
 

C e s t o v n í   z p r á v a 

 

 

ze zahraniční pracovní cesty do: Drážďan (Německo) 

 

Účel cesty: 5th Informed Cities Forum:  People, Partnerships and Power 

 

Termín cesty: 16. – 17. 6. 2016 

 

Navštívené instituce, hlavní partneři:  

 

Hlavní organizátor:  ICLEI – Local Governments for Sustainability 

Partneři:  EU - Committee of Regions , Leibniz Institute for Ecological Urban and Regional 

Development, Lancaster University, CEU – Central European University, Stockholm 

Resilience Centre, Dutch Research Institute for Transitions, University of Sussex, Austrian  

Institute of Technology, Vito – Vision of Technology, Bogazici University, BEE – 

Environmental Communication 

 
Anotace (včetně hlavních výstupů a přínosů): 

 

Podtitul fóra „Building Alliances for urban Sustainability“ (Budování společenství pro 

urbánní udržitelnost)„Accelerating and Rescaling Transitions to Sustainability (Zrychlení a 

přehodnocení změn k udržitelnosti) je názvem projektu, financovaným EU a realizovaným 

ICLEI a partnery z řad evropských měst a jejich výzkumných institucí a universit. Cílem je 

pochopení a urychlení změn směrem k udržitelné nízkouhlíkové společnosti. K tomu je nutná 

debata o roli nových forem společenské organizace i příklady „průkopníků“,  kteří otevírají 

prostor pro experimenty a učení(se) a působí jako laboratoře pro udržitelnou změnu. 

Konference  představila  inovativní pojetí /formy participace obyvatel na správě a rozvoji 

měst (people, partnership), partnerský přístup vedení měst (power) a příklady dobré praxe.  

Partnery v projektu byla města Stockholm, Brighton, Genk, Budapešť a Drážďany. 

Vedle zasedání byla nabídnuta možnost výběru ze 6 tematických workshopů a neformální 

networking (účastníci z 20 zemí , vedle Evropy i z USA, Brazílie, a Austrálie). 

Hlavním přínosem jsou nové přístupy (v ČR zatím neobvyklé), příklady dobré praxe 

z evropských municipalit a nové kontakty s možností další spolupráce. 

 

Průběh a výsledky konference 

 

16. června  

 

1/ Zahájení  

 

Přivítání ze strany vedení města Drážďany a zástupců Leibniz Institute for Ecological Urban 

and Regional Development a Erasmus University Rotterdam. 

 

2/ Část 1: „People“ 

 

  Konkrétní příklady iniciativ změn (Brazílie, Belgie, Švédsko, Maďarsko) 

  Klíčové pojmy: environmentální právo/ „nelegální, ale legitimní“ - potřeba změn, inkluze,  

  inovace – nejen technologické, ale i sociální, rozmanitost, „právo na město“ 

 



 

3/ Část 2: „Partnerships“ 

 

 Prezentace zkušeností z pěti regionů (účastníků projektu). 

Klíčové pojmy: vytváření platforem spolupráce, podpora kreativity a nových nápadů, UK 

Food Systems /City Food Strategy, profesionální metody facilitace 

 

4/ „Realita“ – 6 tematických workshopů 

 
●  Podnikatelé pro změnu: ekonomie pro společné zboží 

 

●  (Společná) Proměna města: práce napříč sektory, tématy a měřítky 
 

●  Spoluvytváření příběhů změny: Umění, kultura a udržitelná proměna 
 

●  Nějaké volné místo? Role otevřených prostor v posílení proměny 
 

●  „Jedlé“ Drážďany: městské zahrady, spotřebitelská družstva a komunitou podporované zemědělství 
 

●   Směrem ke „zrychlovacím“ strategiím: může pomoci modelování? 

 

5/ Společný večer, networking 

  

Prohlídka přeměny/revitalizace brownfield(u) Rosenwerk na komunitní, umělecké a řemeslné 

centrum 

 

 

17. června 

 

6/ Část 3: „Power“ 

 

Jak iniciativy změn mění stávající (zaběhnuté) praktiky, normy a instituce. 

 Prezentace: univerzitní experti, zástupkyně vedení města Rotterdam, zástupce EK – DG 

Research and Innovation, členka vědecké rady LABoratory for the GOVernance of Commons 

(Italy)  

Klíčové pojmy: společenská změna, decentralizace, posílení/zplnomocnění, přesouvání rolí, 

„niches“ (mezery na trhu /niky), soutěž pro limitované zdroje, občané města, mechanismy 

financování, systémové myšlení, veřejná diskuse/uvažování 

 

 

7/ Závěrečné zasedání 

 

Reflexe obou dnů konference, zakončení tříletého projektu ARTS project (konference byla 

jeho součástí). 

Byly představeny příklady dobré praxe, které je možné přenést i do českých měst. Zejména 

v oblasti posílení místní ekonomiky, strategie stravování, místní výroba pouze z 

recyklovaných zdrojů, multifunkční komunitní centra  z brownfields, směřování občanských 

aktivistů do politiky apod. Vedle toho je zřejmý trend k většímu podílu účasti veřejnosti na 

rozhodování. Objevily se myšlenky i realita, které (zatím) v ČR nejsou představitelné a lze je 

představit následujícími citacemi: „Není to ilegální, je to proměna“ („transition“)/Prof. D. 

Loorbach, Erasmus University Rotterdam, „Není to legální, ale je to legitimní“ (Sara 

Borgstrom, Stockholm). Znamená to tlak na částečnou proměnu společenských norem včetně  

právních. 



 

 

 

Shrnutí: 

 

Pro municipality MA21 znamenají poznatky z konference potvrzení participace a zapojení 

občanů jako nedílné součásti udržitelného rozvoje. Velký prostor pro kreativitu - jak ze strany 

vedení města, tak občanů. Nové nápady – konkrétních aktivit i způsobu uvažování a řízení. 

 

Informace z konference bude uvedena na zasedání Pracovní skupiny MA21 RVUR a Výboru 

pro udržitelné municipality RVUR. Realizátoři MA21 (municipality) budou informováni 

v rámci prezentace na Podzimní škole Zdravých měst ČR. 


