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Komise pro kulturu světové asociace sjednocených měst a místních samospráv (UCLG) představuje platformu 
měst, organizací a sítí, které podporují vztah mezi místními kulturními pravidly a udržitelným rozvojem. Jako 
základní dokument používá Agendu 21 pro kulturu.

Podporuje výměnu zkušeností a zlepšuje vzájemné poučení. Přináší poselství měst a místních samospráv 
týkající se globálních kulturních problémů. Komisi pro kulturu předsedají Buenos Aires a Mexico City a o 
místopředsednictví se dělí Angers, Barcelona, Belo Horizonte, Bilbao, Bogotá, Jeju, Miláno, Paříž a Porto Alegre.

Tento článek byl vytvořen v rámci implementace Agendy 21 pro kulturu a akcí Kultura 21 a přispívá k aktivitám 
globální operační skupiny místních a regionálních vlád pro program rozvoje po roce 2015 směrem k programu 
Habitat III (2016).

Tento článek je dostupný na internetových stránkách www.agenda21culture.net. Lze jej zdarma kopírovat, pokud 
je jako zdroj citována „Agenda 21 pro kulturu – komise sjednocených měst a místních samospráv pro kulturu 
(UCLG)“. Autoři zodpovídají za výběr a prezentaci faktů v tomto textu a vyjádřené názory, které nemusí být nezbytně 
názory UCLG a k ničemu organizaci nezavazují.



Kulturní otázky  
jsou nedílnou  
součástí našich  
životů.
Jestliže vnímáme  
vývoj jako obohacení  
naší životní úrovně,  
pak mohou snahy  
o rozvoj stěží  
ignorovat kulturní  
sféru.“

  AMARTYA SEN





ČÁST I.  
KONTEXT



6

ÚVOD
Čtyři desítky let od první konference Habitat věnované bydlení a lidským sídlům mezinárodní komunita 
uznala a více méně pochopila ekonomický, politický a sociální rozměr vývoje. Oproti tomu kulturní 
rozměr vývoje stále čelí nepochopení a podceňování nebo je vnímán jako něco navíc, na co se 
můžeme soustředit, až bude tvrdé úsilí ‘skutečného‘ rozvoje hotovo. Tento článek s návrhy pravidel a 
doporučeními obsahuje přehled zvyšujícího se vnímání kultury ve udržitelném rozvoji a snaží se zbořit 
mýty obestírající kulturu a její možnosti. Závěrem, materiál také doporučuje způsob, jak vnést kulturu 
do života na lokální úrovni jako nástroj k začlenění místních a regionálních vlád do platformy Habitat III 
prostřednictvím globální agendy místních a regionálních vlád pro 21. století.

Jak poznamenává dokument UNESCO Habitat III, „Městská kultura a dědictví“1, současná urbanistická 
krize volá po novém modelu rozvoje měst. Kromě snížení zranitelnosti a ekologických dopadů musí 
tento nový model „rehumanizovat“ městské prostředí, v otázce rozměru i rozvoje pocitu sounáležitosti. 
Dále musí nový model zvyšovat sociální soudržnost, bojovat proti segregaci (sociální i prostorové) a 
nerovnoměrnému rozdělení bohatství, zaměřit se na rovnoměrnější distribuci a přístup k městským 
zdrojům a usilovat o vyšší integraci a propojení mezi rezidenty.

Dokument Habitat III má tyto cíle na zřeteli a volá po systematičtějších a komplexnějších „kulturně 
citlivých modelech městského rozvoje.“2 Model říká, že kultura je z historického hlediska hnací silou 
rozvoje měst, že ve světě se nyní hledají rozmanité a nápadité postupy integrace kultury do strategií 
rozvoje měst a že „mezinárodní komunita v současnosti plně uznává kulturu jako klíčovou součást 
strategického městského plánování a zásadní inovační faktor definice nové urbanistické agendy.“3

Jak dokládá mnoho zpráv, velká i malá města představují centra inovací ve sféře hospodářství, kultury 
i společnosti. Cíl rehumanizace měst prostřednictvím kulturně vnímavých urbanistických strategií 
podporují principy a inkluzivní procesy přístupu, reprezentace a participace. V kontextu definice nové 
agendy rozvoje zaměřeného na obyvatelstvo a citlivého vůči planetě představují města transformativní 
platformy. Nicméně, mezinárodní agentury, národní vlády i místní úřady doposud plně nezužitkovaly 
transformační potenciál měst.

Máme-li vytvořit nový, kulturně citlivý model rozvoje měst, je nutné plně přijmout a podpořit roli 
kulturních postupů a hodnot v rámci udržitelného rozvoje a začlenit kulturu do plánování a pravidel 
systematickým a vyčerpávajícím způsobem. V kontextu platformy Habitat III a implementace globálních 
cílů udržitelného rozvoje navrhuje tento materiál způsoby, jak integrovat a uvést v život kulturu v rámci 
udržitelného rozvoje měst, a snaží se identifikovat postupy, jak začlenit kulturu do integrovaného 
plánování udržitelnosti a implementačních procesů.4

1 UNESCO pro operační tým Organizace spojených národů ohledně platformy Habitat III, 2015
2 str. 2
3 str. 3-4
4 V této zprávy se pojem města používá pro malá i velká města a osídlení všech velikostí. Menší a středně velká osídlení jsou 

stále více zdrojem pracovních míst, zprostředkovatelů blahobytu a „vyváženého“ životního stylu a inovátorů ve sféře nových 
přístupů ke změně a proměně komunity..
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CO JE JIŽ ZA NÁMI
Globální příběhy související s kulturou a rozvojem se v posledních desetiletích výrazně rozvinuly. Nejsou 
tak dávno doby, kdy byla kultura často vnímána jako překážka rozvoje a cosi, co je potřeba překonat5. 
Postupně se pozitivní vazby mezi kulturou a udržitelným rozvojem staly součástí celosvětových diskusí.6

Města, kultura a udržitelnýrozvoj
V roce 1996 vnesl program Habitat II, „Městský summit“, kulturu do globálních diskusí ohledně 
urbanizace. Kultura byla uznána jako nedílná součást duševní pohody obyvatelstva a místní 
samosprávy a rovnoprávnost se propojily na základě pochopení rozmanitosti kulturního dědictví a 
hodnot. Prostřednictvím cíle „Udržitelného osídlení v urbanizujícím se světě“ agendy Habitat II se hlavy 
a vlády jednotlivých států zavázaly rozvíjet společnosti, které efektivním způsobem využívají zdroje v 
rámci únosné kapacity ekosystémů. Zároveň se zavázaly poskytovat všem lidem, především těm, kteří 
patří do ohrožených a znevýhodněných skupin, rovné příležitosti pro zdravý, bezpečný a produktivní 
život v souladu s přírodou a svým kulturním dědictvím i duchovními a kulturními hodnotami; a život, 
který zajišťuje ekonomický a sociální rozvoj a ochranu životního prostředí, a tak přispívá k dosažení 
národního udržitelného rozvoje.7

Na základě celé řady mezinárodních snah, především od roku 2000 – od lokální úrovně až k mezinárodním 
rozměrům, které zahrnující vědce, terénní pracovníky, plánovače a tvůrce směrnic na různých vládních 
úrovních – je kultura stále více vnímána jako zásadní princip místního resp. městského udržitelného 
rozvoje.8 Globální operační tým lokálních a místních samospráv (pod vedením UCLG) vnímá potřebu 
explicitně začlenit kulturu do paradigmatu udržitelných měst: 

Kultura se stane klíčem úspěchu udržitelného rozvoje a hnací silou a faktorem 
umožňujícím rozvoj společností zaměřených na člověka. Holistický a integrovaný přístup 
k rozvoji musí vzít v potaz kreativitu, odkaz dřívějších generací a rozmanitost. Chudoba 
není jen otázkou materiálních podmínek a příjmu, ale také nedostatku možností a 
příležitostí, včetně kulturní oblasti.9

Operační tým tvrdí, že bez kultury nemají města budoucnost: „Města potřebují vitalitu, smysl, identitu 
a inovace a obyvatelstvo potřebuje rozšířit své svobody.”10

Nicméně, uskutečňování role kultury v kontextu udržitelného rozvoje měst a plánování je stále 
problematické. Vztah mezi kulturou a udržitelným rozvojem není plně pochopen a začlenění kultury do 
širšího, holistického urbanistického plánování a rozvoje je stále obtížné kvůli konceptuálním i provozním 
potížím. Z konceptuálního hlediska existuje mnoho způsobů, jak vnímat vztah kultury a udržitelnosti 
(viz obrázek 1), a neustále kolují mnohé mýty o kultuře, což tvoří překážku plného začlenění kultury do 
plánování a strategií rozvoje měst – hovoří o nich část I. 

