
Zpráva o činnosti AUÚP za období říjen 2019 až říjen 2020. 
 
Vážení kolegové,  
 
Opět uplynul rok a musím říct, že nejen pro naši činnost rok velmi specifický. Koronavirová 
krize zasáhla do života celého světa velmi negativními dopady a to se samozřejmě odrazilo 
i v možnostech činnosti našeho spolku. Letošní výroční shromáždění se jako již tradičně 
koná jako součást odborné konference, tentokrát v Praze a na téma, které nás všechny 
velmi pálí. Nový stavební zákon a jeho dopady do naší činnosti. Záštitu nad naší konferencí 
převzala paní ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová.  
 
I v tomto roce se jednání předsednictva odehrávaly na půdě fakulty stavební ČVUT, která je 
dlouhodobě naším oficiálním sídlem. V době zákazu shromažďování jsme naši činnost řídili 
podle potřeby korespondenčně. 
 
Činnost orgánů Asociace:  
 
Rada se v tomto období sešla jedenkrát ve složení: Vanda Ciznerová, Petr Durdík, Jana 
Janíková, Václav Jetel, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Irena Králová, Iveta 
Laštůvková, Jan Mužík, Vít Řezáč, Tomáš Sklenář, Romana Vačkářová, Petr Vávra 
a Roman Vodný.  
 
Předsednictvo pracovalo v tomto složení: Petr Durdík předseda, místopředsedové Vít 
Řezáč a Petr Vávra a řádní členové Vanda Ciznerová, Václav Jetel, Jan Mužík, a Roman 
Vodný. Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc do února tohoto roku a dále pak 
od června v prostorách Katedry urbanismu a územního plánování Stavební fakulty ČVUT 
v Praze. 
 
Tajemnicí Asociace je Z. Hrochová, která zajišťuje chod organizace po stránce organizační 
a administrativní. Organizační přípravě našich konferencí se do července letošního roku 
věnovala Ivanka Dubná. Protože se rozhodla tuto práci ukončit, od srpna tohoto roku 
spolupracujeme při přípravě konferencí s Katkou Masnou, která se postarala již o současné 
setkání. Ivanka Dubná s námi spolupracovala mnoho let a náleží jí velký dík za ochotu 
obětavost a perfektní servis, který našim odborným setkáním poskytovala.  
 
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý Alena Hořejší a Vlasta Poláčková.  
 
Členská základna. Na zasedání prosincové Rady byl přijato 1 nový člen.  
 
Úkoly vyplývající z Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2019:  
 
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2020  
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference  
b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada AUÚP, na základě poptávky 
členské základny  
c) uspořádat zahraniční studijní cestu na rok 2020  
dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR 
1) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP  
2) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže "urbanistický projekt roku"  
 
ad a) uspořádat minimálně 2 konference  
Rada Asociace začala pracovat na přípravě dalšího semináře již na svém zasedání v říjnu 
loňského roku. Téma bylo zvoleno veřejná občanská vybavenost, místem konání bylo 
vybráno město Ústí nad Orlicí. Později byl název upraven na „Občanské vybavení“. 
Přípravná skupina pracovala ve složení – Durdík, Košař, Poláčková, Řezáč a Vávra. Termín 



byl stanoven na 2. a 3. dubna. Po průzkumu místa konání bylo zjištěno, že v Ústí nad Orlicí 
není dostatečná kapacita ubytování a tak bylo místo změněno na město Lanškroun. Při 
návštěvě místa byla navázána dobrá spolupráce se samosprávou města, podporu jsme 
získali i z pozice kraje. Konference dostala záštity MMR, MK, MPSV, MŠMT, Pardubického 
kraje, města Lanškrounu a ČKA. Opět byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání 
ČKA. Program byl velmi dobře připraven. V březnu však došlo ke koronavirové krizi a přes 
veškerou snahu jsme museli konferenci na základě rozhodnutí státu o zákazu všech 
hromadných akci zrušit. 
 
