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Vít Řezáč
Činnost ECTP
Novým prezidentem ECTP je zvolen na dvouleté období Belgičan Joris Scheers.
Profesní kvalifikace
ECTP pokračovala letos v práci ve všech svých komisích. Důraz se klade stále na uznávání profesní kvalifikace,
protože přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Obdrželi jsme k připomínkování
dokument „Profesní kompetence v oblasti prostorového plánování”, který obsahuje mj. návrh kritérií, resp.
popis oblastí, ve kterých by měl být urbanista se schopen orientovat (např. sociálně – ekonomické podmínky,
životní prostředí, nástroje plánování apod.). Dokument zahrnuje i etické principy práce urbanisty a návrh
společného (evropského) minimálního programu vzdělávání v územním plánování.
Cílem aktivity pracovní skupiny je vyčlenit naši profesi z více než 800 druhů činností, které nejsou v EU
chráněny. Hlavním důvodem pro stanovení požadavků pro výkon činnosti je skutečnost, že profese urbanistů
chrání veřejný zájem.
Charta participativní demokracie v územním plánování
ECTP přijalo text nové Charty. Ta byla představena Radě Evropy v roce 2016. Charta je manifest, není
závazná, může být námětem pro „komisi pro urbanismus“ Rady Evropy (Council of Europe). ECTP chce tímto
dokumentem přitáhnout pozornost politiků EU k územnímu plánování. Jak zdůraznil prezident Scheers,
urbanisti takový dokument potřebují, protože říká, v čem jsou nezastupitelní pro řízení rozvoje města. Je
tedy v souladu s požadavkem ECTP na podporu důležitosti profese. CEMAT (komise pro plánování Rady
Evropy) přestala být činná, nyní je pro územní plánování prostor v Komisi pro demokracii a řízení (Democracy
and Governance) Rady Evropy.
ECTP Award 2015
Vyhlášení dalšího ročníku mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za období 2015 – 2016
proběhlo v Bruselu 4. července. Naše asociace soutěž letos neobeslala, protože přihlášené práce do našeho
národního kola nekorespondovaly s tematickým zaměřením soutěže na smart mobility a energetickou
efektivnost při plánování.
Oceněné projekty (viz www.ectp-ceu.eu):
Město Olsztyn: Integrovaný program rozvoje města
Brusel: Nové srdce města
Plán EPA (Etablissement Public d’Aménagement), Plaine de France: Grand Roissy
Různé
Členské příspěvky na rok 2016 zůstanou na úrovni roku 2015 tj. 691,- EUR pro AUUP ČR.
Změny v Polsku vyvolaly odchod KIU, nyní se vytvořila nová organizace, která požádá o členství v ECTP v roce
2016. Holanďani vystoupili před lety, byli požádáni o zvážení návratu.
Young Planners 2016
Na stránkách ECTP www.ectp-ceu.eu je zveřejněna e-kniha minulého ročníku, do kterého se zapojilo 8 skupin
z 8 zemí, 27 účastníků. Všichni byli pozváni na Bienále do Dublinu.
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Bienále urbanismu 2015
XI. Bienále urbanismu, které bylo spojeno s výročním zasedáním ECTP, se konalo ve dnech 14.-16.10. 2015 v
irském Dublinu. Téma bylo „MAKING CITY WORK“. Dvoudenní konference měla tato podtémata: ICT, Urban
Mobility, City Leadership and Governance, Mapping and Information Systems, and Spatial Planning &
Energy. Jednání se zúčastnil Vít Řezáč. Více informací je na http://www.biennialdublin2015.com/.
UN Habitiat, Praha
Na kongresu UN Habitat v Praze proběhl dne 17.3. 2016 společný seminář ECTP a RPTI (Královský Institut
Územního Plánování, UK), který naše asociace spoluorganizovala. Za účasti desítky hostů z několika zemí
proběhla diskuze na téma pánování vrs. potřeba bydlení. Stranu AUUP reprezentoval příspěvkem Vít Řezáč.
Bilaterální kontakty
Polská TUP projevila zájem o intenzivnější spolupráci. Dne 7.10. se uskuteční ve Wroclawi první pracovní
setkání zástupců předsednictev obou asociací.
Ve spolupráci s francouzskou Société Française des Urbanistes (SFU) a slovinskou Društvo Urbanistov in
Prostorskih Planerjev Slovenije (DUPPS) přijeli na jarní konferenci v Táboře přednášející Luc-Emile BOUCHE
FLORIN a Peter Bassin.
Zajištění odborné části exkurze do Andalusie proběhlo za pomoci Ignacia Pemána z Asociación Española de
Técnicos Urbanistas (AETU), který ochotně zprostředkovali kontakt na odborech územního plánu města
Sevilla a Cordoba.
AUUP ČR byla oslovena občanským sdružením územnéplány.sk, které získalo grant V4 na projekt DETLUP
(Networking měst Ukrajiny, Moldávie a Gruzie a V4 o územním plánovaní a jeho osvědčených postupech).
Projekt si klade za cíl „zlepšit vědomostní základnu zástupců městské a regionální správy, projektantů, sdílet s
nimi zkušenosti a inspirovat je k zefektivnění chodu místní správy”. Na přípravě podkladů pro workshopy se
podílel Josef Morkus, Vít Řezáč a Zuzana Hrochová. Josef Morkus se zúčastnil prezentací v Tbilisi, Batumi a
Chisinau. Kolegové z Gruzie, Ukrajiny a Moldávie pravděpodobně přijedou na odborou exkurzi do ČR konce
roku 2016.
Exkurze
Letošní exkurze směřovala ve dnech 17. - 25. dubna do Andalusie. Odborný program byl sestaven ve
spolupráci s partnery z AETU. Prezentace odborné části přednesli kolegové Pedro Caro z Dirección Gerencia
de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a paní Victoria Segura z Dirección Gerencia de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
V květnu 2017 se uvažuje o uskutečnění exkurze do jižní Francie a Bilbaa nebo do Rumunska. Odborný
program bude zahrnovat diskuzi na odborných pracovištích, prohlídku bytových projektů a projektů
regenerace historických měst. Prohlídky jsou koordinovány se francouzskou asociací SFU, resp. rumunským
spolkem urbanistů Registrul Urbaniştilor din Româniă (RUR).

Informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz.

