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1. Úvod 

1.1. Byl jednou jeden projekt 

Území Městské části Praha 13 představuje oblast s vysokým potenciálem územně-urbanistického rozvoje 
hl. m. Prahy. V následujících 10-15 letech vznikne na území této městské části urbanistický celek označovaný 
jako „Západní Město“. Jedná se o největší urbanistický projekt v České republice po roce 1989. Po dokončení 
by mohl rozlohou překonat i pražské Jižní Město, neboť se předpokládá, že komplex Západního Města bude 
mít celkovou kapacitu až 10.000 bytových jednotek. 

Obrázek: Prezentace Západního města zástupcem developera

Tak intenzivní rozvoj představuje vysoké nároky na představitele městské části Praha 13, jejímž úkolem je 
zajistit nejen výkon veřejné správy na úrovni samosprávy i přenesené státní správy, ale i vyvážený a komplexní 
rozvoj nové lokality po stránce ekonomické, sociální i environmentální. Zastupitelé městské části spolu 
s pracovníky městského úřadu se proto musejí zabývat otázkami územního plánování, vyjednávání s developery 
a majiteli pozemků, problematikou rozvoje inženýrských sítí, dopravní infrastruktury, zajištění nezbytné 
občanské vybavenosti, včetně veřejné dopravy, parkovacích ploch, škol, ale třeba i dětských hřišť apod. Vysoký 
nárůst obyvatel městské části se projeví i v mnohých socioekonomických aspektech (rozvoj obchodu a služeb, 
vnik nových pracovních míst, ale také riziko zvýšení kriminality, problematika mezikulturního soužití atd.). 
A v tomto výčtu by bylo možné pokračovat ještě dlouho v mnoha dalších oblastech. 

Praha 13 proto s radostí přivítala možnost výměny zkušeností se zahraničními partnery z hrabství Cambridge 
ve Spojeném království, kteří s podobnými problémy již mají bohaté zkušenosti. Region hrabství Cambridge 
není v oblasti intenzivního územního rozvoje žádným nováčkem, naopak patří mezi nejzkušenější regiony 
západní Evropy. V hrabství Cambridge probíhá od roku 2001 velmi intenzivní bytová výstavba, v regionu je 
budováno na 40.000 bytových jednotek. Jen pro představu, tento objem odpovídá počtu nově vystavených 
bytových jednotek v celé ČR za jeden rok! 
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Po vzájemné dohodě se zahraničními partnery vznikl projekt „Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha 13 k zajištění 
hospodářské a sociální soudržnosti v souvislosti s rozvojem území“, na který se podařilo získat financování 
z prostředků Evropského sociálního fondu EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Projekt probíhal v letech 2009 – 2010 a publikace, kterou právě držíte, je jedním z mnoha jeho výstupů. 

Cílem projektu bylo zvyšování kompetencí představitelů MČ Praha 13 jednak v oblasti řízení územního 
rozvoje (územní plánování a řízení, výstavba, správa a údržba infrastruktury a dalšího majetku MČ), ale 
především ve vytváření socioekonomického prostředí nově vzniklé komunity (která bude dána vznikem 10.000 
bytových jednotek). 

Specifickými cíli bylo zvýšit kompetence politických představitelů a vedoucích pracovníků MČ Praha 13 
zejm. v těchto oblastech: 

řízení udržitelného rozvoje území v souvislosti s intenzivní výstavbou,  -

vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel (rozvoj nové komunity), vč. podmínek pro sociální  -
soudržnost obyvatelstva a sociální integraci znevýhodněných osob, 

podpora příznivého podnikatelského prostředí a zaměstnanosti prostřednictvím budování kapacit pro  -
využívání partnerství s privátním sektorem i ostatními veřejnými institucemi. 

1.2. Jak to všechno probíhalo 

Celý projekt by se dal shrnout do třech základních částí:

přenos nejlepší praxe z UK, -

studijní cesta do UK, -

pracovní workshop a odborná konference v Praze. -

Obrázek: Porada v hotelu 

Příklady nejlepší praxe vycházely z hlavních oblastí projektu tak, aby odrážely reálné potřeby a využitelnost 
politickými představiteli a pracovníky úřadu městské části Praha 13. Vybraní zastupitelé a úředníci společně 
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s experty vypracovali okruh témat, kterými by se chtěli v rámci projektu zabývat. Takto vytvořený seznam 
poskytli anglickým partnerům, kteří na jejich základě nabídli možné příklady dobré praxe z oblasti hrabství 
Cambridge.

Tým českých a anglických expertů u vybraných příkladů nejlepší praxe zanalyzoval dostupné dokumenty 
a setkal se s představiteli Hrabství Cambridge a dalších institucí, se kterými jednotliví členové týmu provedli 
hloubkové rozhovory. Z provedených analýz byly vybrány nejzajímavější případy pro prezentaci během studijní 
cesty do Anglie.

Na studijní cestu do Anglie se v březnu 2010 vydala skupina zastupitelů a vedoucích pracovníků úřadu 
městské části Praha 13. Během intenzivního programu se setkali se zástupci místní a krajské samosprávy 
v Hrabství Cambridge, zástupci podnikatelů, neziskových organizací a dalších organizací, které se podílejí 
na strategii a implementaci územního rozvoje v regionu Cambridge. Česká delegace navštívila mnoho míst 
i osobně, aby se její účastníci mohli seznámit s konkrétními příklady dobré praxe v přímo v terénu.

Obrázek: Zahajovací pracovní setkání na MČ Praha 13

Dva měsíce na to, naopak zástupci Prahy 13 pozvali experty z Anglie na konferenci v Praze. Po konferenci, 
během které byly prezentovány nejzajímavější poznatky z Anglie i dalším zájemcům, především z řad dalších 
pražských městských částí, následoval pracovní workshop. Během něho představitelé Prahy 13 řešili s experty 
konkrétní problémy výstavby Západního města a také se naopak podělili se svými zkušenostmi a představili 
anglickým partnerům projekty revitalizace sídlištních vnitrobloků, zateplování panelových domů či projekt 
centra sociálních služeb pro seniory na Praze 13.

1.3. Jak to všechno skončilo 

Rok. Přesně tak dlouho trval projekt městské části Praha 13. Z pohledu rozvoje Západního města je 
jeden rok naprosto zanedbatelným obdobím, stejně tak i z pohledu života na radnici městského úřadu. Není 
proto možné očekávat, že by projekt přinesl nějaké významné změny. Ale i tak ho lze určitě hodnotit jako 
významný a snad i úspěšný (i když to ještě ukáže čas…). Podařilo se totiž naplnit základní myšlenku projektu, 
kterou byl rozvoj mezinárodní spolupráce, přenos zkušeností ze zahraničí, ale především navázání skutečného 
partnerství.
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Obrázek: Návštěva počítačové učebny domu seniorů Lukáš na Praze 13

Představitelé městské části měli celý rok možnost seznamovat se a čerpat ze zkušeností svých anglických 
kolegů z hrabství Cambridge. To, že se podmínky a způsob bytové výstavby v ČR a v Anglii navzájem od sebe 
liší, není potřeba zdůrazňovat a věděli bychom to zcela určitě i bez realizovaného projektu. Stejně tak nám od 
počátku bylo jasné, že se tímto projektem  nedosáhne žádné okamžitě hmatatelné změny.

Nejdůležitější poznatky a závěry by se daly shrnout do dvou bodů:

Problémy, přístupy a metody jejich řešení se mohou lišit na základě nejen lokálních ale i národních  -
podmínek (např. legislativa) a není proto možné zajistit jednoduchý a univerzální přenos zkušeností 
z UK do ČR. To důležité, co projekt nabídl, byla různá srovnání. Tato srovnání mohou do budoucna 
být cenným zdrojem poučení, informací a především inspirace. A v tomto ohledu nás velice těší, že 
obohacení obou stran bylo vzájemné a i Praha 13 měla co nabídnout svým anglickým partnerům (např. 
v oblasti zateplování budov a revitalizace panelových domů).

Potenciál vzájemných vztahů a kvalitního partnerství podtrhla závěrečná konference a následný  -
workshop, které proběhly na Praze 13 v dubnu 2010. Obě strany vyhodnotily svoji dosavadní spolupráci 
jako přínosnou a dohodly se na jejím pokračování. Během workshopu se podařilo identifikovat několik 
oblastí a projektových záměrů, které je možné do budoucna rozvíjet. A že se nejedná jen o planá 
prohlášení, dokazuje první podaný projekt do programu „Intelligent Energy – Europe“.

Publikace QD 06 2010.indd   4 29.7.2010   17:21:55



5

2. Základní principy fungování veřejné správy 
relevantní v kontextu územního rozvoje v hrabství 
Cambridge 

2.1. Správní členění v UK, Anglii a Hrabství Cambridge 

Spojené království (UK) je konstituční monarchií, jehož výkonnou moc představuje „první ministr“ 
(„The Prime Minister“) a jeho vládní kabinet zastupující panovníka. Podle současných zvyklostí je předseda 
vlády zároveň členem dolní komory parlamentu. Vláda včetně prvního ministra a dalších členů tvoří „Vládu 
Její Výsosti“. Vláda je odpovědná parlamentu, který představuje zákonodárnou moc Spojeného království. 
Parlament je dvoukomorový, sestává z volené dolní komory parlamentu a nevolené Sněmovny lordů, jejíž 
členové jsou většinou jmenováni. 

Obrázek: Symbol správních výkonů v UK 

Spojené království tvoří čtyři země: Anglie, Severní Irsko, Skotsko a Wales. S výjimkou Anglie, která je 
spravována přímo centrálními institucemi Spojeného království, se ostatní tři země těší různé míře autonomie. 
Mimo Anglii, která má velice komplikovaný čtyřstupňový systém správního členění, mají ostatní tři země 
podstatně jednodušší dvoustupňový systém. Anglie má celkem 433 místních vlád (local authorities). Ve 
zbývajících zemích jsou počty místních vlád nižší: Severní Irsko celkem 26, Skotsko 32 a Wales 22. 

