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Úvodem

Úvodem

Evropská mûsta se musí zab˘vat fenomény
jako je mezinárodní soutûÏivost i sociální
soudrÏnost. Je samozﬁejmostí, Ïe se ve
mûstech koncentrují jednotlivé metropolitní funkce a ekonomick˘m sektorÛm je pﬁikládána vysoká hodnota. V souãasnosti
v‰ak mûsta trpí také váÏnou a stále vzrÛstající sociální i prostorovou roztﬁí‰tûností.
Strategické plánování se soustﬁeìuje právû
na kombinaci tûchto protichÛdn˘ch jevÛ
neboli jak vybudovat mezinárodnû uznávané mûsto s dynamick˘m ekonomick˘m
Ïivotem, které sv˘m obyvatelÛm souãasnû
zaruãuje urãitou kvalitu Ïivota. Principy
strategického plánování byly vyvinuty pﬁed
deseti lety v Nizozemí. Byly produktem
národní strategie pro velká mûsta a ve
srovnání s evropsk˘m mûﬁítkem se vyznaãují sv˘m integrujícím charakterem. Mûsta
pomûﬁují své v˘sledky s cíly definovan˘mi
ve strategickém plánu. Velkou v˘zvou pﬁi
zavádûní strategií a plánÛ je pokraãování
práce sjednocujícím zpÛsobem a metodou
partnerské spolupráce
V Haagu nyní dochází k rozvoji nov˘ch
metod urbanistického managementu,
které jsou zaloÏeny na zapojení rÛzn˘ch
institucí a cílov˘ch skupin.
Zku‰enosti získané v tomto stále je‰tû probíhajícím procesu pﬁispívají k pochopení,
Ïe administrativa potﬁebuje pﬁehodnotit
zpÛsob své práce, aby mohla pﬁijmout
zmûny.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Velk˘ Lyon
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Haag
Haag, sídlo nizozemské
vlády
Haag je tﬁetím nejvût‰ím mûstem
Nizozemska a rozkládá se na západním pobﬁeÏí zemû. Mûsto je sídlem
vlády od 16.století, ale je stále naz˘váno nejvût‰í vesnicí Evropy. Mûstu Haag
totiÏ nikdy nebyla udûlena mûstská
práva, aby se tak pﬁede‰lo Ïárlivosti
mezi mûsty. V roce 1814 se Nizozemí
poprvé stalo nezávisl˘m královstvím,
jehoÏ hlavním mûstem je Amsterdam
a Haag je sídlem vlády.
Haag je stále nejen sídlem národní
vlády, ale i mnoÏství dobﬁe znám˘ch
organizací s mezinárodní pÛsobností
jako je Mezinárodní soudní tribunál,
Trestní tribunál pro b˘valou Jugoslávii,
Europol (organizace pro spolupráci
v oblasti kriminální policie) a Eurojust
(spolupráce v otázkách práva). Sídlí tu
také mnoho vysok˘ch úﬁadÛ s globální
pÛsobností, ambasády a mezinárodní
ústﬁedí organizací jako je Shell, Siemens a Dutch Telephone.

Základní údaje o Haagu
Haag je tﬁetím nejvût‰ím mûstem
v Nizozemí. Îije zde 460 000 obyvatel.
V tomto regionu Ïije 1,5 milionu lidí
v 9 mûstech.
Haag také pﬁíslu‰í k Holandské deltametropoli, kterou tvoﬁí mûsta Amsterdam,
Haag, Rotterdam a Utrecht. Tento ‰íﬁeji
pojat˘ region Randstad je na ãtvrtém místû
v Evropské unii pokud se t˘ká hodnocení
ekonomick˘ch ukazatelÛ a pát˘m nejrozlehlej‰ím regionem posuzováno podle
poãtu obyvatel (pﬁibliÏnû 7 milionÛ).

