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Shrnutí 
V letošním roce byly zahraniční aktivity po útlumu v minulých dvou letech oživeny. Jednání mezinárodních 
grémií probíhala hybridní formou osobní účasti a videokonferencí, uskutečnila se plánovaná exkurze do 

Švédska a Norska. AUUP spolu s polskou, slovenskou a maďarskou asociací ukončila na dvouletý projekt „V4 
Cities“, který se mj. zaměřil na výměnu zkušeností se změnami zákonů o územním plánování v dotčených 

zemích. Grant byl podporován Visegrad 4. AUUP využila grant Visegrad 4 na propagaci 25. výročí Urban 
Design Award, dříve Soutěže o nejlepší urbanistický projekt.  
 

Činnost ECTP 2022 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, vyplnili dotazník National Land Use Policy 
– an International Review of Best Practice) a z plánu činnosti AUUP (konference). Novou prezidentkou ECTP 
(2021 – 2023) se stala paní Janet Askew z Velké Británie. Je bývalou předsedkyní britské RTPI, specializuje se 

na plánovací legislativu a nástroje územního plánování. Nová prezidentka zdůraznila, že chce pokračovat 
v aktivitách ECTP a především se zasadit o uznání role územních plánovačů ve společnosti. Členem 
předsednictva se stal též Martin BALOGA, předseda Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na 

Slovensku.  
 

ECTP opětovně vyzývá členy, aby se seznámili s iniciativou EU, která se týká (nejen) architektury a plánování, 
pod názvem Nový evropský BAUHAUS. Více naleznete na odkazu https://europa.eu/new-european-
bauhaus/index_cs. 

 
ECTP oživila v novém složení práci ve svých komisích (sponzorství, bienále, cena, urban agenda, migrace). Byl 
dokončen materiál o vlivu pandemie na plánování měst, tzv. Manifesto. Připomínám, že od roku 2018 máme 

dluh vůči ECTP, protože jsme nepodnikli dostatečné kroky pro propagaci Charty participativní demokracie 
(http://www.uur.cz/default.asp?ID=4988).  

 
Young Planners Workshop 
Také letos proběhne v Bratislavě dne 27.9. 2022  Young Planners Workshop mladých urbanistů do 35 let 

(info na www.ectp-ceu-eu). Všechny dokončené práce z předešlého ročníku jsou vystaveny na 2021-Ebook-

Young-planners_2_11_2021.pdf (ectp-ceu.eu). 
 

 
ECTP Award  
ECTP přistoupilo k přepracování propozic soutěže tak, aby se mohly přihlašovat práce širokého spektra. 

Uzávěrka nového ročníku bude v roce 2023. 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 vyzvalo členské asociace, aby podaly do 19.9. kandidaturu na 
pořádání mezinárodního bienále urbanismu v roce 2023. 
 

http://www.ectp-cue-eu/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_cs
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https://ectp-ceu.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021-Ebook-Young-planners_2_11_2021.pdf
https://ectp-ceu.eu/wp-content/uploads/2021/11/2021-Ebook-Young-planners_2_11_2021.pdf
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/
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Urban Agenda a Teritorrial Agenda 

ECTP se bude aktivně zúčastňovat dvou klíčových jednání na půdě EU, a to Urban Agenda and Territorial 
Agenda. Během každého předsednictví EU pořádá hostitelská země konferenci. Urban Agenda byla během 
portugalského vedení posílena, včetně navýšení rozpočtu, tak, aby se otevřel větší prostor k zapojení 

jednotlivých zemí a měst. Tento postup byl stvrzen podpisem tzv. Lublaňské smlouvy, uzavřené pod 
slovinským předsednictvím v listopadu loňského roku. Smlouva vytváří prostor pro novou územní agendu EU 

a ECTP byl při tom aktivním partnerem. Více informací naleznete na https://futurium.ec.europa.eu/en, kde 
je aktuální přehled o projektech, aktivitách, partnerství apod. Také Territorial Agenda (2020-2030) 
(https://territorialagenda.eu/home.html) nabízí prostor pro uplatnění zájmů prostorového plánování, které 

jsou navíc velmi těsně propojeny s deklarací ECTP ReStart Europe. 
 

