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Členství v ECTP
V roce 2010 pod vedením nového prezidenta Portugalce Joao Teixeiry byla vytýčena nová
strategie činnosti na období do roku 2013. Ta má mnohem širší agendu než v předcházejícím
období. Větší důraz je kladen na vylepšení image ECTP, posilování formálních či neformálních
kontaktů mezi jednotlivými členy, podporu mladých urbanistů a řešení stále otevřené otázky
ochrany výkonu povolání. Kromě toho se činnost v každém roce zaměří na jedno odborné
téma.
Cesty k dosažení těchto cílů byly podrobněji rozpracovány a mohou nám být inspirací pro
naši činnost, neb se potýká v řadě ohledů se stejnými problémy či požadavky.
ECTP si letos symbolicky připomíná „100 let územního plánování v Evropě“. Vyzývá proto
všechny členy, aby zohlednili v přípravě svých odborných akcí tuto skutečnost a přispěli tak
ke zvýšení povědomí o tradici profese a společné odpovědnosti urbanistů žijících a
pracujících na našem kontientu.
ECTP dnes po 25 letech existence sdružuje 22 řádných členských asociací a 3 členy
korespondenty z 23 států EU. Tyto organizace zastupují kolem 25 000 odborníků v oblasti
územního plánování a urbanismu.
ECTP nadále 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 ukončen 8. ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za
období 2008 – 2009. 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 listopadu v Bruselu, již však víme, že žádná z našich prací oceněna
nebyla.

9. Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Janov 2011
Další Bienále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické počiny jednotlivých zemí,
se bude konat v Janově v září 2011. Téma bude „města jako vstupní brány” s důrazem na
propojení měst a regionů v širším slova smyslu. V rámci bienále proběhne řada zasedání,
workshopů, seminářů a doprovodných výstav, včetně několika prohlídek úspěšných realizaci.
Bienále se zúčastní za asociaci arch. Josef Morkus.
Financování činnosti ECTP je stabilizované, ikdyž ECTP neustále zdůrazňuje potřebu získávání
vedlejších příjmů mimo členské příspěvky. V roce 2010 i 2011 bude AUUP ČR platit zhruba
stejně jako v předchozích letech, tj. okolo 500,- EUR.
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Soutěž EUROPAN
Desátého ročníku soutěže EUROPAN se Česká republika nezúčastnila, protože se nepodařilo
nalézt partnerské město. Europan CZ ovšem již připravuje 11. ročník pod vedením nové
prezidentky paní Ing. Světlany Kubíkové, ve kterém se počítá s účastí Prahy 6 s lokalitou ve
Vokovicích. Více informací lze získat na www.europan-cz.cz.

Bilaterální kontakty
Letos jsme využili našich kontaktů při odborné exkurzi do Španělska ve dnech 30.4. až 16.5.
Naši kolegové nám pomohli při organizaci zájezdu a připravili návštěvu pracoviště hlavního
architekta Barcelony a Zaragozy. Hlavní zásluhu na přípravě programu měl člen výboru AETU
pan Igancio Pemán.
Naše asociace posílila kontakty se slovenskými kolegy z partnerské ZUUPS. Zúčastnili jsme se
konference „Územně plánovací podklady”, která se konala 29.4. v Popradu. Slovenští
kolegové zase vystoupili na konferenci v Litomyšli a též v Praze. Navíc jsme ve spolupráci s
řadou našich členů připravili prohlídky vybraných historických měst účastníkům zájezdu
ZUUPS, kteří v hojném počtu navštíví i podzimní konferenci AUUP. Věříme, že vzájemná
komunikace bude mít i nadále vzestupnou tendenci.
AUUP zprostředkovala kontakty pro odbornou exkurzi Čínské urbanistické akademie. Asi 30
členná skupina byla přijata 13.8. na Útvaru rozvoje města v Praze.
Komora polských urbanistů připravuje do Vratislavi polsko-českou přehlídku prací (workshopy
- 9 okruhů). První přípravné setkání s organizátory se uskuteční právě během výroční
konference v Praze.

Exkurze
V roce 2011 se uskuteční dlouho odkládaná exkurze do Pobaltí a Finska. Opět požádáme o
pomoc naše kolegy, které známe přes ECTP.
Cesta bude kombinovaná letecky a
autobusem. Využijte této nabídky, protože ti, kteří uvedené země neznají, budou příjemně
překvapeni. Navíc jsme termín posunuli na počátek června, abychom co nejvíce využili bílé
noci.

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