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Členství v ECTP 
 

Uplynulé období bylo z mezinárodního pohledu zahájeno naším přijetím za plnoprávného 

člena ECTP v roce 2003. Hned v roce 2004 jsme byli pověřeni uspořádámím vrcholné akce 

ECTP – výročního zasednání spojeného s udílením cen urbanistické soutěže ECTP. 

 

Získali jsme uznání od všech členů výboru ECTP za hladkou organizaci a důstojný průběh. 

Naše případná kandidatura na pořádání dalšího zasedání v příštím volebním období není 

vyloučena. 

 

V roce 2006 se práce ECTP soustředila na vyjednávání s Evropskou komisí ohledně ochrany 

profese urbanisty. Jako první krok přijala v květnu definici práce urbanisty. 

 

„Urban design“ a územní plánování patří mezi osm set neregulovaných profesí v rámci 

Evropské unie. ECTP se hodlá aktivně angažovat, aby dosáhla lepší ochrany profese, tzn. aby 

tato vysoce odborná činnost nemohla být vykonávána bez náležitého vzdělání a oborných 

zkušeností. Zatím nejsou urbanisti v žádném dokumentu EU vůbec zmíněni (s vyjímkou 

podkladů od UK, ve kterých RTPI definuje pozici urbanistů v UK).  

 

Architekti ochrany dosáhli vydáním tzv. sektorální direktivy. Těchto direktiv je celkem 12 a 

vztahují se zejména na činnosti ve zdravotnictví, veterinářství a farmacii. Argumentem, proč 

činnost architektů musí být autorizována, je, že „architektura, kvalita budov, způsob jakým 

ovlivňují prostředí, respekt k přírodnímu a civilizačnímu prostředí a kulturní dědictví jsou statky 

veřejného zájmu.“ Nicméně uznání architektů v rámci EU se zdařilo až po 15 letech 

vyjednávání a Evropská komise naznačila, že podobný strastiplný proces již nechce 

opakovat.  

 

EU mezitím zjistila, že systém uznávání kvalifikace a ochrana profesí je neuvěřitelně 

komplikovaný a nepřehledný. Navíc řada zemí vůbec nepředložila údaje o národních 

systémech uznávání kvalifikací. V roce 2001 byly proto zahájeny práce na vytvoření systému 

nového. Ten byl postupně rozpracován a v roce 2005 předložen Radě Evropy, která jej 

formou direktivy schválila 6. června 2005. 

 

ECTP hodlá nyní aktivně využít této nové situace pro to, aby profese urbanisty získala lepší 

ochranu, než má doposud.  Cesta vede přes tzv. „common platform“ – společnou platformu, 

zmíněnou v článku 15 této nové direktivy. V něm se říká, že profesní uskupení mohu na 

celoevropské úrovni stanovit kritéria pro vykonávání profese, na jejichž základě pak národní 

asociace mohou akreditovat kvalifikované urbanisty z jiných členských zemí EU. ECTP by tedy 

mělo usilovat o vytvoření takové platformy co nejrychleji, protože tím se zvýší prestiž a význam 

profese urbanisty v každé jednotlivé zemi. V případě, že se toto podaří, pak budeme mít 

nárok na uznání tzv. Evropské profesní komory pod garancí ECTP. Aby toho mohlo být 

dosaženo, musí každá členská země splnit jednotná kritéria daná ECTP. V současné době 
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ECTP tedy rozeslala dotazník svým členům v tomto smyslu. O postupu prací budeme naše 

členy průběžně informovat. 

Současně ECTP spolu s AESOP začíná aktuálně novou diskuzi o kritériích výuky urbanismu a 

územního plánování. Hrozí, že se prosadí pojetí, které vychází z anglosaského modelu a které 

nebude blízké naší tradici výkonu povolání. Měli bychom v rámci asociace vytvořit možná 

pracovní skupiny, které budou na podobné výzvy v odborném prostředí schopné reagovat. 

 

Financování činnosti ECTP se přes vystoupení silného plátce SRL stabilizovalo díky příspěvkům 

nových členů. V roce 2006 a 2007 bude AUUP ČR platit zhruba stejně okolo 480,- 500,-EUR.   

 

Soutěž ECTP 
V loňském roce byl vyhlášen další ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický 

projekt za období 2003 – 2005. Přes opakované a včasné výzvy byly přihlášeny jen 2 práce: 

Jezero Medard a Krajina Hrušovanska. Porota doporučila postup prvně jmenované práce do 

celoevropského kola. Výsledky budou oznámeny koncem listopadu v Seville.  

Příští ročník doporučujeme spojit s naší vlastní novou soutěží, jejíž definice bude záležet na 

nové Radě asociace. 
 

Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Budapešť, 21.-23. června 2007 

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

bude konat v Budapešti ve dnech 21. – 23. června. Tématem je urbanismus jako 

multidisciplinární tvorba městského prostředí. Informace jsou na 

http://www.makingplaces.hu. Naše asociace by měla zajistit účast svých zástupců a 

případně prezentaci projektů a příklady realizací. Uvítáme náměty na projekty a města, 

která by se chtěla prezentovat. 

 

Soutěž EUROPAN 

V uplynulém volební období se AUUP podílela odborně na přípravě dvou ročníků soutěže 

EUROPAN. Europan 7 na lokalitu Praha - Palmovka byl poznamenán povodněmi v roce 2002. 

Bylo odevzdáno 21 prací. Soutěže se zúčastnilo jen 9 českých týmů.  

Letos skončil velice úspěšný 8. ročník. Poprvé se v ČR představily 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. Vítězem 

pražské lokality se stal tým ze Francie, vítězem plzeňské lokality tým ze Španělska, který byl již 

primátorem vyzván k pokračování projektu nejprve formou studie, pak projektu pro územní 

rozhodnutí. Tím se přibližujeme ke splnění hlavního cíle a poslání soutěže – umožnit mladým 

archiektům z celé Evropy vlastní realizaci. Ve fázi příprav je nový ročník EUROPAN 9. 

Předpokládáme i nadále podporu MMR ČR a velkých měst. Soutěžní lokalitu bychom měli 

vybrat nejpozději do konce listopadu. Také zde uvítáme náměty našich členů, kteří pracují na 

odborech rozvoje a vědí o obecních pozemcích vhodných pro bytovou výstvabu. Více 

informací lze získat na www.europan-cz.cz. 

 

Bilaterální kontakty 

V uplynulém čtyřletém období jsme zorganizovali 7 zahraničních cest z toho 2x do Peru, 

jednou Nový Zéland, 3 x do různých mist Německa a jednou do Holandska. 

 

Zorganizovali jsme program pro 8 delegací z Německa, Norska, Japonska, Číny a Irska. 

 

AUUP ČR jako každoročně využila bilaterální kontakty s německou SRL, která přestože není 

členem ECTP (doufáme jen dočasně), zůstává velice vstřícná a nápomocná našim 
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požadavkům. Navštívili jsme oblast Porúří a lokality mezinárodní soutěže IBA Emscherpark. V 

příštím roce chystáme dlouho plánovanou cestu do Číny a Tibetu na přelomu dubna a 

května, kde využijeme kontaktů, které jsme navázali v loňském roce. Současně platí pozvání 

od našich profesních kolegů z Irské republiky, kteří nám chtějí opětovat návštěvu Prahy. 

Exkurze by přicházela v úvahu na podzim příštího roku. 

 

Naši zástupci se na základě pozvání aktivně zúčastnili s příspěvky konferencí partnerských 

asociací v Irsku a Polsku. 

 

 

Mezinárodní kontakty 
 

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

 

 

 

http://www.urbanismus.cz/