Obrázek 1: Kultura a udržitelný rozvoj: tři modely

5 Hooper, 2005; Clammer, 2014
6 Soini a Birkeland, 2014; Dessein a kol., 2015; UNESCO, 2015
7 odst. 42, Agenda platformy Habitat II
8 Pascual, 2009; Duxbury, Cullen a Pascual, 2012; Duxbury a Jeannotte, 2012; Hosagrahar, 2012b, 2013; Hristova, Dragićević 

Šešić a Duxbury, 2015; UNESCO, 2015; Hosagrahar a kol., 2016
9 Globální operační tým místních a regionálních samospráv, 2014, str. 3
10 Globální operační tým místních a regionálních samospráv, 2014, str. 3.
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Zdroj: Dessein a kol., 2015

Globální iniciativy propojující kulturu a udržitelný rozvoj
Svět se od roku 1996 hodně změnil kvůli rychlé urbanizaci a hyperglobalizaci, což do městských oblastí 
vnáší mnoho napětí a protikladů. Některé z těchto tenzí mají ekonomický základ, například neblahé 
důsledky nedávné globální finanční krize, problémy kvůli neadekvátním řídicím mechanismům na 
lokální, globální a regionální úrovni; sociální tenze zhoršené přetrvávající chudobou a diskriminací na 
celém světě; regionální i nadnárodní migrační tlaky; a ekologické tenze kvůli ekosystémům ohroženým 
neřízeným tokem energie a odpadů. Globalizace rovněž zahrnuje mnoho kulturních rozporů a od roku 
1996 se objevuje stále více snah začlenit kulturu do rámce mezinárodních pravidel rozvoje (viz příloha 
1), ale zatím nebyly plně přijaty.

Nedávné přístupy se zaměřovaly na explicitní integraci kultury do rozvojové agendy po roce 2015. 
Například během kampaně #culture2015goal předních regionálních a mezinárodních neziskových 
nevládních organizací bylo publikováno několik dokumentů, například „Deklarace inkluze kultury 
do cílů udržitelného rozvoje“ (1. května 2014).11 Tento dokument vyzýval vlády a tvůrce pravidel, kteří 
určují rozvojovou agendu OSN po roce 2015, aby zajistili, že kultura se stane stane součástí cílů 
udržitelného rozvoje, s konkrétními záměry a indikátory. Mezinárodní konference UNESCO s názvem 
„Kultura pro udržitelná města“ v Chang-šou a její výsledky (prosinec 2015) se zaměřovaly na stanovení 
klíčové role kultury a kulturního dědictví ve snaze přispět k novému urbanistickému programu 
bezpečných, udržitelných, příjemných a odolných měst. Koncepční poznámka ICOMOS ohledně kultury 
a udržitelného rozvoje12 se rovněž zaměřuje na roli a průnikové body kultury a kulturního dědictví v 
rámci cílů OSN pro udržitelný rozvoj (především cíl 11) a nové městské agendy.

Výsledné cíle udržitelného rozvoje, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů na 
zvláštním summitu o udržitelném rozvoji, jenž se konal v New Yorku 25.-27. září 2015, zmiňují kulturu 
ve čtyřech oblastech (vzdělávání, hospodářský růst, vzorce spotřeby a výroby a udržitelná města), ale 
neurčují kulturu jako samostatný cíl. Národní i kulturní dědictví je součástí záměru v rámci cíle 11, jenž 
je rovněž znám pod názvem urbanistický cíl.

Když byly cíle a záměry poprvé publikovány v otevřeném návrhu pracovních skupin pro cíle udržitelného 

11 Mezinárodní federace uměleckých rad a kulturních agentur (IFACCA), Spojená města a místní samosprávy – komise pro 
kulturu, Mezinárodní federace koalic pro kulturní diverzitu a Kulturní akce Evropa. 2013

12 Hosagrahar a kol., 2016
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rozvoje13, zjistila kampaň #culture2015goal, že „cíle vnímají kulturu jako pomocný nástroj a nechápu 
její celý potenciál, navzdory mnoha debatám a rezolucím OSN, důkazům získaným ze spousty projektů 
zprostředkovaným rozvojovým fondem MDG a existenci globální vůle miliónů lidí, kteří chtějí naplnit 
roli kultury jako zásadního podpůrného faktoru, který umožňuje rozvoj.“

Jak kampaň vyzdvihla, tvůrci pravidel si musí uvědomit, že „národní strategie je třeba upravit podle 
kulturního kontextu, mají-li být efektivní... [a] musí zavládnout široké pochopení dovedností a kapacit, 
včetně schopností klíčových subjektů, které musí citlivě vnímat kulturní aspekty, uznávat kulturní 
diverzitu a odkaz a přijmout kreativní postoj.“ V tomto duchu by měly být cíle udržitelného rozvoje 
„podpořeny strategiemi, které široce integrují znalosti, nad rámec úzkého vnímání dat a indikátorů.“

Hlavní myšlenkové a strategické přístupy v této sféře se stále více zaměřují na integraci většího počtu 
kulturních témat (resp. na přechod k mainstreamu) napříč všemi normativními oblastmi. Věříme, 
že klíčové činnosti pro lokální udržitelný rozvoj v následujících desetiletích se budou zaměřovat na 
vzájemné vazby komunálních oblastí, propojení témat jako je odkaz předků, bydlení, fyzické plánování, 
inkluze, mobilita, kultura, příroda, odolnost a vláda. Pozitivní transformace vznikne na základě 
vzájemných vztahů a integrace těchto témat. V rámci těchto přístupů se začlenění kulturních aspektů 
stane klíčem ke smysluplnosti paradigmatu udržitelnosti pro lidi a obsáhne lokální historii a znalosti, 
v souladu s místními identitami a na základě skutečných potřeb místních komunit.

Zároveň se kultura nesmí kvůli snahám o integraci stát „neviditelnou“. Výrazné vlastnosti a výhody 
kulturních projevů, aktivit a rozmanitých přístupů je třeba ocenit a podpořit a kultura a kulturní dědictví 
se musí uchovat a střežit pomocí informovaných, inteligentních a citlivých kulturních pravidel..

JAK LOKÁLNÍ KULTURA PŘISPÍVÁ K 
UDRŽITELNÉMU ROZVOJI MĚST
Kultura je nedílnou součástí rozvoje. Kultura je pletivem dynamické struktury identity jednotlivce i 
kolektivu. Aktivní účast obyvatel v lokálních kulturních aktivitách (například poezie, tanec, sochařství, 
divadlo, hudba atd.) zvyšuje kvalitu života a pohodu a zlepšuje životní příležitosti a možnosti. Místní 
kultura zahrnuje tradiční, dlouhodobé i rozvíjející se kulturní aspekty oblasti i kulturu nově příchozích 
– a evoluční i hybridní transformace, které se vyvíjejí ze života a tvorby v rámci kulturně rozmanitého 
kontextu. Lokální kulturní vitalita a dynamické proměny i růst jsou žádoucí výsledky samy o sobě.

Lokální kultura rovněž tvoří zdroj pro odstraňování problémů a hledání vhodných řešení potíží, které 
trápí obyvatelstvo, a může se stát způsobem, jak podpořit sociální integraci a klid.

V kontextu udržitelného rozvoje staví lokální kulturní pravidla komunitní rozvoj do samého centra: 
kultura představuje klíčový nástroj a hlavní aspekt společenské struktury a podporuje soudržnost, 
pospolitost a občanskou sounáležitost.

Kulturně informovaný rozvoj měst se může stát inspirací pro procesy s vyšší mírou účasti: kultura 
poskytuje znalosti o naší existenci jako občanů svých měst i celého světa. Všichni se potřebujeme 
poučit o minulosti svých měst, abychom je mohli „vlastnit“ a podpořit jeho identitu a místní povědomí 
do budoucna. Místní kultura umožňuje občanům získat města do vlastnictví a setkávat a učit se od 
sebe navzájem – ve zkratce, kultura je způsob, jímž občané vnímají svou příslušnost k městu. Kulturně 

13 Organizace spojených národů, 2014
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citlivý a genderově vyvážený přístup může především povzbudit marginalizované jedince a komunity k 
účasti na kulturním i politickém životě. Nové představy o městě mohou proměnit vztah občanů k městu 
i k sobě samotným.

Dále, síť OSN pro řešení udržitelného rozvoje vyzdvihla, že „efektivní účast na ekonomickém a 
politickém životě vyžaduje širší, holistický studijní rámec, ... [jenž] zahrnuje gramotnost stejně jako 
fyzickou pohodu, sociální a kognitivní dovednosti, řešení problémů a studijní schopnosti kultura a 
umění, kritické myšlení, věda a technologie.”14

Města využívají lokální kulturní zdroje a kreativitu s cílem inspirovat, podpořit a podepřít sociální 
a hospodářskou proměnu a zlepšit lokální odolnost i rozvojový potenciál. Kulturní akce a vyjádření 
se mohou rovněž stát katalyzátorem rekultivace jednotlivých procesů a dát vzniknout činnostem, 
které zlepší životní prostředí a rozšíří sociální vazby s lokálním ekosystémem. Kulturní aktivity a 
způsoby vyjádření přispívají k tvorbě kapacit potřebných pro dosažení lepšího pochopení a k vytvoření 
transformativní změny v městském i venkovském prostředí.

Kulturní zdroje a instituce v daném regionu se liší podle rozměrů městských oblastí. Velké, významné 
kulturní instituce se obvykle nalézají ve velkých městech a menší bývají v menších centrech. Města 
rovněž disponují mnoha kulturními odvětvími i producenty a spotřebiteli kulturního zboží a služeb. 
Kulturní služby a tržní vazby i stupeň diverzity se rovněž liší v rozsáhlých metropolitních oblastech ve 
srovnání s malými městy. V globalizujícím se světě se význam výrazné identity města a rozvoje zvyšuje, 
neboť potlačuje rychlou homogenizaci.15 Kultura slouží jako páka a katalyzátor hospodářského rozvoje 
a regenerace měst, s cílem vyjádřit sdílenou identitu, i jako zdroj nových nápadů a je široce uznávaná 
jako klíčový aspekt kvality života a blaha obyvatel. Organizace UNESCO v současnosti připravuje 
globální zprávu, která sleduje problémy a možnosti integrace odkazu měst do udržitelného rozvoje 
v různých oblastech světa (k dispozici v roce 2016), jako příspěvek na summit OSN Habitat III v Quitu 
v roce 2016. Mnoho komunit s tradičními identitami si cení kolektivního práva vyjádřit tuto identitu, 
odvozenou z historie, místa a tradice.

