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AKTUÁLNÍ UDÁLOST 
 
„Spuštění pilotní aktivity Školení 
pro volené zástupce měst na 
téma udržitelný rozvoj měst“ 
 

Mnohdy, když se 

hovoří o 

udržitelnosti 

v oblasti rozvoje 

měst, je pozornost 

věnována 

především 

odborníkům, kteří se 

věnují této oblasti. Avšak jaká pozornost je 

věnována voleným zástupcům měst? Jakým 

způsobem je možné vtáhnout politiky do oblasti 

plánování a rozvoje měst a obzvláště pak, pokud 

je jejich město zapojeno do programu URBACT? 

Výzvou na tuto otázku je pilotní aktivita, která 

vznikla v rámci URBACTu – „Školení pro volené 

zástupce měst na téma udržitelný rozvoj měst“. 

Ohlédněme se nyní na první školení, které se 

uskutečnilo ve dnech 8.-10. dubna 2013 v 

Bruselu. 

 

Volení zástupci hrají klíčovou roli v udržitelném 

rozvoji evropských měst. Málo se však hovoří o tom, 

jakým způsobem mohou politici rozvíjet své 

dovednosti a praktické znalosti v této oblasti. Za 

tímto účelem byl v rámci programu URBACT 

sestaven pilotní školicí program podporovaný 

Evropskou komisí. Ředitelka DG pro regionální a 

městskou politiku Charlina Vitcheva uvádí: „Náš 

komisař Johannes Hahn se domnívá, že je 

nesmírně důležité zapojit volené zástupce do celého 

procesu, protože jednak mají moc jako volení 

zástupci občanů a jednak mají velmi blízko k tématu 

místního rozvoje. Toto školení je součástí budování 

místních kapacit, které chceme během 

následujícího programového období posilovat.“ 

 
Poskytování znalostí a nástrojů integrovaného a 
udržitelného rozvoje 
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Cílem tohoto školení je umožnit voleným zástupcům 

lepší pochopení evropské urbánní politiky. Účastníci 

školení by si měli rozšířit pohled na to, co obnáší 

integrovaný a udržitelný rozvoj měst a poznat 

praktické nástroje nezbytné pro zajištění 

managementu v rámci projektů.  

 

Školení pro volené zástupce měst by tedy mělo 

přispět nejen k větší informovanosti, ale mělo by 

také napomoci podpořit rozvoj místních podpůrných 

skupin a zvýšit kvalitu místních akčních plánů 

programu URBACT. Výhody školení přehledně 

shrnula paní Beata Stepaniuk, univerzitní lektorka a 

členka zastupitelstva polského města Lublin, které 

je zapojeno do projektu EUniversities: „Pevně věřím, 

že mně toto školení pomůže být lepším politikem 

v našem městě,“ sdělila. „Rozvoj měst je složitý 

problém a toto je příležitost, jak získat více informací 

o technických dovednostech a implementovat je v 

praxi.“ 

 

Školení pro volené zástupce měst obsahuje celkem 

tři setkání během roku 2013, přičemž druhý seminář 

týkající se rozvoje participativního přístupu se bude 

konat v září 2013 a třetí seminář o udržitelnosti a 

změnách se uskuteční v prosinci 2013. Dubnový 

seminář, kterého se zúčastnilo celkem 30 volených 

zástupců měst z 15 zemí, byl zaměřen na rozvoj 

integrovaného přístupu. Proběhla celá řada 

přednášek, byly prezentovány místní akční plány již 

ukončených projektů OP URBACT II. Zároveň 

probíhala celá řada diskuzí a vzájemných 

hodnocení. 
 
 
Studium zaměřené na dlouhodobý rozvoj měst 
 

Ivan Tosics, vedoucí výzkumného institutu 

Metropolitan Research Institute v Budapešti a Pole 

Manager programu URBACT, poskytl případovou 

studii zaměřenou na integrované přístupy k rozvoji 

v hlavním městě Maďarska, kde byla privatizována 

většina sociálního bytového fondu. Zdůraznil také 

problém nesouladu týkajícího se krátkodobého 

financování a dlouhodobého plánování. 

