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Členství v ECTP 
 

V roce 2010 skončilo funkční období prezidenta Portugalce Joao Teixeiry, který byl nahrazen 

Francouzkou Dominique Lancrenon. Ta bude pokračovat ve strategii činnosti na období do 

roku 2013, která má mnohem širší agendu než v předcházejícím období. Větší důraz bude mj. 

kladen podporu mladých urbanistů a řešení stále otevřené otázky ochrany výkonu povolání. 

Nová prezidentka již vyzvala AUUP ČR ke zvážení zapojení mladých akademiků do projektu 

spolupráce na příkladu vybraného regionu.  

 

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 vyhlášen 9. ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za 

období 2010 – 2011. Naše asociace může nominovat až tři nejlepší práce z národního kola. 

Výsledky budou oznámeny v listopadu 2012 v Bruselu. 

 

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

vedlejších příjmů mimo členské příspěvky. V roce 2012 bude AUUP ČR platit o cca 150 EUR 

více než v předchozích letech, tj. okolo ca 730,- EUR.   Rozdíl je způsoben mj. navýšením 

koeficientu světové banky pro ČR, kterým ECTP upravuje základní příspěvek podle parity 

kupní síly. 

 

9. Bienále evropských měst a evropských urbanistů, Janov 2011 
V Janově proběhlo další Bienále, kde se každé dva roky prezentují výrazné urbanistické 

počiny jednotlivých zemí. Tématem byla „města jako vstupní brány” s důrazem na propojení 

měst a regionů v širším slova smyslu.  Bienále jsme se z finančních důvodů aktivně 

nezúčastnili.  

 

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

nalézt partnerské město. Europan CZ zvažuje přípravu 11. ročníku 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 Pobaltí a Finska ve dnech 14. až 21.5. 

Naši kolegové nám pomohli při organizaci zájezdu a připravili návštěvu pracovišť´ v Tallinu, 

Rize a Helsinkách.  

 

 

  

http://www.europan-cz.cz/
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Naše asociace stále udržuje kontakty se slovenskými kolegy z partnerské ZUUPS, kteří jsou 

zváni na naše semináře a exkurze. 

 

Na pozvání Komory polských urbanistů se malá delegace AUUP zúčastnila ve dnech 7.-8. 

dubna ve Vratislavi polsko-německo-české přehlídky prací. Akce se bude pravidelně 

opakovat a kolegové mají zájem na užších kontaktech vedení obou organizací. 

 

Polská KIU a maďarská MUT s naší pomocí přijal účast na přehlídce Architectureweek. V jejím 

rámci jsme byli partnery přednášky pana Sabriho Bendimérada z pařížského Atelier 

International du Grand Paris. Dále jsme navázali přes ambasádu Marockého království 

kontakty na Školu architektury v Rabatu a Ministerstvo urbanismu a územního plánování 

tamtéž.  

 

Exkurze 
Na podzim roku 2012 se uskuteční exkurze do Švýcarska. Požádáme o pomoc naše kolegy, se 

kterými jsme měli možnost se setkat na našich akcích v minulých letech.  Program bude 

zahrnovat odborné setkání na úrovni malé obce, města a kantonu, abychom se seznámili se 

všemi úrovněmi plánování. 

 

Dále je plánována tzv. „dlouhá” exkurze do Afriky. Přihlášky jsou již uzavřeny. 

 

 

Mezinárodní kontakty 
 

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

 

 

 

http://www.urbanismus.cz/

