
Zpráva o činnosti AUÚP za období říjen 2020 až říjen 2021 
 
Vážení kolegové,  
 
Opět uplynul rok a musím říct, že nejen pro naši činnost to byl opět rok velmi specifický. 
Koronavirová krize se opět projevila další výraznou vlnou, což se samozřejmě odrazilo 
i v možnostech činnosti našeho spolku. Ale možná už jsme byli na tuto situaci lépe připraveni. 
Letošní výroční shromáždění se jako již v době předkovidové koná jako součást odborné 
konference, tentokrát v Olomouci na téma „Od strategie ke koncepci“. Loňské výroční 
shromáždění se konalo náhradní formou v roce letošním.  
 
Ve sledovaném období se se jednání Předsednictva i Rady odehrávala netradičně distanční 
formou, teprve od poloviny roku jsme se opět mohli scházet v prezenční podobě.  
 
Činnost orgánů Asociace:  
 
Rada se v tomto období sešla dvakrát 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, výjimečně s dvouměsíčním odstupem.   
 
Tajemnicí Asociace je Z. Hrochová, která zajišťuje chod organizace po stránce organizační 
a administrativní. Organizační přípravě našich konferencí se věnuje Katka Masná.  
 
Kontrolní komise pracovala ve složení: Zdeněk Černý Alena Hořejší a Vlasta Poláčková.  
 
Členská základna. Na zasedání únorové Rady byli přijati 2 noví členové, jednomu členovi 
bylo ukončeno členství.  
 
Úkoly vyplývající z Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2019:  
 
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2020  
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference, pokud to dovolí opatření státu při 

epidemii koronaviru, v případě pokračující epidemie uskutečnit konference distanční 
formou  

dále bylo uloženo Radě AUÚP ČR 
1) zajistit účast člena AUÚP na zasedání ECTP, pokud to dovolí opatření státu při 

epidemii koronaviru   
2) zajistit spoluúčast na dalším ročníku soutěže "urbanistický projekt roku"  
 
ad a) uspořádat minimálně 2 konference  
Na základě zkušeností z podzimní konference na téma stavebního zákona, která proběhla 
distanční formou, rozhodla Rada Asociace využít připravenou konferenci, která se pro 
koronavirová omezení neuskutečnila v loňském roce na téma „Občanské vybavení“. 
Přípravná skupina pracovala nadále ve složení – Durdík, Košař, Poláčková, Řezáč a Vávra, 
doplněna byla o kolegu Jetela. Termín byl stanoven na 15. a 16. dubna. Původně zamýšlené 
umístění konference ve městě Lanškrouně bylo zaměněno za přednáškový sál ABF v Praze, 
odkud byla konference přenášena distanční formou. Poprvé byla konference akreditována 
u MV jako vzdělávací program úředníků samosprávných celků. 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 a ohlasy na 
konferenci byly kladné s tím, že bychom se rádi opět sešli v prezenční formě v prostředí 
některého z krásných měst České republiky 
 
Když došlo k přechodnému uklidnění pandemie na území České republiky, zahájili jsme 
v dobré víře přípravu podzimní konference. Místem konání byla vybrána Olomouc a téma bylo 



stanoveno na vztah strategického a územního plánování – „Od strategie ke koncepci“. Do 
přípravné skupiny byli jmenováni: Jetel, Janíková, Vačkářová, Černý, Kaválková. Termín byl 
stanoven na 14. a 15. října. Formát konference zůstal nezměněn jako kombinovaný 
s přednáškami a panelovou diskusí. Pro poznání podobné problematiky v zahraničí byl 
dohodnut i zahraniční příspěvek z Belgie. Jak se konference povedla posoudíme společně 
v říjnu.  
 
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 překročil očekávání (16), vítězný projekt bude představen na konferenci.    
 
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 pátá etapa této práce. Do pracovní skupiny pro reformu 
územního plánování byli jmenování Durdík a Vačkářová.  
 
Posudková činnost – v tomto období byl zpracován vyžádaný posudek obcí Křešice na 
posouzení variant VRT, pro město Pec pod Sněžkou je zpracován posudek na využití území 
v nezastavěném území, posléze byl posudek obhajován i v soudním procesu. Dále byl 
vyžádán posudek na přemostění v Horšovském Týně. Asociace se aktivně účastnila svými 
připomínkami diskuse při schvalování stavebního zákona v parlamentu České republiky.  
 
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.  
 
Zahraniční cesty – proběhla studijní cesta do Paříže, další cesta do Vídně se v letošním roce 
neuskutečnila. Na příští rok se připravuje delší cesta, která bude vybrána ze dvou variant na 
základě průzkumu mezi členy. Jedná se o Severské země nebo Itálie Toskánsko. 
 

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 ceny 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 i letošní rok bude s největší pravděpodobností, 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 24. 9. 2021   

          Petr Durdík 

  předseda  


