Zpráva o činnosti AUÚP za období říjen 2021 až září 2022
Vážení kolegové,
Máme za sebou poslední rok čtyřletého období současné Rady Asociace. Rok plný událostí,
které výrazně ovlivnily naši činnost. Pokračující koronavirová krize nás opět potrápila další
výraznou vlnou a jak to vypadá, budeme si muset zvykat na její přítomnost v různých
podobách i v dalších letech. Zejména závěr loňského roku poznamenal naše hospodaření
díky nižší účasti na konferenci, způsobené epidemickými obavami, a zejména prudkým
nárůstem cen ve všech odvětvích, tedy i kongresových činností. Válka na Ukrajině se
dostává do vleklé udržovací podoby a energetická krize, která je s ní spojená se tvrdě
propisuje do našich životů. Je těžké v současné době předvídat další vývoj.
Letošní výroční shromáždění, se jako již v době předkovidové, koná jako součást odborné
konference, tentokrát v Poděbradech na téma „Město dobré pro život“.
Ve sledovaném období se se jednání Předsednictva i Rady odehrávala již opět prezenční
formou po dobu celého sledovaného období.
Činnost orgánů Asociace:
Rada se v tomto období sešla třikrát 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.
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 říjnové a dubnové Rady byli přijati 4 noví členové, dvěma
členům bylo ukončeno členství.
Úkoly vyplývající z Usnesení výročního shromáždění členů z roku 2021:
hlavní směry činnosti AUÚP ČR pro rok 2022
a) uspořádat minimálně 2 odborné konference, pokud to dovolí opatření státu při
epidemii koronaviru,
b) uspořádat workshop na téma aplikace standardu vybraných částí územního plánu
v územních plánech, pokud to dovolí opatření státu při epidemii koronaviru
c) uspořádat zahraniční studijní cestu (cesty) na r. 2022, pokud to dovolí opatření
státu při epidemii koronaviru
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
Pro jarní konferenci, kterou uspořádala asociace prezenčně bylo na Radě v říjnu vybráno
téma „Nové výzvy pro územní plánování“. Vzhledem k tomu, že se dříve nepodařilo
konferenci uskutečnit v Lanškrouně a zájem města o uspořádání našeho setkání trval, bylo
místo konání směřováno do tohoto krásného města. Přípravná skupina byla určena ve
složení R. Vodný, P. Durdík, P. Vávra, V. Ciznerová, M. Košař. Termín jarní konference byl
stanoven na 28. a 29. dubna. Opět byla konference akreditována u MV jako vzdělávací
program úředníků samosprávných celků. Konference dostala záštity MMR, Pardubického

kraje, města Lanškrounu, SMO a ČKA. Opět byla zařazena do programu celoživotního
vzdělávání ČKA. Musím ocenit spolupráci s městem a velké nasazení pana starosty při
přípravě a konání konference. Ohlasy na konferenci byly vesměs pozitivní, účast byla vyšší,
než jsme předpokládali.
Souběžně byla zahájena příprava podzimní konference. Místem konání bylo vybráno město
Poděbrady a téma bylo zaměřeno na kvalitu sídel – „Město dobré pro život“. Do přípravné
skupiny byli jmenováni: V. Jetel, R. Vodný, P. Vávra, V. Ciznerová, P. Durdík. Termín byl
stanoven na 15. a 16. září. Formát konference zůstal nezměněn, jako kombinovaný
s přednáškami a panelovou diskusí. Jak se konference povedla posoudíme společně v září.
ad b) uspořádat workshop na téma aplikace standardu vybraných částí územního
plánu v územních plánech, pokud to dovolí opatření státu při epidemii
koronaviru
Přípravu workshopu si vzal na starost V. Jetel. Workshop proběhl 4.2. distanční formou za
účasti 34 přihlášených. Převážná část workshopu spočívala v prezentacích příkladů, na
závěr byla dvouhodinová diskuse. Závěry z workshopu a zpráva o jeho konání byla
publikována v Aktualitách Asociace.
ad c) uspořádat zahraniční studijní cestu (cesty) na r. 2022, pokud to dovolí opatření
státu při epidemii koronaviru
Konečně se nám opět podařilo uskutečnit studijní zahraniční cestu, tentokrát po Skandinávii,
konkrétně Švédsku a Norsku. Jako vždy byl program perfektně připraven Tomášem
Sklenářem, odborný program byl zajištěn ve Stockholmu a v Oslu. Přednášky z prezentací
z Osla jsou umístěny na našem webu. Zpráva o cestě vyšla v Aktualitách. Úroveň studijní
cesty byla vysoce účastníky hodnocena. Na příští rok plánujeme další studijní cestu do Itálie,
konkrétně Toskánsko a Řím.
