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Evropská

Program spolupráce Interact se nyní
dostává do své druhé fáze. Dvanáct
pﬁípadov˘ch studií na‰ich partnersk˘ch
mûst a v‰echna ta práce, kterou jsme
spoleãnû udûlali, nám umoÏÀuje vydat
prvního prÛvodce jak uplatÀovat strategie v Evropsk˘ch mûstech. Tato pﬁíruãka
kriticky zkoumá klíãové problémy
a moÏné potenciální v˘hody, se kter˘mi
se setkáváme, kdyÏ uvádíme do praxe
na‰e strategie. Ve sloÏité situaci dne‰ních mûst a jejich spravování vûﬁíme,
Ïe hlub‰í pochopení na‰eho prostﬁedí
a nov˘ zpÛsob jak pﬁistupovat ke strategick˘m projektÛm, nás ãasto mÛÏe vést
k nov˘m my‰lenkám a lep‰ímu zavádûní
na‰ich projektÛ do Ïivota. Mûsto Malmö
nyní experimentuje s nov˘mi zpÛsoby
urbanistického managementu. Díky
obnovû mûstské ãásti v Západním pﬁístavu a probíhající revizi Celkového
plánu rozvoje, mûsto roz‰iﬁuje své tradiãní koncepce urbanistického trvale
udrÏitelného rozvoje o oblast sociálních
problémÛ. Díky pilotním iniciativám se
mûsto a jeho partneﬁi snaÏí zaãít nové
formy spolupráce, které by byly jednoduché a pruÏné, a hledají jak
zlep‰it plánovací proces a snaÏí se pﬁijít
s ambiciosní vizí pro mûsto a jeho
obyvatele. Tyto postupy jsou otevﬁené
pro obãanskou spoleãnost ale také je to
v˘zva pro mûstkou správu, aby zv˘‰ila
svou schopnost pracovat kolektivnû.
Takov˘ v˘voj platí pro v‰echny na‰e
evropské metropole.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greater Lyon
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M a l m ö
Město Malmö rekapituluje svou historii
Malmö leÏí v okrese Skåne v jihozápadní ãásti ·védska. V historii tohoto
místa se mÛÏeme vrátit na pobﬁeÏí
Öresundu aÏ do doby mezi lety 1250
aÏ 1275. V té dobû Öresund náleÏel
do dánsk˘ch teritoriálních vod. Jako
dÛsledek mírové smlouvy podepsané
roku 1658 v Roskilde, Dánsko pﬁenechalo ·védsku území Skåne a mûsto
Malmö. Nová politická mapa radikálnû zmûnila situaci dﬁíve partnersk˘ch
mûst Kodanû a Malmö. Dánské hlavní mûsto, které se pÛvodnû nacházelo v centru hustû obydlené ãásti království, se náhle ocitlo na v˘chodní
periferii zmen‰eného státu. Malmö,
které sousedilo s hlavním mûstem, je
nyní ponûkud izolované. Od jeho
nového ‰védského hlavního mûsta
Stockholmu ho nyní dûlí vzdálenost
650 kilometrÛ.

Ve 20. století bylo Malmö blahobytn˘m prÛmyslov˘m mûstem s velk˘m
pﬁístavem a prosperujícím textilním
prÛmyslem. Av‰ak v 80. létech byly
uzavﬁeny velké prÛmyslové podniky i
lodûnice. Pro Malmö nastalo období
recese a mûsto také ztratilo svÛj charakter, kter˘m se vyznaãovalo po celé
uplynulé století. V dne‰ní dobû si díky
nov˘m podmínkám a silné politické
vÛli Malmö hledá svou novou tváﬁ.
V roce 1991 se Dánsko a ·védsko rozhodly spoleãnû vybudovat most pﬁes
Öresund a spojit tak KodaÀ a Malmö.
Od roku 2000 tato dopravní spojnice
pﬁispívá k dynamickému rozvoji Regionu Öresund. Nová universita, nov˘
Ïelezniãní tunel pod mûstem i aktivity podporující rozvoj Západního pﬁístavu mûní pÛvodní charakter Malmö
jako prÛmyslového mûsta na místo,
kde se daﬁí moderním technologiím a
vzdûlanosti.

Základní údaje o Malmö
Malmö je tﬁetím nejvût‰ím ‰védsk˘m mûstem. Má 265 000 obyvatel. 24% z celkového poãtu obyvatel jsou cizinci.
Malmö je souãástí Regionu Öresund, kter˘ leÏí na hranici ·védska
a Dánska. Îije zde 3,5 milionu lidí.
Hrub˘ domácí produkt v Malmö
je 11 650 eur na jednoho obyvatele. ·védsk˘ prÛmûr ãiní 12 497 eur
(údaj z roku 2001).

