Závěr patřil historikovi Zdeňku Pokludovi, který ve stručnosti představil
vizionářství společnosti Baťa a především způsoby práce, které dovedly
tuto společnost k celosvětovému uznání. Z pohledu celého semináře tak šlo
o jakousi exkursi do slavné minulosti,
která představuje sice již notně opotřebenou, ale stále zdaleka nejvýznamnější asociaci na město Zlín.
Seminář představil rozmanité spektrum
přednášek, které svojí tematikou sice
neobsáhly, ale ani nemohly obsáhnout
celé spektrum problémů města Zlína.
Za cenné na jeho uskutečnění lze považovat zlomení principu: “problémy
známe, bavíme se o nich, ale za zavřenými dveřmi“. Proto vzešlo ze setkání
mnoho zajímavých podnětů. Věříme,

že nezůstanou zapomenuty, ale stanou
se ideálně byť nepatrnou, ale přesto
hybnou silou v dalším úsilí o hledání vizí, které jsou tolik potřebné. Zamyšlení nad vzdálenějšími horizonty
v současném uspěchané době vyžaduje
širokou diskusní platformu a odvahu.
Setkání podobná tomu zlínskému sice
nemohou vést k naplnění konkrétních
cílů, přesto cíl mají. Cílem je otevřený
rozhovor o problémech, které v každodenním životě a krátkodobém horizontu považujeme za neřešitelné, a proto
je vytěsňujeme. To ovšem neznamená, že problémy přesahující naši každodennost přestanou existovat, nebo
se budou v čase posunovat stále před
námi. Je proto zapotřebí vážit si úsilí,
se kterým Zlín k diskusi o svém životním stylu za 30 let přistoupil.

Závěry ze semináře naleznou své uplatnění v rámci procesu strategického plánování statutárního města Zlína. Časový
rámec stávající strategie ZLÍN 2020 se
blíží ke svému dovršení, a proto město
v současné době připravuje evaluaci jejího dosavadního naplňování. V průběhu následujícího roku pak bude přijato
rozhodnutí, zda bude strategie jen technicky aktualizována s časovým rámcem
v souladu s následujícím programovým
obdobím Kohezní politiky Evropské
unie, tedy do roku 2027, nebo zda bude
podniknut více vizionářský krok v podobě zpracování zcela nové strategie
s odvážnou vizí, směřující k dlouhodobému časovému horizontu.

Ing. arch. Ivo Tuček
oddělení prostorového plánování
Magistrát města Zlína

EVROPSKÉ FÓRUM MĚST
Dne 13. října 2017 uspořádalo v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj ve
spolupráci s Evropskou hospodářskou
komisí OSN a Fakultou architektury
ČVUT mezinárodní konferenci Evropské fórum měst. Konferenci předcházel
o den dříve workshop s názvem Sídliště, jak dál? o koherentních přístupech
k plánování měst a jejich řízení.
Úvodního slova se na workshopu ujal
Prof. Ing. arch. Michal Kohout, který představil fenomén sídlišť. Následovala prezentace jeho kolegy
doc. Ing. arch. Davida Tichého, PhD.,
který seznámil účastníky s výzkumným
projektem s názvem Sídliště, jak dál?
Tento projekt, organizovaný Fakultou
architektury ČVUT, se zabývá hledáním dlouhodobé vize našich sídlišť,
otázkami kvality života a potřebami našich sídlišť jako plnohodnotných míst
pro bydlení.
Problematiku sídlišť autoři shrnuli takto: v České republice bydlí na sídlištích
asi třetina obyvatel, v Praze je to téměř

