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European cities in action

Mûsta jsou hnací silou rozvoje souãasné spoleãnosti. Sv˘m obyvatelÛm
nabízejí ‰iroké spektrum moÏností.
Jsou v‰ak také místem vzniku napûtí
v sociální oblasti a rozporÛ v ﬁe‰ení
otázek Ïivotního prostﬁedí. Tyto
problémy ukazují, Ïe hlavní politickou
otázkou rozvoje mûst je právû kvalita
Ïivota. To platí zejména pro evropská
mûsta, jejichÏ obyvatelé se zajímají
o uplatÀování zásad trvale
udrÏitelného rozvoje. Tyto zásady
jsou známé jako Agenda 21 a byly
pﬁijaty mnoha mûsty.
SíÈ evropsk˘ch mûst (Eurocities
Network) vybrala otázku kvality Ïivota
jako jednotící téma strategick˘ch vizí,
o kterém se bude diskutovat na
pﬁí‰tím valném shromáÏdûní.
Problematika kvality Ïivota se dot˘ká
v‰ech aktivit veﬁejného sektoru. Ve
Vídni je obnova sítû místních obchodÛ
souãástí strategie trvale udrÏitelného
rozvoje, jejímÏ cílem je vytváﬁet kompaktní a funkãní mûsto poskytující
v‰em sv˘m obyvatelÛm kvalitní Ïivot.
Zorganizovat takové projekty je v‰ak
opravdovou v˘zvou pro v‰echny
zúãastnûné. V˘sledné projekty jsou
komplexní a vyÏadují zpÛsob ﬁízení,
kter˘ kombinuje dialog a dobrou
koordinaci mezi v‰emi zúãastnûn˘mi
partnery.
Benoit Quinon
generální ﬁeditel, Greater Lyon

V í d e ň
Vídeň: evropské město
s příjemným životním
stylem

Místní obchody:
faktor v kvalitě
městského života

Kvalita Ïivota ve Vídni je uÏ po
mnoho let v centru pozornosti.
VídeÀská strategie rozvoje mûsta je
postavena na principech trvale udrÏitelného rozvoje a soustﬁeìuje se na
ekonomick˘ potenciál mûsta jako je
trh práce, vûda, kultura, Ïivotní prostﬁedí a veﬁejná prostranství. Kvalitní
Ïivot a poloha mûsta v srdci Evropy
zpÛsobují, Ïe VídeÀ je pﬁedurãena
hrát klíãovou roli v roz‰iﬁování Evropské unie na v˘chod. Je vlastnû jednou
z hlavních vstupních bran Evropské
unie. To je jeden z mnoha úkolÛ,
které pﬁed sebou má VídeÀ a ostatnû
i celé Rakousko.

Ve Vídni tradiãnû nacházíme obchody a krásná zákoutí na rozloze celého
mûsta. Poãetné obchodní ulice naplÀují potﬁeby obyvatel a oÏivují kaÏdodenní Ïivot. Nehrají pouze ekonomickou roli, ale pﬁispívají v‰eobecnû
k pohodû mûstského Ïivota a vytváﬁejí typick˘ charakter jednotliv˘ch
mûstsk˘ch ãástí.
V prÛbûhu posledních tﬁí desetiletí se
v‰ak situace zmûnila. Ekonomická síla
lokálních obchodních ulic je soustavnû
oslabována nov˘mi nákupními komplexy a „shopping parky“ na okrajích
mûsta. Rozpad místní zásobovací sítû
vede k úbytku ulic s obchody plnících také funkci místa sociálních kontaktÛ a ke zhor‰ení kvality Ïivota.
Mûsto VídeÀ si uvûdomuje naléhavost situace a tak problém ﬁe‰í
v rámci Strategického plánu 2000.
Celková obnova obchodních ulic je
nyní souãástí dlouhodobého projektu
jak zlep‰it Ïivot obyvatel Vídnû.