Město dvou tváří
Haagské bohaté ãtvrti se rozkládají
zejména podél pobﬁeÏí. V mûstském
centru ale mÛÏeme nalézt také relativnû chudé oblasti charakteristické vysokou nezamûstnaností sv˘ch obyvatel.
Îije zde velk˘ poãet lidí závisl˘ch na
sociální podpoﬁe. Chudé prÛmyslové
oblasti se vyznaãují vysokou kriminalitou, velkou mobilitou obyvatel, nízkou
úrovní vzdûlání a vysokou koncentrací
pﬁíslu‰níkÛ rÛzn˘ch etnik.
Mûsto Haag vypracovalo strategii jak se
vypoﬁádat s územní a sociální fragmentací. Ekonomická strategie je zamûﬁena
na vybudování rozvíjející se sítû míst
pro podnikatelské aktivity vysoké kvality. Tomu by mûlo odpovídat poskytnutí pﬁíslu‰né logistické infrastruktury,
která by byla základem pro kvalitní
administrativu a obchodní aktivity.
Také byla podniknuta opatﬁení na zlep‰ení pracovních pﬁíleÏitostí a obyvatelé
mûsta mohli nav‰tûvovat rÛzná ‰kolení.
Na tûchto strategiích se pracuje
v rámci celkového plánu „Siln˘ Haag“
a „Sociální integrace a pracující lidé“.
Hrub˘ domácí produkt na jednoho
obyvatele Haagu ãiní 14 600 €.
V roce 2003 ve mûstû bylo 220 473
pracovních míst. Míra nezamûstnanosti
se pohybuje kolem 6 %.
PﬁibliÏnû 40 % obyvatel mûsta náleÏí
k etnick˘m men‰inám pocházejícím pﬁeváÏnû z Maroka, Turecka, Surinamu,
Aruby a Holandsk˘ch Antil.
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.denhaag.nl

Projekt „Světové město“:
příklad Haagské městské strategie
Haag je segregované mûsto. V nûkter˘ch ãtvrtích aÏ 85% v‰ech jejich
obyvatel se narodilo v jiné zemi neÏ
Holandsko. Koncentrace etnick˘ch
men‰in je spojována se sociálními
a ekonomick˘mi problémy. Ov‰em
my‰lení a pﬁístup k tomuto problému
vyjádﬁen˘ v rÛzn˘ch strategiích se
v souãasné dobû mûní. Etnicky segregované mûstské ãtvrti jsou nyní
povaÏovány za místa, kter˘ch je
nutno si v‰ímat mimo jiné také pro
jejich potenciál pro rozvoj podnikání.
Haag se snaÏí zmûnit ‰patnou povûst
tûchto ãtvrtí a pﬁijímá ve sv˘ch strategiích taková opatﬁení, aby se tato
místa otevírala sociálním, kulturním
a ekonomick˘m aktivitám. Dochází
zde také k restrukturalizaci bydlení.
Program „Svûtové mûsto“ je ukázku
takovéto strategie. V Haagu tento
experiment zaãal v prosinci 1996.
Inicioval ho jeden podnikatel pocházející ze Surinamu. Tento projekt je
postaven na kulturním i ekonomickém potenciálu etnick˘ch skupin
a nabídky zboÏí i sluÏeb typick˘ch
pro rÛzné kultury. Etnicky segregované ãtvrti pﬁitahují také turisty. Projekt
se rozvíjí ve tﬁech ãtvrtích s nejvy‰‰ím
poãtem obyvatel rÛzn˘ch etnik. A tak
se k lep‰ímu mûní povûst ãtvrtí Schilderswijk, Transvaal a Stationsbuurt.
Projekt „Svûtové mûsto“ je zakotven
v strategickém dokumentu „Siln˘

