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Členství v ECTP 
 

Po úspěšné organizaci tří vrcholných akcí ECTP na našem území v roce 2004 (konference, 

výroční zasedání ECTP a vyhlášení mezinárodní soutěže) jsme letos neměli takové vytížení 

vyplývající z našeho členství. Museli jsme vyplnit dotazník týkající se výuky urbanismu a 

plánování a nominovat členy do dalších pracovních výborů ECTP (udržitelný rozvoj a 

implementace regulativů EU). 

 

Vyhlášení cen mezinárodní soutěže ECTP proběhlo úspěšně, získali jsme uznání od všech 

členů výboru ECTP za hladkou organizaci a důstojný průběh. Inspirovali jsme zúčastněné 

funkcionáře přítomných měst a starosta Bilbaa již převzal štafetu v pořádání soutěže v roce 

2006. 

 

Z finančních důvodů se nám nepodařilo vydat aktualizovaný text Nové aténské charty (text 

v originále na www.ceu-ectp.org). Měli bychom opakovaně zvážit možnosti seznámení naší 

odborné veřejnosti s textem: od vydání brožury, přes komentáře v odborném tisku, po 

zařazení nového textu do výuky na fakultách a v odborných kurzech. 

 

ECTP zmírnilo požadavky na členství. Do budoucna se členem ECTP mohou stát sdružení, 

jejímiž členy mohou být i odborníci jiných příbuzných profesí, ale kde urbanisti musí tvořit 

většinu základny a předsednictva. Podmínkou je vždy souhlas s principy Nové Aténské charty.  

 

Rumunská asociace byla přijata za člena ECTP. Švýcarská byla přijata již vloni. Naopak 

překvapivě z ECTP z finančních důvodů vystoupila německá SRL. 

 

Po více než roční interní diskuzi schválil ECTP změnu definice své činnosti. Nový text zní: „The 

Council of European Spatial Planners at local, regional and (inter)national level.“  „Rada 

evropských urbanistů na místní, regionální a (mezi)národní úrovni.“ 

 

Financování činnosti ECTP po vystoupení silného plátce SRL se dostalo do obtíží. V roce 2005 

a 2006 bude AUUP ČR platit zhruba stejně okolo 480,- EUR.   

 

Soutěž ECTP 
Byl vyhlášen další ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za období 

2003 – 2005. Termín odevzdání prací do národního kola je 30. listopadu 2005. Podrobnější 

informace jsou na www.urbanismus.cz. V rámci soutěže uspořádáme besedu s autory, na 

které se vysvětlí cíle a priority soutěže z pohledu ECTP, neboť v pracech z loňského ročníku 

nebyly některé myšlenky autorů vhodně a dostatečně srozumitelně prezentovány. 

 

 
 

 

 

http://www.ceu-ectp.org/
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Bienále evropských měst a evropských urbanistů 

Biennále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny z jednotlivých 

zemích, se konalo v Kodani ve dnech 9. – 11. června. Informace jsou na www.byplanlab.dk. 

Naše asociace se z finančních důvodů nezúčastnila. V současné době zavžujeme účast na 

biennále v roce 2007 v Budapešti. Uvítáme náměty na města, která by se chtěla 

prezentovat. 

 

Soutěž EUROPAN 

AUUP podporuje i nadále mezinárodní architektonickou soutěže pro architekty do 40 let 

EUROPAN. Právě probíhá 8. ročník. Poprvé se v ČR představují 2 lokality: Praha – Podbaba a 

Plzeň – Cukrovarská. Tím získalo sdružení EUROPAN CZ možnost sestavit vlastní soutěžní porotu. 

Bylo odevzdáno dohromady 37 soutěžních prací, což je nejvíce za dobu naší účasti v soutěži. 

Ještě více potěšitelné je, že se podařilo prolomit ledy na domácí architektonické scéně a své 

práce na některou z 75 evropských lokalit odevzdalo 16 českých týmů. Více informací lze 

získat na www.europan-cz.cz. 

 

Soutěž DIFA 
Úspěšný autorský tým z Českých Budějovic, vítěz národního kola soutěže ECTP, nás bude 

reprezentovat na další prestižní soutěži organizované Německým fondem nemovistostí (DIFA) 

a honorované cenou 15 000,- EUR. 

 

Účast na biennale urbanisů Srbska 

AUUP obešle výstavu pořádanou k 40 výročí činnosti Srbského svazu urbanistů. K účasti byli 

vyzváni někteří lonští účastníci soutěže ECTP. 

 

Bilaterální kontakty 

AUUP ČR využila bilaterální kontakty s holandskou BNSP při přípravě exkurze do Amsterodamu. 

Našemu programu byla z jejich strany věnována velká pozornost. 

 

V červenci jsme zabezpečovali s pomocí kolegů z Plzně a Mariánských Lázních exkurzi 

urbanistů z Bavorska do Plzeňského kraje. 

Počátkem října jsme připravili odbornou exkurzi pro asociaci z Irska, která navštívila Prahu a 

Kutnou Horu. Naši kolegové byli s programem a obsahem návštěvy velice spokojeni a ihned 

vyslovili přání pozvat členy AUUP na exkurzi do Irské republiky. 

 

Během roku jsme se setkali se dvěma čínskými delegacemi. Nejprve z jihočínské metropole 

Guangzhou a poté s delegací z Akademie územního plánování a urbanismu z Pekingu. 

Návštěvy dalších čínských urbanistů budou pokračovat. 

 

Také jsme v říjnu přijali návštěvu starostů japonské prefektury Aichi, kteří se zajímali o 

památkovou péči v hlavním městě. 

 

 

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. Jsme zváni na konference v Polsku, 

Dánsku, Anglii, Německu, Rakousku a Maďarsku.  

 

Informace jsou průběžně uveřejňovány na naší internetové stránce www.urbanismus.cz. 

 

 

 

http://www.byplanlab.dk/
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