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European cities in action

Za posledních deset let narÛstá poãet
projektÛ realizovan˘ch ve velk˘ch mûstech a jejich okolí. Konkurence mezi
evropsk˘mi mûsty také pﬁinesla otázku
ﬁízení mûstsk˘ch celkÛ. Na mnoho
tûchto projektÛ je tﬁeba pohlíÏet
z mnohem ‰ir‰ího mûﬁítka neÏ jen jako
na aktivity odehrávající se pouze
v mûstském centru. Tyto aktivity napomáhají vet‰í konkurenci mezi mûsty.
Tyto projekty nejen podporují soutûÏivost mezi mûsty, ale také jejich spolupráci a vzájemné kontakty, rovnûÏ pﬁispívají k pocitu národního a mezinárodního statutu a teritoriální rovnováze.
Tyto faktory musí b˘t chápány
v mûﬁítcích teritoriálního uspoﬁádání
díky mezimûstské spolupráci. DÛleÏité
je vytvoﬁení spolupráce mezi jednotliv˘mi zájmov˘mi skupinami, které se
úãastní na rozvoji mûsta.
UÏ více neÏ dva roky Benátky pracují
na svém rozvoji. Podporují vytvoﬁení
Metropolitního mûsta Benátky a návrhy Strategického plánÛ zaloÏeného na
spolupráci klíãov˘ch aktérÛ v metropolitní oblasti. Tento pﬁístup vychází
ze strategií realizovan˘ch v jin˘ch
evropsk˘ch mûstech.
Stále více se politická organizace
a podpora jednotliv˘ch aktérÛ místních projektÛ zdá b˘t zásadním faktorem v zaji‰tûní zdravé konkurence
mezi mûsty a upevnûní jejich statutu.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greater Lyon

Benátky
Benátky a
metropolitní strategie
Mûsto Benátky sestává ze Starého
mûsta, tedy vlastních Benátek, Lida,
mnoha ostrovÛ (ostrovÛ Pallestrina,
ostrovÛ v lagunû vãetnû Murana
a Burana) a pﬁedmûstsk˘ch ãástí Mestre a Marghera, které leÏí na pevninû.
Benátky jsou politick˘m a ekonomick˘m srdcem severov˘chodní Itálie
s v˘znaãnou ekonomickou strukturou, která vychází z geografické polohy mûsta a rovnûÏ historického
i architektonického dûdictví. Hlavní
pﬁíjmy plynou z turistického ruchu.
A není divu, vÏdyÈ do Benátek roãnû
pﬁijíÏdí 12 milionÛ náv‰tûvníkÛ. I kdyÏ
kulturní zázemí pﬁispívá k Ïivotaschopné spolupráci mezi universitami, v˘zkumn˘mi centry, nadacemi
a muzei, Staré mûsto se stále více
a více stává pouze turistickou oblastí,

Základní údaje o Benátkách
Celkov˘ poãet v‰ech obyvatel
mûsta Benátek je 277 305 (údaj
z roku 1999). 23% z nich Ïije ve
Starém mûstû, 15 % na ostrÛvcích
a Lidu a 62% na pevninû.
Mûstská oblast v ‰ir‰ím smyslu
ãítá 542 873 obyvatel, kteﬁí Ïijí ve
dvaceti mûstech s vlastní samosprávou.
V roce 1999 hrub˘ domácí produkt Benátské provincie ãinil

coÏ se negativnû projevuje na jeho
celkovém stavu i ub˘vajícím poãtu
stál˘ch obyvatel.
Ekonomika Benátek není závislá jen
na pﬁíjmech z turistického ruchu. Ve
vlastnictví mûsta jsou také rafinerie,
chemické továrny a lodûnice kolem
pﬁístavu Marghera. V souãasnosti
k rozvoji této oblasti pﬁispívá snaha
uãinit ji atraktivní i pro jiné oblasti
podnikání. Jedním z takov˘ch pﬁíkladÛ je Benátsk˘ vûdecko technologick˘ park Vega (Vega – Venice Science
and Technology Park).

