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NOVÉ CENTRUM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ V PRAZE 11

Toto číslo obsahuje:

DOBRÁ PRAXE - REVITALIZACE VNITROBLOKŮ V PRAZE 11

Nedávno byla dokončena pilotní akce projektu ReNewTown, která se zaměřuje na poskytování cenných informací pro místní 
podnikatele a pro jejich aktivity. 

Vnitrobloky a jiná veřejná prostranství představujeme jeden z příkladů, kde revitalizace byla již naléhavě potřebná. Městská 
část Praha 11, jedna z padesáti sedmi čtvrtí hlavního města s téměř 80 tisíci obyvateli se rozhodla měnit svůj vzhled.

Vážení čtenáři, 
Vážení čtenáři, předkládáme Vám deváté vydání zpravodaje projektu ReNewTown. Toto číslo uvádí klíčová fakta o projektu a 
jeho aktuálním vývoji. Pokud se Vám tento zpravodaj dostává do rukou poprvé, pak jistě nevíte, že tento projekt vytváří 
platformu k diskusi o urbánních problémech. Vytváří vlastní výzkumy i případové studie. Nejvíce se zaměřuje na zajímavé 
příklady regenerace měst postižených socialistickou výstavbou, a to v Polsku, Slovinsku, Slovensku, České republice a v 
Německu.

V rámci projektu vznikly tři databáze: 1) dobré praxe, 2) iniciativ a 3) odborníků v oblasti regenerace městských částí
vystavěných během socialistické éry.

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/

OPRAVDU NELZE NIC DĚLAT S MODERNISTICKÝMI DESIGNY?
Pastelové barvy, tvary jako z kaleidoskopu a detaily ukryté pod tlustou vrstvou izolace - to jsou nejčastější chyby současné 
modernizace bytových domů z období socialismu. Polské sdružení TUMW představuje varianty, kdy nemusí docházet vždy k 
drahým řešením, aby se výrazně zlepšil vzhled budov. 

DATABÁZE PROJEKTU RENEWTOWN A SHRNUTÍ
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Institut geografie a územního plánování při Polské akademii věd, lead partner projektu ReNewTown, představil 
Příručku modelů, stěžejní výstup projektu v Prószkówě na 8. Národní konferenci o kontextu modelů a strategií změn. 
ve čtvrtích a post-socialistických městech v Polsku a střední Evropě.

SEMINÁŘ VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ PŘEDSTAVIL PŘÍRUČKU MODELŮ, VÝSTUP PROJEKTU

CHYSTÁ SE ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU RENEWTOWN
Závěrečná konference k projektu ReNewTown se bude konat ve Slovinsku na Univerzitě v Lublani, Ekonomické fakultě 10. až 
14.  února 2014
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V rámci pilotní akce projektu ReNewTown 
vybudovala Městská část Praha 11 nové 
poradenské centrum pro malé a střední 
podnikatele. Tento kontaktní bod, který se nachází 
na území Prahy 11, má za cíl poskytovat hodnotné 
informace místní podnikatelské sféře a 
podporovat tak její aktivity.  

Tento katalog zajišťuje registrovaným podnikatelům určitou 
propagaci v rámci místní komunity a také rezidentům 
pomáhá nalézt požadované služby nebo podnik.
Podnikatelé si taktéž mohou vyžádat kontakty na odborníky 
v dané oblasti, pokud by měli nějaké problémy nebo adresné 
dotazy. Také mohou využít jiných služeb centra, jako je 
připojení k internetu či Czech Point.
Centrum je otevřeno třikrát týdně: v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 15,30 hodin a ve středu od 8 do 17,30 hodin. 
Můžete ho nalézt na adrese: Opatovská 964/18, Praha 4 149 
41, v budově Finančního úřadu.
Poskytovanými službami a umístěním v samém srdci 
městské části snad bude splněn cíl podpory místních 
podnikatelů a usnadnění jejich kontaktů s místní komunitou.