Při oceňování kultury a kulturní diverzity je zásadní přístup s ohledem na práva. Původní znalosti, 
kultura a tradiční postupy, uznané deklarací OSN o právech původních obyvatel (2007), výrazně 
přispívají k rozmanitosti a bohatství civilizací a kultur, které kolektivně tvoří společné dědictví lidstva. 
Domorodé obyvatelstvo má právo určit a rozvíjet priority a strategie vlastního rozvoje a místní úřady 
představují nezbytné záruky tohoto procesu. Práva žen, dětí a dalších marginalizovaných skupin jsou 
stejné významná a je třeba je brát v úvahu, neboť kulturní pravidla nemohou upevnit nebo ospravedlnit 
jakoukoli formu vyloučení nebo potlačení v rámci kultury.16

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY  
A OTÁZKY 

14 UN-SDSN, 2014, str. 12, zdůrazněno
15 Pascual, 2006
16 Hosagrahar, 2012a
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Přestože jsme ušli velký kus cesty – a počet i rozmanitost putujících se v průběhu cesty rozrostly – stále 
je před námi mnoho práce. Jak podotkla skupina evropských vědců, kteří tento problém zkoumají, 
„začlenění kultury do debaty o udržitelnosti představuje zásadní vědeckou i politickou výzvu.“17

Integrace kultury do lokálního a regionálního kontextu udržitelného rozvoje vnáší do plánování další 
komplikaci kvůli místním a socio-kulturním resonancím a vzniká potřeba normativního rámce pro 
kulturně citlivě modely urbanistického rozvoje. Má-li se kultura stát součástí diskusí o udržitelnosti, 
je třeba problémy explicitně řešit: převažující mýty o kultuře, které i nadále pronikají do diskusí o 
pravidlech a blokují pokrok směrem k systematičtějšímu a komplexnějšímu začlenění kultury do 
rozvoje měst, je třeba „rozptýlit“. V této závěrečné pasáži 1. části se zaměříme na konceptuální a 
operační výzvy. Ve 2. části dokument předkládá spoustu návrhů a doporučení, na základě postupů z 
významných měst a s pomocí celé řady příkladů.

Konceptuální výzvy: kolující mýty
Tato část dokumentu si klade za cíl identifikovat hlavní mylné představy týkající se kultury a chybné 
předpoklady o pozici, kterou kultura zastává v udržitelném rozvoji měst. Formuluje mýty, snaží se je odstranit 
a „rozptýlit“ a přináší konstruktivní a pozitivní opačné příklady a doporučení.

17 Dessein a kol., 2015, str. 14
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17   Shaheed, 2015, str. 2

Vše na kulturních tradicích a 
postupech je dobré a je nutné 
to zachovat a střežit. Místní či 
národní udržitelný rozvoj musí 
respektovat kulturní názory, praxi 
a tradice a žádný jejich aspekt se 
nesmí měnit. Je legitimní využívat 
kulturu k ospravedlnění chování 
a postupů, které porušují lidská 
práva. Lokální tradice musí mít 
přednost před lidskými právy. 
Lokální okolnosti a hromadné 
tradice jsou významnější než 
jednotlivec.

Deklarace OSN o lidských právech je univerzální. Kultura 
tvoří nedílnou součást lidských práv (článek 27) a nikdo 
nesmí využívat kulturu k porušování lidských práv jednotlivců 
zaručených mezinárodním právem ani omezovat jejich 
rozsah. V prostoru, kde se dodržují lidská práva, se nejvíce 
objevuj a vzkvétají alternativní myšlenky. Právo účastnit 
se kulturního života (podle prací zvláštní zpravodajky OSN 
pro kulturní práva, Faridy Shaheedové17) má tři zásadní, 
vzájemně závislé dimenze: kreativita, přístup ke kulturnímu 
dědictví a diverzita. Všechna lidská práva jsou vzájemně 
provázaná a je třeba respektovat jejich nerozlučnost. Kulturní 
přístup, který porušuje lidská práva jednotlivce, je třeba 
upravit, aby vyhovoval deklaraci OSN o lidských právech. 
Kulturní relativizace lidských práv je nepřijatelná. 
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Kultura je překážkou skutečného 
rozvoje. Klademe-li důraz na 
historické dědictví, tradice či 
inkluzi znevýhodněných osob, 
nemůže být hospodářský 
rozvoj tak rychlý, jak by měl. 
Hospodářský rozvoj je absolutní 
prioritou. Je třeba mu zasvětit 
veškeré systémy, zdroje a 
úsilí. Kultura je ve srovnání s 
důležitějšími cíli vedlejší.

Kultura může rozvojovou agendu usnadnit i ztížit. Role 
kultury pro udržitelný rozvoj je tedy zásadní a závisí 
na zajištění kulturních práv a přístupu pro všechny: 
každá žena, muž i dítě musí mít přístup, možnost účasti 
a příspěvku ke kulturnímu životu a všemu, co z něj 
vyplývá. Rozvoj, jenž vnímáme pouze v ekonomických 
pojmech (tedy rychlý růst bez redistribuce, ignorování 
lidí na okraji společnosti, absence plurality), není ani 
efektivní, ani udržitelný. Kultura představuje důležitou 
složku rozvoje. Jde o sféru, kde je možné o myšlenkách, 
chování a postupech diskutovat v pluralistické, 
demokratické společnosti. Kulturní dědictví, kreativita 
a diverzita představují základ humánního, inkluzivního, 
holistického a dlouhodobého rozvoje měst.
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Kultura určitého místa je 
neměnná a nadčasová. Kultura 
nepatří lidem. V identitě města 
a v chování lidí na místní úrovni 
existují zásadní rysy, které nelze 
zpochybnit. Lokální identita je 
zděděná a neměnná. Nemůžeme 
měnit identitu, potřebujeme 
ji pouze přenést na budoucí 
generace.

Historie zřetelně dokládá, že identita místních komunit 
se v průběhu času mění. Kulturní pravidla založená na 
lidských právech lze chápat jako příležitost společně 
prozkoumat minulost, přijmout všechny její složky 
a zapojit všechny obyvatele žijící v určitém místě do 
společného budování nového významu kultury. Kultura 
patří všem lidem, kteří žijí v určitém místě. Identita 
se neustále buduje. Identita už není předurčující 
faktor komunity, její tvorba se stala klíčovým faktorem 
komunálních projektů. Identita není výchozí bod; 
identita se stala údělem, o němž lze jednat. Je důležité, 
že jde o pluralistický a demokratický proces. 
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Výzvy pro kulturní akceschopnost v místním rozvoji 
Provozní problémy vycházejí z bazálních konceptuálních nejistot a z potíží a odporu při obecnějším 
zavádění místních kulturních pravidel a plánů.

Existují dva řídicí přístupy, které je třeba pro kulturu rozvinout. Na jedné straně je všeobecně 
uznávaná nutnost pracovat v souladu s místní kulturou a hodnotami, což vede k celé řadě místních 
„transverzálních“ experimentů se začleněním kultury do integrovaného plánování a pravidel pro 
sociální inkluzi či hospodářský růst. Celá řada způsobů uznává, využívá a staví na lokálním hmotném i 
nehmotném kulturním dědictví a dalších kulturních statcích a zdrojích. Na druhé straně je třeba kulturu 
řešit jako samostatnou, svébytnou oblast. Kulturní majetek vyžaduje pozornost odborníků. Ochrana 
kulturního dědictví (hmotného i nehmotného), podpora kreativity či vnímání kulturní rozmanitosti 
vyžadují udržitelná pravidla na základě odborných znalostí (obsahově i metodicky) „Mainstreamování“ 
kultury neznamená, že se kultura považuje pouze za příčný rozměr, a je proto méně viditelná a 
přítomná v rozvojových projektech a v myslích lidí. Naopak, mainstreamování je způsob, jak začlenit 
kulturní hledisko do všech činností.

Kultura je luxus, který si 
nemůžeme dovolit. Na lokální 
úrovní jsou jiné priority: čistá 
voda, dobrá práce, adekvátní 
bydlení, vzdělávání atd. O kultuře 
lze uvažovat až poté, co vyřešíme 
jiné, důležitější společenské 
problémy.

Pokud nepřijmeme kulturu jako klíčový faktor, není 
udržitelný rozvoj možný. Rozvojové intervence mohou 
uspět i selhat, v závislosti na tom, jak jsou v souladu 
s místní kulturou.19 Lidé žijí v komunitách. Sdílíme a 
probíráme myšlenky, jak zlepšit naše životy. Jak říká 
Patrice Meyer-Bisch, kultura je právo prožívat znalosti, 
krásu a reciprocitu, což nelze vnímat jako cos navíc, 
jakmile jsou naplněny základní potřeby jednotlivce.20 
Kultura zahrnuje kolování znalostí, a tedy smyslu. 
Nalézá se v samotném srdci ekosystémových vazeb 
mezi ekologií, ekonomikou, politikou a společenským 
pletivem.
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Kulturu bychom měli nechat na 
trhu. Kulturní zboží a služby jsou 
pouhé komodity, jako mnoho 
dalších, které tvoří přirozenou 
součást výdajů jednotlivce i 
domácností na základě vkusu. 
Města by měla investovat do 
kulturní infrastruktury a akcí 
pouze v případě ekonomické 
návratnosti (např. turistika, 
propagace města). 

