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Členství v ECTP 
 

V roce 2009 došlo k zásadní obměně řídícího výboru ECTP. Novým prezidentem byl zvolen 

Portugalec Joao Teixeire, pro nás spíše neznámý kolega. Dále 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. Současně ECTP ovšem 

konstatovalo, že se téměř žádná národní asociace nevyjádřila k dokumentu EU Green Paper 

of Territorial Cohesion, který je zveřejněn na webových stránkách DG Regio. 

ECTP pokračuje v činnosti pracovní skupiny pro sledování ochrany výkonu povolání urbanisty. 

Dlouholeté diskuze o tzv. „common platform“ – společné platformě, zmíněné v článku 15 

direktivy 2005/36/EC – byly ukončeny bez hmatatelného výsledku. 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. ECTP hodlá iniciovat průzkum ve všech 

zemích unie s tím, že by se prostředky na práce měly generovat z příslušných ministerstev té 

které země. To bude ovšem zřejmě velice obtížně uskutečnitelné. 

Naše asociace by měla alespoň zajistit, aby se ČKA objevila v národní příloze direktivy EU 

2006/123/EC. 

 

ECTP požádalo o vydání e-mailových adres jednotlivých členů národních spolků, aby je 

mohlo oslovovat přímo. Tento požadavek vyplývá z potřeby zvýšit povědomí o činnosti ECTP 

mezi všemi členy spolků a ozřejmit smysl její činnosti. Naše asociace žádost vyřeší tak, že osloví 

všechny členy, kteří udali své e-mailové adresy s tím, že mohou vyjádřit svůj nesouhlas se 

zasílámí informací od ECTP. Ostatní adresy poskytneme ECTP. 

 

ECTP nabízí všem členům národních asociací, aby se (za poplatek) registrovali jako kontaktní 

osoby připravené pro mezinárodní spolupráci v případě zájmu třetí strany. První experti jsou již 

zaregistrovaní. Podrobnosti lze nalézt na stránkách ECTP pod „ECTP register of planning 

experts”. 

 

Letos byl vyhlášen 8. ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za 

období 2008 – 2009. Vedení ECTP vyzvalo členy, aby soutěž obeslali alespoň třemi pracemi. 

Naše asociace nominovala dvě nejlepší práce národního kola: studii  „Rekonstrukce 

Vaňorného náměstí ve Vysokém Mýtě“  od arch. Košaře a realizaci projektu „PROMENÁDA 

PODÉL OTAVY A REKONSTRUKCE HRADEBNÍHO PŘÍKOPU – PARKÁNŮ“. Výsledky budou 

oznámeny v říjnu 2010.  
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8. Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Nancy, 3.-4. 12. 2009 
Biennále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny jednotlivých zemí, se 

bude konat v Nancy v prosinci 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.  Bienále se zůčastní za 

asociaci arch. Josef Morkus. 

 

Financování činnosti ECTP je stabilizované, ikdyž ECTP neustále zdůrazňuje potřebu získávání 

vedlejších příjmů mimo členské příspěvky. V roce 2009 i 2010 bude AUUP ČR platit zhruba 

stejně jako v předchozích letech, tj. okolo 500,-EUR.   

 

 

Soutěž EUROPAN 
Desátého ročníku soutěže EUROPAN se Česká republika nezúčastní, protože se nepodařilo 

nalézt partnerské město. Europan CZ ovšem již připravuje 11. ročník, ve kterém se počítá s 

účastí Ústí nad Labem. Více informací lze získat na www.europan-cz.cz.  

 

Bilaterální kontakty 
Letos jsme využili našich kontaktů při odborné exkurzi do Slovinska. Naši kolegové nám 

pomohli při organizaci zájezdu a připravili návštěvu pracoviště hlavního architekta Ljublaně. 

Město jsme si pak prohléhli za výkladu absolutního znalce díle Jože Plečnoka pana Damjana 

Prelovšeka. Hlavní zásluhu na přípravě programu měl předseda spolku pan Miran Gajšek.  

 

Naše asociace udržuje kontakty se slovenskými kolegy z partnerské ZUUPS. Výsledkem bylo 

vystoupení arch. Řezáče a  Ing. Sklenáře na konferenci „Regulačné nástroje v SR a ČR”, která 

se konala 16. dubna v Bratislavě. 

 

Delegace AUUP přijala ve dnech 19.- 22. 9. zástupce magistrátu města Chongqing v Číně, 

které má 6 mil. obyvatel. Kontakt byl zprostředkován přes ISOCARP. Sedmičlenná delegace 

navštívila Kutnou Horu a byla přijata na Útvaru rozvoje města v Praze. 

 

Komora polských urbanistů připravuje do Vratislavi polsko-českou přehlídku prací (workshopy 

- 9 okruhů). Rada s účastí našich zástupců souhlasila, ale až v příštím roce a pověřila 

V.Řezáče, aby prověřil podrobnosti. Tímto vyzýváme všechny kolegy, kteří by měli zájem se 

na dvoudenním workshopu podílet, aby se přihlásili na sekretariátu, tak, jak to již několik členů 

učinilo. 

 

 

Exkurze 
Jako každý rok asociace pořádala zahraniční odborné exkurze. O cestě do Slovinska ve 

dnech 6.-10.5. podrobně informoval článek v Aktualitách. Mimořádná cesta do Jižní Ameriky 

je připravena na listopad. V roce 2010 se uskuteční exkurze do Španělska se zastávkami ve 

Francii.  

 

 

Mezinárodní kontakty 
 

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