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Jak seznámit budoucí uživatele
území s udržitelnějšími přístupy k
využívání území
Projekt “CircUse“ vydal brožuru pro druhý stupeň základních škol
zabývající se udržitelným využíváním urbanizovaného území.
Každým rokem je velké množství naší zemědělské, přírodní a lesní půdy zkonzumováno
rozvojovými aktivitami jako jsou bytové, průmyslové a komerční stavby, anebo stále se
rozrůstající dopravní stavby. Toto se děje proto, že v okolí našich větších měst a také okolo
hlavní infrastruktury, se v územních plánech přilehlých obcí nalézá velké množství
dostupné a levné půdy, na které je rozvoj nepoměrně snažíš, než by byly obdobné projekty
regenerací ve městech. Upřednostňování rozvojových aktivit na dosud neurbanizované
půdě se stává běžným přístupem. Naneštěstí však takový přístup způsobí jednak úbytek
zemědělské a přírodní půdy a způsobí také přesouvání rozvojového potenciál mimo
stávající urbanizované území, ve kterém se pak z nedostatku rozvojových kapacit projevují
různé ekonomické problémy - snižuje se také kvalita života a vytvářejí se brownfieldy.
Neustálé rozšiřováním zastavěného území nereflektujícího na populační trendy nám
způsobuje zhoršování ekonomie využívání území a zvyšuje také ceny rozvojových
externalit. Tím se následně snižuje místní konkurenceschopnost. Takové přístupy jsou
škodlivé jak životnímu tak ekonomickému prostředí a navíc podlamují budoucnost struktury
našich měst.
Projekt „CircUse“ (Circular Flow Land Use Management), který je financován z programu
Central Europe se zaměřil na to, abychom využívali naše území co nejudržitelnějším
způsobem. K tomu je ale potřeba co nejširší osvěta, kterou je nutné rozšířit na všechny
skupiny obyvatel. Proto mimo odborné materiály cílené na odborníky a veřejnou správu,
projekt CircUse se pokusil vzbudit zájem o udržitelnější využívání území v naší nejmladší
generaci. Dva partneři projektu, rakouská Agentura životního prostředí (UBA) a rakouská
organizace Telepark Baernbach
vytvořili dvoudenní kurz pro žáky druhého stupně
základních škol, zaměřený na problematiku udržitelnějšího využívání území.
Projekt
CircUse tak uspěl ve vytvoření nové metody výuky pro budoucí uživatele našeho území.
Brožura CircUse – O udržitelném využívání území žákům sumarizuje formát a obsah tohoto
vzdělávacího kurzu.
Výuka representuje několik podstatných kapitol, které žákům v hravé formě zdůrazňují
důležitost managementu udržitelného využívání území a seznamují je s tím, proč je
nezbytné chránit zemědělskou, lesní a přírodní půdu a neplýtvat s ní pro často nepotřené
nebo jen dočasné rozvojové aktivity. Na jednoduchých tématech, například „jak bych chtěl
bydlet“ anebo „jak se bydlelo dříve a jak se bydlí dnes“ jsou žákům vysvětlovány principy
udržitelnosti využívání území. Během kurzu se žáci také zúčastní diskuzí a práce ve
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skupinách, kde si na vlastních příkladech mohou sami vyhodnotit dopad toho „jak by chtěli
bydlet“. Exkurze na stavební úřad a do okolí školy, pak ukáže žákům skutečné příklady
spotřeby půdy a tím podtrhne dopad výuky.
CircUse kurz pro druhé stupně základních škol byl přeložen do šesti jazyků a jeho brožura
je dostupná v angličtině, polštině, italštině, slovenštině a také v češtině. Českou verzi
brožury je možné stáhnout na:
http://www.circuse.eu/images/NaszePliki/Downloads/CircUse_TeachingMaterial_cz_small.p
df.
Projekt CircUse je realizován programem „CENTRAL EUROPE Programme“, který je kofinancován z ERDF. Program je financován zdroji „Central European Program of European
Grouping of Territorial Cooperation“.

Další informace:
Projekt CircUse webová stránka,
www.circuse.eu
Stránka s ostatními českými výstupy projetu CircUse
http://www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/
Brožury pro školy v šesti jazycích:
http://www.circuse.eu/index.php?option=com_showdown&typeid=9&Itemid=46
Čtvrtý CircUse Newsletter (angličtina pouze)
http://www.circuse.eu/images/NaszePliki/Home/news4/4_CircUse_Newsletter.pdf
Kontakt:
Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s.
Jiřina Bergatt Jackson
Telefon: +420 602 370 176,
e-mail: jjackson@iurs.cz
Odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje
Pavel Hajšman
Telefon: +420 475 657 560
e-mail: hajsman.p@kr-ustecky.cz

Tento text (včetně zmíněné české brožury) je určený pro sdílení a
publikaci jiných subjektů. Budeme však velmi rádi, sdělíte li nám link,
kde byl publikován, anebo zašlete li nám kopii publikovaného materiálu.
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