Metropolitní město
Takové velké úkoly jako je plánování,
dostupnost, ekonomick˘ rozvoj
a integrace jsou dnes uÏ metropolitní záleÏitostí. Z tohoto dÛvodu
mûsto Benátky zaãalo pracovat na
Strategickém plánu. Souãasnû také
pokraãuje tvorba projektu Metropolitní mûsto Benátky, tak jak to stanoví legislativa pﬁijatá v roce 2001.

18 850 Euro na hlavu, coÏ je 122%
prÛmûru v zemích Evropské patnáctky.
Zdej‰í pﬁístav je jedním z nejvíce
prosperujících v Itálii. Míra rÛstu
pro rok 2002 zde byla 2,5%.
V roce 2001 bylo v tomto pﬁístavu
pﬁepraveno28,8 milionÛ tun zboÏí.
Dal‰í informace mÛÏete najít na
www.comune.venezia.it
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Projekt:
Strategický plán města Benátek
Nový systém
městské správy

Benátky stejnû jako jiná evropská
mûsta zaãaly s pﬁípravou jednotné
strategie rozvoje podporované klíãov˘mi cílov˘mi skupinami. Tento projekt je zaloÏen na zmûnách systému
místní správy. Mûsto Benátky chce
tento systém zlep‰it tím, Ïe zapojí
klíãové partnery do rozhodovacích
procesÛ. Strategick˘ plán je program, kter˘ definuje problémy,
opatﬁení a projekty navrÏené pro
mûsto. Tento materiál je v˘sledkem
kolektivní anal˘zy a oficiálního souhlasu jednotliv˘ch partnerÛ. Mûsto
Benátky podnûcuje a koordinuje pﬁístup ﬁe‰ení, kter˘ pﬁesahuje úzce
institucionální rámec a tak obnovuje
samosprávu na místní úrovni.

Vytvoření spolupráce
mezi jednotlivými
aktéry projektů
V˘bor pro Strategick˘ plán byl zaloÏen mûstem Benátky v roce 2001.
Zformování tohoto v˘boru souviselo
s anal˘zou místní situace. Tento rozbor poslouÏil k zaloÏení poãáteãní
spolupráce mezi mûstsk˘m zastupi-

Souvislosti

Benátsk˘ strategick˘ pﬁístup byl pﬁijat po vytvoﬁení Základního

plánu (1994 – 99), kter˘ pﬁedstavoval strategick˘ plán rozvoje

mûsta. Av‰ak Strategick˘ plán zahrnuje ‰ir‰í mûﬁítko, zahrnuje
mûstsk˘ systém jako celek. Anal˘za kladn˘ch a záporn˘ch stránek
ukázala na potﬁebu globální strategie a také nedostatek podpory

spolupráce mezi jednotliv˘mi aktéry, kteﬁí byli velmi rozdrobení
a nemûli pﬁedstavu o celkové místní situaci. Strategick˘ plán je
reakcí Benátek na tuto anal˘zu.

telstvem a jeho partnery. KaÏd˘
partner byl peãlivû vybrán z hlediska
jeho postavení, reprezentativnosti,
vyvíjen˘ch aktivit, pouÏívan˘ch strategií a metod práce. V první fázi byly
vybráni takoví partneﬁi, kter˘m neãinil problém pﬁijmout strategick˘ pﬁístup k plánování. Tito partneﬁi mûli
své vlastní vize rozvoje mûsta a mûli
vypracované své vlastní dlouhodobé
cíle. V˘bor pro Strategick˘ plán si dal
za cíl zmobilizovat partnery na mûstské úrovni a pﬁispût tak k realizaci
Strategického plánu mûsta Benátek.
V˘bor pro Strategick˘ plán zaãal
posuzovat pﬁedstavu strategického

plánování a hodnotil metody, které
byly realizovány jin˘mi velk˘mi
evropsk˘mi mûsty. Do Strategického
plánu byl zaãlenûn princip, kdy se
lidé uãí novému pﬁímo v praktickém
procesu realizování projektÛ. Dal‰í
fází bylo definování hlavních problémÛ mûsta a také rÛzn˘ch zdrojÛ vyuÏiteln˘ch pro realizaci projektÛ.
Cílem bylo najít adekvátní odpovûdi
na tyto otázky a logická ﬁe‰ení podporovaná v‰emi úãastníky projektÛ.
Ve druhé fázi se mûsto snaÏilo zapojit je‰tû více cílov˘ch skupin do procesu plánování. V prÛbûhu roku
2002 byly pro profesionály ze v‰ech
resortÛ zorganizovány tématické
semináﬁe. Rozbûhla se ‰iroká debata

