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Zpráva o zahraničních aktivitách AUUP ČR v roce 2019
Praha, září 2019
Vít Řezáč
Shrnutí
V uplynulém roce jsme pokračovali v mezinárodních aktivitách vyplývajících z našeho členství v ECTP
(připomínkovali jsme dokumenty ECTP, účastnili se jednání) a z plánu činnosti AUUP (konference, exkurze).
Již v roce 2018 jsme ve spolupráci s MMR vydali Chartu participativní demokracie. Zatím jsme nepodnikli
kroky pro zapojení se do této iniciativy. Měli bychom oslovit zastupitelstva, která se profilují v tomto směru,
aby připojili svůj podpis.
Předseda ECTP Igancio Péman poctil návštěvou konferenci AUUP ČR v Brně ve dnech 11.-12. dubna 2019.
Konstatoval uspokojení nad soudržností členů naší asociace a aktivitami, které podnikáme. Během svého
vystoupení apeloval na účast mladých urbanistů do 35 let na Young Planner Workshop (info na www.ectpceu-eu) a vyzval k podání přihlášek do dalšího ročníku ECTP Planning Award.
Činnost ECTP 2019 www.ectp-ceu-eu
Prezidentem ECTP na dvouleté období (2019 – 2021) byl zvolen Michael Stein z Německa. Stanovil si tři priority
– ECTP musí být více vidět, mělo by přijmout více spolků a stabilizovat finance.
ECTP pokračovala letos v práci ve všech svých komisích: sponzorství, bienále, cena, urban agenda, migrace.
Otázkou, která vyvolala diskuzi, bylo výborem schválené ukončení činnosti pracovní skupiny zabývající se
uznáním profesní kvalifikace. Skupina pracovala několik let, získala poměrně podrobné údaje o výkonu
povolání urbanisty v členských zemích, připravila dokument, který měl ambici stát se platformou pro
vyjednávání na úrovní Evropské komise. Oponenti ukončení prací komise namítali, že stanovení minimálních
požadavků na výkon profese na celoevropské úrovni by měl být jeden z hlavních úkolů ECTP a že by se nemělo
kvůli praktickým problémům při jeho definování a prosazování ustupovat. Členské země pak argumentovaly
ze dvou pohledů. Tam, kde je výkon profese podmíněn autorizací, jako u nás, by znamenalo nastavení jiných
pravidel zásah do národní legislativy. V zemích, kde žádné omezení není, by naopak potřebovali určité
minimum požadavků stanovit. Argumentovalo se tím, že architekti a stavební inženýři dokázali v EU prosadit
svoje kvalifikační požadavky a že práce urbanistů se v zásadě od jejich neliší. Měli bychom mít tudíž stejné
ambice. Jedná se například o volný pohyb kvalifikovaných urbanistů v Evropě, což může být pro novou generaci
zajímavé. ECTP se nebude pokoušet mít svůj program, je to podle názorů většiny nereálné, ale převezme
kvalitativní systém hodnocení výuky plánování dojednaný v rámci vysokých škol sdružených v AESOP. ECTP
současně vydává doporučení, že profesní spolky by měly více spolupracovat s univerzitami a pokoušet se
vytvořit s nimi takový sylabus, který by odpovídal nejlépe potřebám té které země.
Naše asociace aktualizovala přehled o způsobu profesního vzdělávání a celoživotního vzdělávání. ECTP klade
důraz na evidenci absolventů těchto programů a vyhodnocování výsledků.
Charta participativní demokracie v územním plánování
ECTP zopakovala svoji výzvu všem členům, aby se připojili k Chartě, aby vyzvali samosprávy regionů a obcí, aby
dokument podepsaly. Charta vyšla v českém jazyce jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č.
4/2017. 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 minulý prezident ECTP Joris Scheers, urbanisti takový dokument potřebují, protože říká, v čem
jsou nezastupitelní pro řízení rozvoje města.
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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 bude v lednu 2020. Brožuru z minulého ročníku
lze stáhnout na http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/.
13. Bienále Plymouth
Ve dnech 11. až 13. září proběhlo v Plymouthu již 13. Bienále urbanismu, největší profesní přehlídky pořádané
ECTP. Plymouth se stal Capital of Planning (hlavním městem plánování), jak říká slogan organizátorů.
Zúčastnilo se 110 účastníků z Anglie a 40 zástupců všech evropských zemí. Téma bienále bylo Planning on the
Edge, což by se mohlo interpretovat jako plánování v místech na okraji, například státu, kontinentu, nebo též
okraji města apod. Na konferenci vystoupil Vít Řezáč s příspěvkem popisujícím nekonečný proces hledání
stavebního práva v zemích střední Evropy.
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/).
