Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s městem Čelákovice
vás zvou na konferenci

Rozvojové perspektivy malých měst

která se koná v úterý 15. září 2020 v Čelákovicích

Konference se koná v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky
BETA TITSMMR702 „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight
souvisejících trendů“, jehož zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Zodpovědným řešitelem projektu je Středisko pro výzkum regionálního rozvoje na
Západočeské univerzitě v Plzni. Projekt je řešen ve spolupráci s městy Broumov,
Čelákovice, Mariánské Lázně, Moravské Budějovice a Slavičín.

Cíle konference:
 Diskuse trendů a prognóz, které budou ovlivňovat budoucnost malých měst.
Především se jedná o trendy v oblasti demografie, ekonomiky, dopravy a mobility,
občanské vybavenosti, smart technologií a klimatické změny.
 Diskuse opatření, jak se mohou malá města na uvedené trendy adaptovat
(představení příkladů dobré praxe)
 Prezentace případových studií malých měst (Broumov, Čelákovice, Slavičín)
 Diskuse aktuálních trendů v oblasti strategického plánování malých měst s důrazem
na využití prognóz a rozvojových scénářů
 Hledání možností spolupráce

Místo konání konference:
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464/9, 250 88 Čelákovice
https://mapy.cz/zakladni?x=14.7516942&y=50.1660240&z=17&source=base&id=2060702
Parkování je v historické lokalitě města omezené. Doporučujeme parkovat v ulicích Rybářská,
U Kovárny a Na Stráni. Pěší docházková vzdálenost z nádraží je cca 12 minut

Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a přijedete si s námi podiskutovat o výše
uvedených tématech. Všichni jste srdečně zváni.
Účast na konferenci je bezplatná. Počet účastníků je omezen.
Přihlásit se můžete do středy 9. září 2020 prostřednictvím webu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckztEkudOpPbySXvMhOCIj9C0zlb
gROla3PvnuzqIAh-No3Q/viewform

Program konference:
8.30 – 9.00

Prezence

9.00 – 9.10

Zahájení konference, přivítání

9.10 – 9.40

Problémy a rozvojové trendy malých měst
(pohledem empirických výzkumů)
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

9.40 – 10.00

Diskuse problémů a rozvojových trendů malých měst

10.00 – 10.30

Hledání nových způsobů strategického plánování a řízení rozvoje
malých měst. Představení metodiky jak v podmínkách malých
měst využívat plánování pomocí scénářů
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

10.30 – 11.00

Přestávka – občerstvení

11.00 – 12.30

Praktické příklady tří měst a diskuse jejich zkušeností
Budoucnost města Broumova
Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města Broumova

Jan Školník, MBA, Agentura pro rozvoj Broumovska
Rozvojové perspektivy města Čelákovice
Ing. Josef Pátek, starosta města Čelákovice
Ing. Petr Studnička, Ph.D., místostarosta města Čelákovice
Rozvojové perspektivy města Slavičín

Mgr. Tomáš Chmela, starosta
Shrnutí adaptačních opatření a příklady dobré praxe z Česka i ze
zahraničí – možnosti inspirace pro česká města?
RNDr. Jan Kopp, Ph.D., Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.
13.00 – 13.45

Přestávka na oběd

13.45 – 14.50

Výzkumné a další potřeby malých měst - hledání možností
spolupráce. Řízená diskuse

14.50 – 15.00

Zakončení konference