Kultura se musí stát zásadním prvkem lokálních 
urbanistických pravidel. Města, která vnímají kulturu 
pouze jako komoditu nebo jako „způsob, jak přitáhnout 
investice a zlepšit propagaci,“ vykazují pouze omezený 
počet kulturních projevů. Životaschopná kultura je pro tep 
města naprosto nezbytná, neboť prostupuje všechny sféry 
života a tvoří základ svobody, veřejné výměny myšlenek 
a společenského blahobytu. Tyto dimenze vstupují do 
smysluplného, udržitelného rozvoje, jenž probíhá na lokální 
úrovni a vyžaduje místní prostory pro veřejnou debatu a 
rozhodování. Pro místní samosprávu je důležité poskytovat 
prostředí, které podporuje veřejnou, demokratickou 
diskusi a rozhodování. Samosprávy musí vytvářet místa, 
kde mohou obyvatelé realizovat svá práva, rozšiřovat své 
schopnosti, žít přítomností a rozhodovat o budoucnosti.
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18   Hosagrahar, 2012b
19   Meyer-Bisch, 2013
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Operační výzvy tvoří součást perspektivy a přístupu v profesionální praxi, organizaci kultury, úředních 
postupech a historických normách. Kromě konceptuálních problémů a mýtů naznačených v předchozí 
pasáži, které se často stávají formální či implicitní součástí organizačních pravidel a profesionálních 
stanovisek, lze operační problémy rozčlenit do čtyř obecných kategorií: 

1. OMEZENÍ NA ZÁKLADĚ LEGISLATIVNÍHO RÁMCE, CÍLENÝCH PRAVIDEL, 
BYROKRATICKÝCH PASTÍ A ADMINISTRATIVNÍ NEOCHOTY

2. SLOŽITOST KULTURNÍHO SEKTORU A KULTURNÍCH ASPEKTŮ KOMUNITY

3. NESPRÁVNÉ INDIKÁTORY, MĚŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ POSTUPU A DŮSLEDKŮ

4. SKRYTÉ PROBLÉMY SE ZAPOJENÍM OBYVATEL, POZORNOST VŮČI 
GENDERU A PŘEKONÁVÁNÍ SEGMENTACE

V každé z těchto oblastí se v praxi řeší propojené problémy a překážky s podporou profesionálních 
postupů, rozvojem efektivnějších nástrojů a metod a zlepšováním výkonnosti a výsledků urbanistického 
plánování a rozvoje. Kategorie 1 a 4 sahají za kulturní problémy a zahrnují překážky související s 
rozvojem a implementací integrovaného plánování, řízení napříč sektory, plánovacích postupů i 
inkluzivního zapojení obyvatelstva. Kategorie 2 a 3 více souvisejí s problematikou vnímání a podpory 
mnohotvárných dimenzi kulturních postupů, výrazů a rozmanitých způsobů realizace, vlivu a dopadů 
na společenské změny a rozvoj.

Některé z otázek a problémů, které vyvstávají, jsou například:

1. OMEZENÍ NA  
ZÁKLADĚ  
LEGISLATIVNÍHO 
RÁMCE, CÍLENÝCH 
PRAVIDEL, 
BYROKRATICKÝCH  
PASTÍ A 
ADMINISTRATIVNÍ 
NEOCHOTY

Legislativní rámec, kulturní pravidla a podpůrné programy se tradičně 
uzpůsobují potřebám konkrétního sektoru. Jak je možné sladit specifické 
přístupy pro určitý sektor s rozsáhlými pravidly pro více sektorů, zaměřenými 
na obyvatelstvo?

Pravidla a programy pro „urbanistickou udržitelnost“ se primárně týkají 
ekologických problémů a vytváření „zelenějších“ měst. Jak mohou urbanizace 
a fyzické plánování přijmout odkaz a kulturu a začlenit je do pravidel a 
programů pro udržitelnost měst?

Potíže při implementaci přístupu napříč sektory, především integrace kultury 
do urbanistického plánování a hospodářské politiky.

Neochota ze strany účastníků udržitelného rozvoje a strážců třípiliřového 
systému explicitně začlenit kulturní dimenze a jejich aktéry.
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2. SLOŽITOST  
KULTURNÍHO  
SEKTORU A 
KULTURNÍCH  
ASPEKTŮ  
KOMUNITY

3. NESPRÁVNÉ  
INDIKÁTORY,  
MĚŘENÍ A 
VYHODNOCOVÁNÍ 
PROCESU A 
DŮSLEDKŮ

4. SKRYTÉ  
PROBLÉMY SE 
ZAPOJENÍM 
OBYVATEL,  
ROVNOSTÍ  
POHLAVÍ A 
PŘEKONÁVÁNÍM 
SEGMENTACE

Nepochopení pojmu kultura a jeho odlišných významů a nejednoznačností: 
např. kultura jako způsob života a kultura jako umění.

Složitost uměleckého světa, s jeho úžasnou rozmanitostí přístupů a metod, 
od individuálních ke kolektivním, může vytvářet obranný val, nepřátelsky 
naladěný vůči kulturním postupům zaměřeným na člověka.

Kulturní diverzita může být zdroje sociálního napětí, jestliže ji používají aktéři, 
kteří nejsou plně oddaní inkluzivní demokracii.

Jak lokální média informují a souvisejí s obyvateli měst? Lidé intenzivně vnímají 
problémy týkající se mediální „neviditelnosti“ lokální diverzity, v souvislosti s 
problémy s přístupem do médií a vznikem nových mediálních výstupů.

Jak lze podpořit a stimulovat demokratickou účast občanů na formulaci, 
realizaci a hodnocení veřejných pravidel pro kulturu?

Jak lze vyšší participaci občanů na rozhodování sladit s profesionální 
„odborností“ a docílit co nejlepšího hodnocení kulturních návrhů a 
organizací?

Jsou pravidla a programy pro kulturu citlivé vůči rovnosti pohlaví a 
podporují ji? Jaké strategie je třeba zvážit, aby se problém rovnosti pohlaví 
stal hlavním bodem kulturních norem? Jak lze kulturní normy využít na 
podporu žen?

Kulturu nelze měřit a sledovat stejně jako jiné oblasti udržitelnosti, neboť má 
významné nekvantifikovatelné a neviditelné dimenze. Organizace UNESCO 
odvedla významnou práci v oblasti indikátorů pro kulturu a rozvoj.  Jak víme, 
že kultura přispívá k posílení a obohacení místní udržitelnosti, odolnosti a 
holistického rozvoje?

Určitá kritéria pro měření resp. hodnocení jsou nezbytná, protože kulturní 
pravidla jsou, podobně jako jiné veřejné normy, předmětem demokratického 
imperativu transparentnosti a efektivity. Hodnotu a efektivitu kulturních 
pravidel nelze ponechat v subjektivní sféře. Je však možné se zaměřit na 
jednotlivé fáze zlepšení (kvalitativní kritéria) namísto kvantitativních měřítek.

20   UNESCO, 2014



ČÁST II.  
NÁVRHY PRAVIDEL A 
DOPORUČENÍ
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PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY  
PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Lokální samosprávy zastávají důležité místo mezi globálním rozvojem, silami a geograficky širší vládou 
a mezi aktivitami, inovacemi a energií občanů. Místní samosprávy představují životně důležitý most 
mezi občany a komunitami na jedné straně a národními vládami a mezinárodním kontextem na straně 
druhé. Ve sféře kultury některé role zahrnují tvorbu a aktivaci prostoru pro dialog a činnost; stanovování 
priorit, plánování, navrhování, implementace a sledování pravidel a programů; rozvoj infrastruktury 
a zprostředkování prostředí a struktur v souvislosti s mnoha transformativními funkcemi na daném 
území.

Ve městech je kultura dynamická (není statická), vnitřně rozmanitá a mnohoznačná a zahrnuje 
celou řadu výrazů a hodnot, které jsou součástí hmotného i nehmotného dědictví, soudobého umění, 
kolektivních a individuálních aktivit a zvláštních projevů, které charakterizují výrazné „způsoby života“. 
Tato diverzita v oblasti kultury, dědictví a znalostí „představuje zásadní, nedílnou část identity a 
dynamiky měst jako center společenského a lidského rozvoje. Kultura přináší identitu, prostředky a 
nástroje pro boj komunit s chudobou.“1

V kontextu udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi a vzrůstající nerovnost vzniká stále větší zaměření 
na tvorbu kolektivních občanských kapacit. V mnoha oblastech vznikají nové způsoby rozvoje a 
implementace pravidel a programů, častokrát prostřednictvím netradičních partnerství a distribuce 
znalostí a zdrojů, s cílem řešit složité aspekty specifických místních problémů.

Následující pasáž nastiňuje odlišná pravidla a postupy, které mohou místní úřady použít na podporu 
kultury jako hnacího prvku, jenž umožňuje udržitelný rozvoj ve městech. Návrhy a doporučení vycházejí 
z problémů, které jsme identifikovali, a nabízejí pěkné příklady místních postupů na všech kontinentech, 
doložené řadou ukázek úspěšné realizace kultury v rámci udržitelného rozvoje měst. 

1 Významný panel prominentních osob v rámci rozvojové agendy po roce 2015, 2013.
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NÁVRHY PRAVIDEL  
A DOPORUČENÍ

1. Kultura pro mír a sociální soudržnost 
tvoří základ udržitelného rozvoje

Kultura umožňuje zapojení 
obyvatel, podporu komunit 
a sociální soudržnost, 
neboť propaguje činnost 
nejširších vrstev občanů a 
vytváří pochopení a vazby ve 
společnosti.

