a inženýrské sítě“ (duben 2015), sborník přednesených 

příspěvků

    Lednice: multifunkční centrum v  areálu zámku, „Územní plánování 

v procesech plánování a projektování krajiny“ (září 2015), sborník před-

nesených příspěvků

Praha – Troja, konference AUÚP v roce 2010
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Praha – Troja

Exkurze jako součást programu konferencí

Dolní Vítkovice Cheb

Studijní cesty (krátké a delší) 

Asociace připravuje jednu až dvě studijní cesty ročně. Především zásluhou To-

máše Sklenáře a Víta Řezáče se vždy podaří, v  součinnosti s  řadou zahranič-

ních kolegů, připravit kvalitní program. Jenom díky perfektní přípravě, citlivému 

vedení a  z  toho plynoucího respektu se stíhají prohlídky objektů, architekto-

nických souborů, měst, krajiny a různých jedinečností. Součástí programu jsou 

také přednášky, prezentace prací zahraničních kolegů a nezbytné diskuse.

Připomenutí úspěšných studijních cest:

St. Pölten, Vídeň, Budapešť, Bratislava (20.–23. 5. 1999) odborný program zajiš-

ťoval V. Řezáč, ostatní T. Sklenář, účast byla nižší než předběžný zájem

Polsko (20.–21. 5. 2000) pro vysoké ceny za ubytování zkráceno, účastnilo se 

pouze 6 osob, doprava osobními auty, organizace T. Sklenář, V. Řezáč

Východní pobřeží USA (květen 2001) kratší a delší verze, přihlášeno 22 účastní-

ků, program a organizace T. Sklenář, V. Řezáč



23

Znojmo – Vídeň (12.–15. 10. 2001) účast 40 osob, organizace T. Sklenář, V. Řezáč, 

Aktuality č. 56

Drážďany, Berlín (21.–26. 6. 2002) účast přes 40 osob, odborný program zajišťo-

val V. Řezáč, ostatní T. Sklenář, Aktuality č. 58 

Peru a Bolívie (26. 4. – 12. 5. a 18. 5. 2003) kratší a delší verze, vedení studijní ces-

ty Olga Vilímková, organizace T. Sklenář, Aktuality č. 60 a 61, fi lmový dokument 

z cesty připravil M. Košař

Dessau (3.–5. 10. 2003) účast 40 osob, jednání rady Asociace, odborný program 

garantovaný předsednictvem, organizační zajištění T. Sklenář, Aktuality č. 61

Hamburk (25.–28. 9. 2004) účast 46 osob, návštěva montážního závodu auto-

mobilky VW v  Drážďanech, odborný program garantovaný předsednictvem, 

organizační zajištění T. Sklenář, Aktuality č. 64 a 65

Nizozemsko (29. 4. – 4. 5. 2005) účast 46 osob, odborný program zajišťoval 

V. Řezáč, ostatní T. Sklenář, Aktuality č. 67 a č. 69 

Nový Zéland a Sydney (listopad 2005) program cesty je v Aktualitách č. 65

Porýní (5.–9. 5. 2006) zajištění V. Řezáč, ostatní T. Sklenář, Aktuality č. 69

Čína (13.–27. 4. a 8. 5. 2007) kratší a delší verze, Aktuality č. 70

Od Trevíru po Ronchamp (26. 9. – 1. 10. 2007) Aktuality č. 72 a č. 74

Okružní cesta po Irsku (1.–11. 5. 2008) týden plný čtyřlístků, Aktuality č. 76 

Slovinsko a Terst (6.–10. 5. 2009) neopakovatelný Damjan Prelovšek, Aktuality č. 78

Jižní Amerika (23. 10. – 11. 11. 2009) letem nad Jižní Amerikou, Aktuality č. 80 

Jižní Francie – Španělsko (30. 4.–16. 5. 2010) pouze krátká informace v Aktua-

litách č. 81

Pobaltí (14.–21. 5. 2011) vzpomínka na studijní cestu AUÚP do Pobaltí – Vlasta 

Poláčková, Aktuality č. 87

Safari Keňa a Tanzanie + Zanzibar (26. 5. – 12. 6. 2012) Aktuality č. 86

Švýcarsko (8.–16. 9. 2012) Aktuality č. 87, poznámky ze studijní cesty do Švýcarska 

(V. Poláčková a P. Durdík) Aktuality č. 90 a Švýcarsko aneb jak jsme pokořili Eiger 

(V. Řezáč) Aktuality č. 92

Portugalsko (2013)

Maroko (2014)

Londýn (4.–10. 5. 2015) Studijní cesta AUÚP, Alena Hořejší, Aktuality č. 96
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Posuzovatelská a expertní činnost

Garantem posudků je Asociace. Tým zpracovatelů sestavuje řádný člen Asocia-

ce a schvaluje ho předsednictvo. Před předáním posudku objednateli projedná 

posudek předsednictvo, případně také rada. Na  honoráře zpracovatelskému 

týmu připadá zpravidla devadesát procent z částky fakturované objednateli.