 

To jsou přesně problémy, kterým nyní čelí zastupitel 

města Riga Jānis Mārtiņš Zandbergs z Lotyšska. 

„Jedním z našich problémů je, že vše bylo 

zprivatizováno a nyní zjišťujeme potřebu sociálního 

bydlení,“ vysvětluje. „EU poskytuje financování 

rozvoje měst, ale Riga nemá žádnou koordinaci ani 

dlouhodobou vizi. Smysl tohoto školení vidím v tom, 

že nám umožňuje si na podzim sednout a 

vypracovat 4-10letý program pro toto město.“ Jako 

partner projektu USER programu URBACT se Jānis 

Mārtiņš Zandbergs snaží především lépe využívat 

volná prostranství ve staré části města Rigy. „V tuto 

chvíli zde vládne chaos a my chceme dosáhnout 

větší soudržnosti, avšak nemáme zkušenosti 

s řešením tohoto druhu problémů. Proto chceme 

získat nějaké nápady a zjistit, co dělají jiná města. 

Je to pro nás příležitost k řešení problémů.“ 

Konfrontace s problémy městského rozvoje 
 

Druhý den semináře byl téměř celý věnován 

identifikaci a analýze problémů. Začal přehledem 

integrovaného přístupu z pohledu politiky EU, který 

poskytla Corinne Hermant z DG pro regionální a 

městskou politiku. Konzultanti organizátorů 

semináře UrbanIQ pan Luis de Carvalho a pan 

Willem van Winden poté představili dvě prezentace 

o nejrůznějších nástrojích, které je možné využít. 

Jedním z nich je např. Analýza stromu problémů. 

Tato analýza se používá pro identifikaci a řešení 

problémů v městském rozvoji. 

 

Významnou část semináře představovalo předávání 

zkušeností a best practice vedoucích partnerů 

projektů OP URBACT II. Velmi zajímavou byla také 

studijní návštěva města během třetího dne 

semináře, která se zaměřovala na rozvojové 

projekty v Bruselu. Pro účastníky školení však byla 

také velice přínosná vzájemná výměna myšlenek, 

názorů a zkušeností. Po prezentaci o integrovaném 

rozvoji, kterou přednesl Oriol Nello, profesor urbánní 

geografie na Autonomous University of Barcelona, 

následovala řada skupinových diskusí. Účastníky 

v neposlední řadě nadchla také prezentace starosty 

Magdeburgu Dr. Lutz Trümpera, která se týkala 

způsobů zapojení místní podpůrné skupiny do 

rozvoje nové vědecké čtvrti. Dr. Lutz Trümper 

hovořil o zkušenostech svého města získaných 

v rámci v projektu REDIS. 

 

Vytváření místních akčních plánů 

 

Zástupci školení byli vyzváni, aby si vzájemně sdělili 

zkušenosti týkající se tvorby místních akčních plánů, 

které jsou výstupem každého projektu OP URBACT 

II. Zástupce městské rady maďarského města Pécs 

pan Ákos Hegyi, který je zapojen do projektu  

URBACT Markets, říká: „I během přednášení své 

prezentace zde na tomto místě mě napadají nové 

myšlenky. Zaznamenám si je hned, abych je mohl 

sdílet s ostatními politiky, jakmile se vrátím domů. 

To, co by jinak trvalo celé měsíce vzájemné e-

mailové korespondence, zde získáte během chvíle.“ 

Město Pécs má jasnou představu týkající se 

obchodního modelu pro vytvoření dvou nových 

městských trhů, avšak hledá rady, jak začlenit a 

zapojit místní podpůrnou skupinu v rámci tohoto 

tématu. Pan Ákos Hegyi dodává:  „Víme, co 

chceme, ale nevíme zatím, jak toho dosáhnout. 

