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Od svého zahájení v červenci 2016 se projekt Urban Green Belts (UGB) rychle 
posouvá vpřed: došlo k vypracování hloubkové základní studie; rozvoji koncepce 
„inteligentních modelů“; několika setkáním zúčastněných stran; včetně druhého 
mezinárodní setkání partnerů, které se konalo v Mariboru ve Slovinsku. Pilotní 
akce jsou důležitou součásti vývoje inteligentních modelů probíhajících ve všech 
partnerských městech a oblastech.

Funkční městské oblasti (FUA)
Hlavní cíl projektu UGB tzv. „Funkční 
městská oblast“ nebo FUA,  se skládá 
především z hustě obývaného městského 
jádra a okolních oblastí, které jsou vy-
soce integrované a propojené s jádrem 
města.
Jednou z nejvýznamnějších vlastností 
FUA je jejich schopnost překračovat 
administrativní hranice, což představuje 
obtíže, pokud jde o politické plánování a 
rozhodování.
V souvislosti s urbanistickými zelenými 
plochami (UGS) projekt UGB podporuje 
zavedení udržitelných systémů správy 
zeleně tím, že usnadňuje spoluprá-
ci mezi veřejnými subjekty na všech 
úrovních, včetně příslušných nevládních 
zainteresovaných stran a místních komu-
nitních skupin.

Základní průzkum
Prvním krokem k dosažení tohoto ambi-
ciózního cíle bylo, aby partneři projektu 
vypracovali důkladný základní průzkum, 
který bude základem pro vývoj „inte-
ligentních modelů“ pro integrovaný 
management UGS a plánů, které budou 
použity později v projektu. Výsledkem 
je 67-ti stranová „Základní studie regio-
nální správy zeleně „, která představuje 
syntézu výsledků analýzy na evropské 
úrovni a sedmi místních hodnocení pro-
váděných partnery projektu.
Studie identifikuje a stručně popisuje 
řadu trendů spojených s řízením měst-
ského zeleného prostoru, jako je na-
příklad aplikace komplexních přístupů; 
využívání zelených ploch jako venkovních 
komunitních center; přístupy zaměřené 
na participační řízení; rozvoj zelených 
střech a vertikálních zahrad;  využívání 
digitálních řešení k podpoře řízení UGS.

Závěry průzkumu
Ačkoli e-nástroje jsou již široce využívá-
ny veřejnými orgány partnerů projektů 
a příslušnými odděleními, je zřejmé, že 
většina partnerů zamýšlí v blízké budouc-
nosti modernizovat své GIS databáze a 
plánuje vzít v úvahu participační přístup 
při provádění tak. Místní analýza posou-
zení také ukázala, že osvědčené postupy 
z celé Evropy mohou sloužit jako pevný 
základ pro lepší a inkluzívnější řízení 
zeleně a rozvoj „inteligentního modelu“ 
v pozdějších fázích projektu.
Analýza konečně potvrzuje, že zavedení 
praktik souvisejících s řízením z řad mno-
ha zúčastněných stran je nadále hrozivou 
výzvou, pokud jde o správu a řízení. 
Přestože existuje spousta užitečných 
postupů, je zde ještě mnoho prostoru 
pro zlepšení.

 Î Základní studie

Lokální jazykové verze hodnocení 
pilotních programů od všech místních 
partnerů jsou k dispozici níže: 
Budapest, Hegyvidék, Hungary: https://www.
hegyvidek.hu/zold-iroda/eu-palyazatok
Zadar, Croatia: http://www.zadra.hr/projekti/
projekti-u-provedbi/projekt-urban-green-belts/
Maribor, Slovenia: http://www.mra.si/urban-
-green-belts1.html
Krakow, Poland: http://zzm.krakow.pl/index.
php/ugb.html
Upper Salzach Valley, Austria: https://ispace.
researchstudio.at/urban-green-belts-erste-er-
gebnisse
Malopolska region, Poland: http://ue.krakow.pl/
projekty/4597,1457,ue_projekt.html
Padova, Italy: http://www.padovanet.it/infor-
mazione/le-attivit%C3%A0-di-padova-nellambi-
to-del-progetto-ugb
Praha, Czech Republic: http://www.praha6.cz/
urban-greeen-belts?q=urban+green+belts

Udělej to správně!
Inteligentní modely a nové 
přístupy k řízení UGB
Existuje mnoho způsobů, jak spravovat 
městské zelené plochy (UGS) - a prav-
děpodobně i mnoho přístupů. Abychom 
podpořili porozumění komplexnosti to-
hoto procesu, je třeba zmínit tři různé, 
i když navzájem propojené, přístupy 
k řízení městského zeleného prostoru. 
Prvním je územní plánování založené 
na geografickém informačním systému 
(GIS), které nabízí technický přístup, 
který může také řešit několik klíčových 
aspektů plánování UGS založených na 
různých datových systémech. Druhým 
přístupem je „zapojení komunity“ při 
plánování a údržbě zelených ploch, 
které může hrát klíčovou roli při řízení 
zeleně. Třetím je  zlepšení spolupráce s 
různými úrovněmi správy a správy, aby 
bylo dosaženo efektivního řízení UHS.
Projekt UGB staví na všech třech těchto 
přístupech prostřednictvím vývoje 
„inteligentních modelů“ - metody, 
nástroje a řešení pro úspěšné řízení 
UGS. V současné chvíli byly dokončeny 
rámcové koncepty těchto inteligentních 
modelů, nyní pracujeme na vypracová-
ní samotných modelů a vývoji různých 
metod, které partneři projektu mohou 
při pilotních činnostech otestovat.