Hlavní partneři
Výbor pro strategické plánování (organizátor)
V˘bor koordinoval tvorbu Strategického plánu. Byl vytvoﬁen v˘konn˘m v˘borem mûsta Benátky a jeho sloÏkami jsou:
Magistrát Benátek – odbor mûstského plánování jehoÏ ﬁeditel bude kontrolovat management projektu
COSES (V˘zkumné a vzdûlávací Konsorcium) veﬁejné mûstské konzultaãní organizace, která pﬁiná‰í vûdeck˘ pﬁíspûvek
do projektu
Aktéﬁi mobilizování v první fázi
Univerzity: Universita Ca’ Foscari a IUAV Universita Benátky
organizace reprezentující ekonomick˘ sektor: Benátská komerãní prÛmyslová a zemûdûlská komora, prÛmyslové
seskupení Unindustria Venezia, CGIA asociace reprezentující obchod a malé podniky v Mestre
odbory: CGIL, CISL, UIL
Nadace Carive – bankovní organizace
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Aby se vûci daly do pohybu
Roberto Turiddo Pugliese, úﬁedník povûﬁen˘ prací na Strategickém plánu, odpovídá na tﬁi otázky

Jak se tvoﬁil Benátsk˘ strategick˘
plán?
Strategick˘ plán vycházel ze zku‰eností tvorby místních projektÛ
v jin˘ch evropsk˘ch mûstech. Anal˘za situace ve mûstû a spolupráce
aktérÛ je nezbytná pro vytvoﬁení
metody, která umoÏní tvorbu Strategického plánu a zajistí opravdovou podporou v‰ech zúãastnûn˘ch.
Právû teì jsme v dÛleÏité fázi. KdyÏ
uÏ byl Strategick˘ plán schválen
mûstem Benátky, zaãali jsme
intenzivnû debatovat s obyvateli
a jednotliv˘mi aktéry jak dále
vylep‰ovat jeho obsah. Po schválení koneãné verze textu programu
jsme zaãali uvádût do Ïivota pro-

o návrzích realizaãního v˘boru
a posuzovala se správnost tûchto
ﬁe‰ení. Dal‰ím úkolem bylo pﬁesvûdãení se o ‰iroké podpoﬁe tûchto
návrhÛ ze strany klíãov˘ch aktérÛ.
Semináﬁe jasnû potvrdily zájem jednotliv˘ch partnerÛ. Souãasnû také
bylo posuzovány jak jednotlivé navrÏené projekty zapadají do celkové
vize Strategického plánu.
Jakmile bude pﬁijat Strategick˘ plán,
pﬁedstavitelé jednotliv˘ch partnerÛ
pak musí zavést metody v nûm navrÏené do praxe ve sv˘ch specifick˘ch
oblastech pÛsobení. Strategick˘ pﬁístup má zásadní v˘znam. Na úrovni
mûsta Benátky je tento metodick˘
pﬁístup zaãlenûn do Detailního
plánu. Tento Detailní plán zaruãuje
roãní hodnocení a prezentaci v‰ech
projektÛ, které jsou realizovány politickou, institucionální, ekonomickou
a sociální sférou. Bûhem pﬁípravy

jekty, které poskytovaly jasnû viditelné v˘sledky.

stolu a sezvat partnery, kteﬁí mají
ãasto velmi rozdílné názory.