V roce 2003 v Malmö dosahovala
míra nezamûstnanosti 6% zatímco
celkov˘ údaj pro ·védsko byl v roce
2002 jen 5,4%.
Na universitû v Malmö studuje
20 000 studentÛ.
Malmö je ob˘váno lidmi, kteﬁí
pﬁi‰li ze v‰ech ãástí svûta. Îije tu
160 národností. Jejich pﬁíslu‰níci
hovoﬁí stovkou rÛzn˘ch jazykÛ
Dal‰í informace: www.malmo.se

Inter
Projekt:
Urbanistická obnova Západního přístavu
První fáze rozvoje:
Bo01, Evropská
výstava o bydlení
Expo 2001

MoÏnosti stát se hostitelem v˘stavy
o bydlení se dostalo Malmö v soutûÏi
s nûkolika dal‰ími ‰védsk˘mi mûsty.
Úkolem této v˘stavy bylo zaãít debatu o tom, jak bychom si pﬁáli bydlet
ve mûstû zítﬁka. O „Mûstû zítﬁka“ se
diskutovalo z rÛzn˘ch hledisek jako
jsou problémy ekologické, sociální,
technické a udrÏitelnost lidsk˘ch
zdrojÛ. Od kvûtna do záﬁí 2001 Expo
nav‰tívilo 400 000 lidí.
Expo v Malmö bylo jednou akcí ze
série aktivit organizovan˘ch Národní
radou pro bydlení, v˘stavbu a plánování (The National Board for Housing, Building and Planning), ·védskou asociací spoleãností mûstsk˘ch
bytÛ (The Swedish Association of
Municipal Housing Companies),
·védskou asociací místních úﬁadÛ
(The Swedish Association of Local
Authorities) a patnácti mûsty, které
spoleãnû pracovaly na pﬁípravû
„·védské v˘stavy o bydlení“. Expo
v Malmö se také vyznaãovalo tím, Ïe
bylo podporováno Evropskou komisí,
která pomohla s financováním energetick˘ch ﬁe‰ení. V˘stavy t˘kající se
bydlení jsou ve ·védsku vÏdy umístûny do novû budovan˘ch oblastí
a jsou povaÏovány jako dobrá pﬁíleÏitost pro hostitelské mûsto, aby pﬁilákalo pozornost a na‰lo konkrétní
vlastníky domÛ, kteﬁí se zajímají
o nová ﬁe‰ení a jsou ochotni zapojit
se do demonstrace pokrokov˘ch projektÛ. V˘stava je dobr˘m podnûtem
k testování nov˘ch my‰lenek.

V˘stavní plocha o rozloze dvacet pût
hektarÛ je pouze ãástí Západního
pﬁístavu. Rozvoj této oblasti bude
pokraãovat moÏná po dal‰ích tﬁicet
let. Na plo‰e sto ‰edesáti hektarÛ

Strategické místo

Västra Hamnen (západní pﬁístav) je sto‰edesátihektarová oblast blízko mûstského
centra. Dﬁíve zde byla lodûnice. Nyní se tato oblast mûní v nov˘ moderní mûstsk˘
distrikt s obytn˘mi domy, kanceláﬁemi, obchody a sluÏbami.
Pokraãující v˘voj Västra Hamnen je zaloÏen na základech trvale udrÏitelné spoleãnosti a na poznatcích z první fáze v˘voje v Bo01, Evropské v˘stavy o bydlení Expo
2001. MÛÏeme zde vidût rÛznorodá architektonická ﬁe‰ení, která pﬁispívají k tvorbû trvale udrÏitelného mûstského prostﬁedí. Je to mûstská ãást, která inspiruje tvoﬁivost, rozvíjí dal‰í znalosti a stimuluje ekonomick˘ rÛst.
Opatﬁení pro obnovitelnou energii, která podporují a zvy‰ují biodiverzitu, jde ruku
v ruce s dal‰ími iniciativami a tvoﬁí siln˘ koncept udrÏitelnosti pro celou oblast. Projekt se uÏ tû‰í znaãné mezinárodní pozornosti a uznání.
Úkolem je vytvoﬁit z Västra Hamnen mezinárodní pﬁíklad hustû obydlené oblasti,
která v‰ak splÀuje i ekologická kriteria.

bude domov pro 10.000 lidí a dal‰ích 20.000 lidí zde bude pracovat
a nebo studovat. Mûsto uÏ na v˘stavbu infrastruktury a pﬁípravn˘ch stavebních prací dosud investovalo 40
milionÛ eur.