Základní údaje o Vídni
VídeÀ má 1 616 000 obyvatel
a je rakousk˘m nejvût‰ím mûstem.
Metropolitní region VídeÀ má
2 220 000 obyvatel, kteﬁí Ïijí ve
dvanácti mûstech ( údaj z roku
1999). Tato oblast je domovem
27,5% ve‰keré rakouské populace.
Mûsto VídeÀ je rozdûleno na 23
mûstsk˘ch obvodÛ.
Hrub˘ domácí produkt Vídnû je
52 762 eur na jednoho obyvatele.
Rakousk˘ prÛmûr je 32 162 eur
a pro Evropskou patnáctku ãiní
23 454 euro (údaje z roku 2002).
V roce 2001 bylo ve Vídni 820 000

pracovních míst. Mírou nezamûstnanosti 7,6 % se ﬁadí k evropskému
prÛmûru.
18,1% obyvatel Vídnû tvoﬁí cizinci pocházející pﬁeváÏnû z Turecka a
b˘valé Jugoslávie.
Dal‰í informace mÛÏete nalézt na
www.comune.venezia.it

Inter
Projekt:
Favoritenstrasse: Příklad
obnovy obchodní ulice ve Vídni
Obnova sítě místních
obchodů v kontextu
trvale udržitelného
rozvoje

Obnova sítû místních obchodÛ je formulována ve VídeÀském strategickém plánu. V˘sledná kampaÀ pﬁistupuje k problému pﬁes interdisciplinární plán, kter˘ mobilizuje v‰echny
dostupné zdroje a v‰echny relevantní
institucionální, ekonomické a komunitní aktéry. Program obnovy
obchodních ulice je zaloÏen na principech trvale udrÏitelného rozvoje:
z hlediska ekonomického – sniÏuje
konzumní tlak na periferii mûsta,

z hlediska sociálního – udrÏuje
systém místního zásobení pro obyvatele a zlep‰uje kvalitu Ïivota ve mûstû,
z hlediska Ïivotního prostﬁedí –
zachování obchodní struktury s mnoha centry je základním faktorem,
kter˘ uskuteãÀuje zásady obsaÏené ve
strategii „VídeÀ: kompaktní mûsto“.

Program založený
na partnerství
Obnova obchodních ulic je projektem, jehoÏ ﬁe‰ení se dot˘ká v‰ech
oblastí mûstského Ïivota, zve k úãasti
partnery z rÛznorod˘ch sfér a vyÏaduje svou vlastní formu ﬁízení. Kontrolní v˘bor ustanoven˘ v srpnu 2002

vybral ve spolupráci s místními projektov˘mi t˘my vhodná území a pracovní metodu. Souãasnû se partneﬁi
snaÏí nalézt spoleãnou
finanãní
základnu pro financování programu
jako celku. Program sám o sobû bude
realizován ve formû série akcí uskuteãÀovan˘ch jednotliv˘mi vídeÀsk˘mi
mûstsk˘mi ãástmi.
Z hlediska organizaãního program
sestává ze ãtyﬁ ãástí:
ekonomická oblast: zlep‰í kupní silu
obyvatelstva a roz‰íﬁí spektrum obchodních aktivit,
strukturální oblast: ochrání a zlep‰í
Ïivotní prostﬁedí celkovû, neomezí se
jen na obchody,

Řízení projektu
Projektu se účastní několik magistrátních oddělení:
magistrátní ﬁeditelství – odbor pro infrastrukturu a mûstskou obnovu dohlíÏí na v‰eobecnou koordinaci projektu obnovy
obchodních ulic.
magistrátní ﬁeditelství – odbor urbanistického plánování navrhuje strategickou agendu pro sekci rozvoje projektu.
magistrátní ﬁeditelství – odbor pro veﬁejné práce a dopravu navrhuje strategické plánování rozpoãtu.
Oddûlení 53 (tisk a komunikace) – pracuje na zlep‰ování komunikace v rámci mûsta a informuje obyvatele. Poskytování informací o prÛbûhu projektu od jeho samého zaãátku je uplatnûno poprvé. Obyvatelé, pﬁedstavitelé zájmov˘ch
skupin a ekonomick˘ch sektorÛ tak dostávají aktuální informace o realizaci projektu.
Oddûlení 18 (urbanistick˘ rozvoj a mûstské plánování) se po mnoho let zab˘vá zkoumáním problematiky obnovy
obchodních ulic ve Vídni a je podrobnû obeznámeno se situací.
Kontrolní v˘bor se zab˘vá procesem obnovy na strategické a organizaãní úrovni. Také hraje roli v celkovém ﬁízení projektu. Je sloÏen ze zástupcÛ magistrátních odborÛ zmínûn˘ch v˘‰e a dal‰ích partnerÛ z ekonomick˘ch kruhÛ:
VídeÀská komerãní komora, oddûlení managementu nákupních ulic. Toto oddûlení bylo vytvoﬁeno jakou souãást Institutu pro podporu ekonomiky (Institute for Economic Promotion) aby napomáhalo obnovû obchodÛ. Konsultuje
s obchodníky a jejich asociacemi, spravuje seznam dostupn˘ch pozemkÛ a prodejen. Také propaguje obchodní oblasti.
VídeÀská obchodní agentura poskytuje obchodníkÛm poradensk˘ servis.
Ostatní partneﬁi zapojení do programu obnovy jsou napﬁíklad: VídeÀsk˘ fond pro urbanistickou obnovu (The Vienna
Fund for Urban Regeneration), organizace Property Action, VídeÀsk˘ ekonomick˘ rozvojov˘ fond (The Vienna Economic
Development Fund), reprezentanti rÛzn˘ch mûstsk˘ch obvodÛ, soukromí investoﬁi, sponzoﬁi a mnozí dal‰í.