Centrum je provozováno speciálně proškoleným 
personálem, který nabízí poradenství pro nové 
podnikatele zahrnující všechny administrativní 
kroky, kterými musí všichni začínající podnikatelé 
projít, a také praktické rady. Jsou zde také nabízeny 
prostory, ve kterých by mohl nový podnikatel své 
podnikání zahájit.  Navíc jsou podnikatelé působící 
n a  ú ze m í  m ě st s ké  čá st i  p o d p o ro vá n i  
prostřednictvím on-line katalogu podnikatelů, do 
kterého se mohou všichni podnikatelé zdarma 
zaregistrovat. 
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Praha 11, jedna z 57 pražských čtvrtí situovaná 
jižně od centra města, má zhruba 80 000 obyvatel. 
Většina z nich žije ve věžákových panelových 
domech vybudovaných v 70. a 80. letech 20. 
století.   
Je zřejmé, že tento bytový fond je zastaralý a v 
současnosti je předmětem renovace a revitalizace, 
aby se jeho obyvatelům zlepšily životní podmínky, 
ať už v oblasti životního prostředí, ekonomické a 
také z estetického pohledu.

REVITALIZACE VNITROBLOKŮ V PRAZE 11

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/

Vnitrobloky a ostatní veřejné prostory představují 
jeden z příkladů, kde jsou iniciativy revitalizace 
velmi potřebné. Městská část Praha 11 se rozhodla 
vytvořit iniciativy pro změnu jejich vzhledu. 
Revitalizace těchto oblastí, jejichž součástí je 
spousta betonových prvků – zastaralá hřiště a jiná 
zařízení, která již dlouho nejsou používaná, byla 
zahájena prostřednictvím tzv. komunitního 
přístupu. Jinými slovy, jsou to právě rezidenti, kteří 
rozhodují skrze své zástupce a na základě svých 
potřeb o budoucím vzhledu těchto prostor. 
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vnitroblok před revitalizací
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Městská část organizuje setkávání se zástupci 
bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, 
kteří identifikovali potřeby a vyjádřili požadované 
výsledky revitalizačního procesu. Na základě toho 
byly vypracovány studie a projektové dokumentace 
a před jejich implementací byly postoupeny 
připomínkám rezidentů. Obyvatelé se rozhodli pro 
renovovanou oblast pro odpočinek s více zeleně, 
nově vysázenými stromy a pro záhony květin 
nahrazující zastaralé makadamové a betonové prvky 
a také pro nová hřiště a sportovní zařízení pro děti. 

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/

Tento přístup zajišťuje, že obyvatelé nebudou pouze 
spokojeni s výsledkem revitalizace, ale budou se cítit 
potřební a zahrnuti do rozhodovacího procesu o 
místě, ve kterém žijí. Navíc poté, co se vytvořil kontakt 
mezi rezidenty a Městskou částí, byl dále udržován pro 
získání zpětné vazby, možnosti budoucí spolupráce a 
také jako příklad dobré praxe pro projekty podobného 
zaměření. 
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OPRAVDU NELZE NIC DĚLAT S MODERNISTICKÝMI DESIGNY? 

Téměř dvě třetiny z 300 milionů obyvatel střední a 
východní Evropy žijí v urbanistických sídlištích, která byla 
vybudována během socialistické éry buď jako celek, 
nebo části (ve formě rychle rostoucích částí). Pouze malé 
menšině se podařilo přežít přechod z plánovaného 
hospodářství na tržní ekonomiku bez větší újmy a 
prosperují dodnes. Zbylá většina zástaveb se potýká s 
množstvím ekonomických a sociálních problémů. 