Snadné a pružné
pracovní partnerství
Zde popisovan˘ plán byl zpoãátku
vytváﬁen pro jinou ãást mûsta a souãasné místo bylo vybráno teprve
tﬁi roky pﬁed konáním Expa. To
zpÛsobilo, Ïe projektanti i stavitelé
kladli dÛraz na proces organizace.
Organizátoﬁi Expa, mûsto a stavitelé
úzce spolupracovali. Architekt Expa
a mûstsk˘ architekt vytvoﬁili plán ulic,
kde se kombinoval ﬁád s pﬁehledností. Zeì obytn˘ch domÛ objímá vnitﬁní ãást, velké budovy jsou doplnûny
nízk˘mi domy a rozvojov˘ plán tu
dovoluje smí‰en˘ rozvoj. Na projektu
se podíleli evrop‰tí kvalitní architekti,
kteﬁí projektovali oblast Bo01. Program byl vytvoﬁen za spoleãné úãasti
mûsta projektantÛ a organizátorÛ
Expa. Skupina budoucích obyvatel se
úãastnila diskusí a na jejich názory byl
brán zﬁetel.

Takov˘ velk˘ projekt pﬁedstavuje pro
mûsto v˘zvu v oblasti organizaãní
a koordinaãní. Malmö se pustilo do
ﬁe‰ení problému hned v nûkolika rÛzn˘ch rovinách.
Nejdﬁíve bylo nezbytné, aby mûst‰tí
projektanti a stavitelé spolupracovali
a smûﬁovali své úsilí jedním smûrem.
Byl zformován velmi flexibilní systém
organizace. ¤editel mûstské plánovací kanceláﬁe pﬁedsedal pravideln˘m
setkáním v‰ech úãastníkÛ projektu.
Pracovní skupina se scházela ãasto,
zejména pokud byly k ﬁe‰ení sloÏité
problémy. A v‰e také muselo b˘t
hotovo mnohem rychleji neÏ b˘vá pﬁi
takov˘ch projektech zvykem.
Souãasnû se formovala podobná pracovní skupina v rámci mûstského
úﬁadu. Úãastnily se v‰echny útvary
a zapojily se tak do koordinování projektu. Nebyla stanovena Ïádná pevná
organizace projektu, v‰ichni pracovali
na rozvoji oblasti Bo01 jako na souãásti jejich bûÏné práce. O nûco více
neÏ rok pﬁed zaãátkem v˘stavy Expo
mûsto zﬁídilo kanceláﬁ Expo, která se
nacházela blízko místa, kde pracovali
lidé zodpovûdní za realizaci projektu.
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Rozhovor
Dosahování konsensu

Christer Larson, mûstsk˘ architekt pro Západní mûstskou ãást,
odpovídá na tﬁi otázky
Jak postupuje v˘stavba Západního pﬁístavu?
V˘stavba Západního pﬁístavu postupuje velmi dobﬁe. Zku‰enosti získané v prÛbûhu první fáze projektu
jsou velmi uÏiteãné pro pokraãující
proces, zejména pro spolupráci
s projektanty na vytvoﬁení kvalitního projektu a podpoﬁení pouÏívání
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
Na‰ím pﬁáním je, aby se celá oblast
Západního pﬁístavu stala známou
na národní úrovni jako pﬁíklad
mûstského rozvoje dle zásad trvalé
udrÏitelnosti.

Jaké jsou hlavní problémy se kter˘mi se setkáváte?
NesloÏitûj‰ím problémem je povolení provozu, které dostaly prÛmyslové podniky v oblasti. Pﬁed velmi
dlouhou dobou jim byly udûleny
koncese, které jim dovolují provoz
i pﬁes to, Ïe zneãisÈují ovzdu‰í
a obtûÏují své okolí velk˘m hlukem.
Tato povolení byla udûlena na neomezenu dobu. Ov‰em o podmín-

Tato kanceláﬁ se také starala o závazky
mûsta vÛãi Expu jako bylo napﬁíklad
zaji‰tûní bezpeãnosti a ochrany, prÛvodcÛ a ostatního personálu pro
Expo, pavilonu vûnovanému Malmö,
propagaci mûsta a parkovací kapacity.
Tento nov˘ pﬁístup byl posuzován
lidmi sdruÏen˘mi ve skupinû
LOTS/PILOT. Tato skupina mûla za
úkol podívat se na plánovací procesy
nezaujatû a bez pﬁedsudkÛ a otestovat nové my‰lenky a nápady. âleny
této skupiny byli mladí zamûstnanci
v‰ech oddûlení. Cílem bylo zlep‰it
plánovací proces díky zavedení principu partnerství, formulovat princip
snadné komunikace, stimulovat vût‰í
úãast v projektu a posoudit pﬁípadné
velké akce pro Västra Hamnen.

kách provozu je moÏné znovu vyjednávat kaÏd˘ch deset let. K tomuto
problému jsme se postavili tvoﬁivû
a snaÏíme se dosáhnout ﬁe‰ení speciálními dohodami a ustanoveními
zakotven˘mi v detailním plánu.