Noví členové ECTP
Albánie – člen korespondent
Různé
Členské příspěvky na rok 2019 zůstanou na úrovni předchozích let, tj. 691,- EUR pro AUUP ČR. Vzhledem
k dlouhodobě mírně ztrátovému hospodaření ECTP – zejména kvůli ECTP Award – došlo k úpravě rozpočtových
výdajů tak, aby se členské příspěvky nemusely měnit.
Úkoly od ECTP
Odpovědět na doplňující dotazy ohledně profesní kvalifikace.
Reagovat na dokument na strategii sponzorství.
Uhradit členský příspěvek.
Zavést systém evidence profesního vzdělávání a kurzů.
Zvážit podání nabídky na pořádání Bienále 2021.
Zúčastnit se assembly ve dnech 7. a 8. 5. 2020

Exkurze
V letošním roce jsme nastoupili na náročnější model dvou odborných exkurzí, jedné dlouhé a jedné krátké.
Obě se podařilo úspěšně zorganizovat se dostatečným počtem zájemců.
Několik roků odkládaný letecký zájezd do Rumunska ve dnech 9. až 16. června se uskutečnil za výrazné
pomoci rumunské asociace RUR a jejího zástupce Gabriela Pascariu. Prezentace proběhla na úřadech v Sibiu
(kolega Paul Iuga-Muresan) a Brašově (kolegyně Raluca Baco), kromě toho jsme absolvovali exkurzi po
Bukurešti (arch. Dana Milea). Bude-li příležitost, kolegové z městského úřadu v Sibiu jsou připraveni se
s námi podělit o své cenné zkušenosti při ukázkově provedené regeneraci centra města.
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Podzimní krátká cesta vedla ve dnech 27.- 30. 9. 2019 do Bratislavy a do Budapešti - po 20 letech! V obou
městech jsme se setkali se zástupci vedení jejich národních profesních spolků. Výsledkem jsou dohody, které
budou dále posouzeny radou asociace.
Na rok 2020 připravujeme zájezd do Paříže. Program bude zahrnovat diskuze na odborných pracovištích
(APUR, SFU) a prohlídku nových projektů. Členové asociace budou obesláni s nabídkou a ukázkou nových
projektů.
Bilaterální kontakty
Pro konferenci v Brně byla dohodnuta účast pana Jakoba Matzena z odboru územního plánování města
Kodaně, který ji ovšem z pracovních důvodů musel na poslední chvíli zrušit. Na základě kontaktů
poskytnutých z pražského magistrátu jsme pozvali zástupce odboru MA18 magistrátu města Vídně pana
Alexandra Scholze.
Jednání se slovenskou ZUUPS, maďarskou MUT a rumunskou RUR o spolupráci
V rámci exkurze Bratislavy jsme se sešli se zástupci ZUUPS a projednali náměty na spolupráci.
Maďarský MUT má nového prezidenta pana Dr. Gézu Salamina, který vyzval k vytvoření pracovní skupiny pro
výzkum a vzdělávání, kterou by zastřešovaly profesní spolky ze zemí V4. Každé dva roky by se konala v jedné
zemi konference. MUT zprostředkoval účast pana Barnabáše Koermoendiho na podzimní konferenci v Plzni.
Na jednání se zástupci rumunské asociace panem Gabrielem Pascariu a paní architektkou Danuou Mileou
jsme předjednali účast studentů fakulty architektury v soutěži Urban Design Award (O nejlepší
architektonický projekt) od ročníku 2020.
Francie
V rámci příprav na další exkurzi v roce 2020 jsme navázali kontakt s Prof. Anna Geppert z Fakulty architektury
na Sorboně, panem Luc-Emile Bouché Florin (účastník konference v Táboře) a Dominique Lanceron. Všichni
jsou připraveni pomoci s odborným programem.
Polsko
Polská TUP má nové vedení, prezidentem je pan Prof. Tadeusz Markowski, se kterým jsme navázali první
kontakty a informovali jej o předcházejících dohodách mezi AUUP a TUP. Fakulta architektury v Gdaňsku
projevila zájem připojit se k studentské soutěži jako již druhá polská škola.
Delegace z Číny
Zástupci AUUP (V. Řezáč, V. Jetel) představili dne 14.2. delegaci z Pekingu a Chengdu problematiku územního
plánování a budování veřejné infrastruktury u nás. Účastníkem byl i náměstek ministra kosmonautiky ČLR
pan Chaoling Gu.
Během léta se na AUUP obrátily další 3 delegace z Číny (Shenzhen, Peking a Chengdu) s žádostí o setkání na
odborná témata. Přestože v našem názvu se nevyskytuje v Číně nežádoucí slovo, zatím žádná skupina
nedostala od KSČ povolení do Prahy přicestovat.
Další informace si můžete vyžádat na auup@volny.cz.