Vazby mezi turistickým
ruchem a obnovou města
Aby byl ve vnitﬁním mûstû podpoﬁil sociální a ekonomick˘ rozvoj, v roce 1994
mûsto Haag zaãalo budovat partnerskou spolupráci mezi centrální vládou, soukrom˘mi partnery, nevládními organizacemi a sdruÏeními místních obyvatel.
Turistick˘ ruch byl pro tyto zámûry shledán jako velmi vhodn˘, protoÏe nabízí
mnoho pracovních míst pro lidi s niÏ‰í kvalifikací a mÛÏe proto pomáhat pﬁi
ﬁe‰ení sociálních a ekonomick˘ch rozdílÛ. V Haagu je soustﬁedûní na turistickou
infrastrukturu velmi dÛleÏité. Po Amsterdamu je Haag druh˘m nejdÛleÏitûj‰ím
kulturním centrem Nizozemí. Ov‰em kulturní pﬁínos imigrantÛ se do toho
nepoãítá. „Svûtové mûsto“ a s ním související projekty jako je Kulináﬁská avenue a nebo âínská ãtvrt dávají velké moÏnosti k obohacení kulturní nabídky
Haagu a podpoﬁení ekonomick˘ch aktivit pﬁistûhovalcÛ.

Haag“, kter˘ byl pﬁijat v roce 2000.
Tento strategick˘ plán navrhuje integrovan˘ sociální, infrastrukturní
a ekonomick˘ pﬁístup k obnovû
zchátralého vnitﬁního mûsta. „Svûtové mûsto“ má tﬁi dimenze, které ilustrují integraci rÛzn˘ch strategick˘
oblastí:
ekonomická dimenze: vytvoﬁení
prostorÛ pro kanceláﬁe, poradenství
pro podnikatelské aktivity, nabídka
vzdûlávání a kursÛ pro nezamûstnané, nabídka sluÏeb pro turisty, poﬁádání kulturních akcí jednotliv˘ch
etnik, podpora malého podnikání
apod.

fysická dimense: navrÏení infrastruktury jako jsou silnice, parkovi‰tû,
dopravní spojky, obnova star˘ch
domÛ.
sociální dimenze: vzdûlávání, prevence a potlaãování kriminality,
investice do pﬁehlídek umûní a kulturní akce pod ‰ir˘m nebem.
V rámci projektu „Svûtové mûsto“ se
také rozvíjí rÛzné aktivity turistického
ruchu. Mûsto poﬁádá prohlídky tûchto mûstsk˘ch ãtvrtí pﬁizpÛsobené
pﬁáním náv‰tûvníkÛ, kteﬁí se tak
dostanou do me‰it, templÛ a chrámÛ, nav‰tíví musea ale i obchody
ﬁemeslníkÛ jako jsou ‰perkaﬁi z âíny,

Management projektu Světové město
Od roku 1999 má „Svûtové mûsto“ statut nadace. SíÈ spolupracujících partnerÛ byla vytvoﬁena za úãelem vybudování etnické turistické koncepce a podpory podnikání zejména se zﬁetelem na pﬁistûhovalce. Je tvoﬁena kulturními institucemi, asociacemi podnikatelÛ pocházejících z rÛzn˘ch etnick˘ch men‰in, organizací místních obyvatel, zamûstnavatelÛ, organizacemi
sdruÏujícími pﬁíslu‰níky rÛzn˘ch etnik, vzdûlávacími institucemi, nadací Starters Foundation, turistick˘mi kanceláﬁemi,
Obchodní komorou, Institutem pro malé a stﬁední podniky, místními politick˘mi stranami a médii.
Do projektu jsou zapojeny následující odbory mûsta Haagu: odbor územního plánování a ekonomického rozvoje, odbor pro
vzdûlávání, kulturu a sociální podporu a odbor pro management. Spolupracují na metodû, jak integrovat koncepci „Svûtového mûsta“ do praktick˘ch plánÛ územního rozvoje multietnick˘ch ãtvrtí. To znamená propagaci aktivit programu „Svûtové mûsto“, obnovení trhu a obchodních ulic apod.
„Svûtové mûsto“ má autonomní sedmiãlennou radu. Jejich pﬁedseda je jmenován v˘konnou radou mûsta. ManaÏer projektu z mûstského úﬁadu umoÏÀuje propojení mezi projektem „Svûtové mûsto“ a dal‰ími mûstsk˘mi odbory, radou starosty
a radními. Svûtové mûsto poﬁádá dvakrát roãnû mítink, kterého se úãastní radní zodpovûdní za ekonomické záleÏitosti.