Co se mÛÏeme nauãit z projektu
z hlediska managementu mûstského rozvoje?
Zvolili jsme si velmi flexibilní strukturu organizace projektu, do které
jsou zapojeni externí i interní ãlenové. Ti se setkávají na workshopech
a spoleãnû tvoﬁí nápady a ideje,
kter˘ch chceme dosáhnout. Byl to
velmi otevﬁen˘ a dynamick˘ proces.
Av‰ak podle mého názoru je nyní
ãas uvaÏovat o více strukturovanûj‰í

Příklady iniciativ:
Skupina PILOT organizovala studijní
cestu do Velké Británie na téma trvale
udrÏiteln˘ rozvoj pro mûstské projektanty a stavitele. To byl jeden zpÛsob,
jak diskutovat o vizích pro tuto oblast.
V prÛbûhu v˘stavy Expo tato skupina zorganizovala v˘stavu o celém
projektu v pavilonu vûnovaném
mûstu Malmö a mûst‰tí úﬁedníci zde
byli pﬁítomni s dotazníky a informaãními materiály. Mnoho lidí z Malmö
a ostatních mûst ochotnû odpovídalo
na otázky a pﬁispûli sv˘mi názory
k rozvoji Västra Hamnen. To byl také
jeden ze zpÛsobÛ, jak prodiskutovat
my‰lenky, nápady a vize rozvoje
oblasti. Pﬁispûlo to i k posílení kontaktu s veﬁejností a zapracovaní jejich
názorÛ do procesu.
Skupina zorganizovala diskuse
a sly‰ení s rÛzn˘mi sektory spoleãnosti, aby zjistili jejich názory a pohledy
na rozvoj Västra Hamnen a posbírali
návrhy na moÏné velké akce a partnerství. V‰echny informace byly pﬁedány koordinaãní skupinû projektantÛ a stavitelÛ, kterou ﬁídil ﬁeditel
Mûstské projektové kanceláﬁe, Koordinaãní skupina byla dohlíÏecím
v˘borem pro LOTS/PILOT projekt.

formû organizace, která mÛÏe b˘t
uÏiteãnûj‰í pﬁi na‰í pokraãující práci.
Na‰e rozhodnutí uchopit pevnû
organizaãní strukturu pro nastartování celého procesu je velmi dÛleÏité Tuto metodu budeme pouÏívat
i v budoucnu v nov˘ch oblastech
rozvoje. Také jsme si uvûdomili, jak
dÛleÏité je mít pevné propojení
mezi rozpoãtem, plány a uplatÀováním projektu v praxi.

Informace
a účast obyvatel
Proces pokraãuje a pociÈujeme rostoucí
potﬁebu vût‰í úãasti více obyvatel,
zástupcÛ obchodní sféry a university. Na
zaãátku projektu se obyvatelé Malmö
stavûli velmi skepticky k v˘stavû a projektu v˘stavby Západního pﬁístavu.
Oblast byla povaÏována za místo pro
bohaté a mocné a tudíÏ nezajímavá pro
‰irokou veﬁejnost. Tento názor se mûní,
protoÏe lidé si více a více uÏívají promenády podél moﬁe a nav‰tûvují zdej‰í
kavárny a restaurace. Pﬁesto magistrát
zorganizoval nûkteré iniciativy, které
mají pﬁispût k tomu, aby obãané akceptovali nové aktivity jako souãást rozvoje
celého pﬁístavu. Mûstská projektová kanceláﬁ mimo jiné napﬁíklad otevﬁela
Fórum o plánování projektování v Západním pﬁístavu. To bude místo, kde se
budou konat v˘stavy a semináﬁe, bude
tu dostupná dokumentace a rÛzné uÏiteãné informace. Digitální síÈ bude
vytvoﬁena tak, aby tak mohl b˘t udrÏován úzk˘ kontakt s obãany a podnikateli
z této oblasti a stejnû tak s lidmi, kteﬁí
ãiní rozhodnutí na úrovni mûsta ve spolupráci s existující sítí zamûﬁenou na
dodrÏení principÛ trvale udrÏitelného
rozvoje. Forum a digitální síÈ budou otestovány v prÛbûhu rÛzn˘ch aktivit. Bude
se tak propagovat úãast obyvatelstva,
aby se zv˘‰il ekonomick˘ rÛst, podpora
strategie a akãní plán pro trvale udrÏitelné Malmö. Digitální síÈ bude také ãásteãnû zaloÏena na bezdrátovém spojení.

