Radim Perlín představil koncepci
a hlavní cíle výzkumného projektu
zaměřeného na formy a nástroje rozvoje nemetropolitních oblastí. Ambicí
projektu je ve spolupráci s odborníky
připravit soubor nástrojů lokálního
rozvoje, které budou skutečně efektivní a budou respektovat přirozené
rozdíly mezi venkovskými regiony.
Stát má efektivně využívat celostátní
nástroje, které mají pomoci těm regionům, lokalitám nebo společenstvím,
které se dostaly pod obecně přijímaný
standard kvality života. Velmi důležitá
role státu je ale také v tom, že musí
vytvářet příznivé prostředí pro to, aby
komunity mohly využívat i lokální
nástroje regionálního rozvoje, které
mohou rozvoj nastartovat. Za skutečně efektivní využití lokálních nástrojů
má odpovědnost lokální komunita.
Jakub Kyselovič ze Sociologického
ústavu AV představil výsledky studia
dostupnosti některých typů občanské
vybavenosti na venkově. V diskusi
nejvíce rezonovala zastupitelnost a postupná integrace služeb na venkově,
kde jedna provozovna může poskytovat základní služby v mnoha oblastech.
Významný problém pak představuje rozdrobenost sídelní struktury, kdy
přítomnost služby v obci je pro obyvatele územně oddělených sídel často
velmi nedostupná. Jiří Ježek ze Západočeské univerzity v rámci řešení svého projektu hledá nástroje rozvoje pro
malá města a jejich zázemí. Ve svém
vystoupení velmi jasně připomněl, že
nelze studovat venkov bez studia při-

rozených center obslužnosti na venkově, tedy středních a malých měst.
Dopolední blok uzavřel Pavel Březina,
představitel Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP).
Jeho vystoupení se neslo v duchu
srovnání obchodních modelů velkých
řetězců a malých venkovských prodejen, které musejí, mají-li být konkurenceschopné, nabízet podobný nebo
dokonce stejný sortiment a současně
podobnou cenu pro spotřebitele.
Odpolední programový blok byl již zaměřen na představení výsledků práce
Výzkumného centra Rural Přírodovědecké fakulty UK. Nejprve Marek Komárek a Pavel Chromý podrobně seznámili s hodnocením výsledků šetření
u více než 3 000 respondentů a seznámili s názory dotazovaných na existující
bariéry a možnosti rozvoje nemetropolitních oblastí. Dále se Tomáš Havlíček,
Vít Jančák, Miroslav Marada a Hana
Bednářová zaměřili na shrnutí výsledků
terénního šetření v sídlech vybraných
ORP. V rámci terénní práce jsme hodnotili veřejná prostranství a další důležitá místa v obcích. Právě upravenost
a architektonický výraz míst, kde se lidé
scházejí a kde mohou čerpat informace,
je velmi významným indikátorem skutečného sociálně-ekonomického prostředí a aktivit v konkrétním sídle. Hodnocení proběhlo nejen na úrovni obcí,
ale také na úrovni nejmenších sídel. Je
patrné, že představitelé samospráv již
investovali velké prostředky do výrazu veřejných prostranství a veřejných
budov a že rozdíly mezi typy venkova

nejsou významné. První výsledky hodnocení polostrukturovaných rozhovorů
s lokálními aktéry přinesly zajímavé
postřehy o jejich problémech, jejich
zatížení legislativně-technickými a byrokratickými překážkami a potřebě
zlepšení jak horizontální, tak i vertikální komunikace.
Na závěr semináře Radim Perlín představil možnosti a nástroje rozvoje lokálních společenství. Výzkumný tým
považuje za podstatné, že nástroje rozvoje nejsou pouze finanční a dotační,
ale že mezi ně patří stejně také i organizační a legislativní nástroje nebo
věcné nástroje lokálního rozvoje. Tyto
nefinanční (nedotační) nástroje mají
stejný nebo v některých případech
i větší význam pro aktivní stimulaci nebo útlum práce lokálních aktérů
– vedou tedy k lokálnímu rozvoji.
Na konferenci přijalo pozvání více než
150 účastníků ze všech oblastí rozvoje
venkova od představitelů konkrétních lokálních společenství, přes zástupce místních akčních skupin (MAS), celostátních
spolků, které sledují rozvoj venkova, až
po významné zástupce akademické sféry prakticky ze všech pracovišť, které se
venkovem odborně zabývají.
Všechna vystoupení jsou k dispozici
ke stažení na webu rural.cz.
RNDr. Radim Perlín Ph.D.
vedoucí výzkumného centra RURAL
Přírodovědecká fakulta UK