Kulturní programy mohou 
urychlit integraci nově 
příchozích včetně migrantů.

Lokální kulturní aktivity 
a projevy mohou přinést 
znalosti, zvýšit povědomí 
a podpořit procesy, které 
rovněž propojí obyvatelstvo 
s minulostí, přítomností i 
budoucností města.

Místní kultura a kulturní 
postoje mohou nabídnout 
nové způsoby řešení 
složitých sociálních, 
odstranit sousedské 
„problémy“ a podpořit 
pochopení a výměnu mezi 
různými skupinami.

Kulturní normy mohou 
podpořit interkulturní 
dialog a řešení konfliktů, 
které někdy pramení z 
nepochopení a nedostatku 
pečlivého vysvětlení 
kontextu, jenž tvoří 
identitu jednotlivců i 
komunit.

Procesy, které chrání 
vzpomínky na lidi nebo 
události, včetně kulturních 
aktérů, představují 
nezbytné kroky k zajištění 
klidu.

LIMA, PERU – ŽIVÁ 
KOMUNITNÍ KULTURA
V centru programu stojí zapojení 
komunity do aktivní kulturní 
činnosti.

PROVINCIE JEJU, JIŽNÍ 
KOREA - PROPOJENÍ 
TRADICE S NOVĚ 
PŘÍCHOZÍ KULTUROU, 
PŘÍRODOU A PŘÍSTUPEM 
KE KULTUŘE
Kulturní pravidla v provincii Jeju 
dávají do souvislosti přírodu 
a kulturu a propojují tradice s 
kreativitou.
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/LIMA-ENG_def.pdf
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MILÁNO, ITÁLIE- FORUM 
DELLA CITTA MONDO
Město Miláno má aktivní platformu, 
která propojuje skupiny migrantů.

TAMAULIPAS, MEXIKO 
- SÍŤ MLADÝCH 
A KOMUNITNÍCH 
KULTURNÍCH SKUPIN
Práce s komunitními kulturními 
skupinami v Tamaulipas přispěla k 
sociální soudržnosti.

KELOWNA, KANADA – 
PROZKOUMEJ SVÉ OKOLÍ
Spousta kreativních projektů pro 
nově příchozí zprostředkovává 
místní vize kulturních, historických 
a ekologických dimenzí jejich 
nového životního prostoru.
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http://www.cbc.ca/radiowest/2013/04/19/dig-your-neighbourhood/
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2. Kultura a hospodářský rozvoj

Kultura přispívá k 
ekonomickému rozvoji 
mnoha způsoby. Lokální 
kultura tvoří základ 
kulturního a kreativního 
odvětví, aktivit, které 
procházejí sociální, kulturní 
a ekonomickou sférou.

Produkce zboží a služeb 
zahrnuje velmi výraznou 
kulturní složku. Na jedné 
straně se tradiční řemesla 
těší velké mezinárodní 
oblibě, na druhé straně 
stále více ‘masových 
spotřebních‘ výrobků (od 
automobilů až po oděvy) 
obsahuje kulturní prvky. 
Hodnota spotřebního zboží 
má úzkou vazbu na vzhled 
a symbolický význam: 
firmy hledají kulturní 
výrazy a procesy s cílem 
vyvinout jedinečné produkty, 
efektivněji komunikovat a 
nalézat nové způsoby, jak se 
odlišit.

Lokální kultura tvoří 
kontext pro kinematografii, 
internetovou produkci, 
hry a další komunikační 
kanály: digitální technologie 
poskytují nové způsoby 
společenské a ekonomické 
výměny a významnou 
měrou přispívají k 
novým typům kreativní 
ekonomiky. Lokální 
kulturní aktivity a projevy 
lze využít na podporu 

inkluzivního hospodářství 
a společenského rozvoje. 
Kulturní dědictví, odvětví, 
umění a řemesla, 
udržitelná kulturní turistika 
a infrastruktura se mohou 
stát strategickými nástroji 
pro tvorbu výnosů a 
podporu zaměstnanosti. 
Kulturní diverzita se může 
spojit s ekonomickým 
růstem a být ekonomicky 
„produktivní“.

Pochopení, že kulturní 
činnost může podpořit 
podnikatelské kapacity 
a dovednosti: účast na 
místních kulturních 
aktivitách vytváří 
dovednosti, například 
schopnost hovořit na 
veřejnosti, trvale se 
vzdělávat a oceňovat nové 
perspektivy, schopnost 
vytvářet vhodné partnerské 
klima – to vše jsou zásadní 
aspekty lidského rozvoje.

Přestože kultura je jedním 
z nejrychleji rostoucích 
ekonomických odvětví, 
jež generuje příjmy, 
zaměstnanost a nové 
firmy, stále trpí vysokou 
mírou nejistoty. Pravidla a 
programy by měly na tuto 
situaci reagovat citlivě, 
pokud možno ji řešit a 
dbát, aby se tato nestabilita 
nezvyšovala.

PEKALONGAN CITY, 
INDONÉSIE - BATIKOVÁ 
KREATIVNÍEKONOMIKA
Ekonomičtí a kulturní aktéři v 
Pekalonganu spolupracují na 
podpoře batikového odvětví.

BILBAO, BASKICKO, 
ŠPANĚLSKO – PROGRAM 
BCREATIVE
Prostřednictvím programu 
BCreative město vnímá a 
podporuje strategickou roli 
kulturního odvětví v lokálním 
socioekonomickém rozvoji.
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VZDĚLÁVÁNÍ - 
MYANMARSKÝCH ŽEN 
PRO POKROČILÉ A 
VÝKONNÉ (TKALCOVSTVÍ)
V rámci svých programů nabízí 
WEAVE bezpečné pracovní 
příležitosti pro ženy na základě 
tradičních řemeslných dovedností.

ROSARIO, ARGENTINA - 
WORKSHOP
V Rosariu se „Workshop“ stal 
aktivním hráčem, podporujícím 
inovaci a sociální ekonomiku

OUAGADOUGOU, BURKINA 
FASO - HUDEBNÍ ZAHRADA 
REEMDOOGO
Reemdoogo se zaměřuje na 
umělecké a profesionální 
vzdělávání mladých obyvatel 
města a propojuje různé kulturní 
dimenze: od vnitřních hodnot 
přes procesy tvorby pracovních 
míst až po sociální soudržnost 
a urbanistickou výstavbu města. 

LINEC, RAKOUSKO- 
REGION OPEN COMMONS

Open Commons poskytuje digitální 
platformu pro všechny obyvatele 
Lince.
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LA PLATA, ARGENTINA 
- DIVADELNÍ KURZY 
PRO NEZAMĚSTNANOU 
MLÁDEŽ 
Odborná škola dramatických umění 
v argentinském La Plata, založená s 
podporou Fundacion Teatro Agentino 
de La Plata, chce zprostředkovat 
dramatické umění širšímu publiku 
a školí nezaměstnanou mládež v 
divadelním umění, včetně tvorby 
scény.
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http://www.weave-women.org/
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/OUAGADOUGOU-ENG_def.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/LINZ-ENG.pdf
http://en.unesco.org/creativity/ifcd/media/videos/argentina
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Místní samosprávy by se 
měly zaměřovat na kulturní 
normy pro občany a jejich 
priority, nikoli jen sloužit 
zájmům profesionálních 
elit sektoru kultury.

Pravidla založená na 
občanech se mohou stát 
výkonným nástrojem, jenž 
podpoří udržitelný rozvoj. 
Tento přístup sahá za 
podporu větší míry účasti 
na nabízených kulturních 
akcích, až k diverzifikaci 
kulturní nabídky a 
dostupným příležitostem 
a k integraci přímé 
účasti občanů na rozvoji 
městských pravidel.

Tradiční role místních 
samospráv, občanské 
společnosti a soukromých 
firem se stále více 
rozostřují, neboť všechny 
subjekty mají své vlastní i 
společné zájmy. Společný 

přístup k vedení vytváří 
mosty mezi sektory a 
tvoří vůdčí trend pro 
místní samosprávy. 
Kulturní pohled a návod k 
hodnocení všech pravidel 
a rozvojových rozhodnutí 
může pomoci identifikovat, 
zdokumentovat a rozšířit 
kulturní dimenzi v lokálním 
plánování a rozvojových 
akcích a může zmírnit 
případné negativní dopady.

Důležitou roli rovněž 
mohou hrát rozmanité 
podpůrné dokumenty o 
správě kulturního dědictví 
a lokálním rozvoji.

Místní samosprávy, které 
jsou pružné a umějí rychle 
reagovat na potřeby svých 
občanů, mohou flexibilně 
uzpůsobit své předpisy 
a akce podle metod 
udržitelného rozvoje.

3. Kultura v lokální tvorbě pravidel

MALMÖ, ŠVÉDSKO – 
KULTURNÍ NORMY A AKCE
V Malmö kulturní normy explicitně 
spojují kulturu s udržitelností 
zaměřenou na člověka.

CONCEPCIÓN, CHILE – 
KULTURNÍ STRATEGICKÝ 
PLÁN 
Město Concepción vytvořilo 
dlouhodobou kulturní strategii 
společně s herci a občany
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23

MEDELLIN, KOLUMBIE – 
KULTURNÍ PRAVIDLA A 
PLÁN 
Dlouhodobá kulturní pravidla 
zásadně přispěla k rozvoji 
Medellínu.