Strategické plánování ve Švédsku ilustrované na příkladu Malmö
Od roku 1990 musí mít ‰védská
mûsta Celkov˘ plán rozvoje. Druh˘
celkov˘ /strategick˘ plán rozvoje byl
vytvoﬁen mûstskou radou v roce
2000. Plán je revidován kaÏdé volební období.
Celkov˘ plán je nejdÛleÏitûj‰ím strategick˘m nástrojem pro Mûstské zastupitelstvo Malmö, popisuje jak ﬁídit a
rozvíjet mûsto a krajinu v dlouhodob˘ch termínech. Je to efektivní
nástroj místní vlády pro koordinování

a uskuteãÀování v‰ech plánÛ. Dlouhodob˘ charakter Celkového plánu
rozvoje zpÛsobuje, Ïe se tak stává
platformou pro v‰eobecné diskuse o
budoucnosti Malmö. Vize a návrhy
t˘kající se rozvoje mûsta jsou také
zpﬁístupnûny veﬁejnosti, o plánu se
diskutuje a je mu poskytnuta politická podpora.
Celkov˘ plán je také nástrojem pro
dialog se státem, kdyÏ se jedná o vûc
národního v˘znamu a zájmu. V‰ech-

na mûsta mají povinnost vytvoﬁit
takov˘ plán a revidovat ho v prÛbûhu
kaÏdého mandátního období.
Souãasná revize plánu je zamûﬁena
na principy trvale udrÏitelného rozvoje. Souãasnû také mûstská rada uvedla v chod proces nazvan˘ „V‰eobecná
prosperita“, aby se dále podpoﬁil
dÛraz na sociální a ekonomické
aspekty trvale udrÏitelného rozvoje.
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Rozhovor
Rozhovor s Andersem Rubinem místostarostou pro bydlení a mûstské prostﬁedí
Co je nejdÛleÏitûj‰ího na souãasné revizi Celkového plánu pro
Malmö?
NejdÛleÏitûj‰í je ukázat jak práce na
integraci a otázkách práva je zaãlenûna do plánovacího procesu.
V pﬁede‰l˘ch plánech byla zdÛraznûna dÛleÏitost ekologick˘ch problémÛ a my na nû samozﬁejmû
nezapomínáme. Av‰ak v souãasné
dobû jsou pro nás nepochybnû nejdÛleÏitûj‰í sociální otázky.

opatﬁení pﬁijímali obãané jednak
jako soukromé osoby, nebo jako
podnikatelé a podobnû. V pﬁedchozích plánech jsme se zamûﬁili
zejména na budování infrastruktury
a Ïivotního prostﬁedí. Ov‰em to
není dostateãné pro ﬁe‰ení sociálních problémÛ v oblastech, které
spravujeme. Musíme zvaÏovat i jiné
aspekty trvale udrÏitelného rozvoje
a Celkov˘ plán rozvoje je dobr˘m
nástrojem v této strategii.

Jak to ovlivní uvádûní Celkového
plánu rozvoje do praxe?

Jak je práce na projektu „V‰eobecné prosperity“ souvisí s Celkov˘m plánem rozvoje?

To je‰tû nevíme, není to jednoduché! Je to pro nás nûco zcela nového, Ïe zavádíme koncepty jiné neÏ
tradiãní postupy mûstské plánování
a ekologické otázky do Celkového
plánu rozvoje. Dﬁíve jsme na problémy reagovali tak, Ïe jednotlivá

„V‰eobecná prosperita“ je proces,
kter˘ nám mÛÏe pomoci zamûﬁit
v‰echnu energii mûstské správy na
práci na problémech souvisejících
se sociální spravedlností. Mûli jsme
mnoho projektÛ, které byly kritizovány proto, Ïe do nich byli zapoje-

ni jen ti úﬁedníci, kter˘ch se to bezprostﬁednû t˘kalo. Projekt v‰eobecné prosperity je strategick˘ rozvojov˘ úkol pro mûsto. Proto by se
mûli o nûho zajímat v‰ichni, mûl by
se t˘kat nás v‰ech a to je ná‰ hlavní úkol.

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

Tým projektu Interact v Malmö:
brithe.muller@malmo.se
maria.lundgren@k3.mah.se

[ Interact] je tematickou sítí
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

