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Členství v ECTP

Naše asociace byla poctěna uspořádáním 3 souběžných vrcholných akcí ECTP:
mezinárodní konference na téma „Proměny středoevropského prostoru“, výročního
zasedání ECTP, na které se sjíždí 23 prezidentů národních asociací, a především
vyhodnocení a slavnostního vyhlášení 5. ročníku soutěže ECTP. Naše kandidatura
zvítězila před Holandskem a Maďarskem především díky spolehlivosti naší asociace,
podpoře ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Senátu ČR, který poskytl zdarma
své prostory.
Mezinárodní rada urbanistů přijala slavnostně v sídle lisabonské techniky dne 20.
listopadu 2003 aktualizovaný text Nové aténské charty (text v originále na www.ceuectp.org). Tím vyvrcholila asi pětiletá práce na sjednocení textu a na definování úlohy
našeho oboru ve sjednocené Evropě. Vzhledem k respektu, jaký původní Aténská
charta z roku 1933 má v povědomí evropských urbanistů (ať už zaslouženě či nikoliv),
měla by se propagaci nového textu věnovat zvýšená pozornost. Nabízí se několik
možností od vydání brožury, přes komentáře v odborném tisku po zařazení nového
textu do výuky na fakultách a v odborných kurzech.
ECTP zahájilo na pravidelné výroční konferenci v roce 2003 diskuzi o budoucnosti
organizace. Vedení ECTP chce změnit situaci, kdy skoro polovina evropských zemí
vůbec zastoupení v ECTP nemá a kdy prezentace oboru urbanismu pokulhává např. za
spolky architektů nebo lékařů.
Bylo představeno několik scénářů budoucí role ECTP : a) lze ponechat stávající
strukuturu střešní organizace národních spolků, b) může vzniknout „lobystické“ sdružení
s kanceláří v Bruselu, c) či může být ECTP pojato jako „vědecká“ odborná instituce. Po
krátké diskuzi byla ihned vyloučena varianta c), neboť převládl názor, že ECTP vznikla
především kvůli praktikujícím urbanistům. Nakonec se delegáti přiklonili k názoru, že se
ECTP přednostně musí zaměřit na problematiku spolupráce odborníků v oboru, posílit
vzájemnou znalost plánovacích kultur v evropských zemích, zabývat se vzděláváním
urbanistů a působit na národní vlády při hájení postavení profese. ECTP by měla dělat
to, co národní asociace sama není schopna zvládnout.
V lednu 2004 se naše asociace vyjádřila k otázkám týkajícím se kritérií pro přijetí
budoucích členů ECTP. Podpořili jsme model střešní organizace národních spolků

s tím, že se nebráníme umožnit členství nečlenským zemím EU, regionálním spolkům,
spolkům s činností blízkou plánování, kde jsou členy kvalifikovaní urbanisté.
ECTP se zabývala otázkami autorizace v rámci EU. Velké země si rozhodně nepřejí
„univerzální“ celoevropskou autorizaci, nakonec je to těžko představitelné, protože dnes
existuje tolik rozdílů na úrovni jednotlivých států.
V souvislosti se změnou členství a s očekávaným rozšířením agendy ECTP bylo
schváleno navýšení členských příspěvků. Od roku 2004 bude pro AUUP ČR roční
příspěvek v přijatelné výši 400 EUR.
Soutěž ECTP

V Praze proběhlo v říjnu 2004 slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže
ECTP o nejlepší urbanistický projekt za období 2002 – 2003. Soutěž se setkala o
trochu menší odezvou než před dvěma lety (mj. i kvůli zavedení poplatku ve výši 400 - 1
200 EUR za práci). Celkem bylo přihlášeno kolem 200 projektů ze 13 zemí (např.
v Německu 99, v Anglii 39, v Holandsku 24, ve Slovinsku 5 atp.). Do finále bylo
národním porotami nominováno 26 prací.
Národní komise, jejímiž členy byli architekti Petr Durdík, Jelena Zemánková, Vít Řezáč a
Petr Vávra, vyhodnotila české projekty v únoru. Do evropského kola doporučila projekt
Husovy kolonie zaslaný Magistrátem města České Budějovice.
Na rozdíl od minulého ročníku se nám podařilo obeslat soutěž a získat tak první
zkušenosti s přípravou i organizací. Porota dospěla k doporučením pro budoucí
účastníky, které by mohly zvýšit naději na získání ocenění našich kolegů v dalším
ročníku.
Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Kodaň 9 – 11. června
Biennále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny z
jednotlivých zemích se bude konat v roce 2005 v Dánsku. Naše asociace se z
finančních důvodů nezůčastní, ale idividuální návštěva tohoto největšího podniku je
možná. Informace jsou na www.byplanlab.dk.
Bilaterální kontakty
AUUP ČR využila bilaterální kontakty s německou SRL při přípravě exkurze a mezinárodní
konference. Stejně tak naše vztahy s Maďarskem a Polskem nám pomohly při zajišt´ování
podzimní konference.
Počátkem října jsme zabezpečovali odbornou exkurzi asociace z Norska, která se v roce 2004
stane členem ECTP.
Soutěž EUROPAN

AUUP podporuje i nadále mezinárodní architektonickou soutěže pro architekty do 40 let
EUROPAN. Výsledky 7. ročníku byly vyhlášeny 8. prosince 2003. Soutěže na 68 lokalit
v 19 zemích se zúčastnilo přes 2 000 architektonických týmů. Bohužel žádný z českých
účastníků cenu neobdržel.

Na lokalitu Libeň – Palmovka se přihlásilo 45 soutěžících ze 7 zemí Evropy, práce
odevzdalo 21 týmů. Všechny projekty byly vystaveny na Staroměstské radnici v prosinci
2003. Česká sekce soutěže byla formálně ukončena letos na jaře seminářem, na který
byli pozváni autoři 5 oceněných projektů.
Další ročník soutěže je již v běhu. Sdružení EUROPAN CZ bude spolupracovat nadále s
Prahou a nově s Plzní. Tím získá ČR možnost sestavení vlastní soutěžní poroty. Více
informací lze získat na www.europan.cz.
Mezinárodní kontakty
Na asociaci se z titulu členství v ECTP obrací řada zahraničních institucí, výzkumných
ústavů, kolegů, kteří potřebují získat informace o plánování u nás. Poskytovali jsme
takto údaje kongresu RESTEC v Moskvě, byli jsme zváni na konference v Polsku,
Anglii, Německu, Rakousku a Maďarsku.
Informace jsou průběžně uveřejňovány na naší internetové stránce www.urbanismus.cz.