KANADA – PLÁNY 
UDRŽITELNOSTI 
INTEGROVANÝCH 
KOMUNIT
Tyto lokální, dlouhodobé plány 
komunitní udržitelnosti v Kanadě 
považují kulturu za čtvrtý pilíř 
udržitelnosti.

NOVÝ ZÉLAND – 
HODNOCENÍ KULTURNÍHO 
VLIVU 
Tato platforma dokumentuje maorské 
kulturní hodnoty, zájmy a vazby s 
oblastí nebo zdrojem a případné 
důsledky navrhované aktivity na tyto 
hodnoty.

AUSTRÁLIE – 
CELONÁRODNÍ KULTURNÍ 
FÓRUM MÍSTNÍCH 
SAMOSPRÁV
Fórum umožňuje místním 
samosprávám rozvíjet a vyjádřit 
národní perspektivu ohledně 
místního kulturního rozvoje 
a posiluje jejich možnosti v 
komunitním umění a kulturním 
rozvoji.
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PAŇDŽÁB, INDIE  - 
PRAVIDLA KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ STÁTU 
PAŇDŽÁB A AKČNÍ PLÁN 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 
Paňdžábská vláda vytvořila vizi, 
strategický dokument a akční 
plán pro zavedení normy. Kulturní 
norma rovněž řeší rozvojové cíle, 
například péči o místní hospodářství 
prostřednictvím ochrany kulturního 
dědictví v Paňdžábu a zlepšení života 
a bezpečnosti kulturních pracovníků.
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/MEDELLIN-ENG_def.pdf
http://www.researchgate.net/publication/241715429_Including_culture_in_sustainability_an_assessment_of_Canada’s_Integrated_Community_Sustainability_Plans 
http://www.qualityplanning.org.nz/index.php/supporting-components/faq-s-on-cultural-impact-assessments
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/AUTRALIA_ENG.pdf
http://www.crci.co.in/2012/projects/punjab-state-cultural-heritage-policy-heritage-action-plan-1-2011-2013/
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4. Občanství, participace a demokracie

Podpora kulturní diverzity 
a kulturních aktivit s 
obnovenou koncepcí 
občanství na lokální 
úrovni, na základě místní 
příslušnosti a nikoli 
celonárodně definovaných 
pravidel. Tento posun je 
důležitý především pro 
migranty, mladé lidi a ženy.

Kulturní diverzita má 
hodnotu pro udržitelný 
rozvoj a představuje 
katalyzátor nových 
myšlenek. V rozdělených 
oblastech či místech po 
konfliktu, kde docházelo k 
násilí, může kultura hrát 
pozitivní roli při budování 
mírumilovnější společnosti.

Přístup ke kulturním 
službám a aktivní účast na 
kulturních procesech jsou 

důležité, neboť umožňují 
přehlíženým, chudým nebo 
jinak znevýhodněným lidem 
překonat obtíže a aktivně se 
účastnit své vlastní sociální 
inkluze. Respekt k hodnotě 
diverzity vyžaduje zapojení 
multikulturních strategií, 
které oceňují společně žijící 
lidi s různým kulturním 
původem, i interkulturních 
strategií, které vytvářejí 
pouta mezi nimi.

Změňte kulturní politiku a 
programy na inkluzivní, s 
podporou rovnosti pohlaví. 
Zvažte strategie, které staví 
problém rovnosti pohlaví do 
centra kulturních norem. Je 
třeba ohodnotit, podporovat 
a zvyšovat viditelnost a 
postavení kulturních aktivit 
uskutečňovaných převážně 
ženami.

PORTO ALEGRE, RIO 
GRANDE DO SUL, BRAZÍLIE 
– DECENTRALIZACE 
KULTURY
Zapojení obyvatelstva je klíčovým 
prvkem kulturní politiky Porto 
Alegre.

YOPOUGON, POBŘEŽÍ 
SLONOVINY – CULTURAL 
POLICY
Město naplňuje dlouhodobou vizi 
proměny kultury v jeden z úhelných 
kamenů rozvoje komunity.
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ANGERS, FRANCIE – 
CHARTA KULTURY A 
SOLIDARITY
Charta staví obyvatele Angers do 
centra místní kulturní politiky.

HOI AN, VIETNAM – 
KULTURNÍ POLITIKA
Urbanistická politika města Hoi An 
obsahuje integrovaný přístup, který 
zahrnuje také kulturu.

RAMALLÁH, PALESTINA 
– DECENTRALIZACE  
KULTURNÍ POLITIKY
Kulturní normy Ramalláhu se 
zaměřují na obyvatelstvo a staly 
se modelem pro palestinské 
samosprávy.
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MONTREAL, QUEBEC, 
KANADA – UDRŽITELNÉ 
KULTURNÍ OKRSKY
Mnohonásobná strategie, jejímž 
cílem je vyvolat hluboký kulturní 
vjem na celém území města.

INDIA – PROGRAM 
HRIDAY PRO HISTORICKÁ 
MĚSTA
Indická vláda vydala celonárodní 
program Rozvoje a podpory 
městského dědictví Yojana 
(HRIDAY) v lednu 2015. 
Podporuje rozvoj zásadních 
projektů infrastruktury kulturního 
dědictví, zahrnujících revitalizaci 
městské infrastruktury pro sféru 
identifikovaného kulturního dědictví.
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http://pourlaculture.ville.montreal.qc.ca/public/documents/Culture_engage_dep_2014_ANG.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/RAMALLAH-cultural-model_ENG.pdf
http://hridayindia.in
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Kulturní dědictví má mnoho 
forem a tvoří zdroj pro 
vznik identity lidí i komunit. 
Nehmotné dědictví, smysl a 
postupy při budování odkazu 
jsou živé a neustále se 
vyvíjejí. Je třeba je začlenit 
do života a společnosti 
dynamickými způsoby. 
Města mohou umožnit 
procesy, které podpoří pocit 
sounáležitosti s místním 
dědictvím prostřednictvím 
příběhů zaměřených na 
člověka (oproti „oficiálnímu“ 
odkazu).

Kultura vysvětluje a 
dává smysl identitě lidí 
a společností, častokrát 
v souvislosti s původním 
územím, místem, krajinou, 
horami, moři a řekami. 
Progresivní uvažování o 
krajině uznává, že všechna 
území (i degradovaná) mají 

ekologickou, kulturní i 
jinou hodnotu, která stojí za 
zachování a přehodnocení. 
Plány a pravidla rozvoje 
měst je nutné propojit se 
zachováním kulturního 
dědictví a kreativními 
postupy.

Urbanistické plánování, 
které explicitně neuvažuje 
o kulturních problémech, 
má negativní dopady na 
ochranu kulturního dědictví. 
Rovněž zabraňuje uplatnění 
vzpomínek, kreativity a 
koexistence, podporuje 
homogenizaci a omezuje 
příležitosti přistupovat a 
účastnit se kulturního života.

Podrobnou inventarizaci a 
mapování kulturního dědictví 
je třeba uskutečňovat i 
nad rozsah již uvedených, 
vybraných budov.

5. Kulturní dědictví 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 
– ŠKOLA TANGO 
ORCHESTRŮ EMILIA 
BALCARCEHO
V Buenos Aires jde revitalizace 
hudby, kulturního odkazu, 
vzdělávání a bydlení ruku v ruce.

LE HAVRE, FRANCIE – 
PŘESTAVBA  VOJENSKÉHO 
PROSTORU NA 
MULTIKULTURNÍ VEŘEJNÝ 
PROSTOR
Po participačním projektu se 
pevnost Le Havre proměnila na 
kulturní prostor.
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BANDA ACEH, INDONÉSIE  
PROJEKT KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ PO TSUNAMI
Celá komunita se účastní plánování 
a realizace tohoto projektu kulturního 
dědictví.

LOAS – OCK POP TOK 
Tato nestátní sociální nezisková 
organizace se pohybuje na poli 
textilií, ručních řemesel a designu a 
přináší tradiční řemesla na dnešní 
trh.

KANAZAWA, JAPONSKO – 
KREATIVNÍ PROGRAM 
ŘÍZENÍ MĚSTA
Kreativní model města a 
hospodářského rozvoje, založený 
„řemeslném“ duchu, důraz na 
kvalitu a originalitu s hlubokým 
zakořeněním v místním kulturním 
odkazu.
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DILLÍ, INDIE – HUMÁ-
JÚNOVA HROBKA, PARK 
SUNDAR A  HAZRAT 
NIZAMMUDIN BASTI
Obnova hmotného dědictví, oživení 
a ochrana nehmotných kulturních 
statků současně s podporou 
místního živobytí.

http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/ACEH_ENG.pdf
http://www.ockpoptok.com
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/14111/1/Program2013_en.pdf
http://www.akdn.org/publications/humayuns_tomb_site_museum.pdf
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6. Teritoriální plánování, kulturní  
infrastruktura a veřejný prostor

Veřejný prostor je místem 
sociální interakce i 
klíčem pro identitu a 
tvář města. Prostor patří 
všem obyvatelům, což je 
přínosem pro každého, 
a má systematický vztah 
s jinými prospěšnými 
projekty, například kulturou 
nebo vzděláváním.

Urbanistické plánování 
a infrastruktura musí 
mít kulturní rozměr a 
rezonovat v návrhu (musíme 
tedy být schopni „vnímat 
sebe sama“ ve veřejném 
prostoru města) i ve využití 
(veřejný prostor města 
a infrastruktura musí 
podporovat rozmanité 
obyvatele a zapojit je do 
kulturní praxe a vyjádření ve 
veřejném prostoru města).