Správní uspořádání Anglie není jednoduché vysvětlit tradičními schématy čtyř úrovní vládnutí. Je třeba 
stejně jako v ČR rozlišovat výkon centrálních vlád a výkon samosprávy. Správní uspořádání Anglie je výsledkem 
mnoha reforem a reorganizací a je stále živou strukturou. Anglie má 41 hrabství, která však nejsou považována 
za neměnné správní útvary, jejich počet se mění (změny jsou odezvou přání občanů). Hrabství se dále člení na 
okresy (districts), samostatné části (wards), farnosti (parishes) a nově, z pohledu územního rozvoje na vrstvy 
(tiers). 
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Hrabství Cambridge je rozděleno do samostatných vrstev a každá vrstva má svého vedoucího (samostatné 
město s kompetencí plnit spádové funkce pro své okolí): 

Jižní hrabství Cambridge (s rozlišením vrstev pro východní a jižní části a vrstvy pro vedoucí město •	
Cambridge, které je současně i vedoucím městem celého hrabství), 

Vrstva Huntingdonshire (s vedoucím městem Huntingdon), •	

Vrstva Hrabství Fenland (s vedoucím městem Ely) a •	

Unitární statutem k území Peterborough (Cambridge). •	

Obrázek: Správní členění v Hrabství Cambridge a v jeho správních vrstvách 

 

Základní informace o správním uspořádaní Anglie mají v publikaci své místo. Doporučujeme rozlišovat 
dva specifické pohledy na správní systém Anglie. Prvním je pohled externího laika, člověka, který se v Anglii 
nenarodil, a který netají skutečnost, že složitost vnitřních správních vazeb nechápe. Druhým je pohled interního 
laika, člověka, který se v Anglii narodil, a který správnímu systému možná rozumí, a vždy je k němu loajální, 
nicméně není schopen přenést tuto dobrou praxi do hlavy externího laika. 

Je pozoruhodné, že i pro tuto, na první pohled neřešitelnou situaci, existuje východisko. Člověk nemusí 
rozumět operacím karburátoru, a přesto může auto řídit, nemusí rozumět metodikám, kterými se řídí procesy 
pro předpovídání počasí, a přesto bezpečně ví, že voda vždy teče z kopce dolů. Takový pocit sounáležitosti 
a integrity více funkcí lze zažít i v Anglii. Laik, externí či interní, se ve správním systému Anglie neztratí, 
každý si najde svůj prostor pro život. Východiskem jsou psaná i nepsaná pravidla, na která se lze spolehnout, 
a která v sobě mají prostor pro motivaci k osobní i kolektivní aktivitě. V odborné terminologii managementu 
konsensuálních a rozhodovacích procesů (Opinion and Decision Making) jde o aplikaci pravidel pro 
soukromý i veřejný život (Business Rules). K věcem správním lze jen dodat, že v Hrabství Cambridge, i ve 
městě Cambridge, jsme takováto pravidla exaktně napsaná nikde neviděli, ale mezi lidmi a v jejich chování, 
cítili. 

Fenland

Peterborough

Huntingtonshire

Southern
Cambridgeshire
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2.2. Charta rozvoje 

Místní instituce a partneři vytvořili dokument označovaný v doslovném překladu jako Charta kvality pro 
růst (v angl. Quality Charter for Growth). Charta kvality pro růst je klíčovým dokumentem, který stanovuje 
základní principy kvality bytové výstavby v regionu Hrabství Cambridge a představuje konsensus požadavků 
a přání všech zúčastněných stran v rámci rozvoje území. Tato listina má, mimo jiné, také přispět k tomu, aby 
region zůstal na celosvětové špičce v oblasti architektury, designu, rozvoje komunit a také redukce CO2.

Přípravou dokumentu byla pověřena společnost Cambridge Horizons, která do celého procesu zapojila 
desítky odborných konzultantů, politiků, podnikatelů i dobrovolníků z řad veřejnosti. Celkem se na dokumentu 
podílelo intenzivně více jak 100 lidí, proběhly desítky seminářů a studijních cest do 15 vybraných lokalit ve 
východní Anglii ale také Evropě (Amersfoort v Nizozemí a Freiburg v Německu).

Charta kvality je postavena na čtyřech základních tematických okruzích, které Angličané označují jako 
princip 4C:

Komunita (Community) – pocit vzájemné komunity prostřednictvím široké škály nabídky bydlení  -
a aktivního zapojení obyvatel do života a chodu dané lokality.

Dostupnost (Connectivity) – nová výstavba je situována do míst, kde je potenciál rozvoje pracovních  -
míst a služeb, a zároveň je budována dostatečná související infrastruktura (dopravní komunikace, sítě, 
občanská vybavenost).)

Životní prostředí (Climate) – úpravy krajiny a výstavba respektují klimatický vývoj, součástí rozvoje  -
území je požadavek na zavádění inovativních přístupů v oblasti snižování energetické náročnosti, šetrné 
dopravy a odpadního hospodářství.

Genius loci (Character) – rozvoj území respektuje charakter dané lokality, snaží se zachovat původní ráz  -
tak, aby obyvatelé měli kladný vztah k místu kde žijí, a aby rádi využívali pěší chůze či jízdy na kole při 
místní přepravě (např. do práce či školy).

To vše doplňuje pátý princip – spolupráce (Collaboration), který je nezbytný pro zajištění toho, aby ostatní 
principy Charty kvality vůbec mohly fungovat.

Při komplikovanosti administrativního členění v UK a velkém počtu zapojených subjektů je samozřejmě 
otázkou, jaké ambice taková charta vůbec může mít, aby to nebyla jen snůška proklamativních klišé, a na druhou 
stranu, aby byl obsah charty reálně proveditelný a splnitelný. Charta kvality je především vizí, která vyjadřuje 
jakési společné vnímání a pohled na svět - jak by mělo vypadat v budoucnu společenství, které chtějí všichni 
zainteresovaní vytvořit. Charta pomáhá překonávat profesní i jiné hranice, poskytuje společný informační 
základ a také umožňuje komunikovat jednoduchým a srozumitelným jazykem pro všechny. Chartu je tak 
potřeba vnímat jako základní nástroj pro spolupráci v oblasti rozvoje území. A v neposlední řadě Charta může 
působit jako zdroj inspirace. Ukazuje, čeho bylo dosaženo jinde, a čeho může být dosaženo v Cambridge.

Aby Charta kvality měla potřebnou váhu, musí mít relevantní politické zastání. Proto byla projednávána 
zúčastněnými úřady (samosprávami) a agenturami. Ty dokument přijaly jako programové prohlášení, kterým 
se zavazují vytvářet podmínky pro kvalitní a udržitelný způsob života obyvatel. Pro místní úřady je Charta 
klíčovým materiálem v rozhodovacích procesech, zejména v oblasti územního rozhodování.

Udržovat Chartu při životě není vůbec jednoduché a na jejím důsledném aplikování se musejí podílet 
všichni zúčastnění. Charta se neodehrává jen na papíře, ale je součástí každodenní činnosti zaměstnanců 
úřadů, agentur, neziskových organizací i developerů. Charta se stala nedílnou součástí vzdělávání. Hlavní 
odpovědnost za dodržování Charty kvality nese tzv. Panel kvality (Cambridgeshire Quality Panel). Panel se 
skládá celkem z 12 odborníků různých profesí a má za úkol vyhodnocovat realizaci strategií a programů vůči 
Chartě kvality a porovnává je se všemi čtyřmi principy: komunita, dostupnost, životní prostředí a charakter 
území. Rozmanitost profesí členů panelu je klíčovou podmínkou udržitelnosti a efektivity strategických plánů 
rozvoje území

Publikace QD 06 2010.indd   7 29.7.2010   17:21:56



8

Úkolem Panelu kvality je analyzovat rozvojové lokality v celém regionu a poskytnout rady a doporučení 
developerům, místním stavebním úřadům a rozvojovým agenturám, jak zlepšit plánované či probíhající 
developerské projekty. Panel se snaží poskytovat doporučení, která jsou:

nezávislá, -

odborná, -

cílená, -

konstruktivní, -

vyvážená.  -

 

Komunita (Community)

Jedním ze základních požadavků charty je zajistit dostupnost bydlení pro různé sociální skupiny obyvatel. 
Zkušenosti ukazují, že bytová výstavba může i v rámci jednotlivých projektů udržovat rovnováhu mezi různými 
úrovněmi kvality bydlení od sociálních bytů až po luxusní bydlení. Tento přístup přispívá k udržení sociální 
soudržnosti, komunita složená z obyvatel z různých skupin může vytvářet zajímavý „sociální kapitál“. Živá 
a aktivní komunita bude vytvářet příjemné prostředí pro život.

Zásady v oblasti komunitního života: 

Aktivní zapojení obyvatel v celém procesu plánování i realizace projektů bytové výstavby je naprosto •	
nezbytné. Proto již od počátku musejí probíhat konzultace s předpokládanými obyvateli nových domů. 
Čím více se rozvojová lokalita rozrůstá, tím větší budou mít lidé potřebu podílet se na jejím dalším 
plánování, a tím více je procesem aktivního zapojování vytvářet dobré sousedské vztahy a kladný 
a především aktivní vztah lidí k místu, kde žijí. Předem je potřeba počítat s tím, že proces veřejných 
projednávání a konzultací je časově i finančně velice náročný, a je proto nezbytné alokovat na tuto 
činnost dostatečné zdroje, a to nejen finanční, ale i personální.  

Nová výstavba počítá s vývojem v čase. Lidé stárnou, mění se jejich potřeby a je důležité, aby zůstávali •	
součástí komunity a v ní vedli plnohodnotný a kvalitní život.

Obyvatelé získali podporu v aktivním zapojování se do života komunity, mají možnost se podílet na •	
správě místních záležitostí.

Sociální infrastruktura (zdravotnictví, vzdělávání a sport) je stejně důležitá jako infrastruktura dopravní. •	
Rozvoj obou infrastruktur má svá konkrétní zadání: veřejné budovy a centra musí být přirozeně rozmístěné 
a dostupné; dětská hřiště a sportoviště musí být přístupná veřejnosti, jak místem, tak i finančně.

Zeleň ve městech má své místo, především v odpočinkových zónách, parcích, na místních hřbitovech •	
a pod.

Projekty počítají s prostory pro vzájemná setkávání občanů ve městě a pro trávení volného času (kavárny, •	
restaurace, obchodní a nákupní zóny apod.) v příjemném prostředí.

Vlídnost a přívětivost veřejných prostranství získává novou kvalitu, zlepšují se bezpečnostní opatření  •	
a roste zájem o podpory utužující zdraví obyvatel (chodníky pro procházky, stezky pro odpočinek 
apod.).

Celková koncepce výstavby počítá s dostatkem infrastruktury pro obchod a služby a její řešení by mělo •	
minimalizovat závislost obyvatel na dopravě autem (například viz dále popsaný projekt Guided Bus).
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Dostupnost (Connectivity)

Nová výstavba by měla zajistit širokou dostupnost veřejné dopravy, aby se eliminovala závislost či potřeba 
závislosti obyvatel na automobilech. Vedle toho Charta kvality také usiluje o dlouhodobé snižování emisí 
CO2, dalšího znečištění a hlukové zátěže, proto jsou upřednostňovány alternativní způsoby dopravy.