ract
V roce 1975 se Favoritenstrasse
stala jednou z prvních rakousk˘ch
pû‰ích zón.
Pû‰í zóna a její plánované roz‰íﬁení tvoﬁí lokální nákupní centrum
pro Favoriten, 10. mûstsk˘ obvod.
Se 157 850 obyvateli je poãetnû nejvût‰í vídeÀskou mûstskou ãástí (údaj
z roku 2001).
15% nezamûstnanost ve Favoriten
pﬁevy‰uje vídeÀsk˘ prÛmûr, kter˘ je
7,6%. Také prÛmûrn˘ pﬁíjem v této
ãásti mûsta je niÏ‰í (23 600 euro ve
Favoriten oproti 25 900 euro, coÏ je
prÛmûr pro mûsto jako celek).
Modernizace a roz‰íﬁení pû‰í zóny ve
Favoriten bylo navrÏeno v polovinû
osmdesát˘ch let 20. století. Jedna
architektonická firma byla povûﬁena
vypracováním anal˘zy celkové situace a konceptu modernizace. Nedostatek financí v‰ak zpÛsobil, Ïe projekt nebyl realizován. V roce 2000
byla finanãní situace soukrom˘ch
investorÛ lep‰í a tak se mohli chopit
iniciativy vedoucí k v˘stavbû nového
nákupního centra v této ãásti mûsta.
Projekt neobyãejnû dobﬁe zapadá do
VídeÀského strategického plánu a je
dnes souãástí celkové koncepce
obnovy nákupních ulic.
Krátkodob˘m cílem je udrÏet funkãní
rozmanitost mûstského obvodu. Vyt-

Dosahování konsensu

Tﬁi otázky pro Gerharda Bergera,
ﬁeditele projektu obnovy obchodních ulic ve Vídni.

Jak se daﬁí uskuteãÀovat obnovu
nákupních ulic ve Vídni a zejména ve Favoritenstrasse?
Strategické priority celého programu obnovy budou stanoveny za
nûkolik t˘dnÛ. Tyto priority vychází
z objektivní anal˘zy situace kaÏdé
obchodní ulice a budou formovat
základ plánu pro veﬁejn˘ sektor.
Vylep‰ení Favoritenstrasse uÏ bylo naplánováno a podle ãasového rozvrhu má b˘t dokonãeno v roce 2005.
Jaké jsou nejvût‰í problémy, se
kter˘mi se setkáváte?
Úﬁedníci mûstského obvodu a reprezentanti ekonomické sféry upozorÀují, Ïe pokud se mají projekty

realizovat pro dobro mûsta, je
nutné zajistit, aby jejich realizátoﬁi
mûli odpovídající organizaãní schopnosti a dar dosahovat konsensu.
Av‰ak uÏ v souãasné dobû jsme
schopni dosáhnout porozumûní
mezi partnery.