Struktury a městské 
prostory, které mají lokální 
historický význam, je třeba 
ochraňovat a udržovat jako 
zásadní místa, i když je 
jejich forma považována 
za architektonicky 
bezvýznamnou.

Plány a pravidla rozvoje 
měst a regionu i normy pro 
stavby a zónové regulace 
musí být v souladu s kulturou 
a kulturním dědictvím. 
Uvedená inkluze nesmí 
být pouze rétorická, musí 
vycházet z účasti kulturních 
aktérů na všech fázích 
procesu plánování a vést ke 
stanovení několika akcí s 
jasným kulturním obsahem. 

Hodnocení dopadu kulturního 
dědictví a kultury je třeba 
provádět před jakoukoli 
zásadní aktivitou či intervencí 
v oblasti rozvoje města.

Kulturní infrastruktura 
může rozvíjet participativní 
prostory pro veřejný dialog, 
iterativní řízení a místní 
správu. Tyto participativní 
postupy se mohou 
odehrávat v jakémkoli 
měřítku, tedy nikoli pouze 
v kulturní infrastruktuře, 
která slouží určité čtvrti či 
komunitě, ale i v národních, 
„prestižních“ prostorách.

Je důležité zachovat 
historické městské prostory 
jako paměť a identitu města.

Panuje mezinárodní 
trend směrem k „novým 
centralitám“, jako reakce 
na potřebu redistribuce 
kulturních služeb ve 
městě (např. centralizace/
decentralizace), a rostoucí 
vůle vnímat organický 
charakter kulturních 
procesů, tedy podpora 
kulturních iniciativ v místě 
vzniku – v městských 
částech, v příměstských 
„okrajových“ zónách či ve 
venkovských oblastech.

Přírodní dědictví měst, 
např. kopce, vodní plochy a 
parky, mají pro město také 
kulturní význam. Tyto prvky 
vyžadují pečlivou ochranu, 
správu a začlenění do 
rozvojových plánů měst.

ZARAGOZA, ARAGON, 
ŠPANĚLSKO – 
REVITALIZACE/OBNOVA 
ČTVRTI EL-GANCHO
Obyvatelé čtvrti představují klíčové 
aktéry významné kulturní události, 
která se stala katalyzátorem místní 
revitalizace.

SAN FRANCISO, USA – 
PROXY 
Pulzující, společně naplánovaný 
místní prostor pro setkávání, účelně 
navržený pro soudobé využití.
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/ZARAGOZA_ENG.pdf
http://proxysf.net
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BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS, BRAZÍLIE – 
REGIONÁLNÍ KULTURNÍ 
CENTRA
Kulturní centra Belo Horizonte 
zaručují přístup ke kultuře pro 
všechny obyvatele.

RIO DE JANEIRO, RJ, 
BRAZÍLIE – CINECARIOCA 
Kino se stalo klíčovým prvkem 
podpory lidí žijících v sousedství.

SEVERNÍ AMSTERDAM , 
NIZOZEMSKO DE CEUVEL
Těžce znečištěný bývalý průmyslový 
areál je nyní dle plánů místem pro 
kreativní a sociální organizace a 
místo se proměňuje na osvěžující 
městskou oázu.
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BOMBAJ, INDIE – KALA 
GHODA, UMĚLECKÁ 
ČTVRŤ
Historický okrsek oživila asociace 
Kala Ghoda, s cílem zakonzervovat 
a ochránit kulturní dědictví a 
kreativní postupy umělecké čtvrti 
– vytvořením kulturního centra a 
velkého každoročního uměleckého 
festivalu Kala Ghoda.
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LUANG PRABHANG, LAOS – 
KOMUNITNÍ PORADENSKÁ 
SLUŽBA 
Zavedená komunitní poradenská 
služba tvoří součást integrovaného 
přístupu k ochraně a socio-
ekonomickému rozvoji a za podpory 
mnoha partnerů (pod záštitou 
organizace UNESCO) nabízí zdarma 
technickou asistenci občanům, kteří 
chtějí zakreslit plány na renovaci 
svých domovů.
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/RIODEJANEIRO-ENG.pdf
http://deceuvel.nl
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/pilot_BH-ENG.pdf
http://www.kalaghodaassociation.com/aboutus.aspx
http://whc.unesco.org/document/4621, World Heritage Papers 09
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Účast na kulturních 
aktivitách podporuje mladé 
lidi k větší představivosti 
a nápaditosti: kreativní 
procesy a kulturní 
participace přinášejí 
znalosti a představivost, 
rozšiřují horizonty, integrují 
rozmanité prvky a vytvářejí 
něco nového. Kulturní 
zážitky mohou tvořit důležité 
platformy pro rozvoj kapacit, 
které rozšiřují znalosti, 
sebevyjádření, sebeurčení, 
spokojenost se životem a 
blahobyt.

Je nutné rozšířit uvažování 
nad „uměním ve vzdělávání“ 
na „umění a mládí“, a 
také začlenit „umění do 
celoživotního vzdělávání“.

Vzdělávací systémy na všech 
úrovních by měly zahrnovat 
přijetí kulturních dovedností 
a znalostí souvisejících s 
interkulturním dialogem; 
vnímání a ocenění diverzity, 
kreativity, hmotného i 
nehmotného dědictví; a 
rozvoj dovedností pomocí 
digitálních nástrojů pro 

kulturní přenos, inovativní 
vyjádření a přemostění 
kultur. Povzbuzujte místní 
média a používejte nové 
technologie, které pomohou 
přijmout a rozšířit místní 
kulturu do veřejné sféry 
města a zasáhnou a zapojí 
širokou škálu obyvatel.

Explicitně zahrňte kulturní 
rozměr do strategií obnovy 
jednotlivých čtvrtí, jako 
kombinaci základních 
kulturních veřejných 
služeb pro všechny, nové 
infrastruktury a úcty k 
občanským společenským 
iniciativám. Kulturní 
iniciativy jsou nedílnou 
součástí všech místních 
urbanistických procesů 
(např. modernizace 
chudinských čtvrtí, 
regenerace městských 
center i periférií a výstavba 
nových okrsků a čtvrtí), 
neboť řeší klíčové hodnoty 
týkající se udržitelnosti a 
lokálního občanství, jako 
jsou vzpomínky a dědictví, 
kreativita, diverzita, sdílené 
znalosti a participace.

7. Kultura a lokální komunity

VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, KANADA – 
JE SUIS…
Město nalezlo inspirativní způsoby, 
jak zapojit obyvatele do aktivních 
kulturních aktivit:  
>>   Je suis...    
>> Mosaic Parade

MEXICO CITY, MEXIKO – 
UMĚLECKÉ A 
ZAMĚSTNANECKÉ 
STANICE
Čtyři provozní organizace Faros 
of Mexico City nabízejí školení, 
vzdělávání, veřejné prostory a 
komunitní podporu.
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http://agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/pilot_VAUDREUIL_ENG.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/MEXICO_FAROS_ENG.pdf
http://agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/VAUDREUIL-DORION-ENG.pdf
http://agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/pilot_VAUDREUIL_ENG.pdf
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BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS, BRAZÍLIE  – 
OTEVŘENÁ ŠKOLA PRO 
UMĚNÍ - ARENA DA 
CULTURA
Mnoho různých dimenzí tohoto 
projektu způsobilo, že se stal 
vítězem prvního ročníku cen UCLG-
Mexico Culture 21 Award.

MONTREAL, QUEBEC, 
KANADA – SÍŤ PŘÍSTUPU 
KE KULTUŘE A „KULTURNÍ 
MEDIAČNÍ“ PROJEKTY
Tento projekt zaručuje, že všichni 
občané mají přístup ke kulturním 
aktivitám.  
>> Přístupová síť  
>> Kulturní mediace

BARCELONA, 
KATALÁNSKO, 
ŠPANĚLSKO – UMĚLECKÉ 
REZIDENCE NA 
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Středoškolští studenti se aktivně 
účastní uměleckých „rezidenčních“ 
projektů.

AMAZONIE, BRAZÍLIE – 
TRANSFORMAČNÍ 
INSTITUT
Tato nestátní nezisková organizace 
využívá umění k rozvoji mladých 
lidí, demokratických komunit 
a transformativní pedagogiky 
v brazilských amazonských 
komunitách.
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BELUR-HALEBIDU, INDIE  
– OCHRANA MĚST A 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Nabízí inkluzivní participativní model 
sociální inovace prostřednictvím 
komplexní sady strategií pro návrh 
a plánování, zahrnujících ochranu 
stavebních památek, péči o nehmotné 
dědictví a podporu kreativity v 
souladu s udržitelným rozvojem v 
rámci přístupu organizace UNESCO k 
historické městské krajině.
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UDAI PUR, INDIE – HLAVNÍ 
PLÁN KONZERVACE PRO 
MĚSTSKÝ PALÁCOVÝ 
KOMPLEX
Hlavní plán zahrnuje ochranu 
s pomocí plánů na využití, 
interpretaci, turistiku, ekologii a 
správu rizik, které kladou důraz na 
hodnotový a procesně orientovaný 
přístup ke konzervaci.

http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/MONTREAL_Acces-cult_ENG.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/BARCELONA_RESiDENCiA_ENG.pdf
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/BELOHORIZONTE-ENG.pdf
https://institutotransformance.wordpress.com/
http://home.sustainurban.org/projects/urban-planning-development/hoysala-heritage-region/
http://www.dronah.org/Projects.aspx
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8. Odolnost a klimatická změna

Tradiční místní znalosti a 
stavební technologie se pro 
místní prostředí často hodí 
nejvíce.