Z toho důvodu jsem zde, abych získal nějakou další 

inspiraci.“ 

 

Budoucnost 

 

Všichni ti, kteří jsou zapojeni do procesu přípravy 

střednědobých, či dlouhodobých strategií, by měli 

být ochotni sdílet své vlastní zkušenosti a to jak ty 

pozitivní, tak i ty negativní. To potvrdili během 

školení volení zástupci měst. Radní z města Bristol 

Gus Hoyt, který je zapojen v rámci URBACTu do 

http://urbact.eu/?id=1870
http://urbact.eu/?id=1870
http://conference2012.urbact.eu/about-conference/speakers-and-moderators/39-ivan-tosics
http://urbact.eu/?id=2060
http://urbact.eu/?id=142
http://urbact.eu/?id=2040
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projektu URBACT Sustainable Food k tomu dodává: 

„V podstatě zjišťuji, co funguje a co nefunguje 

v jiných městech. Většina lidí je velmi upřímná a 

nesnaží se skutečnost předstírat. Je to vskutku 

nejlepší způsob, jak sdílet poznatky.“  

 

Francoise Rivoire, zástupce starosty Lyonu shrnul 

přidanou hodnotu tohoto pilotního projektu pro 

volené zástupce měst: „Potřebujeme novou politiku 

a projekty pro naše město a já jsem zde, abych 

získal nějaké podněty. Opravdu mě potěšilo pestré 

zastoupení volených zástupců z tolika různých 

zemí. Myslím, že se vzájemně doplňujeme. Všichni 

hovoříme o svých obtížích a sledujeme, jak lze věci 

dělat jinak, což je pro nás velkým přínosem a 

inspirací.“ 

Více informací naleznete níže: 

 Školení pro volené zástupce měst – webové 
stránky URBACTu 

 Volení zástupci měst se též chtějí seznámit 
s integrovaným a udržitelným plánováním 
měst – Blog URBACTu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urbact.eu/?id=2030
http://urbact.eu/en/news-and-events/urbact-events/training-for-elected-representatives/
http://www.blog.urbact.eu/2013/04/elected-representatives-want-to-learn-integrated-and-sustainable-urban-planning-too/
http://www.blog.urbact.eu/2013/04/elected-representatives-want-to-learn-integrated-and-sustainable-urban-planning-too/
http://www.blog.urbact.eu/2013/04/elected-representatives-want-to-learn-integrated-and-sustainable-urban-planning-too/
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Článek: “Obnova – Naše cesta z 
recese“ 

                                                   

Evropská města by se  

v budoucnosti měla 

stále více zaměřovat na 

energeticky úsporné 

politiky.  Za účelem 

dosažení tohoto cíle je 

třeba přesvědčovat 

vlastníky a nájemce 

budov o tom, aby zvýšili 

energetickou efektivitu 

svých prostor. OP 

URBACT inicioval 

v roce 2012 workstream s názvem „Energetická 

efektivita budov v evropských městech“. Tento 

workstream vznikl za účelem podpory 

energeticky úsporných budov a to zejména ze 

strany veřejných orgánů města. Autory článku 

„Obnova – naše cesta z recese“ jsou Antonio 

Borghi, vedoucí expert projektu LINKS a Paul 

Ciniglio, který se zaměřuje na strategie 

udržitelného rozvoje.  

 

Orgány měst zastávají klíčovou roli v procesu 

obnovy měst. V každém případě se nejedná o 

lehkou úlohu. Naopak, je to bezpochyby jedna 

z nejobtížnějších úkolů, se kterými se kdy Evropa 

setkala. Antonio Borghi a Paul Ciniglio uvádějí 

příklad a srovnání. Tvrdí, že např. Velká Británie by 

musela vynaložit tolik finančních prostředků a úsilí 

pro splnění národních cílů obnovy jako kdyby se 

každoročně připravovala od samého počátku 

olympiáda. 

 

Evropská politika obnovy se stále vyvíjí. Existuje 

pádný a obhajitelný důvod pro zachování stávajících 

budov před jejich demolicí. Navzdory těžkého 

období recese, kterým Evropa v současné době 

prochází, je možné uvažovat nad tím, že by bylo 

vhodné využít masové obnovy pro ekonomický 

rozvoj, který by v podstatě umožnil dostat 

Evropskou unii z recese. 

 

Článek „Obnova – naše cesta z recese“ se primárně 

zaměřuje na čtyři vzájemně propojené katalyzátory 

změn: 

1. stimulace poptávky po obnově budov  

2. skutečné a seriozní hledání řešení 
problému nedostatku paliv a poskytnutí 
dostupného tepla milionům domácností v 
době zvyšujících se cen energií a 
stagnujícího růstu příjmů domácností  

3. zajištění odpovídajícího dlouhodobého a 
dostupného financování  

4. zlepšování energetické efektivity 
historických objektů ve městech. 