Jaké jsou hlavní problémy?
Pﬁedev‰ím není snadné zaãít se
zmûnami v místní samosprávû
nebo s organizováním spolupráce
mezi jednotliv˘mi partnery, kteﬁí
jsou nezbytní pro vytvoﬁení strategického pﬁístupu. Zab˘váme se
situací ve mûstû, které má komplikovan˘ systém místní samosprávy,
je zde mnoho cílov˘ch skupin,
které jsou rozdrobené a ﬁe‰í své
problémy samostatnû bez tradice
vzájemné spolupráce. A kdyÏ
posuzujete potenciál mûsta, zjistíte
jak destruktivní mÛÏe b˘t tento
nedostatek spolupráce. KaÏdá skupina má svou vlastní platformu
a své zpÛsoby fungování. To znamená, Ïe pro kaÏdé opatﬁení musíme organizovat diskusi u kulatého

Co se z va‰eho projektu mÛÏeme
nauãit o ﬁízení mûsta?
Díky tomuto projektu jsme byli
schopni pﬁesvûdãit jednotlivé partnery o v˘znamu strategického plánování mûstského rozvoje. Strategick˘ plán umoÏÀuje cílov˘m skupinám formulovat jejich vize rozvoje mûsta a pak je také realizovat.
Strategick˘ plán je vlastnû takov˘m nástrojem a rámcem pro kaÏdou strategii mûstského rozvoje
a to aÈ uÏ se to t˘ká na‰eho nejbliÏ‰ího sousedství a nebo metropolitní oblasti jako celku.

Strategického plánu, Detailní plán je
bází pro dialog mezi jednotliv˘mi
partnery. Jakmile bude Strategick˘
plán oficiálnû pﬁijat, jeho opatﬁení
budou integrována do mûstského
Detailního plánu.

Strategické plánování
v Itálii

Pokusy o strategické plánování jsou
z doby nedávné a není jich zatím
mnoho. Kromû plánu strategického
rozvoje mûsta Turín jsou plány ostatních mûst ve stadiu pﬁíprav a v souãas-

Následující kroky

nosti obsahují pouze nûkteré metodic-

âerven 2003 – prezentace návrhu
Strategického plánu mûstskému
v˘konnému v˘boru.
Léto 2003 – prezentace strategického plánu partnerÛm zapojen˘m
v první fázi.
Podzim 2003 – definitivní formulování Strategického plánu.
Podzim 2003 – podpis oficiální
dohody mezi partnery z rÛzn˘ch
sektorÛ.
Zima 2003 – zformování kontrolního v˘boru pro koordinaãní v˘bor
Strategického plánu.
Jaro 2004 – zformování koordinaãního v˘boru Strategického plánu

ké zásady strategického pﬁístupu jako
jsou:
- definice celkové strategie jako reakce
na sloÏitou pﬁechodnou situaci
- úãast obãanÛ na definování strategick˘ch vizí a mûstsk˘ch projektÛ
- hledání nov˘ch strategií spoleãnû se
zlep‰enou integrací rozdíln˘ch administrativních systémÛ, které se podílejí
na hlavních mûstsk˘ch projektÛ
- racionalizace akcí veﬁejného sektoru
- spolupráce mezi veﬁejn˘m a privátním
sektorem na projektech
- vût‰í pruÏnost pﬁi mûstském plánování
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Roberto D’Agostino, starosta Benátek zodpovûdn˘ za strategické plánování, mezinárodní vztahy a záleÏitosti EU.

Co vlastnû strategické plánování
znamená pro Benátky?
SnaÏíme se modifikovat metodu
plánovaní tak, abychom ji uãinili
opravdu strategick˘m pﬁístupem.
To znamená nastartovat proces,
kter˘ nám dovolí pﬁijímat patﬁiãná
rozhodnutí a opatﬁení, která
budou vyjadﬁovat na‰i vizi budoucího rozvoje. A míním tím opravdu
na‰e vlastní vize, protoÏe ty jsou
spoleãné partnerÛm v ekonomické
i sociální sféﬁe.
Jaká je základní agenda?
Rozhodli jsme se spustit strategick˘

