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ČLÁNEK PRO TISK
RIO+20 : jaká řešení?
Inženýři a projektanti přispívají k rozvoji produktivních
“eko-metropolí”
Sektor inženýrských služeb, na celosvětové úrovni zastoupený FIDIC a v Evropě
zastoupený EFCA, podporuje “Globální iniciativu pro města s efektivním využíváním
zdrojů” (GIREC), která má být spuštěna 18. června v rámci programu OSN na ochranu
životního prostředí (UNEP) na konferenci RIO+20.
Tento sektor vyzývá k urgentní akci, aby se zabránilo nevratným změnám v důsledku
blahobytného způsobu života společnosti a životních podmínek. Má za to, že městské
regiony jsou hlavním zdrojem problémů v souvislosti se změnami klimatu.
FIDIC porovnává a publikuje výsledky zkušeností tohoto sektoru na globální úrovni.
Významným závěrem tohoto úsilí je, že rizika spojená s klimatickými změnami jsou mnohem
rozsáhlejší a složitější než úroveň, na kterou se společnost v současnosti sama připravuje.
A mnohá z těchto rizik jsou spojena přímo s rozvojem měst, jak je vysvětleno v nové Bílé
knize EFCA-FIDIC “Re-think Cities” (změna myšlení o městech), která byla UNEP
předložena 13. června na začátku konference Rio. Města musejí čelit nevyhnutelnému růstu
nákladů na energie, omezeným zdrojům vody a zvyšování množství odpadů. Z toho vyplývá
urgentní potřeba efektivních a preventivních řešení pro rozvoj měst s efektivním využíváním
zdrojů.
Pro řešení těchto problémů bude nezbytné změnit myšlení a nově promyslet tradiční model
městských regionů se zaměřením na dále uvedené:
- vypracovat více holistický a systematičtější přístup k městským oblastem;
- zaměřit se na programování a atraktivitu měst na sociální a ekonomické úrovni
- znovu promyslet územní plánování;
- zavést efektivnější městské energetické systémy.
Ke zhoštění se tohoto úkolu udržitelného rozvoje měst nebudou stačit standardní řešení.
Všechny strany v každém městě musejí sdílet stejný pohled na tuto problematiku, a musejí
mít stejnou vizi o cestě, kterou se města vydají, i stejnou představu o výsledných investicích
z perspektivy celkové ekonomiky. Úspěch těchto programů závisí na společném úsilí na
základě předávání znalostí, nástrojů a metod, které bude program UNEP propagovat, a
k nimž budou přispívat inženýři a projektanti svými zkušenostmi získanými na mezinárodním
trhu.
EFCA a sektor technických poradců podporují program UNEP zejména ve městech, kde
bude snížena spotřeba zdrojů, kde bude odpad pod kontrolou, a kde bude znovu nastartován
regionální ekonomický růst (zaměstnanost, průmyslová a terciární výroba) v duchu vyšší
konkurenceschopnosti a atraktivnosti metropole.
Na závěr, EFCA a sektor inženýrských služeb podporují program UNEP pro města
s efektivním využíváním zdrojů, a budou přispívat spolu se všemi partnery zapojenými do
tohoto programu k vývoji metod a procesů na vytvoření dynamické synergie na podporu
programů a infrastruktur pro systémy měst, která jsou známa jako produktivní ekometropole.
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základě znalostí a zaměstnává více než 5 milionů vysoce kvalifikovaných inženýrů,
expertů a specialistů v oblasti projektování a výstavby v zastavěném prostředí, kde
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