Kultura poskytuje místní 
znalosti pro odolnost v 
konkrétním kontextu, 
prostřednictvím důrazu 
na lokalitu a historickou 
kontinuitu, což jsou 
klíčové prvky v boji proti 
klimatické změně a 
přírodním nebezpečím jako 
povodně a záplavy. 
Kultura zvyšuje povědomí o 
důsledcích naší ekologické 
stopy, o potřebách v otázce 

transformace výroby a 
spotřebitelských vzorců 
(např. slow food, místní 
produkty atd.) a o naši 
kolektivní zodpovědnosti za 
propojení hodnot směrem k 
harmoničtější rovnováze s 
prostředím.

Umělecké aktivity 
mohou iniciovat veřejný 
dialog, podpořit vazby na 
místní prostředí, urychlit 
kolektivní aktivitu a vyvinout 
udržitelnější způsoby života.

LILLE, FRANCIE – BAL À 
FIVES
Projekt má úzkou vazbu na 
ekologickou a kulturní dimenzi 
udržitelnosti.

MONTREAL, QUEBEC, 
KANADA – SPACE FOR LIFE
Projekt Space for Life spojuje místní 
prostory Biodôme, Insectarium, 
botanickou zahradu a planetárium 
a mění je na zásadní integrační a 
participativní prostor, zasvěcený 
vztahům mezi lidmi a přírodou.

AUCKLAND, NOVÝ ZÉLAND 
– PROJEKT FLUIDNÍHO 
MĚSTA 
Tato spolupráce v oblasti umění, 
vědy a vzdělávání se zaměřuje 
na podporu povědomí a vnímání 
problémů s vodou v Aucklandu.
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VANCOUVER BC, KANADA 
– FESTIVAL STILL CREEK 
MOON
Komunitní participativní festival, 
inspirovaný místní správou, která 
revitalizovala lokální rokli a řeku.
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http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/LILLE_BAFives_ENG.pdf
http://espacepourlavie.ca/en
http://www.waikato.ac.nz/fass/conference/sustcitconf/papers/Sunde-Longley%20-%20Animation%20of%20Public%20Spaces%20FINAL%202013-8.pdf
http://stillmoon.org/moon-festival-2/ 
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HANNOVER, DOLNÍ SASKO, 
NĚMECKO – 
SPOLUPRÁCE V OBLASTI 
KULTURY UDRŽITELNOSTI
Tyto projekty mají vztah k 
místním uměleckým komunitám s 
mezinárodní kulturní spoluprací.

SINGAPUR – INICIATIVA 
GROUND 
Tato nestátní nezisková organizace 
pořádá celou řadu dobrovolnických 
aktivit, které pomáhají lidem 
„znovu se spojit s přírodou“ a svou 
komunitou.
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CHICAGO, USA – 
EKOLOGICKÁ HLÍDKA
V rámci zásadní obnovy opuštěné 
železniční tratě vytváří umělecké 
dílo věnované sledování klimatu a 
složené ze 453 nativních kvetoucích 
strojů, citlivých na teplotu, sezónní 
představení, které občanům i 
vědcům pomáhá pochopit místní 
mikroklima a vlivy klimatické změny.

>> Projekt i06.    
>> Ekologická hlídka.
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VANCOUVER, BRITSKÁ 
KOLUMBIE, KANADA – 
VANCOUVERSKÝ AKČNÍ 
PLÁN OBNOVY DIVOČINY
Akční a vzdělávací plán komise pro 
vancouverský park vnímá komunitní 
umělecké projekty v parku jako 
významnou součást podpory 
interakce obyvatel přírodou, které 
vedou k většímu povědomí, změně 
uvažování a činnostem zaměřeným 
na správu parku.

PALM DALE, ARIZONA, 
USA – VYUŽITÍ POUŠTĚ
Ekologický a umělecký program 
kombinuje prevenci, povědomí a 
přesah prostřednictvím umělecké 
účasti a ekologického vzdělávání 
a řeší problém ilegálního ukládání 
odpadu do nedalekých pouštních 
oblastí.

SAN DIEGO, USA 
CENTRUM GRANÁTOVÉ 
JABLKO – MANZANITA, 
PROSTOR K SETKÁNÍ
Tento projekt předvádí komunitní 
studium a mentoringovou strategii 
jako udržitelný zdroj rozvoje 
komunity.
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https://www.groundupinitiative.org
http://www.agenda21culture.net/images/a21c/bones_practiques/pdf/HANNOVER-ENG_def.pdf
http://www.the606.org/explore/arts/statement-from-the-leader-artist/
http://stillmoon.org/moon-festival-2/
http://dehsart.com
http://pomegranatecenter.org/portfolio-item/manzanita-gathering-place/
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Rok 2016 bude v oblasti urbanistické politiky velmi významný. Města se budou zaměřovat 
na globální diskusi o udržitelném rozvoji. Na konferenci OSN v ekvádorském Quitu (17.-20. 
října 2016) o bydlení a udržitelném rozvoji měst s názvem „Habitat III“ bude schválena „nová 
městská agenda“ a Asociace spojených měst a místních samospráv (UCLG) schválí na 
světovém kongresu v Bogotě (12-15. října 2016) „globální agendu místních a regionálních 
samospráv pro 21. století“.

Jedna věc je jasná: boj za globální udržitelnost se odehrává ve městech. V důsledku této 
skutečnosti zaujímají místní samosprávy strategicky významné místo mezi globálními 
silami a občanskými hnutími, inovacemi a energiemi.

Tento materiál s pravidly jsme připravili s cílem pomoci situovat kulturu do centra diskusí 
o udržitelném rozvoji měst. Přestože vnímáme pokrok v globální diskusi o „kultuře v 
udržitelnosti,“ rovněž si uvědomujeme, že stále kolují určité negativní pověsti. V tomto 
materiálu jsme identifikovali určité příběhy, mýty a problémy a zprostředkovali konstruktivní 
a pozitivní protiklady a doporučení. Ale chceme, aby tato pravidla sahala za diskuse o ideách 
a příbězích – chceme, aby byla akceschopná. Místní samosprávy jsou ze své podstaty velmi 
akční jednotky, které slouží potřebám a nárokům místních obyvatel. Tato pravidla proto 
představují řadu návrhů na základě nadnárodních postupů progresivních měst, doložených 
prostřednictvím celé řady ukázek.

Nová udržitelná agenda zaměřená na lidi a citlivá vůči planetě vyžaduje, aby města zahájila 
inkluzivní procesy přístupu, reprezentace a participace na kultuře. Potřebujeme propojit 
všechny urbanistické aktéry, aby společně uvedli v život nový model udržitelného rozvoje 
měst, jenž explicitně obsahuje kulturu, kulturní dědictví a kreativitu.
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PŘÍLOHA 1.  
KULTURA V RÁMCI ROZVOJOVÉ POLITIKY: 
VYBRANÉ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
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2013 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 

2016 

Mezinárodní federace 
uměleckých rad a 
kulturních agentur 
(IFACCA), Mezinárodní 
federace koalic pro 
kulturní diverzitu 
(IFCCD), Agenda 21 
pro kulturu a Kulturní 
akce Evropa 

Valné shromáždění 
OSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valné shromáždění 
OSN 
 
 
 

3. světové fórum 
UNESCO o kultuře a 
kulturních odvětvích 
 
 
 

Sjednocená města a 
místní samosprávy 
(UCLG) 
 

UNESCO 

UNESCO

Kultura jako cíl v rámci rozvojové 
agendy po roce 2015 – publikováno 
 
#culture2015goal kampaň spuštěna 

 
 
 
 
 
Rezoluce o kultuře a udržitelném 
rozvoji A/RES/68/223 - přijaty 
„požadavky prezidenta Valného 
shromáždění na uspořádání 
jednodenní tematické diskuse na 
nejvyšší možné politické úrovni do 
konce roku 2014, aby byla věnována 
řádná pozornost roli kultury a 
udržitelného rozvoje v přípravě 
rozvojové agendy pro období po 
roce 2015, a prezentace souhrnu z 
diskuse.”

Tematická diskuse o „kultuře a 
udržitelném rozvoji v rozvojové 
agendě pro období po roce 2015“ 
(NYC), včetně panelové diskuse na 
téma „Síla kultury v odstraňování 
chudoby a udržitelném rozvoji.“

„Kultura, kreativita a udržitelný 
rozvoj“ – završeno přijetím „Florentské 
deklarace“, s návrhem doporučení pro 
maximalizaci role kultury k dosažení 
udržitelného rozvoje a efektivní způsoby 
integrace kultury do rozvojové agendy 
pro období po roce 2015.

Kultura 21: Akce – nastiňuje devět 
oblastí závazků ohledně role kultury 
v udržitelných městech (schváleno 
na prvním kulturním summitu UCLG, 
Bilbao, Španělsko)

Výstupy z Chang-čou pro kulturu 
udržitelných měst

Globální zpráva o kultuře pro 
udržitelný rozvoj měst: Zpráva pro 
Habitat III OSN

ROK AGENCY (GLOBAL) AGENCY (REGIONAL) EVENT/PUBLICATION



Komisi UCLG pro kulturu předsedají Buenos Aires a Mexico City a o 
místopředsednictví se dělí Angers, Barcelona, Belo Horizonte, Bilbao, Bogotá, Jeju, 
Miláno, Paříž a Porto Alegre.
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