ract
Rozhovor

Jak bylo zaloÏeno partnerství pro
obnovu mûstsk˘ch ãtvrtí „Svûtového
mûsta“ a âínské ãtvrti? A jak tato
spolupráce funguje?
Hlavní prioritou projektu je ekonomická obnova. TakÏe zadání ekonomick˘ch opatﬁení ovlivÀuje v˘bûr
partnerÛ v rozliãn˘ch formách partnerské spolupráce. Pod zá‰titou
„Svûtového mûsta“ úspû‰nû bûÏí
nûkolik projektÛ, na kter˘ch spolupracují rÛzné interní odbory a externí partneﬁi. V‰ichni interní partneﬁi
spolupracují podle hlavního strategického plánu. Externí partneﬁi pﬁistoupili ke spolupráci s velk˘m nad‰ením a zajímavá vylep‰ení a v souladu
s koncepcí pﬁevzali iniciativu.

Indie a Surinamu. Získávají tak
poznatky o kultuﬁe a historii multietnick˘ch komunit. Turisté si také
mohou prohlédnout tyto oblasti
z paluby lodi pﬁi plavbû po kanále. Pﬁi
tûchto prohlídkách zjistíte, Ïe mûsto
Haag má nejenom vnûj‰í hranici po
svém obvodu, ale Ïe ho rozdûlují
i mnohé vnitﬁní bariéry. Do projektu
„Svûtové mûsto“ spadají také oslavy
takov˘ch akcí jako je ãínsk˘ nov˘ rok,
oslava mûsíce apod.

Jaké byly hlavní bariéry zabraÀující
realizaci projektu Svûtové mûsto
& âínská ãtvrt v oblasti samotné
partnerské spolupráce?
Hlavní barierou byly ekonomické
pﬁedpoklady, které nebyly naplnûny.
Páchaná závaÏná trestná ãinnost,
nedostatek bezpeãí a ‰pinavé ulici
nepﬁitahovaly ekonomické aktivity do
této oblasti. TakÏe neÏ jsme se mohli
zaãít zab˘vat ekonomickou stránkou
projektu, museli jsme získat dal‰í partnery pro pomoc s ﬁe‰ením v˘‰e zmínûn˘ch negativních jevÛ. A to nám
zabralo dlouh˘ ãas a tak se stalo, Ïe
pÛvodní partneﬁi ztratili zájem. Dal‰í
pﬁekáÏkou bylo, Ïe nûkteﬁí z externích
partnerÛ nemohli vyjádﬁit své postoje
a nebo my‰lenky na pravidelném
fóru. KdyÏ se realizovaly vlastní fysické
podmínky projektu, nebyla pﬁed tím
vûnována dostateãná péãe o podporu
a udrÏování zájmu jednotliv˘ch partnerÛ projektu.

Povzbudivý začátek
V ãínské ãtvrti bylo zaloÏeno Business
centrum. V Kulináﬁské avenue je
v provozu uÏ 10 restaurací a otevﬁení
dal‰ích 15 je plánováno v roce 2005.
V roce 2001 se prohlídek úãastnilo
2 500 turistÛ a v roce 2002 uÏ to bylo
5 000. A v roce 2003 podle statistik
z rÛzn˘ch akcí se zavítalo 174 000
náv‰tûvníkÛ.
„Svûtové mûsto“ roz‰iﬁuje svou
pÛsobnost i do dal‰ích ãtvrtí, aby
bylo moÏné turistÛm nabídnout více
atrakcí a vytvoﬁit dal‰í prostory pro
podnikatelské aktivity. V blízké
budoucnosti se ulice de Paul Krugerlaan stane hlavní nákupní multietnickou ulicí a rovnûÏ nejvût‰í trh pod
otevﬁen˘m nebem (Haagse Mart)
bude pﬁebudován. Tvoﬁí se tak platforma pro komunikaci pûti hlavních
partnerÛ zapojen˘ch do projektu.