ReStart Europe 
Deklarace RE-START Europe, která byla přijata ECTP v roce 2020, obsahuje  základní principy pro aktivity 
v prostorovém plánování ( ECTP-CEU RESTART - Manifesto 2020.idml), které zahrnují naše závazky jako 

územních plánovačů obsažené v UN Sustainable Development Goals, New Urban Agenda a v Nové Lipské 
chartě, stejně jako v evropských chartách ECTP-CEU o plánování  a participativní demokracii (European 
Charter of European Planning, European Charter on Participatory Democracy). Cílem Deklarace je upozornit 

politiky na roli prostorového plánování při obnově v době po pandemii. Deklarace vyjmenovává šest hlavních 
nových trendů, na které musí územní politika států reagovat:  

1. Plánování do nejistoty 

2. Plánování pro větší bezpečnost  

3. Posílení rozhodování v místě a decentralizace 

4. Obnovená úloha plánování na národní úrovni, přeshraniční plánování 

5. Vypořádání se s narůstajícími nerovnostmi 

6. Úsporná řešení a fiskální souvislosti 

ECTP se rozhodlo v tomto úsilí spojit svoje síly s mezinárodní institucí Lincolnova institutu z USA 
(https://www.lincolninst.edu/). Partnerství má přinést nové know-how a možnost získat granty na společné 

projekty. První byl spuštěn vloni v létě. Přihlásilo se do něj 6 měst, ve kterých se bude sledovat příprava a 
realizace post-Covidových plánů. Cílem projektu je vytvořit podklady pro širokou výměnu zkušeností nejen 
v odborné komunitě, ale i na lokální, regionální, národní i celoevropské politické úrovni. 

 
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/). 
 

Různé 
Členské příspěvky na rok 2022 zůstanou na úrovni předchozích let, tj. 691,- EUR pro AUUP ČR. Finanční 
bilance ECTP se díky omezení nákladů na cesty a jednání dostala do přebytku. 

 
Úkoly od ECTP 

Uhradit členský příspěvek. 
Spolupořádat konferenci Future of the Traces of Modernity: Public Mass Housing Neighbourhoods 
v Bratislavě, 26. až 28.9. 2022 

Propagovat Chartu participativní demokracie 
Seznámit členy s Novým evropským Bauhasem 
Zavést systém evidence profesního vzdělávání a kurzů. 

https://futurium.ec.europa.eu/en
https://territorialagenda.eu/home.html
https://ectp-ceu.eu/wp-content/uploads/2021/05/ECTP-CEU-RESTART-Declaration-Manifesto-2020-final.pdf
https://www.lincolninst.edu/
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Zvážit podání nabídky na pořádání Bienále 2023 (uzávěrka 19.9.2022). 
Seznámit členy s deklarací ECTP RE-START Europe  

Seznámit členy s Young Planners Worskop a soutěží ECTP Award 

 
Exkurze 
 

V roce 2022 se uskutečnila ve dnech 10. – 19. 6. 2022 dlouho odkládaná exkurze do Skandinávie. Účastnící 
byli přijati na odboru plánování v Oslu (Hanne Sophie Solhaug, ředitelka odboru, Elin Hoff Johansen, 

manažerka projektu Hovinbyen, Anna Malena Giske-Skibevaag, odbor bydlení) a měli prohlídku s průvodkyní 
ve Stockholmu. 
V roce 2023 se plánuje koncem dubna exkurze do Itálie. Program bude tradičně zahrnovat diskuze na 

odborných pracovištích a prohlídku nových projektů.  
 
Bilaterální kontakty 

 
Na konferenci Občanské stavby v Praze hovořil bývalý předseda ECTP a člen irské IPI pan Henk van der Kamp 

o zkušenostech s uplatňováním spoluúčasti soukromých investorů na veřejné infrastruktuře. Na konferenci 
v Olomouci byl přítomen generální sekretář ECTP Prof. Joris Scheers z Belgie, který seznámil členy AUUP 
s aktuální činností ECTP a přednesl příspěvek o strategickém plánování v Belgii. Konference v lanškrouně se 

zúčastnil Taavi Pipar z Estnoska, který představil projekt digitalizace státní administrativy včetně územního 
plánování. 
Exkurze do Skandinávie byla připravena ve spolupráci s panem Kentem Hakullem z norského fóra územních 

plánovačů (Forum for Kommunal Planlegging, FKP). 
 

„V4 Cities“ společný projekt se slovenskou ZUUPS, maďarskou MUT a polskou TUP  
AUUP se zapojila do společného projektu „V4Cities“ čtyř asociací zemí V4. Maďarský MUT získal grant 
Visegradského fondu. Cílem projektu byla výměna zkušeností odborníků na územní plánování při neustálém 

očekávání lepší podoby stavebního zákona a následném zklamání v každé ze zúčastněných zemí. Podařilo se 
navázat neformální dlouhodobou spolupráci s kolegy z V4. Letošním vrcholem projektu byla prezentace 
výstupů na World Urban Forum v Katovicích ve dnech 26. až 30. 6. Výstupem projektu bude sborník 

příspěvků, který bude zveřejněn na stránkách asociace koncem roku 2022. 
 

Studentská soutěž Urban Design Award 
Studentská soutěž vstupuje do 26. ročníku. Soutěže se letos účastní více než padesáti pracemi 6 fakult ze 4 
zemí. Soutěž byla prezentována účastníkům World Urban Forum v Katovicích ve dnech 26. až 30. 6. za 

laskavé pomoci od Izy Mironowicz z TU Gdaňsk. 
 

 
 
 

Další informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz. 
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