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Činnost ECTP
Jednání ECTP proběhlo v dubnu ve spojení s konferencí „CITY – GLOBE 2015”,
pořádanou mad´arskými kolegy z MUT v Budapešti. Na konferenci byli přijatí noví
členové z Rakouska, Albánie a Slovenska.
Výsledky jednání vybraných pracovních skupin:
a) Uznávání profesní kvalifikace je stále problém, zejména pro nevyvážený
přístup v jednotlivých členských zemích a pravomoci daných asociacím.
b) Mladí projektanti - nejde jen o nastavení kvalifikačních požadavků, ale též o
nabídku soutěží a také pracovních příležitostí v Evropě.
Výroční shromáždění by mohlo mít v budoucnu charakter setkání členů, aby bylo
přístupné vícero účastnílkům z každé země. Vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní
soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za období 2015 – 2016 se očekává
příští rok. Financování činnosti ECTP se dostalo v roce 2014 do červených čísel,
především kvůli soutěži. V roce 2015 AUUP ČR platila 691,- EUR, tj. jako v letech
předchozích.
Charta evropského plánování 2013 vyšla zásluhou kolegy Josefa Morkuse jako
příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj 1/2015 v českém překladu.
Bienále urbanismu 2015
XI. Bienále urbanismu, se koná ve dnech 14.-16.10. 2015 v irském Dublinu. Téma je
„MAKING CITY WORK“. Dvoudenní konference má tato podtémata: ICT, Urban
Mobility, City Leadership and Governance, Mapping and Information Systems, and
Spatial Planning & Energy. Více informací je na http://www.biennialdublin2015.com/.
Bilaterální kontakty
Naše asociace si pravidleně vyměňuje informace se slovenskými urbanisty z
partnerské ZUUPS, kteří jsou zváni na naše semináře a exkurze. Letošní veletrh
LAND URBIA ovšem proběhl bez účasti ZUUPS. Grant bude opět podán na rok
2016.
Náš průvodce Helsinkami a referent na konferenci v Třebíči pan Gordon Douglas
doporučil přednášející na téma „Financování veřejné infrastruktury ze soukromých
zdrojů v Helsinkách” paní Niinu Puumalainen, manažerku odboru rozvoje magistrátu
města Helsinky, která se zúčastnila jarní konference v Jeseníku.
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Na pozimní konferenci v Lednici se zúčastnila pani Ilse Wollansky z úřadu vlády
Dolní Rakousko.
Zajištění odborné části exkurze do Londýna proběhlo za pomoci RTPI, kteří
zprostředkovali kontakt na odbor územního plánu města Londýna. Referát přednesl
pan Jorn Peters.
AUUP ČR podala v roce 2012 přihlášku do mezinárodního projektu SUSREG, který
spočívá v účasti na odborných seminářích připravených pro naše členy holandskými
urbanisty. Projekt byl zahájen v roce 2013, první vzdělávací kurs SUSREG proběhl
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. Projekt byl
zakončen prezentací výstupů na konferenci AUUP v Jeseníku dne 24. dubna 2015.
Více na www.susreg.eu nebo www.urbaninfo.cz.
Dne 25. srpna se uskutečnila na půdě velvyslanectví Indonésie přednáška pro
delegaci komise pro bydelní, veřejné práce a regionální politiku indonéského
parlamentu s tématem „Územní plánování a ochrana památek v ČR”. Delegaci
AUUP ve složení Vít Řezáč a Marek Bečka přijal velvyslanec, jeho Excelence pan
Aulia Rachman.
Konference AESOP 2015
V dnech 13. - 16. července 2015 hostila Fakulta architektury ČVUT v Praze
konferenci Asociace škol prostorového plánování AESOP. Jednalo se o zatím
největší akci v oboru u nás, přijelo 824 účastníků z 51 zemí. Jednání probíhala v 19
sekcích, 7 kolatých stolech, připraveno bylo 12 exkurzí za účasti předních odorníků.
Hlavním tématem konference byla Definite space versus Fuzzy responsibility,
neboli v češtině a poněkud rozvláčněji: Nejasná zodpovědnost za to, jak nakládáme
s omezeným množstvím území, které máme k dispozici. Asociace byla v
organizačním výboru zastoupena předsedou Petrem Durdíkem a v přípravném
výboru místopředsedou Vítem Řezáčem. Více informací o konferenci naleznete na
www.aesop2015.eu, který bude k dispozici ještě do léta 2016.
Během konference se podařilo dojednat účast polských a rumunských škol
architektury v soutěži o nejlepší urbanistický projekt.

Exkurze
Letošní exkurze směřovala ve dnech 3. až 10.5. do Londýna. Odborný program byl
sestaven ve spolupráci s Královským institutem urbanistů (RTPI), prof. Peterem
Bishopem a King´s Cross Visitor Centre.
V dubnu 2016 se uskuteční exkurze do Andalusie. Odborný program bude zahrnovat
diskuzi na odborných pracovištích v Seville, prohlídku bytových projektů a projektů
regenerace historických měst. Prohlídky jsou koordinovány se španělským spolkem
urbanistů AETU.
Informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz.