Zásady v oblasti dostupnosti: 

Nově budované lokality obsluhované veřejnou dopravou nabídnou novou kvalitu mobility lidí ve městech. •	
Příkladem jsou „zelené autobusové linky“, které výrazně zatraktivní místní dopravu a přispějí k redukci 
počtu individuálních cest osobními auty. Zelené autobusové linky (Guided Bus) představují populární 
způsob zejména příměstské dopravy v Anglii. Systém je založený na záchytných parkovištích P+R (park 
and ride), která jsou umístěny na okraji města. Lidé zde odstaví svůj automobil a dále pokračují veřejnou 
dopravou. V tomto případě autobusem, pro který je vybudovaný samostatný koridor, zcela nezávislý na 
automobilové dopravě. Cesta do centra města se tak několikanásobně zrychluje, cestujícím šetří čas.

Veřejná doprava se zaměřuje na integritu výkonů všech dopravců, cílem je poskytovat kvalitní služby na •	
vysoké úrovni. Dopravní systém musí mít odpovídající kapacitu nejen počtem a četností spojů, ale také 
dostatečným množstvím zastávek.

Včas by měly být identifikovány vazby dopravního systému na stávající i nové lokality, které jsou či •	
mohou být zdrojem pracovních příležitostí (např. průmyslové zóny, administrativní centra apod.).

Nová výstavba bude přispívat k udržitelnému způsobu života a kvalitnímu životnímu prostředí v celém •	
regionu Cambridge, např. rozvojem pěších cest a cyklostezek. Vyvážený rozvoj území by měl přispívat 
k redukci dojezdů do zaměstnání, škol a vytvářet podmínky pro částečnou či úplnou práci z domova. 
K tomu by měla existovat potřebná infrastruktura širokopásmového připojení na internet.

Samozřejmostí je podpora bezbariérového prostředí pro vozíčkáře a imobilní občany, včetně zajištění •	
vhodného způsobu veřejné dopravy pro tuto skupinu (nízkopodlažní autobusy, snadná dostupnost 
autobusových zastávek apod.). Ulice, chodníky a stezky by měly být navrhovány účelně, aby byly pro 
obyvatele pohodlné.

Autobusové zastávky jsou řešeny tak, aby nabízely pohodlí a bezpečí při čekání na spoj. Důraz je kladen •	
na vybavení zastávek informačními panely pro cestující s potřebnými údaji o veřejné dopravě a orientací 
v dané lokalitě.

Placené parkovací zóny budou využívány jako efektivní nástroj ke snižování automobilové dopravy •	
a vyvíjení tlaku na větší využívání alternativních forem přepravy.
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Obr. - Dráha pro tzv. Guided Bus 

 Životní prostředí (Climate) 

I když se v současnosti stále více pozornosti věnuje problematice životního prostředí a i v oblasti bytové 
výstavby se stávají trendem technologie šetrné k životnímu prostředí, Anglie stále zaostává za zeměmi západní 
Evropy, jako jsou Nizozemí či Švédsko. Územní rozvoj a bytová výstavba v Hrabství Cambridge jsou skvělou 
příležitostí pro pilotní aplikaci konceptu tzv. bezemisního bydlení (v orig. „zero carbon housing“).

Zásady v oblasti životního prostředí:  

Velká část nové výstavby by měla umožnit obyvatelům a lidem pracujícím v oblasti Cambridge žít •	
a pracovat udržitelným způsobem, mělo by docházet ke snižování spotřeby energie a zátěže životního 
prostředí, např. omezováním automobilové dopravy. Aby však bylo dosaženo požadovaných cílů, je 
potřeba, aby stejné principy byly uplatňovány bez výjimky v celém regionu, včetně dopravy. Izolovaná 
dílčí opatření by neměla příliš velký dopad.

Cíle v environmentální oblasti by měly být výzvou a měly by jít nad rámec požadovaných minimálních •	
limitů tak, aby nový systém výstavby mohl fungovat jako vzor ostatním. Kde to bude možné, nová 
výstavba by měla být světovým příkladem dobré praxe, který bude demonstrovat výhody nových forem 
technologií či výstavby šetrných k životnímu prostředí (a to zejména těch, které budou vyvinuty místními 
institucemi).

Výstavba by neměla probíhat v rizikových oblastech, např. v zátopových zónách řek.•	

Součástí novostaveb by měla být opatření pro udržitelné nakládání s odpady, třídění odpadů by mělo •	
být jednoduché a přirozené, lidé by měli být motivováni méně plýtvat. Samotná výstavba stavebními 
firmami by měla minimalizovat množství stavební suti a odpadu.

Architektonické a technologické řešení veřejný budov, bytových domů a celé výstavby jako celku by mělo •	
být navrženo tak, aby budovy odolávaly klimatickým změnám, a aby bylo možné zajistit jejich provoz, 
budoucí rozvoj a rekonstrukce, ekonomicky nenáročným a k životnímu prostředí šetrným způsobem 
(nízká energetická náročnost, minimalizace znečišťování ovzduší apod.).
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K zachování biodiverzity a přirozených podmínek pro život zvířat by měl být využíván systém „zelených •	
ploch“, který bude strategicky budován na úrovni celého regionu. Důležitou součástí je i vodohospodářství 
a ochrana povrchových vod.

Chování a návyky obyvatel jsou důležitou podmínkou pro udržitelnost energeticky šetrného způsobu •	
života. Za tímto účelem budou podporována různá partnerství a formy spolupráce, vzdělávací 
a marketingové aktivity.

Promyšlená výsadba stromů a rostlin zajistí stín a ochranu krajiny v letních měsících, stejně tak jako zvýší •	
absorpční kapacitu vody v období dešťů. Zeleň by také měla vytvářet příjemné prostředí pro obyvatele 
k procházkám či vyjížďkám na kole.

Genius loci (Character)

I když je v současné době mnoho projektů obdivováno pro své architektonické řešení a zvolený design, 
velice často jsou nové stavby kritizovány z hlediska kvality.

Obrázek: Návštěva lokality Accordia, Cambridge
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Zásady v charakteru prostředí:

Stávající charakter krajiny včetně svých krajinotvorných prvků by měl být zachován a využit k dotvoření •	
prostředí města s různými vyhlídkami, odpočívadly, rybníčky či potůčky.

Územní plán by měl poskytnout základní vizi a parametry budoucího rozvoje území a současně •	
respektovat lokální charakter krajiny. Strategická opatření a regulativy musejí být smysluplné a měly by 
vytvářet dostatek prostoru pro inspiraci architektů při projektování nové bytové výstavby.

Územní plán by měl zůstat zachován v nezměněné podobě, pouze s minimálními úpravami, po celou •	
dobu realizace projektů výstavby, aby bylo možné uplatňovat stejná kritéria a opatření a zároveň, aby 
bylo možné provádět monitoring a hodnocení úspěšnosti a kvality plnění cílů tohoto strategického 
dokumentu. Jedině tak se územní plán může stát efektivním nástrojem řízení rozvoje území.

Míra a velikost výstavby by se měla lišit, s vyšší hustotou zástavby v hlavních centrech města (nákupní •	
zóny, dopravní terminály apod.). Různá hustota zástavby poskytne i širokou škálu různých typů objektů 
a obydlí.

Tím nejlepším řešením výstavby nejčastěji bývá kreativita a jednoduchost – dobře postavené budovy •	
s využitím kvalitních materiálů a s citem pro detail. Dostatek prostoru a kreativity vytváří ucelené 
a zároveň velice dobře vypadající urbanistické celky, které jsou příjemným prostředím pro život svých 
obyvatel.

Součástí regulativů výstavby by měl být požadavek na dostatečné množství zelených ploch. Jedná se •	
zejména o zahrady, balkony, terasy a další soukromé i veřejné prostory dle typu konkrétní zástavby.

Všechny budovy (komerční, soukromé i veřejné) by měly být uzpůsobeny možnému budoucímu rozvoji •	
či úpravám (přestavby, dostavby, rekonstrukce apod.), čemuž by měl odpovídat i prostor a umístění 
staveb. Vzhled města by měl působit klidným a čistým dojmem, což platí i pro řešení parkovacích ploch 
pro automobily, parkování bicyklů, ale třeba i pro umístění sběrných nádob na odpad. Zaparkovaná auta 
by neměla vytvářet dominantu ulic a města. Proto, zejména v hustějších zástavbách, ale i všude jinde, 
kde je to možné a účelné, je vhodné využívat alternativní způsoby parkování (např. podzemní či kryté 
parkovací plochy, parkovací domy). 
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3. Platformy 

3.1. Úvod 

Velmi zajímavým přístupem k řešení komplexních otázek urbanistického rozvoje v oblasti hrabství 
Cambridge jsou platformy Cambridge Horizons a Cambridge Together, díky kterým se daří dosahovat úspor 
z rozsahu v oblasti plánování, zlepšovat komunikaci mezi místními úřady, podnikateli, zástupci centrální 
vlády i občany a v neposlední řadě slouží jako nástroj výměny názorů, díky kterému je snazší dospět k obecně 
přijatelným kompromisům.

3.2. Cambridge Horizons 

V rámci implementační studie Cambridge, která sloužila jako základ pro Strukturální plán z roku 2003, 
byly identifikovány možné budoucí problémy související s plánovaným masivním rozvojem oblasti. Především 
se jednalo o potřebu zajištění a hospodaření s velkým objemem finančních prostředků a celkovou koordinaci 
celé akce. Mezi lety 2001 a 2021 je plánována výstavba 73 300 domů, spolu s potřebnou infrastrukturou tvoří 
celkový objem výstavby cca 6 miliard liber, z nichž část bude financována vládou. Bylo tedy potřeba ustanovit 
jeden subjekt, který by koordinoval zájmy jednotlivých místních aktérů a byl za celou akci zodpovědný.

V roce 2004 byla zřízena platforma Cambridgeshire Horizons (CH) především z toho důvodu, že nebylo možné 
zajistit celkovou výstavbu jednou agenturou či úřadem. CH je partnerství propojující úřad města Cambridge, 
úřady pěti městských částí, vládní agentury, zástupce domovních spolků a soukromé společnosti, které mají na 
starosti např. distribuci energie, pitné vody apod. Jedině tak je možné zaručit plánování udržitelné výstavby v tak 
masivním měřítku. Navíc bylo nutné zajistit soulad rozvojových plánů s výše zmíněnou Chartou kvality, definující 
budoucí vývoj celé lokality. V současné době také roste tlak na udržitelnost nové výstavbu, především s ohledem na 
energetické úspory a snižování vypouštění emisí CO2 dle zákona o klimatické změně z roku 2008.