Autoři článku „Obnova – naše cesta z recese“ 

Antonio Borghi a Paul Ciniglio vysvětlují, že „…je 

nutné, aby se Evropa podívala zpět do minulosti, 

pokud je jejím současným cílem vytvořit města 

zítřka, tedy města budoucnosti.“ A jejich závěr zní: 

„Nechť započne revoluce obnovy!“  

 

Více informací naleznete níže: 

 „Obnova – naše cesta z recese“ (pdf) 

 URBACT Tribune (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://urbact.eu/fileadmin/general_library/WS6_energy_efficiency.pdf
http://conference2012.urbact.eu/about-conference/speakers-and-moderators/61-antonio-borghi
http://conference2012.urbact.eu/about-conference/speakers-and-moderators/61-antonio-borghi
http://urbact.eu/?id=1634
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/WS6_energy_efficiency.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/general_library/URBACT_Tribune_2012.pdf
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NOVINKY:  
 
Letní univerzita URBACTu 2013  
 

Termín: 28.-31. 8. 2013 

 

 

V návaznosti na úspěch prvního ročníku Letní 

univerzity, která se konala v září roku 2011 v 

Krakově, organizuje OP URBACT svoji druhou 

Letní univerzitu určenou zejména pro členy 

místních podpůrných skupin zapojených do 

projektů OP URBACT. Letní univerzita se 

uskuteční v irském Dublinu v termínu od 28. do 

31. 8. 2013. 

 

Letní univerzita je vnímána jako unikátní příležitost 

pro načerpání nových vědomostí a zkušeností 

v oblasti urbánní dimenze. Primárním cílem je 

posílení individuálních dovedností a schopností pro 

rozvoj plánování městských politik. Experti v oblasti 

urbanismu, tvůrci městských politik, zástupci 

nevládních organizací, občanské společnosti a 

soukromého sektoru budou mít možnost projít 

teoretickou i praktickou výukou a v neposlední řadě 

budou moci navázat i cenné kontakty. 

 

S ohledem na omezenou kapacitu míst je Letní 

univerzita otevřena především pro projektové 

partnery 15 tematických sítí URBACTu, které se 

nyní nacházejí ve Fázi implementace. Výstupy Letní 

univerzity však budou k dispozici pro širší okruh 

zájemců také během a po ukončení celé akce.  

 

Rádi bychom Vám nyní nabídli video, které bylo 

natočeno během prvního ročníku Letní univerzity 

v srpnu 2011 v Krakově. Adresa URL videa je 

následující: LETNÍ UNIVERZITA URBACTu. 

 

Na Letní univerzitu URBACTu je nutné se 

registrovat nejpozději do 5. 7. 2013. Konkrétní 

program celé akce je k dispozici zde. 

 

Více informací naleznete níže: 

 Videa z Letní univerzity URBACTu 2011 – 
webové stránky URBACTu 

 Letní univerzita URBACTu 2011 – webové 
stránky URBACTu 

 Místní podpůrné skupiny URBACTu (ULSG) 
– webové stránky URBACTu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4883
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/news/?entryId=5219
http://www.dailymotion.com/video/xks85u_urbact-lsg-summer-university-monday-29th-of-august_news
http://urbactdublin.onetec.eu/
http://urbactdublin.onetec.eu/
http://urbactdublin.onetec.eu/Urbact%20Dublin%20programme.pdf
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4884
http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/urbact-events/?entryId=4883
http://urbact.eu/?id=1870


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URBACT is a European exchange and learning 

programme promoting sustainable urban 

development. 

It enables cities to work together to develop 

solutions to major urban challenges, reaffirming the 

key role they play in facing increasingly complex 

societal challenges. It helps them to develop 

pragmatic solutions that are new and sustainable, 

and that integrate economic, social and 

environmental dimensions. It enables cities to share 

good practices and lessons learned with all 

professionals involved in urban policy throughout 

Europe. URBACT is 181 cities, 29 countries, and 

5,000 active participants. 

 

 

 www.urbact.eu/project  

 