Když došlo k přechodnému uklidnění pandemie na území České republiky, zahájili jsme 
v dobré víře přípravu podzimní konference, která je současně spojena i s výročím 30 let od 
založení naší Asociace. Místem konání byla určena Praha a téma bylo posléze věnováno 
nejaktuálnějšímu dění v naší profesi – novému stavebnímu zákonu „Změny v územním 
plánování – co nás čeká“. Do přípravné skupiny byli jmenováni: Durdík, Jetel, Řezáč 
a Vodný. Vzhledem k okolnostem byl zvolen formát jednodenního setkání. Termín byl 
stanoven na 8. října. Formát konference zůstal nezměněn jako kombinovaný s přednáškami 
a panelovou diskusí. Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byl dohodnut 
i zahraniční příspěvek z Maďarska. Jak se konference povedla a zda opravdu proběhla, 
posoudíme společně v říjnu.  
 
ad b) uspořádat workshop na téma, které vybere Rada AUÚP, na základě poptávky 
členské základny 
V lednu, ještě před nástupem pandemie se nám povedlo uspořádat workshop na téma 
„Umísťování staveb v nezastavěném území aneb pozitiva a negativa § 18 odst. 5 
stavebního zákona“. Na workshop bylo přihlášeno 24 účastníků. Setkání vyvolalo poměrně 
velký kladný ohlas. Výsledky workshopu byly uveřejněny v Aktualitách. Pro další workshop 
bylo navrženo téma standardů v územním plánování.  

 
ad c) uspořádat zahraniční studijní cestu na r. 2020 
V roce 2020 byla uspořádána studijní cesta do Paříže, která probíhala v době přípravy této 
zprávy. Cesta se uskutečnila v nepříznivé době opětovného nástupu pandemie, přesto byl 
odborný program z francouzské strany zajištěn. Pro rok 2021 se připravuje cesta na 
prodloužený víkend do Vídně. Cesta se uskuteční podle průzkumu zájmu mezi členskou 
základnou. 
 
ad 1) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP 
Viz zpráva o zahraničních aktivitách V. Řezáče.  
 
ad 3) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže „urbanistický projekt roku“ 
Zástupci Asociace se aktivně účastnili vypsání dalšího ročníku soutěže Urbanistický projekt 
roku, jako samostatné kategorie v souběhu se soutěží Stavba roku. Počet přihlášených 
projektů není zatím znám.    
 
Další aktivity a činnosti AUÚP  
 
Práce pro MMR – V letošním roce probíhá další etapa revize a doplnění slovníku pojmů 
UUR, v současné době je rozpracována čtvrtá etapa této práce. Byla zpracovávána také 
aktualizace kapitoly C.4. občanské vybavení publikace Principy a pravidla územního 
plánování po recenzním řízení.  
 
Posudková činnost – v tomto období byl zpracován vyžádaný posudek pro město Roudnice 
nad Labem. Asociace byla vyzvána k projednání vyhodnocení připomínek k paragrafovému 
znění nového stavebního zákona, kterého se zúčastnil předseda Durdík.  
 



Vydávání Aktualit – v roce 2019 pokračovala při vydávání našich aktualit spolupráce s paní 
Blatovou z UUR. Vydávání aktualit je řízeno redakční radou ve složení předseda – Jetel, 
členové - Laštůvková, Mackovič, Blatová. 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 studentské soutěže O nejlepší urbanistickou práci  
 
V dalším období bychom chtěli nadále pokračovat ve spolupráci s ABF při vyhodnocování 
Stavby roku s udělením společné ceny s MMR pro realizaci veřejného prostoru a ceny za 
urbanistický projekt. V dalším roce nás čekají opět dva semináře, jejichž témata teprve 
budeme vybírat. Máte-li náměty na jejich obsah, poraďte nám.  
 
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům Předsednictva, Rady a Kontrolní komise, za 
jejich 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.  
 
Je zřejmé, že letošní rok bude, ne naší vinou, z hlediska hospodaření ztrátový. Ztráty 
pokryjeme z našetřených rezerv, ale takovým způsobem nemůžeme fungovat. Dovolte mi 
tedy, abych vyslovil víru v uklidnění situace, a doufám, že nám budoucnost umožní další 
spolkovou činnost bez výraznějších omezení. 
 
 

V Praze 11. 9. 2020   

 

          Petr Durdík 

  předseda  

 