Obrázek: Schéma základního principu CH

CH je akciová společnost vedená zástupci místních samospráv a její činnost je dále monitorována zástupci 
vládních agentur, developerů a dalších důležitých místních aktérů. CH tvoří malý tým přibližně 15 pracovníků 
složený z projektových a finančních manažerů. Příjmy společnosti jsou cca 5 milionů liber, hlavní část rozpočtu 
poskytuje vláda. Celkový kapitál je přibližně 20 milionů liber.

 Cílem CH je koordinace rozvojových projektů, řešení problémů během výstavby a spolupráce pro využití 
veřejných zdrojů, např. Fondu pro rozvoj výstavby, revolvingového fondu apod. CH sjednocuje požadavky 
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vlády, místní samosprávy, soukromého sektoru a místních neziskových organizací. Mnohdy jsou zástupci 
těchto aktérů přímo členy projektového týmu.

Forma partnerství umožňuje vybudovat a upevňovat důvěru mezi jednotlivými aktéry zapojenými do 
místní výstavby. Jedna partnerská organizace je navíc čitelným partnerem pro vládu, která nemusí jednat 
s jednotlivými místními aktéry individuálně. Platforma CH umožňuje všem subjektům podílet se na tvorbě 
strategií, akceptovatelných všemi subjekty, pomáhá rozvíjet potřebné know-how a přispívá k budování kapacit. 
Aktivity CH jsou také navázány na platformu Cambridgeshire Together, která zajišťuje rovnováhu mezi 
ekonomickým rozvojem, šetrnosti k životnímu prostředí a sociální udržitelností.

3.3. Cambridge Together 

Cambridgeshire Together, neboli “Hrabství Cambridge společně”, je navzdory svému až budovatelsky 
znějícímu jménu velmi novátorská platforma, která v oblasti hrabství Cambridge umožňuje dosahovat vyšší 
kvality řízení územního rozvoje. Jak následující popis ukáže, podobné platformy v českém kontextu v současné 
době postrádáme: 

Cambridgeshire Together sdružuje vedoucí představitele pěti místních úřadů v oblasti hrabství Cambridge •	
i představitele nadřazeného úřadu 

Dalšími členy jsou zástupci policie, požárních sborů, zdravotnických institucí, dobrovolnických iniciativ, •	
ale také místní podnikatelské komunity 

Cílem platformy je poskytovat inspiraci i hrát vedoucí úlohu v procesu urbanistického plánování a rozvoje •	

Dalším cílem je zkvalitňovat služby místních orgánů za současného snižování nákladů na tyto služby •	
vynakládaných 

Z výše uvedených bodů vyplývá, proč se na Cambridgeshire Together asi nejlépe hodí slovo „platforma“. 
Nejedná se totiž ani o exekutivní orgán, ani nespadá do legislativní oblasti, v první řadě jde o „místo“, kde 
všichni zúčastnění mohou diskutovat o problémech, aktivně hledat jejich řešení a to v osobním kontaktu, který 
by bez této platformy ve stejném rozsahu nebyl možný. Jak zástupci Cambridgeshire Together uvádějí, díky 
nastartování tohoto projektu došlo k obroušení hran mnoha nepřátelství, která skrz telefonickou či emailovou 
komunikaci panovala mezi různými orgány i v rámci jednotlivých institucí. Díky možnostem osobních setkání 
se totiž účastníci mohou daleko lépe seznámit s dalšími úředníky, podnikateli či občany, navzájem si vyjasnit 
své postoje a perspektivy a následně efektivně hledat kompromisní řešení.

Prvkem, který všechny zúčastněné spojuje, je společný zájem o zlepšování života v hrabství Cambridge, 
ač každý jednotlivý člen působí v jiné oblasti a může mít odlišné agendy, priority a představy o řešení 
problémů. Aby společné diskuze vedly ke konkrétním aplikovatelným výstupům a celý proces se nezvrhnul 
v nekontrolovatelnou diskuzi, bylo potřeba činnost platformy ukotvit. Tomuto cíli slouží výstupy shrnující 
krátkodobé a dlouhodobé cíle rozvoje hrabství Cambridge: 

Dlouhodobá vize pro hrabství Cambridge (Cambridge’s Vision, 2007-2021)  -

Lokální krátkodobá dohoda (Local Area Agreement, 2008-2011)  -

Výstup dlouhodobé vize se zaměřuje na pět hlavních oblastí: 

Růst •	

Hospodářská prosperita •	

Udržitelnost v oblasti životního prostředí •	

Rovnost a zapojování •	

Bezpečnější a soudržnější komunity •	
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Za prostředkem, jakým se platforma dlouhodobé plány ve výše zmíněných pěti oblastech pokouší 
realizovat, slouží Lokální krátkodobá dohoda, plánovaná vždy na tříleté období. Ta již obsahuje konkrétní 
doporučení a plány zejména v oblasti místního rozvoje. Všechny tyto plány primárně vycházejí odspodu, čili 
jsou založeny na výstupech diskuzí a průzkumů mínění mezi občany, místními iniciativami i podnikateli. 
Pokud by jednotlivé plány měly být charakterizovány společným dělitelem, jednalo by se vždy o udržitelný 
rozvoj místních komunit. 

Mezi hlavní úkoly, které si platforma klade, patří: 

zlepšení úrovně a ducha spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými •	

nové způsoby spolupráce mezi zainteresovanými organizačními složkami jednotlivých institucí •	

inovace s cílem zlepšit služby veřejnosti •	

dosáhnout, aby veškeré snahy opravdu zlepšovaly život občanů a byly na založeny v první řadě na •	
potřebách a preferencích místních voličů 

celková rekonstrukce sektoru veřejných služeb •	

Cambridgeshire Together při hodnocení své dosavadní činnosti konstatuje, že se daří plnit cíle v oblasti 
nakládání s odpady, udržitelné veřejné dopravy a zapojování mladých lidí do života komunity. Naopak 
překážky a problémy přetrvávají v oblasti péče o seniory, prevence a řešení zločinnosti, bezdomovectví a rovných 
příležitostí obecně či vzdělání a zdravotnictví.

Aplikovaná řešení se zaměřují zejména na zapojování místních komunit, a to nejen do plánování, ale též do 
řešení problémů, hledání úspor ve veřejných rozpočtech (např. odstraňováním duplicitních/překrývajících se 
agend), snahu o maximální užitek z peněz vydávaných na veřejné služby a pomoc místnímu podnikatelskému 
sektoru dosahovat hospodářského růstu a tudíž i udržení a zvyšování zaměstnanosti. Strukturu platformy, 
která ukazuje o jak komplexní projekt se jedná, nejlépe přibližuje následující schéma:

Publikace QD 06 2010.indd   15 29.7.2010   17:22:07



16

4. Případové studie 

4.1. Urbanistické plánování v oblasti Cambridge 

Historie 

30. léta 20. století byla ve znamení populačního boomu regionu a také stále intenzívnějšího využívání 
automobilu jako cestovního prostředku. Celkově tento boom během následujících let vedl k rozsáhlému rozvoji 
území, doprovázenému překotnou výstavbou domů. Tzv. Holfordův plán z roku 1950 usiloval o zmírnění tempa 
expanze města Cambridge a rozvoj směřoval spíše do okolních spádových měst (tzv. market towns). V roce 
1957 byla přijata koncepce Zeleného pásu, jehož cílem byla konzervace prostoru vnitřního města. Zelený pás 
ohraničil nejstarší zástavbu města Cambridge samotného a na jeho území, které Cambridge kruhovitě obepíná, 
bylo zakázáno stavět. Tento koncept sice zamezil expanzi města, zároveň však vedl k rozrůstání okolních měst, 
obzvláště v 60. letech. Tento překotný růst přispěl k dalšímu rozvoji automobilové dopravy (70. léta), zejména 
v důsledku nárůstu počtu občanů dojíždějících z okolních měst do Cambridge. Tento původně nezamýšlený 
efekt nadále umocnil pokračující ekonomický rozvoj regionu, který se stal centrem vzdělání, hi-tech průmyslu 
a podpůrných služeb.

Plánovací systém tedy během 90. let minulého století musel řešit potřebu překotného rozvoje území a začít 
řešit výše zmíněné druhotné negativní jevy. Plánování muselo navíc zohledňovat odlišné preference jednotlivých 
místních aktérů. Mezi klíčová témata lze zařadit:

Tlak na zachování historického rázu města. •	

Snahu o zachování krajinného rázu okolí Cambridge. •	

Napjatou dopravní situaci způsobenou dojížděním stále většího množství lidí za prací. •	

Nerovnoměrný vztah města Cambridge a okolních měst, resp. jejich faktická závislost na městě •	
Cambridge. 

Narůstající tlak vlády na zvýšení tempa bytové výstavby, především za účelem řešení narůstajícího •	
nedostatku bytů a domů. 

Nedostatek sociálního bydlení pro nezaopatřené rodiny, důchodce a občany s nějakou formou •	
postižení. 

Návod pro regionální plánování Východní Anglie, vydaný v roce 2000, měl za cíl vytyčit nový základní 
koncept plánování na dotčeném území. Jednalo se především o větší důraz na udržitelnost výstavby vzhledem 
ke všem aspektům (ekonomický, ekologický, sociální, problémy dopravy apod.). Důležitým prvkem nového 
plánu byl požadavek na revizi dosavadní „nedotknutelnosti“ Zeleného pásu a stanovení prioritních oblastí pro 
výstavbu. Nejprve se mělo rozrůst město (v předem specifikovaných lokalitách) a až následně okolní města. 
Cílem bylo omezení nové výstavby ve vesnicích napojených na hlavní dopravní tepny spojující Cambridge 
a okolní města a tím snížit zátěž nových developerských projektů na dopravní obslužnost, která již v danou 
dobu dosahovala neúnosné úrovně.

