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Členství v ECTP
V roce 2008 pokračovala práce ECTP na těchto stěžejních tématech:
a) strategické plánování a soudržnost
b) uznání profese urbanisty v EU
c) propagace profese (soutěž ECTP)
ECTP se aktivně účastní na konferencích a seminářích věnovaných problematice soudržnosti.
Snaží se prosadit úlohu urbanistů při strategickém rozhodování na regionální a lokální úrovni.
Provádí osvětu mezi členy vlád, samospráv a orgánů Evropské komise. Letos proběhla
konference v Londýně a Ljublani. ECTP vydala dokument „Strategic Planning towards
Territorial Cohesion”, kterou představila na konferencích ministrů zemí EU odpovídajíích za
plánování v rámci slovinského předsednictví EU. Více informací naleznete na stránkách ECTP.
ECTP vytvořilo pracovní skupinu pro sledování ochrany výkonu povolání urbanisty. ECTP
definovalo tzv. „common platform“ – společnou platformu, zmíněnou v článku 15 nové
direktivy 2005/36/EC - začala platit 20. října 2007. V roce 2008 podepsali všichni členové ECTP
prohlášení, ve kterém zplnomocňují vedení ECTP v jednáních s vedoucí odboru regulovaných
profesí paní Pamelu Brumter-Coret. ECTP bude proto nyní intenzivně studovat, jak mohou
urbanisti vykonávat svoji profesi, když se usadí v jiné zemi. Výkon povolání je ve většině států
bez autorizace. Naše asociace by měla zajistit, aby se ČKA objevila v národní příloze
direktivy EU 2006/123/EC.
ECTP nabízí všem členům národních asociací, aby se (za poplatek) registrovali jako kontaktní
osoby připravené pro mezinárodní spolupráci v případě zájmu třetí strany. Podrobnosti lze
nalézt na stránkách ECTP pod „ECTP register of planning experts”.
ECTP spolu s AESOP pokračuje v diskuzi o kritériích výuky urbanismu a územního plánování.
Stále 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 mezinárodním dborném prostředí schopné reagovat.
Letos byl opět vyhlášen další ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt
za období 2006 – 2007. Naše asociace nominovala vítěznou práci národního kola projekt
“Příběh řeky” společnosti CASUA. Celkem bylo odesláno 20 prací ze 13 zemí. Výsledky budou
oznámeny letos koncem října v Irsku.

8. Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Nancy, listopad 2009
Biennále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny jednotlivých zemí, se
bude konat v Nancy v listopadu 2009. Tématem bude role středních měst v Evropě (100 – 500
tis.obyvatel). V rámci bienále proběhne řada zasedání, workshopů, seminářů a
doprovodných výstav, včetně několika prohlídek úspěšných realizaci. Asociace by se
Biennale měla zúčastnit a měla by nominovat svého zástupce do přípravného výboru.
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Financování činnosti ECTP je stabilizované. V roce 2008 i 2009 bude AUUP ČR platit zhruba
stejně jako v předchozích letech, tj. okolo 500,-EUR.

Soutěž EUROPAN
V únoru lońského roku bylo vyhlášeno další kolo soutěže EUROPAN 9, které nabídlo 73 lokalit
v 22 zemích. Do soutěže se zapojilo 1 750 soutěžních týmů. Asociace pro urbanismus a územní
plánování byla aktivní při výběru českých lokalit. Soutěžilo se na velice atraktivním místě
v okolí stanice metra Hradčanská v Praze. Práce byly vystaveny v březnu v galerii Jaroslava
Frágnera a nejnověji v pavilonu Prahy 6 v říjnu t.r. Cílem bylo vytvořit ideový návrh na
přeměnu území po dobudování dopravní infrastruktury. Z 37 přihlášených bylo odevzdáno 26
návrhů, což je nadprůměrný počet. Nejlepších pět bylo vybráno v prvním kole poroty v
Grazu, vítězem se stal holandský tým se soutěžním návrhem BOHEMIAN PATTERN vedený
Timem Primsem. Druhé místo získal český tým s prací NETWORKS on the MOVE autorů Michala
Huska a Pavla Štástného.
Již se připravuje desátý ročník. Více informací lze získat na www.europan-cz.cz. Českému
výboru se zatím nepodařilo zajistit soutěžní lokalitu včetně financování a je proto
pravděpodobné, že se 10. ročníku po 8 letech nezúčastníme.

Bilaterální kontakty
Letos jsme využili našich kontaktů při odborné exkurzi do Irska. Naši kolegové nám pomohli při
organizaci zájezdu a na dvou místech nám připravili návštěvy odborných pracovišť. Hlavní
zásluhu měl předseda IPI pan Andrew Hind z Corku a pan Henk van der Kamp z Dublinu.
Naše kontakty se slovinskými urbanisty využijeme při přípravě exkurze na jaře příštího roku do
Slovinska a Itálie.
Při přípravě podzimní konference jsme se obrátili na kolegy z Německa a Rakouska, kteří
ochotně vyslali své zástupce. Semináře v Uherském Hradišti se také poprvé zúčastní početná
delegace slovenských kolegů z partnerské ZUUPS.

Exkurze
Jako každý rok asociace pořádala zahraniční odborné exkurze. Mimořádná cesta do Jižní
Ameriky je připravena na listopad.
Krátká cesta směřovala tentokrát v květnu do Irské republiky a Severního Irska. Vyzkušeli jsme
nový model kombinace letecké a místní autokarové dopravy, který se osvědčil a bude se při
některých dalších zájezdech opakovat. Příští rok se plánuje v květnu pětidenní výlet do
Slovinska a Itálie.

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