 Î Smart UGS assessment a plánování 
zelené infrastruktury

 Î Zapojení společnosti

 Î Víceúrovňové řízení

Poznejte svou zeleň!

www.interreg-central.eu/
Content.Node/UGB.html
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Pilotní koncepce partnerů UGB: 
Současný stav
Hlavním pilířem Zadarské krajské rozvo-
jové agentury ZADRA NOVA (Chorvatsko) 
je vytvořit interaktivní mapu pomocí 
programu GIS a „inteligentních metod“. 
Konkrétním cílem je vybudovat databázi 
stromů, květin, keřů a živých plotů ve 
vybraných městských zelených pásech 
ve městě a využít databázi k řízení 
těchto oblastí.

Primárním cílem partnera Prahy 6 
(Česká republika), je zhodnotit alterna-
tivní modely organizačního, finančního 
a technického řízení pro UGS. Zahrnuje 
také vytvoření subvenčního systému 
pro zajištění řízení vybraných lokalit v 
pilotním prostoru. Dalším cílem je na-
vrhnout možný sociální program, který 
využívá zemědělské kapacity oblasti.

Agentura pro rozvoj Mariboru (Slovinsko) 
plánuje oživit pilotní oblast kolem bývalé-
ho vězeňského komplexu v centru Maribo-
ru. Plán je využít participační metody pro 
zapojení zúčastněných stran do navrhová-
ní a realizace konceptu - přístupu, který 
umožní týmu testovat metody a současně 
dosáhnout viditelných výsledků.

Vedoucí partner projektu UGB, okres 
Budapešť XII (Hegyvidek) (Maďarsko), 
realizuje pilotní akci na podporu dobro-
volné údržby zelených ploch ve veřej-
ných prostorách. Přístup spočívá v kon-
taktování obyvatel komunity, zvyšování 
jejich povědomí o významu zelených 
ploch a jejich motivování k přijetí a 
péči o tyto oblasti v budoucnu.

Cílem této pilotní akce je uplatnit 
přístup víceúrovňové správy při obnově 
stromů ve veřejných prostorách XII. Po 
posouzení a určení stavu stromů bude 

společně se zúčastněnými stranami roz-
hodnuto, zda některé druhy potřebují 
nahradit nebo vyžadovat různé metody 
zpracování.

Cílem pilotního projektu „Witkowice 
Green Living Lab“ v Krakově (Polsko) je 
oživení turistické a rekreační infrastruk-
tury podporou přírodního vzdělávání 
prostřednictvím informačních tabulek, 
výstavbou lávky přes řeku a poskytová-
ním parkovacích míst pro auta a jízdní 
kola. Veškeré aktivity (konzultace, 
piknik a další aktivity) budou mít dopad 
na zapojení komunity během celého 
procesu. Krakow také vyzkouší mobilní 
aplikaci pro aktivaci občanů v oblasti 
řízení UGS a ochrany přírody.

Cílem pilotních aktivit v údolí Horní-
ho Salzachu (Rakousko) je vyhodnotit 
zelené plochy se zaměřením na jejich 
rekreační hodnotu. Toto posouzení bude 
provedeno pomocí specifikovaných 
ukazatelů a metod založených na GIS 
(např. Síťová analýza, vážené překryvné 
techniky).

Padova (Itálie) bude provádět pilotní 
akci  za pomoci inteligentních metod a 
nástrojích pro řízení UGS na jihozápad-
ním konci města. Pilotní oblast zahrnuje 
zelený trojúhelník spojující urbanizo-
vané centrum s venkovskými příměst-
skými oblastmi. Je zapojena platforma 
zúčastněných stran zhruba 40 subjektů 
a nedávno byla vytvořena tematicky 
propojená  platforma asociací a podni-
ků, která se nacházejí v dané oblasti. 
Přestože veřejné zeleně a stromy již 
byly mapovány pomocí GIS, bude stále 
rozhodující mapovat i velký podíl sou-
kromých zelených ploch.

Zapojte se: 
O jednáních 
platformy 
zúčastněných stran
Druhá platforma účastníků projektu byla 
věnována prezentaci místních hodno-
cení, příkladů osvědčených postupů a 
Základní studie regionální správy zeleně.
Úspěšná implementace projektu 
„Quadruple Helix Approach“ - která 
zahrnuje odborníky, rozhodovací orgány, 
místní společnosti a podnikání - spojila 
různé zúčastněné strany z partnerských 
oblastí projektu a účastníci využili 
příležitosti k vyjádření svých představ a 
vizí o městských zelených prostorech.

Zůstaňte 
organizováni!
Druhé mezinárodní setkání partnerů 
projektu UGB, pořádané Mariborskou 
Rozvojovou agenturou, se konalo ve 
dnech 19.-21. dubna 2017 v Mariboru ve 
Slovinsku.
Setkání se zaměřilo na vývoj inteligent-
ních modelů, které mohou poskytnout 
integrovaný nástroj pro místní orgány 
při řízení městských zelených ploch. 
Zde byly představeny modelové koncep-
ce a partneři také představili své pilotní 
aktivity, které budou testovat modely v 
pozdější fázi projektu.

 Î Tisková zpráva o setkání v Mariboru

Tento projekt podporuje program Interreg CENTRAL 
EUROPE financovaný z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.
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Witkowice Green Living 
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