Místní regionální studie z roku 2001 analyzovaly především roli Zeleného pásu, identifikovaly možné 
lokality budoucích výstavby a rozvoj okolních měst. Strukturální plán z roku 2003, založený na výsledcích 
místních studií, umožnil plánování nových lokalit výstavby v regionu Cambridge. Především se jednalo 
o vhodná území, která byla vyčleněná ze zeleného pásu a o území přidružená k okolním městům. Celkem se 
dle plánu jedná o cca 47 000 nových domů do roku 2016.
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Obrázek: Nákres rozvojových oblastí města Cambridge 

 Nejaktuálnějším rozvojovým plánem je Plán rozvoje Východní Anglie (East of England Plan) z roku 2008. 
Jedná se o ucelený plán rozvoje celého regionu a nahrazuje strukturální plán z roku 2003. Potvrzuje však 
vytyčený směr rozvoje a jeho účinnost byla předpokládána až do roku 2021. Jeho součástí je také značný 
nárůst cílů plánované výstavby (o 10% oproti původnímu předpokladu). Důvodem je především tlak vlády na 
zajištění problematické dostupnosti bydlení pro mladé rodiny a nově příchozí občany. Dle posledních informací 
je tento plán přezkoumáván a předpokládá se, že jeho účinnost bude s drobnými změnami prodloužena do 
roku 2031. Tato aktualizace dokonce počítá s ještě větším nárůstem výstavby.

Výzvy, problémy a bariéry rozvoje 

Mezi hlavní problémy současnosti patří především vztah mezi místní samosprávou a developery. Jedná se 
o problematiku výběru a přidělení půdy developerům a celkové smluvní zajištění celé akce. Na jednu stranu musí 
mít developer možnost naplánovat výstavbu tak, aby díky ní dosáhl zisku, na druhou stranu jsou tu zájmy veřejnosti 
a nutnost zajistit infrastrukturu dle podmínek samosprávy. Developer je tak nucen splnit různorodé podmínky: 

Ekologické nároky, především snižování energetické náročnosti budov. •	

Potřebu komunit, zajištění dostupnosti alespoň mateřské školky a školy nižší úrovně v závislosti na •	
velikosti oblasti. Dále také komunitní centrum, centrum pro mladé a dostupnost lékařské péče. 

Koncepce udržitelného rozvoje, management pitné vody, odpadních vod, svoz odpadků a řešení dodávek •	
elektrické energie. 

Zajištění potřebné dopravní infrastruktury. V hrabství Cambridge se jedná a napojení na hlavní dopravní •	
síť, v lokalitách kolem Cambridge napojení na nově konstruovanou autobusovou linku a přístup 
k parkovištím P+R. 
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Odpovídající zapojení do celkové koncepce prevence záplav. •	

Sociální problematika, především poměr dostupného bydlení. Tato otázka je v současnosti řešena •	
nařízením, že každá nová výstavba musí přibližně obsahovat 40% sociálních bytů (v anglickém kontextu 
jsou těmito byty chápány jakékoliv bytové jednotky, které jsou stavěny pomocí dotací, ať již větších či 
menších). 

Aktuálně je zpracovaná většina místních rozvojových plánů jednotlivých lokalit plánované výstavby 
a probíhají jednání s developery. Celou realizaci zajišťuje výše zmíněná platforma Cambridgeshire Horizons. 
Jednání s developery probíhají na základě tzv. Section 106 (Paragraf 106), který umožňuje smluvně zavázat 
developera k finančnímu příspěvku na potřebném budování infrastruktury a navazujících služeb pro komunitu. 
Tento paragraf č. 106 je předmětem případové studie č. 1.

Problematickým aspektem výstavby je v současné době nedostatek finančních prostředků způsobený 
globální finanční krizí. Taktéž celkový požadavek na rozvoj bytového fondu převyšuje původně očekávané 
hodnoty. V současnosti probíhají jednání o plošném zavedení infrastrukturní místní daně (tzv. Community 
infrastructure levy). Navrhovaná sazba této daně se pohybuje okolo úrovně 30%

Celkový přehled systému plánování 

Složitost plánovacího systému kopíruje komplexnost celkové struktury veřejné správy ve Velké Británii. 
Existuje mnoho úrovní a ne vždy se jedná o sestupný systém ucelených koncepcí a nižších, detailních plánů. 
Je to spíše mnohaúrovňový, navzájem se překrývající systém plánů a koncepcí. V rámci hrabství Cambridge se 
především jedná o: 

Národní strategie (Anglie a Wales) •	

Regionální strategie (region Východní Anglie) •	

Strukturální plány (jednotlivé okresy) •	

Místní rozvojové plány (města a čtvrti) •	

Plánovací rozhodovací komise (města a čtvrti) •	

Hlavní plán (úřady) •	

Paragraf č. 106 (úřady a developeři) •	

Pro samotnou realizaci plánů výstavby jsou klíčovými autoritami hrabství a okresy (případně města), dále 
také polovládní neziskové organizace (v UK mají název QUANGO), některé místní organizace, v Cambridge 
např. Společnost pro zachování historické Cambridge a dále také soukromé společnosti, jejichž důležitost 
spočívá mj. v tvorbě nových pracovních míst a podílu na celkovém ekonomickém růstu regionu.

Paragraf č. 106 (S106) Zákona o obecním a městském plánování z roku 1990 umožňuje místní plánovací 
autoritě zajistit smluvně podmínky pro výstavbu. Jedná se tedy o smluvní vztah mezi místní samosprávou 
a developerem stanovující podmínky, za kterých je uděleno stavební povolení. Tento smluvní vztah je obvykle 
označován jako Dohoda o paragrafu 106 (Section 106 Agreement). Rozsah smluvního zajištění je ukotven ve 
vládním oběžníku č. 05/2005. Smyslem tohoto oběžníku je poskytnout rady pro aplikaci Paragrafu č. 106. 
Zákon o obecním a městském plánování je nyní nahrazen Zákonem pro plánování a kompenzaci z r. 1991. 
Mezi hlavní pravidla dohody patří: 

Musí být relevantní pro plánování •	

Musí splňovat obecnou představu plánování •	

Musí se přímo vztahovat k dané oblasti •	

Musí být spravedlivé a smysluplné vzhledem k rozsahu dané oblasti •	
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Musí být smysluplné ve všech ostatních aspektech •	

Stanovení jednotlivých podmínek musí být založené na reálném základě •	

Případová studie – Oblast Clay Farm 

Paragraf č. 106 Zákona o obecním a městském plánování z roku 1990 byl využit při vyjednávání s developery 
v případě výstavby v oblasti Clay Farm mezi ulicemi Long Road a Shelford Road jižně od Cambridge. Oblast 
je zakreslena na obrázku níže: 

 Mapový zdroj: maps.google.com

V tomto místě má vzniknout cca 2300 nových domů jako rozšíření obce Trumpington. Tento plán rozšíření 
byl obsažen již ve strukturálním plánu z roku 2003, který identifikoval možná místa rozšíření zástavby kolem 
Cambridge. 

V počáteční fázi plánování byla navržena sada „plánů předběžných parametrů“, které představovaly výsledek 
koordinovaných konzultací mezi Úřadem města Cambridge, Úřadem Cambridgeshire County Council, organizace 
Cambridgeshire Horizons, developera (Countryside Properties), místních zájmových skupin, místních obyvatel 
a dalších zainteresovaných subjektů. Tyto plány jsou kompromisem všech zúčastněných subjektů a utvářejí pevný 
rámec celkového rozvoje lokality, který je brán v potaz při udělování stavebního povolení. 

Aktuální verze dohody, resp. smlouvy s developerem, je velmi obsáhlým dokument (přes 200 stran), 
vyjednávání mohou trvat i několik let. Největší oříškem nepřekvapivě představuje výše  příspěvku developera 
na rozvoj místní infrastruktury.
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Následující seznam vyjmenovává body smlouvy, na kterých se dohodli zástupci Cambridge, •	
Cambridgeshire Horizons a developer:

Přístupová silnice •	

Část vnitřních ulic lokality •	

Příspěvek na veřejnou dopravu •	

Cyklostezky a pěší stezky •	

Příspěvky třem místním mateřským školkám •	

Příspěvky místní střední škole •	

Příspěvek komunitnímu centru •	

Příspěvek policii a na sociální služby •	

Příspěvek na terénního pracovníka pro mládež •	

Příspěvek na místní lékařskou službu •	

Příspěvek na úklidové služby a odpady •	

Příspěvek na programy snižování exhalací CO•	 2 a udržitelného rozvoje lokality 

Příspěvek na péči o zeleň •	

Podpora fondu sportu (univerzální sportovní plocha, tenis, fotbal, školní hřiště, plavecký areál, a další) •	

Příspěvek na knihovnu •	

Další podpora drobných aktivit •	

Z pohledu developera se přesto jedná o výnosný obchod. Vzhledem k tomu, že pozemky byly původně 
vedeny jako zemědělská půda, byly náklady na jejich pořízení poměrně výhodné. Díky dosažení shody 
a uzavření smlouvy budou tyto pozemky překvalifikovány na stavební, čímž se jejich cena navýší přibližně 
30-50ti násobně. To následně umožní financovat potřebné investice dle smlouvy. Výsledkem je tedy výnosný 
obchod pro všechny dotčené strany.

Developer má též závazky v oblasti výstavby sociálního bydlení. Aktuální verze stanovuje podíl sociálních 
bytů na 40% podíl ze všech bytů. Nájem je v sociálních bytech placen částečně nájemcem, a částečně dotován 
místním úřadem a vládou. Toto nastavení vychází z kvóty, která určuje poměr sociálních a normálních bytů 
pro novou výstavbu. Tyto a další kvóty usilují o zlepšení nedostatku dostupného bydlení ve Velké Británii.

Zajímavostí je, že výsledný kontrakt je vázán na samotnou lokalitu a projektový záměr. Pokud by tedy 
developer prodal půdu někomu jinému, dohodnuté sumy a aktivity jsou již pevně dány a nový vlastník se jimi 
musí nadále řídit.

Tento příklad je velmi inspirativní pro ČR, která též uvažuje o zavedení tzv. infrastrukturní daně, 
pravděpodobně v duchu svého názvu omezenou pouze na infrastrukturu. V UK však samosprávy na základě 
Paragrafu 106 mohou, a často to také dělají, požadovat po developerech investice do komunitních projektů 
a místních služeb. Tím se předchází v Česku důvěrně známým situacím, kdy na developerské projekty 
nenavazuje zajištění potřebné infrastruktury, na kterou místní obecní úřad nemá finanční prostředky. 
Zafixování spolupodílu developera na budování infrastruktury by mohlo ulehčit obecním rozpočtům a zároveň 
by umožnilo spolupráci celé komunity na definování a zajištění svých potřeb. Jak ukazuje britský příklad, 
spolupráce samosprávných úřadů, místních skupin a spolků vede k lepšímu vzájemnému porozumění a lepší 
vitalitě místních komunit.
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Případová studie – Accordia 

V důsledku změny plánovacího záměru došlo k vytipování lokalit možné výstavby na základě regenerace 
dříve zastavěných ploch uvnitř existující městské zástavby. Mnohé lokality byly v minulosti opuštěny díky 
deindustrializaci. Tyto zástavby mohou těžit z dostupnosti stávající infrastrukturu a napojení na inženýrské 
sítě. Poloha ve městě umožňuje nižší závislost občanů na automobilech a většího využití udržitelných forem 
dopravy. To byl i případ výstavby Accordia. 