Co se z práce na tomto projektu
mÛÏeme nauãit?
Nauãili jsme se mnoho. Za prvé partnerství jsou nezbytná pro mobilizaci
zdrojÛ mûsta a jsou pﬁíãinou úspûchu takov˘ch projektÛ. Za druhé je
velmi dÛleÏité pﬁipravit si v‰echny
základy pro start projektu a pak teprve mobilizovat externí partnery. Za
tﬁetí plánování struktury a koordinace projektu je nutné uãinit pﬁedem
v úzké spolupráci s externími partnery. Za ãtvrté je pro dlouhodob˘
úspûch projektu dÛleÏitá trvající
aktivní úãast partnerÛ. Proto je tﬁeba
uãinit externí partnery zodpovûdné
za úspûch projektu. Proto jsme
vytvoﬁili speciální radu sloÏenou ze
zástupcÛ partnerÛ, abychom je více
zapojily do probíhajících akcí
i budoucích projektÛ. Za páté je to
skuteãnost, Ïe interní spolupráce
fungovala, protoÏe byla podloÏena
integrovan˘m strategick˘m plánem
a mûla plnou politickou podporu.
TakÏe v prÛbûhu fungování této
partnerské spolupráce jsme se opravdu hodnû nauãili.

Financování

Financování

Rozhovor

Tﬁi otázky pro Ernsta van de Berga,
vedoucího projektu haagského projektu „Svûtové mûsto“

V˘daje jsou kryty z rozpoãtu mûsta Haagu
a Evropské unie. Projekt „Svûtové mûsto“
získal v roce 1997 grant v hodnotû
1 238 820 € od místní vlády. V roce 1998
místní vláda podpoﬁila projekt ãástkou
636 000 €, které umoÏnily zaloÏení business centra v srdci âínské ãtvrti. V roce
2003 byl tento projekt opût podpoﬁen
a to ve v˘‰i 1 105 000 €. Nejsou zde zahrnuty reÏijní náklady projektu a celkové
investice do ekonomické struktury. Evropská Unie vûnovala grant skoro 30 milionÛ
€ na rozvoje celého vnitﬁního mûsta.
Místní vláda v‰ak musí do projektu vûnovat minimálnû stejnou v˘‰i finanãních
prostﬁedkÛ.

Holandská Strategie velkých měst
V roce 1994 se národní vláda a velká
mûsta dopracovaly k pﬁijetí celkové
koordinované Strategie velk˘ch mûst,
aby se spoleãnû zab˘valy ﬁe‰ením problémÛ zastaralého bytového fondu,
nezamûstnanosti, deindustrializací
a problematikou pﬁedmûstsk˘ch
oblastí. Vláda byla pﬁipravena zaãít
práci na pﬁekonávání roztﬁí‰tûnosti
a posilování pozice mûst v jejich regionech.
Dohoda je stvrzena smlouvou s platností na ãtyﬁi roky a je uzavﬁena mezi
vládou a 25 mûsty sdruÏen˘mi v projektu Strategie velk˘ch mûst. Smlouva
je orientována na dosaÏení v˘sledkÛ
a rozvoj jednotliv˘ch mûst je pomûﬁována k národnímu prÛmûru.