Snad první odborný posudek pod hlavičkou Asociace vypracovala pracovní 

skupina ve  složení Karel Nettwall, Jaroslav Horký, Milan Körner, Jan Mareček, 

Irsko 2008

Německo 2007 Londýn 2015
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Martin Říha a Tomáš Sklenář již v  roce 1993. Jednalo se o  posouzení variant 

vedení dálnice D5 v prostoru jižně od Plzně. 

Druhý posudek zpracoval Jan Slanina v roce 1996. Objednatelem byl Okresní 

úřad Olomouc, referát regionálního rozvoje. Jednalo se o posouzení ÚPN SÚ 

pro město Šternberk, který zpracoval Roman Koucký. V závěru Jan Slanina do-

poručil návrh územního plánu doplnit a upravit.

K dalším posudkům a textům zpracovaným Asociací patří:

1999 –  Návrh územního plánu Hradec Králové, kolektiv M. Körner, J. Slanina, V. Mackovič

2001 –  Urbanistické řešení obchodního a obytného centra Plzeň-Bory, garant J. Mužík 

2002 –  Taramo – Chrudim, posouzení návrhů řešení obchodního centra, ga-

rant J. Mužík

2004 –  Výhledová studie letiště Praha-Ruzyně, kolektiv J. Mužík, I. Vorel, P. Kotas, 

F. Medek, V. Soukeník

2007 – Pardubice, 6. změny ÚP, garant M. Körner 

  – Znojmo, posouzení změny ÚP, garanti P. Durdík a V Řezáč

  –  Plzeň-Bručná, posouzení souladu navrhované zástavby s  ÚP a  US, 

garant J. Mužík

2010 –  Oponentní posudek územní studie „Rozvojové území Brno-jih“, garant 

J. Mužík, R. Košťál, J. Štefl íček

2011 –  Posudek práce „Komplexní hodnocení krajiny a  územních podmínek 

pro sociálně-ekonomický rozvoj na příkladu Mostecka“ pro Univerzitu J. 

E. Purkyně Ústí nad Labem 

2012 – Posudek dokumentace změn ÚPO Květnice, pro obec Květnice

  –  Zpracování posudku Územně plánovací dokumentace Veselí nad Moravou,

2013 – Spolupráce při zpracování ÚPD na území ORP Žatec 

   I. část – zadání ÚP Velemyšleves 

   II. část – Zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období – ÚP Lišany

  –  Průzkum mezi členy AUÚP, týkající se sledovaných jevů z přílohy č. 1A a B 

k vyhl. č. 500/2006 Sb. pro MMR

  –  Doporučený obsah kapitoly Urbanistická koncepce (část týkající se kom-

pozičního řešení) v textové části územního plánu a  způsob vyjádření 

a zobrazení této koncepce v grafi cké části územního plánu pro MMR 
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  –  Zpracování podkladu pro zpracování návrhu Politiky rozvoje stavební 

kultury (architektury) pro MMR 

2014 –  Posouzení výsledků ideové studie „Přednádraží – brána do města“ pro 

Magistrát města Pardubice 

  –  Posouzení souladu dokumentace k územnímu rozhodnutí o umístění 

stavby obytného souboru „Nad Kocandou“ s  ÚPN-SÚ Mladá Boleslav 

pro Ing. Burešovou 

  –  Zpracování odborného podkladu pro přípravu případných novel práv-

ních předpisů, zejména novelizaci vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012, tý-

kající se územně analytických podkladů pro MMR 

  –  Zpracování odborného podkladu pro přípravu standardizace výstupu 

územního plánu pro MMR 

  –  Posouzení souladu záměru stavby malé vodní elektrárny v k. ú. Věřňovi-

ce s územním plánem Dolní Lutyně pro Ing. Brabce 

  –  Studie na řešení veřejného prostoru návsi v obci Kly pro obec Kly

Soutěž O cenu Asociace

Soutěž je vyhlašována každý rok a porota hodnotí přihlášené práce vždy před shro-

mážděním členů. O soutěž, nebo chcete-li přehlídku urbanistických a územně plá-

novacích prací, zatím nebyl předpokládaný, tedy větší zájem ze strany zpracovatelů.

Vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže a předání ocenění se uskutečnilo na za-

sedání Rady v prosinci 2007. Cenu Asociace za rok 2007 obdržel návrh „Příběh 

řeky“ (autor CASUA) 

2. ročník 2008 – cena byla udělena studii rekonstrukce Vaňorného náměstí 

ve Vysokém Mýtě (autor Milan Košař)

3. ročník 2009 – oceněna byla územní studie Hostýn (autor Jan Slanina)

4. ročník 2011 – nejvyšší ocenění získala práce TEATRUM MUNDI – krajinná kom-

pozice Jaroměřsko (autor Atelier Charvát)
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5. ročník 2012 – oceněny byly dvě práce: Park Rochus – revitalizace bývalého 

vojenského cvičiště v  Uherském Hradišti (autor Pavel Šupka) a  Malé náměstí 

v Železném Brodě (autorka Jana Benešová)

6. ročník 2013 – 1. místo získal návrh obnovy historické části města Děčína – Pod-

mokly (autoři: Jana Benešová, Hana Zemanová, Daniel Matěja, Rostislav Košťál)

Vydávání Aktualit a dalších publikací

s e m i n á ř  a u ú p   o s t r a v a   8 . – 9 .  ř í j n a  2 0 0 9

Město,
region a velké
průmyslové zóny
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Vážené kolegyně a  kolegové, srdečně vás 
zveme do nádherných prostor areálu zám-
ku Lednice, kde se uskuteční podzimní kon-
ference Asociace pro urbanismus a územní 
plánování – tentokrát se zaměřením na pro-
blematiku plánování a  projektování krajiny 
ve vazbě na územně plánovací činnost. 

Místo pro konferenci bylo vybráno díky úzké 
spolupráci se Zahradnickou fakultou Men-
delovy univerzity v Brně, která v tomto roce 
stejně jako naše Asociace slaví významné 
výročí svého vzniku, a která spolu s dalšími 
veřejnými institucemi a obcí Lednice převza-
la záštitu nad celou akcí. Tato spolupráce se 
promítne i do vystoupení jednotlivých akté-
rů přednášek a panelových diskusí, do spo-
lečenského programu a  do  závěrečných 
tematických exkurzí, na kterých nás zástupci 
fakulty a obce seznámí s unikátním a inspi-
rujícím prostředím komponované krajiny 
Lednicko-valtického areálu, včetně staveb 
v ní umístěných, a se samotnou „akademic-
kou půdou“, kde bude probíhat v rámci oslav 
Festival krajinářské architektury.

Samotná konference se bude odehrávat 
v  objektu bývalých koníren, v  novém sále, 
který byl v  letech 2012 a  2013 zrekonstruo-
ván s  fi nanční pomocí Evropské unie pro-

Územní plánování v procesech plánování 
a projektování krajiny
Pozvánka na konferenci AUÚP, Lednice, Multifunkční centrum zámek Lednice, 24. a 25. 9. 2015

střednictvím Integrovaného operačního pro-
gramu (více informací na www.mczl.cz). 

Cílem konference je, kromě společenských 
setkání, otevřít diskusní fórum k  otázkám 
role, postavení a  funkce územního plánová-
ní v  procesech plánování krajiny (tj. na  kon-

cepční úrovni) a vazby územního plánu 
na procesy projektování krajiny. Ke kon-
krétnímu usměrnění diskuse by měly 
posloužit pilotní příspěvky zaměřené 
na hlavní problémy v oborech plánování 
a projektování krajiny ve vazbě na slabé 
a silné stránky, rizika a příležitosti územ-
ního plánování při řešení krajiny.

V  rámci dopoledního programu se již 
dnes můžeme těšit na vystoupení sta-
rosty obce Lednice RNDr. Libora Kabá-
ta, který přislíbil vedle tradičního sezná-
mení s  prostředím obce také pohled 
určeného zastupitele v  problematice 

zpracování a  projednání návrhu územního 
plánu Lednice, který se již několik let zpraco-
vává a  naráží na  záporná stanoviska dotče-
ných orgánů, především v oblasti památkové 
péče ve vztahu k existující KPZ Lednicko-val-
tického areálu. Ve stejném bloku nás děkan 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v  Brně (MENDELU) prof.  Robert Pokluda se-
známí s vědeckou a pedagogickou činností 
této fakulty.