Metropolitní aspekty
v Itálii a v kontextu
města Benátek
V Benátkách je pﬁíprava Strategického plánu úzce spojena s procesem
tvorby metropolitního mûsta.
Definice metropolitního mûsta byla
právnû zakotvena italsk˘m parlamentem v roce 1990. Bylo vybráno
dvanáct mûst a jedním z nich byly
i Benátky. Termín charakterizuje
území v˘znaãné zejména siln˘mi
socioekonomick˘mi vazbami mezi
centrem a periferními mûsty. Jin˘mi
slovy ﬁeãeno, idea metropolitního
mûsta je zaloÏena na pﬁesvûdãení Ïe
urãité funkce jako je mûstské plánování, ekonomick˘ rozvoj, podpora
infrastruktury a sociální integrace

proces v plánování v roce 2000 po
posledních mûstsk˘ch volbách.
Mûli bychom zdÛraznit, Ïe Benátky asi více neÏ ostatní mûsta mají
více pﬁedpokladÛ pro to, aby tento
projekt fungoval. UÏ nûkolik let
mûsto sleduje koncepci urbanistického plánování zaloÏenou na
mûstském rozvoji a stanovuje
opatﬁení k ﬁízení zmûn ve mûstû.
Strategick˘ plán je souhrnem opatﬁení podporovan˘ch místními
partnery. Program bude uvádûn
do praxe uÏitím inovativního systému procedur – programov˘ch
smluv, plánÛ obnovy mûsta a spoleãn˘ch plánÛ. Do procesu patﬁí
i konzultace s privátním sektorem.
Úzce spolupracujeme napﬁíklad
s pﬁístavem, leti‰tûm, dvûma uni-

mohou b˘t realizovány efektivnûji
právû na této úrovni. Reforma v‰ak
nebyla závazná a nepﬁinesla Ïádné
konkrétní v˘sledky.
Od doby, kdy byl zmûnûn pát˘ ãlánek Italské ústavy a novelizován
ústavní zákon ãíslo tﬁi z roku 2001,
zaãalo mûsto Benátky energicky
budovat projekt metropolitního
mûsta. Benátky spolupracují s ostatními samosprávn˘mi mûstsk˘mi
celky v rámci oblasti a podporují
cílové skupiny, aby se mohly zapojit
do projektu.

verzitami, komerãní komorou
a asociací zamûstnavatelÛ. Na‰e
vztahy s tûmito klíãov˘mi partnery
jsou zakotveny v návrhu smlouvy
a nebo v jednotliv˘ch projektech.
Úﬁady se zde uplatÀují v nové roli
koordinátora a pﬁispívají tak k vût‰í
efektivnosti celého plánování jako
celku.

Jaká je situace v souãasnosti?
Na základû tûchto poãáteãních diskusí se Benát‰tí administrátoﬁi rozhodli k dal‰ímu kroku , kter˘m je
formální potvrzení navrÏen˘ch
projektÛ a opatﬁení vãetnû vytvoﬁení místa pro dialog s aktéry, kteﬁí
se nejvíce zajímají o rozvoj Benátek. Tyto akce budou pokraãovat
v roce 2003. Doufáme, Ïe je‰tû
pﬁed koncem roku bude k dispozici koneãná verze strategického
plánu a bude schválena v‰emi
partnery zapojen˘mi do projektu
v prÛbûhu poãáteãní fáze projektu.
V roce 2004 pﬁejdeme k realizaci
Plánu a proto ustanovíme specializovan˘ realizaãní v˘bor.

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

Direction
de le prospective
et de la stratégie
d’agglomération
Patrick Lusson :
33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

Tým projektu Interact Benátky:
Roberto Turiddo Pugliese: turiddo.pugliese@comune.vnezia.it
Fabrizio D’Oria: fdo@katamail.com

Dûkujeme Roberto Camagnimu z Milánské polytechniky, kter˘ je ãlenem
vûdeckého v˘boru projektu Interact.

www.interact-network.org
[ Interact] is a thematic network
of Key Action 4 "City of Tomorrow and Cultural
Heritage" from the programme "Energy, Environment and Sustainable Development" within
the Fifth Framework Programme of the European Union.