Od roku 1999 v Nizozemí platí smlouvy druhé generace. Jejich hlavními
rysy jsou:
vytvoﬁení vize, jak mûsta sami sebe
vidí v budoucnosti, v ãasovém rozmezí od deseti do dvaceti let;
integrální pﬁístup, kter˘ sjednocuje
fysické, ekonomické a sociální prostﬁedky;
zacílené a kombinované vyuÏití
zdrojÛ centrálních a místní vlády;
trvale udrÏitelná aliance mezi vládou, místními úﬁady a partnery z privátního sektoru;
pﬁístup, kter˘ zohledÀuje specifika
oblasti, plné zapojení místních obyvatel, dosaÏení mûﬁiteln˘ch cílÛ.

Ústﬁedním cílem „druhé smlouvy“
z roku 1999 je kvalita Ïivota. Dílãí
kroky, které vedou k tomuto cíli, jsou
následující: boj proti nezamûstnanosti, podpora skupin obyvatel se stﬁedním a vy‰‰ím pﬁíjmem, prevence vzniku zanedban˘ch oblastí tím, Ïe se
míchají v jedné oblasti drahé i levné
byty, soukromé vlastnictví majetku,
prevence migrace obyvatel v pﬁedmûstích, podpora ekonomick˘ch aktivit jako startéru zmûn, podnikatelské
aktivity pﬁistûhovalcÛ, preventivní,
represivní a ozdravné programy na
zlep‰ení postavení tûch, kteﬁí jsou
sociálnû zranitelní a péãe o sluÏby.

Rozhovor

Rozhovor

Bas Verkerk, zástupce starosty zodpovûdn˘ za Strategii velk˘ch mûst
Jaké dÛvody vedly k projektu Svûtové
mûsto?
Haag jako mûsto, kde sídlí mezinárodní mírové a soudní instituce.
Ov‰em jeho charakter se neomezuje
jen na funkci mezinárodního diplomatického centra. Je to také mûsto,
které si uvûdomuje, Ïe jeho kaÏd˘
obyvatel by se tu mûl cítit doma.
Nedostatek sociální soudrÏnosti je
jeden z hlavních problémÛ, kter˘m
mûsto trpí. ¤e‰ení tohoto problému
je jedním z hlavních cílÛ Strategie
pro velká mûsta. ProtoÏe mám na
starosti ekonomické záleÏitosti, usiluji o opûtovné zv˘‰ení zamûstnanosti v na‰em mûstû. Projekt „Svûto-

vé mûsto“ se zrodil právû na základû
tûchto úvah. Dal‰ím pﬁáním bylo
svést dohromady pﬁíslu‰níky z rÛzn˘ch etnik rÛzného kulturního zázemí, kteﬁí Ïijí v Haagu. Jako místní
vláda vytváﬁíme podmínky vhodné
pro rozvoj práce podnikatelÛ.
Jak dÛleÏité je partnerství v projektech jako je „Svûtové mûsto“?
Podobné iniciativy pro rozkvût
mûsta nejsou moÏné bez opravdového partnerství. Je také potﬁebná
podpora od rÛzn˘ch úrovní vládních
institucí. Ale ze v‰eho nejvíce potﬁebujeme úãast obãanÛ mûsta, kteﬁí se
zajímají o místo svého bydli‰tû. Bez

nich by „Svûtové mûsto“ a ostatní
projekty nemohly b˘t úspû‰né.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Ředitelství pro oblast
prosperity a strategie
aglomerace
Patrick Lusson :
tel. 00 33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
tel. 00 33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org
[ Interact] je tematickou sítí

Tým Interactu v Haagu:
p.zoutendijk@bsd.denhaag.nl
s.santokhi@ocw.denhaag.nl
c.clappers@bsd.denhaag.nl

v rámci hlavní ãinnosti pro „Mûsto
zítﬁka a kulturní dûdictví“ programu
„Energie, Ïivotní prostﬁedí a udrÏiteln˘
rozvoj“ v rámci 5. rámcového programu
Evropské unie

GRANDLYON

communauté urbanie