Co je moÏno se z projektu nauãit
o ﬁízení mûstského rozvoje?
Programy mûstské obnovy musí
zapadat do celkové strategie, která
poskytuje podklady pro strategické
plánování. Realizace konkrétních
projektÛ usnadÀuje dobﬁe organizovan˘ projektov˘ t˘m, tûsná koordinace mezi partnery a jasné rozdûlení zodpovûdností.

Financování

Financování

Obnova
Favoritenstrasse:
pilotní projekt

o
R zhovor

Rozhovor

veﬁejná prostranství: vytvoﬁí atraktivní veﬁejná prostranství, pﬁispûje
k tvorbû mûstsk˘ch ãástí typick˘m
sv˘m vlastním charakterem, otevﬁe
moÏnosti majitelÛm obchodÛ, aby se
podíleli na vylep‰ení tûchto prostor,
vztahy s veﬁejností: bude informovat a mobilizovat v‰echny zúãastnûné
aktéry a obãany, aby se vyvinula
úãinná strategie na podporu obchodních aktivit.

voﬁit její identitu a integrovat nové
nákupní centrum do systému uÏ existujících obchodních ulic. Mûlo by
k tomu dojít takov˘m zpÛsobem, Ïe
stávající obchodní ulice budou profitovat z faktu, Ïe nákupní centrum pﬁitahuje do tûchto míst vût‰í poãet lidí.
V dlouhodobûj‰ím v˘hledu chce projekt pﬁispût k zatraktivnûní místa
nejen pro jeho obyvatele ale i obchodní aktivity.
Práce zaãaly na jaﬁe roku 2002 v˘stavbou nového nákupního centra a roz‰íﬁením pû‰í zóny k plánované Ïelezniãní stanici „hlavní nádraÏí“. Obnova
veﬁejn˘ch prostranství zaãala o nûkolik t˘dnÛ pozdûji. Souãasnû byla organizována setkání aktérÛ veﬁejného
a soukromého sektoru.

Obnova Favoritenstrasse je komplexní
dlouhodob˘ projekt. Mobilizuje síly
veﬁejného a soukromého sektoru.
Zástupci tûchto sektorÛ se podílejí na
nákladech projektu podle toho, jak
jsou do projektu zapojeni a za které
jeho ãásti nesou zodpovûdnost. ProtoÏe rozvoj veﬁejn˘ch prostranství je záleÏitostí mûstského obvodu, vût‰í ãást
plánÛ má novou podobu a pﬁíspûvek
900 000 euro bude uhrazen z rozpoãtu
10. mûstského obvodu.
V˘stavba nákupního centra bude
financována soukrom˘m investorem.
Dal‰í zúãastnûní investoﬁi pﬁispûjí ãástkou 300 000 euro na rozvoj námûstí
Columbusplatz a umístûní stﬁechy,
která ãásteãnû zastﬁe‰í pû‰í zónu. Mûstské vybavení bude placeno sponzory.

o
R zhovor

Rozhovor
Rudolf Shicker (v˘konn˘ ãlen mûstské rady) zodpovûdn˘ za rozvoj a dopravu
Byly vypracovány srovnávací studie kvality Ïivota ve mûstech.
VídeÀ v mezinárodní konkurenci
obsadila druhé místo. Jak k tomu
pﬁispûla existence lokálních nákupních center?
Rozsah nákupních zaﬁízení v na‰ich
mûstsk˘ch ãástech zásadnû pﬁispívá
k udrÏování kvality Ïivota ve mûstû.
Místní obchody umoÏÀují v‰em
vrstvám obyvatel, aby si mohly
pohodlnû koupit vûci kaÏdodenní
potﬁeby. Nákupní pasáÏe jsou také

Institucionální uspořádání v Rakousku
ilustrované
na příkladu Vídně
Rakousko je federací sestávají z devíti
zemí s tﬁíúrovÀov˘m systémem: federace jako taková, spolkové zemû
a samosprávné obce.
VídeÀ má v˘znaãné postavení v rámci
Rakouska. Souãasnû je hlavním mûstem federace, spolkovou zemí a samosprávnou obcí. Jako hlavní mûsto
má nûkolik zástupcÛ v horní snûmovnû Parlamentu nûmecky naz˘vaném
Bundesrat (spolková rada). Jako spolková zemû má právo vytváﬁet své
vlastní zákony.
Mûsto VídeÀ je decentralizovan˘m
místním úﬁadem, kter˘ se skládá ze 23
mûstsk˘ch obvodÛ. KaÏd˘ z nich spravuje své vlastní záleÏitosti. Mûstské
obvody jsou ﬁízeny mûstskou správou,
ale mají svého vlastního starostu
a právo tvoﬁit svÛj vlastní rozpoãet.
Jsou pravidelnû informovány a jsou
s nimi konsultována v‰echna rozhodnutí, která se jich dot˘kají.