Obrázek: Obytný dům v lokalitě Accordia

Pozemek, kde se tento projekt nachází, vlastnila dříve vláda. Na celé ploše se převážně nacházely staré 
budovy, které již neměly adekvátní využití. Plocha byla nakonec prodána investorovi výměnou za výstavbu 
nových kancelářských budov pro státní aparát na části pozemku.

Peteru Studdertovi, hlavnímu architektovi města Cambridge, se podařilo během jednání přesvědčit 
developera o smyslu změny z původní levné a vysoce zahuštěné zástavby na kvalitní koncept uceleného bytového 
komplexu s prvky původní přírody. Na ploše plánované výstavby bylo původně přes 700 vzrostlých stromů, 
nová výstavba je využila pro koncept „bydlení v zahradě“. Mezi jednotlivými bloky domů došlo k rozšíření 
původní zelené plochy tak, aby zeleň byla viditelná z každého domu či bytu. Členité vnitřní ulice brání rušné 
dopravě. Projekt kombinuje samostatné domy, byty a činžovní domy. 30% bytů spadá do kategorie sociálně 
dostupného bydlení, které je rozmístěno na celé ploše zástavby. Tento koncept udržitelné výstavby přinesl 
celé lokalitě pochvalu v hodnocení BREEM Eco Homes a v roce 2008 Accordia získala jakožto první ucelený 
koncept výstavby ve Velké Británii prestižní architektonickou cenu RIBA.
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Fotografie: Lokalita Accordia
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4.2. Otázky bydlení a asociace registrovaných sociálních bytových asociací ve Velké Británii

Registered social landlords, což volně můžeme přeložit jako „Registrované sociální bytové asociace“, jsou 
britské neziskové projekty nacházející se kdesi na pomezí tří typů organizací: běžného komerčního podnikání, 
oddělení místního úřadu pověřeného správou obecního bytového fondu a obecně prospěšnou společností. 
Již z tohoto popisu vyplývá, že v České republice neexistuje přímý ekvivalent, nicméně ve Velké Británii 
jsou Registrované sociální bytové asociace nejprogresivnějším hráčem v sektoru správy stávajícího a výstavby 
nového vlastnického i podnájemního bydlení. 

Historie

První bytové asociace, což je obecný název projektů typu Registrovaných sociálních bytových asociací, 
se v Británii začaly objevovat již v druhé polovině 19. století, v té době se primárně jednalo o filantropické 
aktivity několika bohatých mecenášů se silně rozvinutým sociálním cítěním, kteří se cestou zakládání těchto 
asociací snažili dopomoci k bydlení těm, kteří si to nemohli dovolit. Nicméně ještě v roce 1900 drtivou většinu 
britského bytového fondu tvořily byty obývané vlastníky (10%) a dále nájemní byty ve vlastnictví soukromých 
podnikatelů (90%). Sociální bydlení tedy v zásadě neexistovalo, výše zmíněné bytové asociace sice představily 
nový model přístupu k bydlení, ale jejich čas ještě nenastal. 

Během 2. světové války Velká Británie přišla o přibližně 450.000 bytových jednotek a do roku 1950 snaha 
zajistit bydlení co největšímu počtu obyvatel vyústila v rychlý rozvoj sociálního bydlení (15%), soukromého 
vlastnictví bytů a domů (30%), komerční podnájemní bydlení naopak zaznamenalo pokles (55%). Zatímco 
počet soukromých vlastníků bytů a domů nadále rostl (až na 68% v roce 2008) a podíl tržního podnájemního 
bydlení klesal (na 14% v roce 2008), sociální bydlení zaznamenalo nejdříve růst (30%), následně došlo ovšem 
k jeho ústupu (18% podíl v roce 2008). V první řadě šlo o výsledek politiky v duchu přístupu „práva na 
koupi pronajímaného obecního bytu“, který britská premiérka Margaret Thatcherová prosadila v 80. letech 
minulého století a který do značné míry kopíruje privatizace obecních bytů v České republice. 

A právě politika „železné lady“ vedle k rozmachu bytových asociací. Důrazem na odkup pronajímaných 
obecních bytů se současným omezením dotací pro obecní byty totiž výrazně poklesla nabídka levného obecního 
bydlení, protože místní úřady nebyly nadále schopny udržovat bytový fond pro podnájemníky platící nižší 
než tržní nájemné. A zatímco tento přístup nepřál místním úřadům jakožto představitelům pravicí obecně 
neoblíbené státní moci, bytové asociace na tom byly díky svému modelu fungování výrazně lépe. 

Popis modelu Registrovaných sociálních bytových asociací

Jak již bylo zmíněno výše, Registrované sociální bytové asociace (dále jen RSBA) ve své činnosti kombinují 
několik přístupů: 

RSBA jako správce (obecních) nájemních bytů1) 

Hlavní cíl RSBA se v zásadě neliší od cíle, který má libovolný český místní úřad čí městská část, které 
vlastní obecní nájemní byty: poskytovat dostupné nájemní bydlení v co nejlepším standardu, provádět opravy 
a renovace, pomáhat udržovat dobré vztahy mezi nájemníky, starat se celkově o oblast, kde se dané byty 
nacházejí, a to jak např. o zeleň a komunikace, tak i o dostupnost mateřských školek a škol, zdravotnických 
a dalších služeb, minimalizaci zločinu apod. Hlavní odlišnost RSBA však spočívá ve způsobech financování, 
čímž se dostáváme k dalšímu aspektu.

RSBA jako tržní podnikatelské subjekty.2) 

Vznik i následné fungování značné části RSBA mají jeden shodný rys: kapitálové financování z komerčních 
zdrojů. Pro zjednodušení lze celý proces popsat následovně:

Publikace QD 06 2010.indd   23 29.7.2010   17:22:23



24

zájemce o založení RSBA si vytipuje obecní byty či domy, které je obecní úřad ochotný prodat•	

vznikající RSBA sestavuje podnikatelský záměr, který musí přesvědčit např. komerční banky svojí •	
financovatelností a dlouhodobou udržitelností ve stejné míře, jako libovolný běžný komerční podnikatelský 
projekt

v případě úspěšného vyjednávání s bankou či skupinou bank RSBA získává kapitál, pomocí kterého •	
přebírá do svého vlastnictví předem vyjednaný počet bytových jednotek

i další fungování RSBA musí v základu probíhat dle běžných podnikatelských zákonitostí. Projekt •	
musí být schopen získávat dostatečný objem příjmů (např. z plateb za podnájem či místní služby) pro 
financování svého chodu i pro splácení úroků z poskytnutých úvěrů.

RSBA jako nezisková organizace3) 

Fungování RSBA oproti komerčním podnikatelském projektům odlišuje i přístup k zisku. Ten musí být 
vždy převeden zpět do RSBA, ať již na údržbu stávajícího bytového fondu či na nové investice. Navíc na 
fungování RSBA dohlíží správní rada, jejímiž členy jsou dobrovolníci z řad místních politiků, podnikatelů či 
obecně vážené osoby. Ti dohlížejí na výši platů zaměstnanců, chod projektu a celkově se starají o to, aby oblast, 
ve které RSBA působí, byla co nejlépe spravována. Část investic do rozvoje bytového fondu navíc může být 
financovaná formou vládních grantů nebo peněz z fondů Evropské unie, o které se RSBA může ucházet, což 
je taktéž prvkem typickým pro neziskové organizace.

Též není bez zajímavosti, že změnu vlastnictví podnájemních bytů a domů – čili prodej bytového fondu 
vlastněného místním úřadem do rukou RSBA – musí schválit nájemníci těchto bytů v referendu, což vytváří 
další tlak na RSBA, aby sestavily opravdu kvalitní podnikatelské plány a poskytovaly služby obyvatelům 
spravovaných bytů a domů v co nejvyšší kvalitě.

Případová studie - Luminus  

Tato RSBA působící v oblasti hrabství Cambridge ve východní Anglii je nejen typickým, ale i nesmírně 
úspěšným příkladem, jak lze inovativně přistupovat k problematice efektivní správy bytů a domů primárně 
určených pro skupinu obyvatel se středními a nižšími příjmy, kteří si nemohou dovolit koupit vlastní byt za 
komerční ceny a tržní nájemné je pro ně též nedostupné či nepřijatelné.

Duchovním i podnikatelským otcem Luminusu je ředitel Chan Abraham, který před jeho založením 
pracoval v místní správě na bytové agendě. Impulz pro nastartování projektu Luminus přišel se snížením resp. 
rušením vládních dotací na obecní bydlení. Chan Abraham se proto koncem 90.let minulého století dohodl 
s místním úřadem na převodu několika tisíc obecních bytů do vlastnictví a správy vznikajícího Luminusu, 
k čemuž mu dopomohl mnohamilionový bankovní úvěr i úspěšné referendum mezi obyvateli dotčených 
bytů.

Způsob, jakým Chan Abraham Luminus vede, může těm z obyvatel ČR, kteří zažili dobu pětiletkových hesel, 
organizovaného spartakiádního veselí a zdobení nástěnek s výčtem posledních úspěchů a pracovníků měsíce, 
připadat v současné době poněkud zvláštní, nicméně výsledky firmy tento přístup více než ospravedlňují: 

hodnocení energetické efektivity spravovaných domů a bytů SAP vzrostlo v případě Luminusu mezi roky •	
2000 a 2009 z hodnoty 49 na úroveň 69. 

podíl bytového fondu, který splňuje nároky Standardu slušného bydlení, vzrostl mezi roky 2000 a 2010 •	
z 40,3% na 99,7%.

hodnota bytového fondu vzrostla z přibližně 60 milionů liber v roce 2000 na téměř 250 milionů liber •	
v roce 2009.

v prestižním celonárodním hodnocení britských zaměstnavatelů, které každoročně provádí deník The •	
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Sunday Times, se v roce 2010 Luminus umístil na celkově 2. místě mezi všemi britskými firmami 
z pohledu hodnocení svých zaměstnanců. A v kategorii leadershipu a rovnováhou mezi soukromým 
a pracovním životem zaměstnanců si Chanam Abrahamem vedený Luminus dokonce odnesl hlavní 
cenu.