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 byl opět vysoký (16), vítězný projekt bude představen na konferenci v Poděbradech.
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 šestá etapa této práce. Byla zpracována práce na
téma provázání Politiky architektury a stavební kultury s nástroji územního plánování.
Proběhlo další zasedání pracovní skupiny pro reformu územního plánování, ve které působí
Durdík a Vačkářová.
Posudková činnost – v tomto období byl zpracován vyžádaný posudek odborem
památkové péče na Rezidenci Pardubice – Labská. Pokračuje spolupráce s obcemi ve věci
vysokorychlostní tratě v úseku Roudnice – Ústí nad Labem. Asociace se aktivně účastnila
svými připomínkami diskuse při přípravě novely stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.
Asociace podala připomínky k Metropolitnímu plánu v rámci veřejného projednání.
TAČR – standard prostorové regulace – Asociace společně s ABF obeslala soutěžní
dialog, vypsaný Technologickou agenturou na zpracování standardu prostorové regulace
v územních a regulačních plánech. Po půlročním úsilí a několika kolech dialogu byla náš tým
vybrán pro další zpracování úkolu, které bude trvat 18 měsíců.
Vydávání Aktualit – v roce 2021/22 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.
Byla ustavena pracovní skupina pro krajinu, kterou vede V. Mackovič a která je otevřena
všem zájemcům o práci v této oblasti.
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 dvě konference, jejichž témata teprve budeme vybírat. Máte-li
náměty na jejich obsah, poraďte nám.
Hospodaření Asociace – jistě jste zaznamenali, že hospodářská situace za rok 2021
vykazuje v některých položkách ztrátu, i když celková bilance zůstala vyrovnaná.
Upozorňoval jsem na to již na minulém shromáždění členů. Je to dáno několika faktory, které
se v tomto roce projevily a na které nebylo možné pružně reagovat. Jedná se zejména o
dopady koronavirové epidemie, která nás donutila jarní konferenci uskutečnit distanční
formou s poměrně nízkou účastí, tedy i nízkým příjmem oproti vynaloženým nákladům a
samozřejmě konference v Olomouci, která sice proběhla prezenční formou, ale byla
poznamenána obavami z epidemie, a tudíž menší účastí, než jsme předpokládali. Horší
výsledek se také projevil díky tomu, že se nám nepodařilo dosáhnout součinnosti města
s pomocí úhrady nákladů za pronajatý sál. A tady se opět projevily nepříznivé okolnosti
náhlého enormního růstu cen za služby. Přes všechny tyto aspekty a očekávání velkého
finančního propadu je výsledek překvapivě vyrovnaný. Je to dáno zejména díky nižším
nákladům v administrativních činnostech a stagnaci ve výdajích na zahraniční cesty.
Naše hospodaření má díky tomu, jak je rozpočet postaven, tendenci oscilovat podle
aktuálních podmínek okolo předpokládaných výsledků. A tak je při řešení dílčích finančních
propadů velkou výhodou, že máme poměrně slušné finanční rezervy, ze kterých můžeme
náhlé výpadky pokrýt.
Dobrou zprávou je, že se nám v tomto roce podařilo situaci stabilizovat a také dohodnout
v obou hostitelských městech takové podmínky, které nám umožní finanční situaci úspěšně
zvládat. A po konferenci v Lanškrouně je jisté, že se nám podařilo průběžné ztráty
z minulých let nahradit a tento rok budeme vykazovat dostatečný zisk. Samozřejmě to ještě
trochu záleží na tom, kolik budeme mít účastníků na nadcházející konferenci v Poděbradech,
a tak budu rád, když přijedete v co největším počtu.
A protože je naše příští shromáždění volební, vyzývám všechny aktivní členy, aby se nejen
shromáždění zúčastnili, ale aby zvážili své působení v orgánech našeho spolku
a kandidovali do Rady a Kontrolní komise.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen stávajícím 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.

V Praze 3. 8. 2022
Petr Durdík
předseda

