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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 7. května 2007 
 
Místo: Plzeň 
 
Účastníci sympózia v německém Bambergu diskutovali o vývojových trendech 
v současné společnosti a jejich využití v urbanismu a komunálním plánování 
 
Město Bamberg a partneři projektu ADHOC (Adapted Development of Historical Old 
Towns in Central and Eastern Europe = Přizpůsobený rozvoj historických starých měst 
ve střední a východní Evropě) uspořádali 18. dubna 2007 mezinárodní sympózium, jež 
hostilo 100 účastníků z Německa, Polska, Slovinska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, 
Litvy, Švédska, Chorvatska, Řecka a České republiky. ADHOC i jeho sesterský projekt 
Hist.Urban, v němž Útvar koncepce a rozvoje zastupuje město Plzeň, se zabývají 
tématem revitalizace historických jader měst. Cílem projektu ADHOC je rozvíjet centra 
tak, aby sloužila jako místa evropské identity, kulturní rozmanitosti a ekonomického 
rozvoje. Konference v Bambergu nabídla tvůrcům politických, ekonomických 
a administrativních rozhodnutí zajímavé pohledy na aktuální témata a problémy 
udržitelného rozvoje území. 
 
Jednodenní setkání mělo dvě části – teoretickou (přednášky, diskuze) a odbornou exkurzi. 
Ta byla podle slov účastnice Ing. arch. Lenky Fischerové z Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně zaměřená na obnovu památek a dostavbu objektů ve městě, limitovaném zákony 
o památkové péči organizace UNESCO. „Přednášky se týkaly nejen trendů ve vývoji 
společnosti v současné Evropě, ale i jejich využití v urbanismu a komunálním plánování,“ 
doplňuje Fischerová. Oficiálním jazykem konference byla němčina, simultánně bylo 
tlumočeno do angličtiny. 
 
Projekt nadnárodní spolupráce je podporován Evropskou unií a německým Federálním 
ministerstvem pro dopravu, stavebnictví a územní záležitosti. Kombinací politických 
a praktických témat byla díky tomuto setkání zahájena činnost evropské platformy pro 
udržitelný rozvoj historických center. 
 
 
Rozvoj měst pro budoucnost: posilování evropské identity, kulturní rozmanitosti 
a ekonomického rozvoje 
Historická centra měst nejsou pouze důležitými svědky evropské historie, kultury, identity, 
a tudíž fyzickým vyjádřením evropského společenského modelu. Jednotlivě jsou totiž 
atraktivními lokalitami pro obchod, turistiku, výzkum, vzdělání a veřejné instituce. Evropská 
historická jádra měst v sobě spojují centrální funkce pro konkurenceschopný, inovativní 
a udržitelný rozvoj a integrují ekonomické a sociální aspekty. Především malá a středně velká 
historická centra čelí výzvě plynoucí ze strukturálních, technologických, společenských 
a demografických změn. Ve snaze udržet si roli „motorů“ konkurecenschopnosti a integrace 
hledají nová řešení. Územní rozvoj pro budoucnost – to je motto, platné zejména pro 
historická městská centra. 
 
 



Program setkání 
A Úvodní proslovy 
B Výzvy pro udržitelný územní rozvoj (přednáškový blok s následnou diskusí) 
C Vyhlídky územního rozvoje (přednáškový blok s následnou diskusí) 
D Zkušenosti z INTERREG IIIB (projekty ADHOC a Hist.Urban) 
E Shrnutí a závěry 

Originální text s úplným programem setkání včetně přednášejících najdete na: 
http://public.archi.fr/PubliMIARA/Adhoc.pdf 

 
 
Více o projektu ADHOC pořádaném společenstvím INTERREG IIIB,  najdete na: 
http://adhoc.jeleniagora.eu/content/blogcategory/5/33/ 
 
Více informací o projektu Hist.Urban najdete na: 
http://info.plzen-city.cz/ukr/vyznamne_udalosti_hist_urban_cz.php 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 
Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. 
Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. 
Z nejdůležitějších lze jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, 
regulační plány a urbanistické studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně je zároveň organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 