místem pln˘m Ïivota, které nabízí
místa k setkávání obyvatel mûsta.
A kdyÏ se zab˘váme ﬁe‰ením souãasn˘ch potﬁeb obyvatel jako je
doprava a stav Ïivotního prostﬁedí,
fungující obchodní ulice jsou dÛleÏit˘m krokem k uskuteãÀování strategie „kompaktního mûsta“.

Jakou roli hraje úãast obãanÛ
v urbanistickém rozvoji Vídnû?
V prÛbûhu nûkolika poslední let se
úãast veﬁejnosti stala hlavním faktorem v rozvoji urbanistick˘ch projektÛ ve Vídni. Tento pﬁístup se také

VídeÀsk˘ magistrát má tﬁi útvary.
Administrativnû je organizován stejn˘m zpÛsobem jako je tomu v jin˘ch
rakousk˘ch mûstech: starosta, rada
(v˘konn˘ v˘bor), zastupitelé, mûst‰tí
úﬁedníci a v jejichÏ ãele stojí ﬁeditel
magistrátu.
VídeÀ má svÛj speciální statut, jeho
nejvy‰‰í funkcí je v‰ak kategorie spolkové zemû.
Magistrát je rozdûlen na osm administrativních skupin, které ﬁe‰í jednotlivé administrativní úkoly. Tyto administrativní skupiny sestávají pﬁibliÏnû
ze 70 magistrátních oddûlení, které
vede v˘konn˘ ãlen mûstské rady.
Mimo administrativní skupiny je
mûstská administrativa rozdûlena na
magistrátní ﬁeditelství, které vede
ﬁeditel magistrátu. Podobnû jako starosta je i on nadﬁízen v‰em zamûstnancÛm mûstské správy ale nikoli
v˘konnému ãlenovi mûstské rady.
Magistrátní ﬁeditelství je tvoﬁeno
sedmi správními útvary a kaÏd˘
z nich plní hlavní a správní úkoly ve
mûstû. Napﬁíklad za urbanistick˘ roz-

stává stále více samozﬁejm˘m i na
úrovni mûstsk˘ch ãástí jako souãást
lokálních plánÛ Agendy 21. Pût
z na‰ich mûstsk˘ch ãástí zaãlenilo
tyto zásady do sv˘ch plánÛ. Úãast
veﬁejnosti se uplatÀuji i jakou souãást velk˘ch urbanistick˘ch projektÛ jako je Brunnenmakt, podchod
Zielgebiet a VídeÀsk˘ mûstsk˘ plán
dopravy.
Úãast veﬁejnosti znamená ‰anci upravit urbanistické plány podle pﬁání
a poÏadavkÛ místních obyvatel, kteﬁí
tak mají moÏnost aktivnû pﬁispívat
k rozvoji mûsta, ve kterém Ïijí.

voj zodpovídá administrativní skupina rozvoje a dopravy. Vedoucí tohoto oddûlení je generálním ﬁeditelem
Kanceláﬁe mûstského plánování, která
koordinuje 6 oddûlení zapojen˘ch do
urbanistického rozvoje. Na politické
rovinû za tûchto ‰est oddûlení zodpovídá v˘konn˘ ãlen mûstské rady, kter˘ má na starosti urbanistick˘ rozvoj
a dopravu. Taková spletitost administrativního uspoﬁádání vyÏaduje projektové t˘my, jejichÏ ãlenové jsou
reprezentanti v‰ech oborÛ.

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

www.interact-network.org

Vídeňský tým projektu Interact:
Shams Asadi: asa@m18.magwien.gv.at
Ina Homeier-Mendes: hom@m18.magwien.gv.at
Christophe Gieselman: gic@m18.magwien.gv.at
Beate Wagner: wag@m18.magwien.gv.at

[ 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.

