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Vít Řezáč
Činnost ECTP
ECTP v letošním roce volila nového prezidenta. Staj se jím zástupce irské IPI Henrik
van den Kamp. Učastníci exkurze do Irska jej znají, neb nás provázel po Dublinu.
Kolega Kamp jako vysokoškolský pedagog se zaměřuje na srovnávání podmínek pro
vzdělávání urbanistů v Evropě. Letos dokončil obsáhlou rešerši studijních programů
evropských universit v oblasti územního plánování (je k dispozici na AUUP na
vyžádání). Van der Kamp povede rozšířené 7členné předsednictvo, ve kterém je mj.
Ignacio Péman, náš průvodce po španělské Zaragoze.
Novým členem ECTP se stala švýcarská FSU.
ECTP během roku uskutečnila setkání se zástupci dalších prefesních organizací,
jako např. CEMAT, URBACT, URBAN –Nexus, XI. Bienále Iberian American Town
Planning Congress. Stále se jí nedaří spolupráce s AESOP (sdružení škol územního
plánování).
ECTP vydalo a slavnostně pokřtilo v Barceloně publikaci “Sto let územního plánování
v Evropě”. Jejím cílem je upozornit na význam profese. Mezi 37 pečlivě vybranými
autory je rovněž Milan Hrůza, kterého doporučila naše asociace. Na sekretariátu
asociace máme výtisk k zapůjčení.
Na konferenci v Barceloně byla přijata Charta evropského plánování. Je to
dokument, který navazuje na Novou aténskou chartu z roku 2003 a její dodatek z
roku 2011. Nová charta je kratší, obsahuje původní tzv. Klíčovou vizi plánování, je
ovšem jasněji a srozumitelněji formulována, podtrhuje pro-aktivní roli urbanistů.
Asociace by měla v příštím roce text přeložit do českého jazyka.
Letos byl v 19. září vyhlášen 10. ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší
urbanistický projekt za období 2012 – 2013. Podruhé je spoluvyhlašovatelem Komise
regionů EU, které má též zástupce v porotě, a poprvé organizace SPECIAL (zkratka
trochu násilně odvozená z názvu Spatial Planning and Energy for Communities in All
Landscapes), která sdružuje několik (nesourodých) spolků v oblasti urbanismu a
územního plánování. Tématicky se ovšem soutěž posunula do polohy vztahu
územního plánování a hospodaření s energiemi. Došlo tím k zásadní změně
soutěžních podmínek, na které jsme nemohli při vyhlášení národního kola reagovat.
Termín odevzdání projektů je 28. února 2014. Výsledky budou oznámeny již na jaře
2014 v Bruselu.
Financování činnosti ECTP je stabilizované. V roce 2013 AUUP ČR platila 691,EUR.
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Bienále urbanismu 2013
Jubilejní X. Bienále urbanismu hostil ve dnech 19. až 21. září portuglaský Cascais
(mj. rozvněž jsme navštívili během jarní exkurze). Přestože program měl atraktivní
název „Nová paradigmata: výzvy pro evropská města” s podtitulem „Přínos územního
plánování k překonání krize”, z řady důvodů nebyla účast delegátů vysoká. Naši zemi
reprezentoval zástupce FA ČVUT.
Konference AESOP 2015
V červenci 2015 bude Fakulta architektury ČVUT v Praze hostit konferenci Asociace
škol prostorového plánování AESOP. Bude se jednat o zatím největší akci v oboru u
nás, předpokládá se asi 800 – 1000 účastníků. Asociace je v organizačním výboru
zastoupena předsedou Petrem Durdíkem a v přípravném výboru místopředsedou
Vítem Řezáčem.
Bilaterální kontakty
Naše asociace stále udržuje kontakty se slovenskými kolegy z partnerské ZUUPS,
kteří jsou zváni na naše semináře a exkurze. Architekt Řezáč vykonával letos funkci
předsedy poroty Ceny ZUUPS.
Exkurze do Portugalska proběhala ve spolupráci s partnerskou AUP, zejména za
pomoci prof. Paola Correi z Lisabonu.
AUUP ČR podala v roce 2012 přihlášku do mezinárodního projektu SUSREG, který
organizuje ISOCARP a který spočívá v účasti na odborných seminářích připravených
pro naše členy holandskými urbanisty. Projekt byl letos zahájen, první vzdělávací
kurs SUSREG proběhne na téma Udržitelné územní plánování a stimulace
udržitelného využívání energií ve spolupráci s Krajem Vysočina ve dnech 14.11. a
28.11.2013 v Jihlavě.
Exkurze
Letos jsme využili našich kontaktů s Associação dos Urbanistas Portugueses (AUP).
při odborné exkurzi ve dnech 17. až 26.5. do Portugalska. Odborný program byl
připraven v Lisabonu a Portu. Navštívili jsme Úřad územního rozvoje (Direção-Geral
do Território), dále Regionální komisi pro rozvoj Lisabonu a údolí řeky Tagus a Odbor
územního rozvoje města Lisabon. V Portu pak Společnost rozvoje města SRU.
Již v únoru roku 2014 se uskuteční exkurze do Maroka. Program bude zahrnovat
odborné setkání se zástupci fakulty architektury a ministerstva pro bydlení v Rabatu.
Informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz.