Po  obědě se vedle tradičních zahraničních 
příspěvků zaměříme v  samostatném bloku 
na plánování krajiny, kde se na základě pilot-
ních příspěvků docenta Petra Kučery z Ústavu 
plánování krajiny ZF MENDELU a  vyzvaných 
praktikujících urbanistů pokusíme vyvolat 
věcnou diskusi o  koncepčním pojetí pláno-
vání krajiny v územně plánovací činnosti.

V podvečer se pak všichni členové AUÚP se-
jdou na výročním shromáždění členů a celý 

den uzavře tradiční společenský večer, ten-
tokrát v  duchu probíhající vinařské sezony 
s vůní burčáku.

Přes náročný čtvrteční den bychom se měli 
opět v  pátečním dopoledním bloku vrátit 
k problematice krajiny, a to v rovině konkrétní-
ho projektování krajiny – na pozadí pilotních 
příspěvků jak z oborů mimo územní plánová-
ní, tak přímo z praxe urbanistů a projektantů 
ÚSES a komplexních pozemkových úprav.

Páteční dopolední program doplní informace 
Ministerstva pro místní rozvoj, která se bude 
týkat operačního programu IROP. Z  něho 
bude možné v programovém období 2014–
2020 čerpat fi nanční prostředky na zpracová-
ní územní studie krajiny pro správní obvod 
obce s rozšířenou působností. 

Na závěr, jak již bylo zmíněno, jsou plánovány 
exkurze, kdy podle zájmu účastníků konfe-
rence můžeme s průvodci navštívit zámecký 
park, lázně, novou kolonádu, rozhlednu, Apo-
llonův chrám a  zahradnickou fakultu a  její 
akademickou zahradu s výstavou v rámci Fes-
tivalu krajinářské architektury.

S ohledem na stále probíhající turistickou sezo-
nu doporučujeme co nejdříve provést rezerva-
ci ubytování, které se nabízí buď v soukromých 
hotelech a  penzionech v  Lednici a  blízkém 
okolí, nebo je předběžně rezervována určitá 
kapacita ve studentských kolejích zahradnické 
fakulty. Podrobnější informace naleznete v or-
ganizačních informacích a na webu AUÚP.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi v okouz-
lující a burčákem provoněné Lednici.

Za přípravnou skupinu konference

V. Mackovič, P. Koubek, P. Lepeška a V. Jetel

Areál zámku Lednice s místem vyznačení konání konference
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V období 1998–2015 vyšla čísla 39 až 96. Jejich vydání bylo často spojeno s časově ná-

ročným urgováním příspěvků. Do č. 92 zajišťoval redakci Zdeněk Černý. Od č. 93 je re-

daktorkou Tamara Blatová. S obsahovou úrovní lze vyjádřit spokojenost, ta grafi cká se 

stále lepší. Pouze očekávané diskusní příspěvky stále chybí. Podle mého názoru jsou 

Aktuality pýchou Asociace a cennou propagací její práce nejen mezi řádnými členy.
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Asociace vydala:

Stavební řád pro Království české z roku 1889 (Milan Košař)

Charty moderního urbanismu (nakladatelství Agora – Zdeněk Černý, 2002)

Sborníky příspěvků z pravidelných konferencí vydávaly nakladatelství Agora 

Zdeněk Černý a Asociace. Od roku 2004 je s podporou MMR vydává Ústav územ-

ního rozvoje jako mimořádnou přílohu časopisu Urbanismus a územní rozvoj:

