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Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, že Vám můžeme dodat již páté vydání našeho zpravodaje projektu
ReNewTown.
Aktuální číslo přináší klíčová fakta o projektu a jeho současné realizaci. ReNewTown představuje platformu pro diskusi o
problémech regenerace měst a provádí vlastní výzkumy i případové studie. Zaměřuje se na nejzajímavější příklady regenerace
měst v zemích zapojených do práce na projektu: Polsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika a Německo.

R e N e w To w n

Páté vydání přináší tato témata:
PRŮZKUM VE VELKÉM SÍDLIŠTI URSYNÓW
Představujeme první výsledky výzkumů zpracovaných partnerstvím projektu. Výzkumy se týkají velkých sídlišť
postavených v letech 1945 - 1989. Výzkumné prostředí se nacházejí v pětici zemí střední Evropy. Hlavním cílem
studie bylo získat poznatky týkající se kvality života obyvatel a v hlavních problémových lokalitách. V tomto vydání se
zaměřujeme na čtvrť Ursynów, největší panelové sídliště ve Varšavě.

PILOTNÍ AKCE PROJEKTU - SLOVINSKÉ MĚSTO VELENJE
Revitalizace veřejných prostranství ve Velenje je sledována na příkladu bydlení postaveného v roce 1970. Tou
netypickou a důležitou součástí revitalizace je zapojení obyvatel, a to prostřednictvím veřejných konzultací, stejně
jako dobrovolné práce členů místního centra mládeže – tedy náhodně vzniklých týmů pro manuální práci. Město
Velenje se snaží vyvinout model utváření veřejných prostranství na sídlištích tak, že přímo lidé převezmou různé
funkce vhodné pro všechny věkové skupiny.

PROGRAM PODPORY REVITALIZACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ
Česká vláda vkládá nemalé prostředky do revitalizačního programu na sanace velkých panelových sídlišť.
Program je velice populární mezi obcemi. Do současné doby se do programu úspěšně zapojilo 19 měst a obcí v
Ústeckém kraji.

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A. S. SE PŘEDSTAVUJE
Přinášíme profil společnosti vytvořené za účelem podpory a koordinace hospodářského a sociálního rozvoje v
Ústeckém kraji. Článek věnujeme její úloze v projektu ReNewTown.

DATABÁZE PROJEKTU
Tvorba databází dobrých příkladů projektů, iniciativ a expertů v oblasti regenerace urbanizovaných oblastí v
dobách socialistické éry patří ke klíčovým výsledkům projektu.
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VÝZKUMY VE VELKÝCH SÍDLIŠTÍCH
V zimě roku 2011 provedli partneři projektu ReNewTown průzkum v pěti zemích a deseti městech střední Evropy.
Vybrané zkoumané oblasti byly, alespoň částečně, postaveny v letech 1945-1989, a to především pomocí panelové
technologie. Hlavním cílem této studie bylo získat poznatky o kvalitě života obyvatel a hlavních problémech těchto
oblastí. Studie byla provedena ve vybraných čtvrtích měst: Varšava (PL), Krakov (PL), Karlsruhe (DE), Cottbus (DE),
Ústí nad Labem (CZ), Chomutov (CZ), Rimavská Sobota (SK), Hnúšťa (SK), Velenje (Slovinsko), Nova Gorica (SI).

R e N e w To w n

Stanice metra, Ursynów Imielin

Většinu oblastí výzkumu lze charakterizovat nízkou atraktivitou a sociálními
problémy ve srovnání proti městu jako celku. Nicméně ne všechny městské
oblasti výstavby socialistického období se ukázaly být problémové.
Příkladem takové městské části, intenzivně se rozvíjející mezi lety 1970 a
1980, která se i nyní vyznačuje vysokou sociální prestiží je Ursynów, jižní
okraj Varšavy. Ursynów je největším sídlištěm postaveným před rokem
1989, čtvrť z betonu je doposud často nazývána „varšavskou největší
ložnicí“. I přes hanlivou přezdívku byly výsledky průzkumu pro Urynów
příznivé, získal kladné hodnocení. Všichni respondenti dotazníkového
šetření velmi oceňují kvalitu života v Ursynówě.

