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Členství v ECTP 
 

Současnou prezidentkou ECTP je Francouzka Dominique Lancrenon. Větší důraz klade 

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

 

Na jaře proběhl první ročník tzv. Youth Planners Workshop, kterého se zúčastnilo asi 30 

mladých urbanistů ze Španělska, Francie, Irska, Anglie a Norska. Bohužel se nám nepodařilo 

dát dohromady žádný tým za ČR.  

 

ECTP během roku uskutečnila setkání se zástupci dalších prefesních organizací, jako např. 

CEMAT, URBACT, URBAN –Nexus, XI. Bienále Iberian American Town Planning Congress. 

 

ECTP zorganizovala dopis pro členy Evropského parlamentu, ve kterém důrazně žádá 

poslance o přehodnocení kritérií pro podporu výzkumu v letech 2017 až 2020. Z projektu 

Horizont 2020 totiž úplně vypadl urbanismus a územní plánování. AUUP ČR obesala všech 21 

českých zástupců v EP, odpověděli a pomoc přislíbili Ing. Oldřich Vlasák, místopředesda EP, 

výkonný prezident Rady evropských municipalit a regionů místopředseda Svazu měst a obcí 

ČR, Zuzana  Roithová a Libor Rouček. Myslím si, že by bylo vhodné na jejich pozitivní reakci a 

nadále s nimi udržovat kontakt. 

 

Letos byl ukončen 9. ročník mezinárodní soutěže ECTP o nejlepší urbanistický projekt za 

období 2011 – 2012. Naše asociace nominovala tři nejlepší práce z národního kola, do 

kterého se přihlásilo 7 projektů. Výsledky budou oznámeny v prosinci 2012 v Bruselu. 

 

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

vedlejších příjmů mimo členské příspěvky. V roce 2012 AUUP ČR platila 726,- EUR.   

 

 

Bilaterální kontakty 
Naše asociace stále udržuje kontakty se slovenskými kolegy z partnerské ZUUPS, kteří jsou 

zváni na naše semináře a exkurze. 

 

Polská KIU a mad´arská MUT nám pomohly zajistit účast přednášejících na konferenci v 

Českém Těšíně. 

 

AUUP ČR podala v květnu přihlášku do mezinárodního projektu SUSREG, který organizuje 

ISOCARP a který spočívá v účasti na odborných seminářích připravených pro naše členy 

holandskými urbanisty. Výsledek bude znám až v roce 2013. 

 

Exkurze 
Letos jsme využili našich kontaktů při odborné exkurzi do Švýcarska ve dnech 8. až 16.9. Naši 

kolegové nám připravili návštěvu pracovišt´ v Tessinu a Luzernu.  

 



Na jaře roku 2013 se uskuteční exkurze do Portugalska. Opět požádáme o pomoc naše 

kolegy z Associação dos Urbanistas Portugueses (AUP).  Program bude zahrnovat odborné 

setkání na úrovni malé obce, města a regionu, abychom se seznámili se všemi úrovněmi 

plánování. 

 

V následujícím roce je plánována exkurze do Maroka. Informace si můžete vyžádat na 

auup@volny.cz. 

 

 

Mezinárodní kontakty 
 

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

 

http://www.urbanismus.cz/