MUNNIS 2020 V PLNÉM PROUDU
DRUHÁ ŠANCE PRO BROWNFIELDY
Na začátku loňského prosince se konala hlavní informační schůzka k zadání soutěže Muniss 2020 „Druhá šance
pro brownfieldy“. Na této schůzce byly
studentům podrobněji představeny vybrané lokality pro řešení tohoto projektu. Součástí schůzky byla také exkurze
do jednoho z vybraných brownfieldů,
který není veřejně přístupný.
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První lokalitou je bývalý areál VSIK
Metal. Jeho rozloha činí 1,65 ha, většinovým vlastníkem je město Brno.
V současné době areál slouží jako
zázemí pro přesun tramvajové trati
z ulice Dornych na ulici Plotní. Tento areál není možné v současnosti využít jinak než jako zeleň, protože se
nachází v záplavovém území. Návrhu

dočasných aktivit to ale nebrání a jde
o plochu s velkým potenciálem do budoucna, protože se nachází blízko centra města. Studenti si na této lokalitě
mohou vyzkoušet, jak v rámci projektu
pracovat s etapizací.
Druhou lokalitou je prostor bývalé cihelny v Řečkovicích. Sem se studenti
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Poslední lokalitou je bývalá vojenská jídelna na Žižkově ulici. Objekt vojenské
jídelny v minulosti vyhořel a je ve špatném statickém stavu, a proto je určen
k demolici. Tato lokalita je zajímavá zejména blízkostí Kraví hory a možností
začlenění do jejího území a propojení se
stávajícími funkcemi, jako je zejména
sportovní využití, funkce školství – areál
VUT, a navázání na okolní charakter
zahrádek. Problematika zachování a nového využití zahrádek je v Brně velmi
diskutovaná a aktuální.
Výběr lokalit je zajímavý svou rozmanitostí a umožňuje studentům různé přístupy a postupy v rámci navrhovaní.

Foto © Romana Jalůvková, Magistrát města Brna

podívali pod vedením pracovníků brněnského magistrátu. Areál má rozlohu
1,94 ha, zhruba 57 % pozemků vlastní
město Brno. Vlastníkem budov je převážně soukromá společnost, která aktivně využívá plochy a budovy a plánuje
jejich využití i do budoucna. Předmětem
projektu je řešení areálu včetně navazujících zahrádek. Tyto plochy jsou pro
transformaci velmi zajímavé. Hlavním
úkolem je začlenění areálu do okolí, zejména prostřednictvím veřejných prostranství, aby byla lokalita dobře prostupná a přístupná. Pro studenty je tato
lokalita výzvou, jak skloubit vize města,
soukromého investora a svoje nápady.

Cílem soutěže bude spolupráce studentů napříč obory. Soutěže MUNISS
2020 s hlavním tématem „Druhá šance pro BROWNFIELDY“ se účastní tři
týmy. V každém týmu je jeden student
ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Krajinářští architekti mohou
do soutěže pozitivně přispět zejména svým přístupem ve vnímání lokalit v širším měřítku. Součástí každého
týmu jsou dva studenti z Vysokého
učení technického z Fakulty architektury, kteří do projektu mohou vnést
nejen kreativitu, ale také vizuální představení nápadů celého týmu. Nejvíce
členů týmu je z Masarykovy univerzity,
jedná se zejména o ekonomy a sociální
geografy, kteří vhodně doplňují multioborovost týmu a přináší další přístupy a nápady v řešení problematiky.

Hlavním předmětem zadání jsou návrhy dočasného využití a celkového trvalého využití lokalit a také stanovení
postupů řešení v rámci etapizace. Součástí zadání je navrhnout způsoby spolupráce s jednotlivými partnery a také
s veřejností. Důležité pro studenty
bude také využítí získaných poznatků v rámci mezinárodní spolupráce se
studenty z univerzity z Bratislavy.
V rámci MUNISS byl již také realizován první workshop v Bratislavě, který
se konal 13. 12. 2019.

Ing. arch. Adéla Hýlová

KONFERENCE POČÍTÁME S VODOU 2019
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR SE ZAPOJENÍM MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY
Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze se dne 27. 11. 2019 konalo
již 5. pokračování mezinárodní konference Počítáme s vodou, tentokrát
s podtitulkem Revitalizace veřejných
prostor se zapojením modro-zelené
infrastruktury. Konferenci organizoval 01/71 ZO ČSOP Koniklec pod záštitou ministra životního prostředí.
Ministr životního prostředí Richard
Brabec nemohl být osobně přítomen,
a proto z jeho pověření přivítal účastníky krátkým projevem ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr

Konference Počítáme s vodou se konala ve Velkém sále Novoměstské radnice
v Praze
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