Obrázek: Chan Abraham

Podnikatelský přístup Luminusu a inovace

Základem pro veškerá důležitá rozhodnutí Luminusu je zpětná vazba od zákazníků, tedy podnájemníků 
a majitelů bytů, a proto firma provádí častá dotazová šetření a organizuje setkání s občany v daleko intenzívnější 
míře, než na jakou jsme v ČR zvyklí. Díky tomu získává opravdu dobrý přehled o tom, kde jsou rezervy 
a rizika a čemu se má přednostně věnovat.

„Terénní“ zaměstnanci Luminusu opravdu tráví značnou část své pracovní doby mezi místními obyvateli, 
ať už se jedná o úklidové práce, drobné opravy, intervence v sousedských sporech či řešení drobných přestupků 
proti místním pravidlům.

Luminus má totiž jako jedna z mála RSBA v rámci experimentu povoleno uzavírat podnájemní smlouvy 
na dobu určitou. Možnost vypovědět podnájemní smlouvu poskytuje Luminusu velmi silnou páku vůči 
potenciálně problematickým nájemníkům a firma toho hojně využívá. V pravidelných intervalech nové 
podnájemníky navštěvuje, kontroluje, jak se v pronajatém bytu či domu chovají a v případě jednotek se 
zahrádkami kontroluje i jejich stav jakožto indikátor přístupu podnájemníka k pronajaté nemovitosti. Terénní 
pracovníci Luminusu navíc musí dodržovat přísný etický kodex zahrnující zákaz kouření v pracovní době, 
zákaz nadávek a pomluv a dodržování celkově pozitivního přístupu k zákazníkům, který má být i pro ně 
motivem k lepšímu chování.

V přístupu k neplatičům Luminus kombinuje nekompromisní přísnost se snahou situaci neplatiče 
okamžitě řešit a pomoci mu. Na rozdíl od běžné praxe v ČR, kdy může trvat i měsíce, než se nezaplacený 
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podnájem začne řešit, Luminus se informaci o nezaplacení podnájmu dozvídá již do tří dnů. Poté okamžitě 
následuje zásah terénních pracovníků, kteří ovšem vedle ostrého postupu mají za hlavní cíl zjistit příčinu 
problému a v duchu finančního či krizového poradenství dotčenému pomoci se z problematické situace dostat. 
Zaměstnanci Luminusu jsou proto např. velmi dobře vyškoleni v problematice státních dotací na bydlení 
a pomáhají klientům s žádostmi o podobné příspěvky.

Nicméně Luminus nevlastní pouze podnájemní byty, ale spravuje i určitý počet bytů obývaných majiteli. 
A v této oblasti může být pro Českou republiku potenciální inspirací model částečného vlastnictví bytu či 
domu. V situaci, kdy zájemce o bydlení plánuje zakoupit nemovitost, nicméně na celou koupi nemá vlastní 
prostředky ani nedosáhne na hypotéku, může RSBA typu Luminusu pomoci s koupí. Zákazník tedy zaplatí 
jen polovinu ceny komerčně prodávané nemovitosti, druhou část kupní ceny poskytne Luminus a zákazník 
z této Luminusem vlastněné poloviny platí podnájem. A pokud to finanční situace umožní, časem může ke své 
polovině tu druhou přikoupit a postupně se tak dopracovat k vlastnictví celé nemovitosti.

Pro Luminus je celkově charakteristická neustálá snaha o zlepšování a inovace, a to jak v oblasti poskytování 
služeb zákazníkům, tak v hledání přístupu k investičním zdrojům. Jedním z příkladů takovéhoto přístupu 
je způsob, jakým Luminus ve spolupráci s obyvateli a místním úřadem přistupuju k nakládání s pozemky 
s komerčním potenciálem. Na rozdíl od častého českého přístupu, kdy jsou mnohé obecní pozemky prodávány 
podnikatelům pod cenou, bez jasného vysvětlení za jakým účelem a s téměř nulovým zapojením veřejnosti, se 
Luminus vždy snaží o nalezení konsensu cestou veřejností kontrolovaného dialogu mezi všem zúčastněnými. 
Pak se daří realizovat i náročné projekty, které např. zahrnují výměnu pozemků mezi Luminusem a místním 
úřadem s cílem vytvořit komerčně využitelný prostor, z jehož prodeje pak má veřejnost prospěch (investor např. 
rozšíří nabídku místních služeb, utržené peníze jdou na infrastrukturu či na výstavbu nových bytů apod.).

Mezi hlavní cíle Luminusu patří trvale udržitelný rozvoj místních komunit, ochrana životního prostředí, 
boj s kriminalitou a dalšími antisociálními jevy a celkově co nejvyšší spokojenost zákazníků. Těchto cílů 
Luminus dosahuje díky inovativnímu způsobu managementu, který zahrnuje až „rodinný“ způsob vedení 
firmy a přístupu k Chanovi Abrahamovi, pravidelným motivačním meetingům, vytváření pozitivního 
pracovního prostředí a důrazu na etické principy v práci. A v neposlední řadě nelze nezopakovat neustálou 
snahu o zlepšování a hledání inovací jak v řízení firmy, tak v její činnosti směrem k zákazníkům.

Obrázek: Diskuse o sociálním bydlení na MČ Praha 13 a v UK
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4.3. Životní prostředí  

Příkladem psaných i zvykových pravidel (Rules) je přístup UK, Anglie, Hrabství Cambridge i města 
Cambridge k životnímu prostředí. Nejen zákony, ale i motivace lidí zákony připravovat a plnit je součástí 
těchto pravidel. UK jako zatím jediná země reagovala na klimatické změny přijetím zákona. Tento Zákon 
o klimatické změně, „Climate Change Act“, byl přijat v listopadu 2008 a obsahuje integrovaný (více funkční) 
přístup k řešení globálního problému intelektuální a hospodářskou kapacitou jedné země.

Je to zcela ojedinělý příklad pro všechny státy světa, které na velkých celosvětových konferencích diskutují 
o klimatických změnách, ale téměř nic v tomto směru nekonají. Navazující zákony, například zákon o plánování, 
„Planning Act“ z roku 2008, se zabývají zmírněním a přizpůsobením se klimatickým změnám (pokrývá i pro 
ČR aktuální oblast povodní), podporují aplikace obnovitelných zdrojů energie (stanovují zvýšení obnovitelných 
zdrojů energie o 15% k roku 2020, s tím že k roku 2007 byl podíl obnovitelných zdrujů v UK pouze 1,8%).

Přípravě Zákona o klimatické změně byla věnována značná pozornost. Zákon byl připraven nejen právníky, 
ale cíle stanovené zákonem byly analyzovány a oponovány dalšími odborníky. Zákon je součástí jak platného 
právního rámce pro všechny již citované vrstvy, tak stanovuje měřitelné cíle pro kvalitní životní prostředí 
a podmínky pro kontrolu jejich plnění. Vstup odborníků na změny klimatu podpořil reálnost nastavených 
ukazatelů zákonem. Například bylo zjištěno, že dvě třetiny emisí UK pocházejí z energie, která je v UK 
používána, což na sebe váže aktivity typu 3E – účelnost, efektivnost a hospodárnost; zbytek je vázán na nové, 
dosud komerčně nezavedené technologie. Toto poznání umožnilo rozdělit disponibilní kapacity na dva hlavní 
proudy aktivit: na organizační a na vědecké projekty (aplikace nových technologií do praxe).

Implementace Zákona o klimatické změně je doplněna přístupem zdola: místními vyhláškami a prováděcími 
předpisy opět se stanovenými měřitelnými limity. Například ukazatel snížení produkce CO2 jednou fyzickou 
osobou o 11% ke stanované srovnávací hladině. K plnění závazků tohoto typu slouží lokální strategie a lokální 
akční plány vypracované pro jednotlivé vrstvy. Vrstvy (hrabství, okresy, farnosti, městské části a další správní 
oblasti vládních i nevládních organizací) definují organizační projekty a realizují je organizace, které za tímto 
účelem vznikly (příkladem jsou již dříve zmiňované Cambridge Horizons či Cambridge Together). Uveden 
je příklad identifikace dopadů změn klimatu na místě: na zdraví a majetek obyvatel konkrétního sídla, na 
hospodářskou situaci a životní prostředí konkrétního území, kde lidé zapojení do těchto organizačních 
projektů žijí a pracují.

Lidé Majetek Hospodářství Životní prostředí

Z•	 draví 

Bezpečnost •	

Prosperita •	

Úmrtnost •	

Volný čas •	

Náklady na život •	

Zaměstnanost •	

Vzdělání•	

Nemovitosti •	
a vybavení 

Dopravní •	
infrastruktura 

Služby města •	

Historické budovy•	

Poptávka po •	
výrobcích 

Pojištění •	

Náklady služeb •	

Služby občanům •	

Zemědělství •	

Stavy nouze •	

Turistika•	

Změny v bydlení •	

Migrace zvířat •	

Hmyz a nemoci •	

Kulturní dědictví •	
v pozemcích 
a archeologii 

Poklesy a zvedání •	
půdy
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V místě jsou činné úřady ve vrstvě hrabství (County Council) a ve vrstvě okresu či městské čtvrti (District 
Council) s jasně vymezenými kompetencemi pro plnění i kontrolu stanovených cílů. Kompetence jsou spojeny 
s identifikovatelnými lidskými zdroji (organizacemi neziskového i soukromého sektoru). Příkladem je plnění 
cílů programu v oblasti životního prostředí ve vrstvě města Cambridge v kompetenci městského úřadu (City 
Council): „Podporovat město Cambridge jako město s udržitelným tempem aktivit v redukci CO2 a skládek 
odpadů, které škodí obyvatelům města i jeho okolí“. Program je stanoven na období 2006 až 2011. Uveden 
je příklad výchozí datové základny pro plnění měřitelných ukazatelů: emise CO2 ve městě Cambridge byly 
v roce 2005 celkem 781 000 tun, z toho průmysl, komerční a veřejný sektor 56%, domácnosti 30% a doprava 
14%. 