–  Proměny městských center (říjen 1996) Čelákovice 

–  Město a region na prahu třetího tisíciletí (1997) Praha

–  Město a region na prahu třetího tisíciletí (duben 1999) Olomouc

–  Město a region (duben 2000) Hradec Králové

–  Územní plány a GIS (listopad 2000) Praha

–  Transformace nevyužívaných území (duben 2002) Litoměřice

–  Obnova území po povodních (duben 2003) Písek

–  Urbanistická koncepce a územní plánování (duben 2004) Krnov

–  Proměny středoevropského prostoru (říjen 2004) Praha 

–  Venkov, jeho proměny a územní plánování (duben 2005) Telč

–  Venkov II – sídla a krajina (říjen 2005) Jičín

–  Nové nástroje územního plánování (březen 2007) České Budějovice

–  Nové územní plány, problematika železniční dopravy (říjen 2007) Brno

–  Veřejná prostranství (duben 2008) Františkovy Lázně

–  Suburbanizace (duben 2009) Beroun

–  Město, region a velké průmyslové zóny (říjen 2009) Ostrava

–  Město, kultura a cestovní ruch (duben 2010) Litomyšl

–  Zeleň ve městě – město v zeleni (říjen 2010) Praha-Troja

–  Urbanistická koncepce a změny územních plánů (listopad 2011) Třebíč

–  Koncepce krajiny (květen 2012) Jindřichův Hradec a Míra regulace v územních 

plánech ve středoevropském prostoru (listopad 2012) Č. Těšín, společný sborník

–  Veřejný prostor, veřejná prostranství (listopad 2013) Znojmo

–  Strategie, urbanismus a architektura města (duben 2014) Cheb
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–  Hledání plánu pro město, regulační plán či územní studie (říjen 2014) Praha

–  Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě (duben 2015) Jeseník

–  Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny (září 2015) 

Lednice

Podpora poskytovaná Asociací partnerům a jejich akcím

Asociace je členem občanského sdružení EUROPAN CZ od roku 1999. Cílem toho-

to sdružení je umožnit mladým architektům (do 40 let) uplatnit tvůrčí schopnosti 

v mezinárodním, evropském měřítku. EUROPAN organizuje architektonicko-urba-

nistické soutěže simultánně ve všech členských státech a sleduje realizaci oceně-

ných projektů. Asociace podporuje tuto činnost také fi nančním příspěvkem.

Dále Asociace podporuje studentskou soutěž O nejlepší urbanistickou práci 

od samého počátku jejího založení v roce 1996. Soutěž inicioval Ústav urbanis-

mu Fakulty architektury ČVUT v Praze a vyzval k účasti studenty všech vysokých 

škol s výukou architektury a urbanismu v ČR a později i na Slovensku. 

Asociace vysílá svého zástupce do  soutěžní poroty a  každoročně přispívá fi -

nanční částkou na ceny. Soutěž organizuje od roku 2008 (13. ročník) Ústav pro-

storového plánování FA ČVUT v Praze.

Do budoucna se nabízí možnost posílit vliv Asociace na pojetí a organizování 

této mezinárodní studentské soutěže.

Od roku 2008 se Asociace účastní mezinárodního festivalu současné architektury 

Architecture Week. Festival si klade za cíl představit architekturu a urbanismus 

odborné i  laické veřejnosti různými formami činnosti, zejména prostřednictvím 

výstav, přednášek, diskusních fór, konferencí a  společenských akcí. Asociace se 

podílí na obsahové i organizační přípravě alespoň jedné z akcí festivalu. 
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Závěr

Z výše uvedeného může vznikat dojem, že vše je až příliš zaběhnuté, že v čin-

nosti 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. Pat-

ří k nim například stálá spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s Kated-

rou urbanismu a územního plánování na Fakultě stavební ČVUT v Praze, s Čes-

kou komorou architektů atd. Rozšiřují se též kontakty se zahraničními partnery. 

Oblíbenost odborných seminářů je z mého pohledu stále spíše motivující k pří-

pravě dalších akcí a poznávání dalších českých měst. Také již zaběhnuté vydávání 

sborníků příspěvků prezentovaných na těchto seminářích vnímám jako klad. 

Na závěr je třeba poděkovat všem členům, zejména pak těm, kteří byli zvoleni 

a účastnili se jednání orgánů Asociace – rady, předsednictva, kontrolní komise, 

pracovních skupin, a všem, kteří se aktivně podíleli na její úspěšné činnosti. Jsem 

přesvědčen, že tak přispěli nejen k mírně rostoucímu zájmu o členství v Asoci-

aci, stále rostoucímu zájmu o odborné akce, a  tím k  jejímu dobrému jménu, 

ale hlavně k vyšší odbornosti při každodenní péči o území – prostředí v našich 

sídlech a krajině. Jsem rád, že činnost většiny členů Asociace vychází především 

ze zájmu o kvalitu prostředí, z pracovitosti a ochoty podělit se s ostatními kole-

gy o získané zkušenosti. Věřím, že i nadále bude pro členy a příznivce Asociace 

hlavním motivem činnosti radost z náročné, většinou vizionářské, ale také velice 

potřebné činnosti v oblasti urbanismu a územního plánování. 

doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Katedra urbanismu a územního plánování

Fakulta stavební ČVUT v Praze
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