polovina obyvatel. Původní vizí modernistického pojetí města od poloviny
50. let 20. století bylo vytvořit prosluněné bydlení plné zeleně. Dnešní sídliště, na rozdíl od jiných typů zástavby,
jsou charakteristická velkým a často
anonymním veřejným prostorem, který je bohužel díky původně centralizovanému způsobu plánování a výstavby
obklopen typologicky uniformní zástavbou, která činí prostor dále nepřehledným a nečitelným.
Pro kvalitu života ve městě (a na sídlišti) je důležité, aby bylo prostředí
pro člověka dobře čitelné, dostupné
a různorodé. Různorodostí, která přispívá k čitelnosti prostředí, se myslí
citlivé prolínání odlišných typů zástavby, funkční náplně a sociálních vrstev
obyvatelstva. Největším problémem
našich sídlišť je dlouhodobý trend, kdy
se bohatší (střední) vrstvy obyvatelstva
stěhují ze sídlišť pryč. To pak do budoucna přináší další sociální problémy jako je segregování obyvatelstva
a vznik vyloučených lokalit, mnohdy
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se zvýšenou kriminalitou. Takzvaný
funkční a sociální mix přináší do prostředí větší stabilitu a území je dlouhodobě udržitelnější. Pro veřejný prostor
sídlišť je také důležité, aby zde uživatelé mohli uplatnit své zájmy (práce,
rekreace) a domy jim nesloužily pouze
jako ubytování, ale jako domov.
Přítomni workshopu byli také zahraniční hosté, kteří představili svoje zkušenosti z vybraných revitalizovaných sídlišť v Evropě. Obecně lze říci, že jejich
zkušenosti jsou často totožné s našimi,
jen se problematikou revitalizace sídlišť
zabývají již delší dobu. Další příklady ze zahraničí prezentovala například
Ing. arch. Jana Kubánková. Zajímavý
byl nizozemský příklad z města Uithoorn, který nenaplnil očekávání, neboť se
při revitalizaci zaměřil pouze na estetizaci prostředí, ne na sociální potenciál
místa. Výsledkem byl nárůst kriminality a vandalismu a bohužel kvalita života obyvatel se v dané oblasti nezlepšila.
Po následné analýze projektu dospěla
místní radnice k názoru, že původnímu
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projektu chyběl sociální přesah a variabilita v nabídce bydlení, která by dokázala udržet nebo nalákat nové obyvatele
do této oblasti.
Závěrem je potřeba zdůraznit, že proces
revitalizace sídlišť je dlouhodobým projektem a jeho koncepční řešení by mělo
vycházet z místních podmínek. Území
sídlišť by mělo být řešeno polyfunkčně
s různou typologickou nabídkou bydlení
a různými formami jeho vlastnictví (soukromé vlastnictví, nájemní byty, sociální
bydlení); členění prostoru by mělo být
hierarchizováno na veřejný, poloveřejný,
polosoukromý a soukromý prostor; prostory by měly mít jednoznačnou funkci (park, hřiště, náměstí, předzahrádky,
dvorky, parkoviště, atd.), aby se nestaly
územím „nikoho“. A v neposlední řadě
je důležité také zatraktivňování širšího
okolí a jeho propojení se sídlištěm.
Na tento workshop navázala již výše
zmíněná mezinárodní konference Evropské fórum měst, kterou zahájila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Program konference byl zaměřen na
problematiku rozvoje měst v regionu
Evropské hospodářské komise OSN. Ve
třech tematických blocích se účastníci
panelových diskuzí zabývali způsoby
efektivní implementace dokumentů
OSN a EU, týkajících se městské agendy s návazností na čerpání fondů EU
v novém programovém období od roku
2020 a sdíleli tak své zkušenosti z jednotlivých států i regionů.
První blok, s názvem Efektivní implementace městských agend OSN
a EU – možné synergie a spolupráce, moderovala paní Elena Szolgayová, předsedkyně Výboru pro bydlení
a management pozemků Evropské
hospodářské komise OSN. Druhý
blok, zabývající se Strategickou rolí
měst a obcí v městském rozvoji a v bydlení, moderoval pan Mart Grisel,
ředitel European Urban Knowledge
Network z Nizozemska. Třetí blok
představil Strategický přístup, zdroje
a nástroje pro budoucí územní a městský rozvoj / Politiku soudržnosti EU.

Tento blok moderoval pan David Škorňa, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR.
Konference otevřela diskuzi o budoucnosti měst a o dalších příležitostech
rozvoje měst v souvislosti s politikou
soudržnosti EU a implementaci městských agend OSN a EU.
Na konferenci naváže setkání ministrů zemí regionu států OSN, které se
uskuteční již v listopadu 2017 v Ženevě. Pražská konference tak mimo
jiné posloužila i jako pracovní jednání před politickým jednáním ministrů a před přijetím společné ministerské deklarace k udržitelnému bydlení
a rozvoji měst.

Ing. arch. Zuzana Pokorná
Ing. Dagmar Martinková
Ústav územního rozvoje

KONFERENCE ARCHITEKTURA DĚTEM NA ČVUT
Ve dnech 13. až 14. září 2017 proběhla
na Fakultě architektury ČVUT v Praze
konference Architektura dětem, pořádaná Ústavem nauky o budovách ČVUT
ve spolupráci se spolky Město přátelské
k dětem, z.s. a To město, z.s. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Hlavního
města Prahy a České komory architektů.
Hlavními organizátory akce byly Irena Šestáková, Mirjana Petrik a Zuzana
Zbořilová, konferenci moderoval Martin Nawrath. Cílem konference bylo
propojit architekty, pedagogy a ostatní,
kteří se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a vystavěného prostředí.
První den konference byl tematicky rozdělen do tří bloků – Architektura a osvěta,
Architektura a vzdělávání, Děti a město.
Přesahuje možnosti tohoto textu uvést
každý příspěvek samostatně, proto se
dále soustředím na z mého pohledu nej-
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zajímavější sdělení, která na konferenci
zazněla. Další informace z konference
lze nalézt na www.architekturadetem.cz
a na www.facebook.com/groups/architekturadetem/.
V průběhu celé konference bylo několikrát konstatováno, že vzdělávání o architektuře vyžaduje spolupráci architektů a pedagogů. Zuzana Zbořilová (FA
ČVUT, To město, z.s.) k tomu uvedla,
že téma architektury je náročné i pro pedagogy samotné. Jako ideál byl opakovaně zmiňován učitel, který je v oblasti
architektury osobně angažovaný. Cílem
není vychovávat malé architekty, ale
podnítit zájem dětí a celé společnosti
o kvalitu vystavěného prostředí.
Miroslav Hřebecký (EDUin, o.p.s.)
upozornil, že stávající národní kurikulum (Rámcové vzdělávací programy) je již nyní přeplněné požadavky

na obsah vzdělávání a většina pedagogů nemá o architekturu aktivní zájem.
Navíc musí architektura soupeřit s řadou jiných témat, která rovněž usilují
o větší prostor v kurikulu. Cestu nevidí ve změně kurikula, ale v individuálních Školních vzdělávacích programech, v probuzení zájmu učitelů
o architekturu, a v pomoci těm školám
a učitelům, kteří mají o toto téma zájem, získat potřebné znalosti a materiály pro výuku.
Alena Hesová z Národního ústavu pro
vzdělávání k tomu uvedla, že Rámcové vzdělávací programy na úrovni základních i středních škol již umožňují
výuku architektury, a to jako součást
občanské či výtvarné výchovy. U architektury vyzdvihla především její vztah
ke společnosti – za klíčové považuje
pojmy demokracie, participace, komunikace a komunita.
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