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/

Jedním z hlavních problémů tohoto typu městských oblastí evropských měst je neatraktivní a monotónní 
architektura. Nízká estetická hodnota budov je často ještě snížena levnou a bezohlednou tepelnou modernizací. 
Panelové domy jsou pokryty rušivou a nahodilou změtí barev. Pastelové barvy, tvary jako v kaleidoskopu a detaily 
schované pod silnou vrstvou zateplení – toto jsou nejčastější chyby dnešní modernizace panelových domů 
datovaných do socialistické periody. 
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zdroj:  www.tumw.pl zdroj: www.tumw.pl
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ŠEDÉ A NEATRAKTIVNÍ BUDOVY ZE SOCIALISTICKÉ ÉRY - VYPADAJÍ TAK DOBŘE
JAKO MODERNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA? 

Společnost pro zkrášlování města Wrocław (TUMW) 
vytváří seznam nejlepší praxe modernizací, který by 
měl být inspirací pro všechny osoby odpovědné za 
estetickou úroveň renovovaných panelových domů. 
Návrhy ukazují, že renovace nemusí být nákladná a 
že není potřeba rozsáhle rekonstruovat budovy, aby 
se významně zlepšil jejich vzhled. Není třeba se 
stydět za budovy postavené během socialismu, 
jelikož mnoho z nich má zajímavou architekturu, 
která prostě potřebuje zvýraznit.

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/
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V Polsku není kvůli značné mezeře na trhu s 
bydlením demolice nevzhledných budov přijatelná. 
Je třeba také poznamenat, že město nemůže dovolit 
rozsáhlou a dlouhotrvající revitalizaci těchto 
zařízení. 

je třeba 
dbát na to, aby byla zajištěna vyšší estetická úroveň 
renovací fasád financovaných bytovými družstvy 
než doposud. 
Všechny vizualizace jsou dostupné na webových 
stránkách TUMW – www.tumw.pl

Vzhledem k tomu, že není možné nahradit 
staré budovy novými, lépe vypadajícími, 

Všechny vizualizace jsou dostupné na webových 
stránkách TUMW – www.tumw.pl visualizace, www.tumw.pl
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PŘÍSPĚVEK O PŘÍRUČCE MODELŮ PROJEKTU RENEWTOWN ZAZNĚL NA NÁRODNÍ 
VĚDECKÉ KONFERENCI V POLSKU

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/

Newsletter No. 9

8

Institut geografie a územního plánování při Polské akademii 
věd, lead partner projektu ReNewTown, zastoupen profesorem 
Grzegorzem Węcławowiczem, PhD. a Magdalenou Wątorska-
Dec, představili jeden z hlavních výstupů projektu – Příručku 
modelů (Handbook of Models) – na 8. Národní vědecké 
konferenci měst 21. století v městě Prószków nedaleko Opole. 
Příručka modelů „Post-socialistické město: vzor pro městskou 
revitalizaci 21. století“ byla představena na plenárním zasedání 
konference o kontextu modelů a strategií změn ve čtvrtích a 
post-socialistických městech v Polsku a střední Evropě. 

To bylo úvodem tematického zasedání „Transformace post-
socialistických měst v národních revitalizačních programech a 
projektu ReNewTown“ uvedeným profesorem Grzegorzem 
Węcławowiczem, PhD. Během zasedání bylo promítnuto video 
podporující čtyři pilotní investice realizované v rámci projektu v 
Polsku, Slovinsku, Slovenské a České republice. Navíc také proběhla 
prezentace ArtZony ve městě Nowa Huta jakožto modelu 
revitalizace čtvrtě Nowa Huta v Krakově prostřednictvím kulturních 
aktivit a vzdělávacích aktivit v oblasti ŽP, která se stala důležitým 
bodem pro výměnu zkušeností ohledně revitalizace městských 
oblastí ve 21. století. Konference také zahrnovala závěrečnou 
schůzi, na které účastníci představili 3 pilotní investice projektu 
ReNewTown:                          ArtZona ve městě Nowa Huta, renovace veřejného prostranství ve Velenje a Muzeum socialistických 
kuriozit ve městě Hnúšťa. Tyto investice jsou zároveň popsány detailně v Příručce modelů, kde je představeno 
všech 12 investic. Konference byla organizována Institutem geografie a územního plánování, Odborem ekonomie, 
Univerzitou v Opole ve dnech 19.-21. května 2013. Zúčastnili se jí územní plánovači, geografové, městští 
plánovači, ekonomové, sociologové, zástupci měst, kulturních center, nezávislí poradci a studenti vědeckých a 
akademických center z polských měst Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Opole, Krakow, Lublin, Łódź a Warsaw. 
Prezentace Příručky modelů během plenárního a tematického zasedání na národní vědecké konferenci měst 21. 
století v městě Prószków nedaleko Opole je jedním z šesti seminářů výměny zkušeností a poznatků, které jsou 
realizovány jako součást projektu ReNewTown. 
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Závěrečná konference projektu ReNewTown se bude konat na Lublaňské univerzitě, Fakultě ekonomické ve 
Slovinsku ve dnech 10.-14. února 2014.  Oficiální výzva o dokumenty bude rozeslána e-mailem.