O program se stará tým složený z manažera odpovědného za plnění úkolů, kordinátora výstavby, odborníky 
na změny klimatu, novináře znalého problematiku životního prostředí a úředníků. Výsledky se nejen kontrolují, 
ale jsou i vidět. Následující tabulka shrnuje aktivity města Cambridge:

Cíle
Úkoly úřadu města Cambridge v oblasti životního prostředí

Management úřadu Dodání služeb Partnerství a vlivy

Řízení rizik změn klimatu 
ve městě

Povodně •	

Dodávka vody •	

Vytápění •	

Půdní pohyby a návaly větru•	

Redukce CO2 v bytových domech •	

na pracovištích •	

v dopravě •	

v odpadech•	

Zákon o klimatické změně je příkladem pozitivní regulace státu v kontextu plnění nadnárodních cílů 
s globálními i lokálními dopady. Souběžně je zákon i hospodářskou strategií státu (v již citovaném propojení 
správních systémů a vrstev). Hospodářské strategie jednotlivých vrstev, zacílení připravovaných aktivit 
(Roadmaps) a plány jejich implementace (Action Plans) získaly společný rámec: jak prosadit a prodat na 
domácím i globálním trhu hodnoty, jejichž tvorbu sám zákon mobilizuje. Tímto zákon získal i motivační 
obsah srozumitelný pro občany i podniky.

Zákon o klimatické změně stanovuje: do roku 2050 (ve srovnávací rovině k roku 1990) snížit emise CO2 
v UK o 80% s mezikrokem snížení o 26 až 32% k roku 2020.

Plnění tohoto úkolu bylo presentováno na níže uvedených případových studiích.

Případové studie redukce karbonu na pracovištích  

Městský úřad města Cambridge stanovil pravidla pro podniky která určují, jak se k dodržování Zákona 
o změně klimatu postavit. Podniky mohou čerpat finanční prostředky z fondu, který se stará o zmírnění 
finančních dopadů. Cílem fondu je podporovat snižování emisí CO2 investicemi do vnitřního chodu 
a podporou růstu kvalifikace vedoucích pracovníků v oboru řízení rizik klimatických změn. Jde především 
o investice do zlepšení účelností, efektivnosti a hospodárností vnitřních energetických výrobních a spotřebních 
jednotek, o aplikace obnovitelných zdrojů energie, o racionalizaci dopravy, o odpady a o předcházení rizikům 
(záplavy, růst a výkyvy teplot, výpadky v dodávkách vody apod.).
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Redukce CO2 na pracovištích (kanceláře, obchody, nemocnice, úřady, univerzity) s rozlišením funkcí (zdola 
nahoru: vytápění, teplá voda, osvětlení, klimatizace, stravování, kancelářské vybavení, ostatní), které na sebe 
váží produkci karbonu.

Obrázek: Celkový přehled redukce CO2

Případové studie redukce karbonu v domácnostech  

Byla zjištěna struktura zdrojů produkce CO2 v domácnostech (vaření 5%, osvětlení 22%, teplá voda 20%, 
vytápění 53%) a otevřen prostor pro aplikace zajištění stejných funkcí s nižší až nulovou emisí CO2. Pro 
podporu i kontrolu akcí tohoto druhu městský úřad zřídil dvě místa pro úředníky s kvalifikací energetické 
spotřeby v domácnostech (Home Energy Officer) a vydává certifikáty ECP (Energy Performance Certificate) 
pro městské domy i domy ve vlastnictví fyzických osob. Pro zabezpečení těchto prací s vazbou na místní 
vyhlášky vypracoval brožurky, které podporují komunikaci úředníků s občany.

Obrázek: Struktura zdrojů produkce CO2 
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Případové studie redukce karbonu v dopravě  

Město Cambridge se nadále rozrůstá a přesto, že v ulicích města jezdí i na Anglii neobvykle vysoký počet 
jízdních kol, jsou s dopravou, a to veřejnou i soukromou, velké problémy. Proto se město rozhodlo pro nový 
veřejný dopravní systém, který spojí nově postavená sídliště s městem Cambridge a sníží úroveň dopravní 
zátěže na území hrabství Cambridge. Ve výstavbě je jednoúčelová betonová vozovka pro autobusy, které 
budou zajišťovat kvalitní veřejnou dopravu. Autobusová linka nabízí kvalitu veřejné dopravy, která má přimět 
velký počet obyvatel přejít od osobní automobilové dopravy k veřejné. Autobusy jsou dokonce vybaveny 
i bezdrátovým přístupem k internetu, nabízeným cestujícím zdarma.

Obrázek: Stavba vozovky pro autobusy

Financování vychází z výsledků studie proveditelnosti, která posloužila jak při jednání s bankami o poskytnutí 
úvěru na financování, tak během mnohých jednání s dotčenými občany, aby se plánovaných změn nebáli 
a podpořili je.
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Obrázek: Mapa trasy vozovky pro autobusy
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5. Doporučení pro Prahu 13 a ČR  

5.1. Úvod 

V průběhu projektu se podařilo získat inspiraci pro změny ve všech třech hlavních oblastech, kterými se 
projekt zabýval, zde jsou uvedeny ty nejdůležitější. 

5.2. Řízení rozvoje území 

Potřeba větší otevřenosti při formulování strategií a investičních záměrů.•	

Jednotné vystupování v jednání s developery.•	

Tlak na vládu, případně na MHMP na iniciaci jednání pro zavedení infrastrukturní daně.•	

Důraz na aspekt udržitelnosti realizované výstavby.•	

Snaha o preferenci staveb se sníženým dopadem na životní prostředí (CO2, energetická bilance).•	

Ucelený koncept rozvoje MČ vzhledem ke všem aspektům (společenským, ekonomickým, ekologickým •	
apod.).

5.3. Otázky bydlení a vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel

Zahraniční zkušenosti nejen z Anglie ukazují, že pouhou privatizací místních bytů a výstavbou nového •	
komerčního bydlení nelze otázku bydlení pro občany dlouhodobě vyřešit. 

Výchozím bodem pro všechny úvahy a plány by vždy měly být důkladné průzkumy potřeb a názorů •	
místních občanů. 

Na jejich základě by měla vzniknout široká platforma pro veřejnou diskuzi, zaměřenou díky vzájemné •	
provázanosti na všechny otázky kvality života v dané oblasti, tedy nejen bydlení. 

Této diskuze by se měly účastnit nejen státní a místní orgány, ale též neziskové organizace, občané či •	
místní podnikatelé. 

Cílem je nalézt kompromisní řešení co nejvíce akceptované všemi zúčastněnými, protože takové řešení •	
má největší šanci na úspěch a dlouhodobou udržitelnost. 

V neposlední řadě je kompromisní a veřejně prodiskutované řešení výhodné pro místní politiky, kteří na •	
základě prosazování kompromisů a dialogu mají větší šanci na znovuzvolení než v případě neprůhledných 
uzavírání dohod, které primárně dojednávají bez dohledu veřejnosti politici a podnikatelé. 

V neposlední je důležité věnovat co největší pozornost infrastruktuře, za kterou jsou v kontextu této •	
publikace primárně považovány zdravotnické, vzdělávací a příbuzné služby, veřejná zeleň, kulturní 
a sportovní vyžití apod. 

5.4. Rozvoj ekonomického prostředí a zaměstnanosti, otázky životního prostředí 

Přidělení nové kompetence v úřadě a nastavení kontroly její udržitelnosti až do doby dosažení •	
naplánovaných cílů a prokázání dosažených výsledků.  

Propojení vrstev; v tomto smyslu zakotvení principů mezinárodních, národních a místních principů do •	
rámců změn, které městský úřad chystá i realizuje.  
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Pochopit partnerství a organizačně zajistit jeho udržitelnost (například s podporou trvalé komunikace •	
úřadu s občany v síti organizací, které úřad v jeho úsilí podporují).

Hledat a podporovat místní příležitosti pro zlepšování životního prostředí (například aplikacemi •	
obnovitelných zdrojů energie).

Nezapomínat na monitoring (existence zpětné vazby k plánovaným a realizovaným aktivitám je účinný •	
nástroj udržitelnosti hodnot i v městské části)  

Nezapomínat, že lidmi viděná přidaná hodnota a její prospěch na místě, pořízená v akceptovaných •	
nákladech krok za krokem, má pro správu městské části vyšší prioritu, než velké investice s ohromnými 
kumulovanými náklady, které se jednorázově objeví v městském rozpočtu.

Fotografie: Pracovní setkání na MČ Praha 13
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6. Závěr 
Ačkoliv je nepochybné, že „kostra“ veřejné a místní správy se v případě Velké Británie a České republiky 

v mnoha ohledech odlišuje, její „obsah“ podléhá stejným zákonitostem a v tomto směru má nejen díky 
historickému vývoji od konce 2. světové války Spojené království před ČR značný náskok. Ten je asi 
nejmarkantnější v metodách a přístupech k vedení široké veřejné debaty o místních projektech a urbanistickém 
rozvoji, což je oblast v ČR značně opomíjená.

Britská zkušenost ukazuje, že právě otevřený a průhledný přístup místních správ přispívá k úspěšnému 
řešení palčivých problémů, nacházení dlouhodobě udržitelných řešení a vedle občanů prospívá místním 
podnikatelům a v neposlední řadě i politikům. Další inspirací může být britský přístup v duchu hesla „mysli 
globálně, jednej lokálně“, dle kterého místní úřady uvádějí v život projekty směřující k omezení ekologické 
zátěže ovzduší v podobě skleníkových plynů.

Užitečným vstupem do častých diskuzí, zda má být otázka bydlení řešena pouze na komerční bázi či v ní má 
hrát roli i stát, je zjištění, že se tyto dva přístupy nemusí zcela vylučovat a že v Británii úspěšně fungují bytové 
asociace na pomezí soukromého podnikání, neziskových organizací a státní organizace. Jak v jejich případě tak 
i v ostatních oblastech veřejné správy je však nutné neustále zlepšovat a vylaďovat manažerské způsoby řízení 
a hledat správnou podobu toho, co se v rostoucí míře už i v češtině pojmenovává slovem „leadership“.

Společným základem výše zmíněných přístupů a inovací je pak dlouhodobá britská snaha o hledání nových, 
a to často odvážných řešení, úsilí o dosažení neustálého zlepšování služeb poskytovaných veřejnosti doprovázené 
tlakem na snižování nákladů a otevřená mysl, se kterou britští místní politici i úředníci sledují úspěšné příklady 
inovací od Austrálie přes Evropu po Severní Ameriku a snaží se mnohé z nich aplikovat ve své oblasti působení. 
A ačkoliv takovýto postoj nezaručuje úspěch ve všech situacích, lze jej doporučit jako nejspolehlivější kompas 
pro zvládání výzev a krizí, které zejména současná ekonomicky napjatá doba přináší.

Co se bude dít po skončení tohoto projektu? 

Zahájená mezinárodní spolupráce tímto projektem nekončí. Získané poznatky jsme se rozhodli promítnout 
do dalších projektů. Pokud i jiné městské části českých měst a českých obcí budou chtít prohlubovat spolupráci 
se svými zahraničními partnery podobným způsobem, rádi se s Vámi o naše poznatky podělíme.
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