
ASOCIACE PRO URBANISMUS  

A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR 
 

   Thákurova 7, 160 00 Praha 6, Czech Republic, www.urbanismus.cz, auup@volny.cz 
 

Zpráva o zahraničních aktivitách AUUP ČR v roce 2020  
 
Praha, září 2020 
Vít Řezáč 
 
Shrnutí 
Letošní rok byl vlivem pandemie netypický, zahraniční aktivity byly značně omezeny. Jednání mezinárodních 
grémií probíhala formou videokonferencí, zrušili jsme exkurzi do Vídně. V lednu jsme přivítali delegaci z Číny, 
v září se navzdory nepříznivé situaci uskutečnila exkurze do Paříže. AUUP spolu s polskou, slovenskou a 
maďarskou asociací obdržela grant Visegrad 4 na dvouletý projekt „ V4 Regions“, který se má mj. zaměřit na 
výměnu zkušeností se změnami zákonů o územním plánování v dotčených zemích. 
 
Činnost ECTP 2020 www.ectp-ceu-eu 
V uplynulém roce jsme pokračovali v mezinárodních aktivitách vyplývajících z našeho členství v ECTP 
(připomínkovali jsme dokumenty ECTP, účastnili se on-line jednání) a z plánu činnosti AUUP (konference, 
exkurze). Prezident ECTP (2019 – 2021) pan Michael Stein z Berlína z důvodů omezení cestování nezúčastní 
oslav 30 let AUUP ČR.  
 
ECTP pokračovala letos v práci ve všech svých komisích: sponzorství, bienále, cena, urban agenda, migrace. 
Připravuje rovněž materiál o vlivu pandemie na plánování měst a vyzývá experty k široké diskuzi, tzv. 
Manifasto. Od roku 2018 máme dluh vůči ECTP, protože jsme nepodnikli kroky pro propagaci Charty 
participativní demokracie (http://www.uur.cz/default.asp?ID=4988). Měli bychom oslovit zastupitelstva, 
která se profilují v tomto směru, aby připojila svůj podpis. Jak zdůraznil minulý prezident ECTP Joris Scheers, 
urbanisti takový dokument potřebují, protože říká, v čem jsou nezastupitelní pro řízení rozvoje města. 
 
Také letos probíhá Young Planners Workshop mladých urbanistů do 35 let (info na www.ectp-ceu-eu). Vloni 
nás přímo oslovil na konferenci v Brně pan Ignacio Pémán a vyzval mladé kolegy k podání přihlášek do 
dalšího ročníku. Projektu se účastní 24 týmů z celé Evropy. 
 
Nová Lipská charta (o udržitelných evropských městech) 
ECTP připravila komentář k revizi Lipské charty (2007), která se chystá v souvislosti s německým 
předsednictvím EU. AUUP byla vyzvána, aby odpověděla na otázky, týkající se uplatnění a vlivu Lipské charty 
na plánování v České republice. 
 
ECTP Award  
ECTP přistoupilo k přepracování propozic soutěže tak, aby se mohly přihlašovat práce širokého spektra. To by 
nám mělo umožnit se opět zúčastnit. Uzávěrka nového ročníku byla přesunuta na rok 2021. Brožuru 
z minulého ročníku lze stáhnout na http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/. 
 
14. Bienále urbanismu 
 
Příští Bienále by se mělo vrátit k průvodnímu profilu – město a práce urbanistů a mělo by být reprezentativní 
mezinárodní přehlídkou profese. ECTP požádalo členské asociace o kandidaturu na pořádání mezinárodního 
bienále urbanismu v letech 2021 nebo 2023. 
 
Elektronický  časopis ECTP 
ECTP publikuje pravidelně aktuality z členských zemí v novém elektronickém časopise ECTP-CEU Newsletter 
(http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/). 
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Různé 
Členské příspěvky na rok 2020 zůstanou pravděpodobně na úrovni předchozích let, tj. 691,- EUR pro AUUP 
ČR. Finanční bilance ECTP se díky omezení nákladů na cesty a jednání dostala do vyrovnaného stavu. 
 
Úkoly od ECTP 
Uhradit členský příspěvek. 
Propagovat Chartu participativní demokracie 
Zavést systém evidence profesního vzdělávání a kurzů. 
Zvážit podání nabídky na pořádání Bienále 2023. 
Vyjádřit se k dotazníku ECTP zaměřenému na Novou Lipskou chartu. 
 
Exkurze 
V letošním roce jsme museli vynuceně opustit model dvou odborných exkurzí, jedné dlouhé a jedné krátké.  
Exkurze do Paříže se uskutečnila v náhradním temínu 4. Až 13. září v omezeném počtu 16 účastníků. Na 
organizaci odborných setkání se podíleli kolegové z partnerské SFU paní Dominique Lancrenon a Luc-Emile 
Florin- Bouché. Průvodcem v Pavilohu l´Arsenal byl Julien Pansu. V právě dokončované rozsáhlé přestavbě 
Les Halles provázel pan David Mangin z kanceláře SEURA, která je pověřena koordinací projektu. Návštěva 
starosty města Versailles musela být bohužel z důvodů vládních opatření zrušena. 
 
Na rok 2021 připravujeme zájezd do Vídně. Program bude zahrnovat diskuze na odborných pracovištích 
(MA18) a prohlídku nových projektů (Sudbahnhof, Aspern). Členové asociace budou obesláni s nabídkou 
ještě v letošním roce. 
 
Bilaterální kontakty 
 
Na konferenci v Lanškrouně byl pozván bývalý předseda ECTP a člen irské IPI pan Henk van der Kamp. 
Potvrdil svoji účast v novém termínu v roce 2021. 
 
„V4 Regions“ společný projekt se slovenskou ZUUPS, maďarskou MUT a polskou TUP  
AUUP se zapojila do společného projektu „4Regions“ čtyř asociací zemí V4. Maďarský MUT získal grant 
Visegradského fondu. Cílem projektu je výměna zkušeností odborníků na územní plánování při neustálém 
očekávání lepší podoby stavebního zákona a následném zklamání v každé ze zúčastněných zemí. Projekt by 
měl mít méně formální charakter s cílem navázat dlouhodobou spolupráci. Vrcholem projektu je dvoudenní 
konference 2.-3.9. 2021 v Debrecénu. 
 
Delegace z Číny 
Těsně před koronavirovými omezeními jsme 14. ledna 2020 přivítali delegaci z úřadu územního plánování 
města Chengdu. Na FSv ČVUT jsme je seznámili s problematikou plánování dopravních a infrastrukturních 
projektů. Jen pro srovnání - obvyklá doba pro povolení stavby dálnice v Číně 9-12 měsíců.   
Ostatní dvě delegace z Číny (Shenzhen, Peking) již svoje návštěvy z pochopitelných důvodů neuskutečnily. 
 
Studentská soutěž 
Do studentské soutěže se přihlásily kromě FA STU Bratislava další zahraniční páce (FA Wroclaw, FA Gdansk, 
FA Budapest a  CEU Madrid). 
 
Další informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz. 
 

mailto:auup@volny.cz