Konference bude zaměřena na širokou škálu témat souvisejících s revitalizací městských sídlišť, která byla 
vybudována během socialistické éry. 
Základním zaměřením konference jsou následující problémy:

· Co dělat s post-socialistickým městem?
· Jak snížit rozdíly a zlepšit kvalitu post-socialistických městských prostředí?
· Jaký typ revitalizačních projektů a iniciativ se ukázal jako úspěšný a za jakých podmínek?

Slovinsko je známé svou krásou a různorodostí – od úžasných Julských Alp, nádherných kopcovitých vinařských 
oblastí, krasových přírodních památek zapsaných na seznam dědictví UNESCO a klidných Panonských nížin, až po 
krásné pobřeží Jadranu. Okouzlující hlavní město Ljubljana se nachází v samém srdci země ani ne 150 km od výše 
zmíněných oblastí. 

Srdečně Vás zveme nejenom k přispění do vědecké a profesionální výměny poznatků během konference, ale také ke 
strávení volného času a objevování toho, co Ljubljana a Slovinsko mohou nabídnout.   

NEW POST-SOCIALIST CITY:
COMPETITIVE AND ATTRACTIVE

ReNewTownReNewTown



Locations of good practices and initiatives included in RNT databases
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Project Coordinator: Magdalena Wątorska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl, 

Project website: http://www.renewtown.eu/ 

This project is implemented through 
the CENTRAL EUROPE Programme 
co-financed by the ERDF. 
http://www.central2013.eu/
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Projekt RenewTown 'Nové post-socialistické město: 
Konkurenceschopné a atraktivní' je financován v 
rámci programu Central Europe a je realizován od 1. 
dubna 2011 do 31. března 2014.

Základní myšlenkou projektu ReNeWtown je využít 
zkušeností a znalostí souvisejících současných a 
minulých iniciativ z posledních dvaceti let a na 
základě toho rozvíjet znalosti a nástroje podporující 
revitalizaci post-socialistických městských oblastí v 
městech střední Evropy. Jedním z klíčových výsledků 
projektu (v souladu se základní myšlenkou) je rozvoj 
3 databází: dobré praxe, iniciativ a odborníků v 
oblasti regenerace městských oblastí vybudovaných 
během socialistické éry. Databáze dobré praxe a 
iniciativ zahrnují 132 příkladů z 13 zemí a 69 měst 
střední Evropy.

DATABÁZE PROJEKTU

SHRNUTÍ PROJEKTU

Partnerství projektu ReNewTown je složeno z osmi veřejných institucí z České republiky, Německa, Slovenské 
republiky, Polska a Slovinska. Výsledkem budou čtyři pilotní akce implementované ve čtvrtích Nowa Huta v Krakově, 
Jižní Město v Praze a ve městech Velenje a Hnúšťa. Lead partnerem je Polská akademie věd, Institut geografie a 
územního plánování Stanisława Leszczyckiho.
Celkový rozpočet: 1 514 061,60 EUR
Spolufinancováno z ERDF: 1 271 020,36 EUR

KONTAKT
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