Čtyři pětiny vzorku považují svou čtvrť za atraktivnější než Varšavu jako celek. Žádný z respondentů se neplánuje
vystěhovat, což je motivováno se zlepšením podmínek bydlení.
Nejdůležitějším problémem je podle názoru
dotázaných nedostatečný počet míst pro parkování
(parkoviště, garáže atd.). Tento problém vyplývá z
nesouladu prostorové struktury sídliště navrženého za
předpokladu mnohem nižší míry motorizace.
V Ursynówě je chudá kulturní nabídka pro starší
obyvatele, jejichž celkový podíl v současné době roste
rychlým tempem. Vysoká prestiž Ursynówa je
zapříčiněna mimo jiné dobrou dostupností především
díky výstavbě metra spojujícího čtvrť s centrem. Metro
také přispívá k rozvoji široké škály služeb v městské
části.
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low number of parking places
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graffiti/vandalism
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neglected public spaces
lack of possibility to sort waste
low quality of public services
crime rate
disturbance of nightly rest
insufficient garbage collection
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Výsledky výzkumu ve Varšavě, Ursynówě
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REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR VE VELENJE
Pilotní akce projektu ReNewTown
Zajímavý
k revitalizaci veřejných prostranství ve Velenje je možné
R e N e w T opopsat
w nanpřístup
příkladu bydlení postaveného v roce 1970. Akce zahrnuje

Společně pro

Velenje

výstavbu dětského hřiště, chodníků a instalaci dosud poněkud netypické
sportovní infrastruktury pro dospělé. Důležitou součástí projektu je
zapojení přímo samotných obyvatel do rozhodování i do manuální práce,
kterou většinou zajišťují pracovní čety sestavené zdejším centem mládeže.
Mladí úderníci si našli pojmenování „Work Class Heroes“ (hrdinové
dělnické třídy) dle písně Johna Lenona.

Anketa mezi obyvateli odhalila, že 71 procent respondentů jsou
ochotno dobrovolně pomáhat při realizaci pilotní akce. Město
Velenje má bohaté dědictví dobrovolné práce v poválečné historii.
Pomoc dobrovolníků při provádění pilotní akce bude pokračovat a
podporovat v této tradici a také předložena Slovinsku a Evropě jako
příklad dobré praxe.

Místo veřejného prostranství před revitalizací
ve Velenje

Dobrovolník pracující na revitalizaci veřejného
prostředí ve Velenje

Město Velenje leží v severovýchodní části Slovinska. Intenzivní
urbanizace Velenje v důsledku těžby uhlí začala v roce 1950. Vzniklo
nejmladší město bývalé Jugoslávie s novými byty pro cca 20.000
obyvatel. Byla to výzva pro plánovače a inženýry! Záměrem bylo
vybudovat "město v parku", aby horníci pracující dlouhé hodiny pod
zemí, si užili denního světla a otevřeného prostoru v zeleni.

Místní koordinátor:
Město Velenje, kontakt: marko.govek@velenje.si
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PROGRAM PODPORY REVITALIZACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ
Docela zajímavý přístup k revitalizaci panelových domů a veřejných
prostranství sídlišť má vláda ČR. Jedna třetina z celkového počtu obyvatel
České republiky totiž žije v panelových domech, zejména v hustě zastavěných
částech města.

R e N e w To w n

Obcím je nabízena "Podpora programu revitalizace sídlišť panelových
domů". Cílem je transformovat veřejné prostory do multifunkčních celků a
zlepšit jejich životní prostředí. Program však zcela vylučuje zlepšení stavu
domů. Regenerační projekty musí řešit komplexně veškeré problémy v
místě. Podmínkou pro realizaci takového projektu je vzít v úvahu podmínky
pro sociální a kulturní rozvoj, podporovat sousedství a volnočasové aktivity a
vytváření pracovních míst. Ve fázi přípravy projektu mají obce povinnost
provést výzkum názorů rezidentů buď prostřednictvím veřejných konzultací,
nebo šetření.
Město Osek – Celkové náklady: 2.5 Mil.
CZK, úpravy zeleně

Finanční příspěvek je určen pro čtvrti s domy postavené panelovou technologií s minimálním počtem 150 bytů.
Obec může získat dotaci za předpokladu, že má schválený plán regenerace. Finanční podpora obvykle dosahuje
70 % rozpočtovaných nákladů. V roce 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR obdrželo žádosti o dotaci na více
než 284 mil. korun. Tento program je mezi obcemi velmi populární a je o něj velký zájem. Jen v Ústeckém kraji
již podpořil 19 měst, aby do budoucna došlo ke zlepšení životních podmínek lidí.

Město Žatec – Celkové náklay: 11 Mil. CZK
včetně infrastruktury, zeleně, parků, dětských
hřišť, osvětlení, chodníků a výsadby stromů.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

A. S. – ČESKÁ REPUBLIKA
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje je organizací
pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje
tohoto území. Je vytvořena na stejném základě jako rozvojové
agentury úspěšně působící v členských státech EU. Cíle,
struktura a rozsah činností agentury jsou zaměřeny na
regionální podmínky rozvoje a životní prostředí. RRA ÚK je také
zkušeným partnerem na poli mezinárodních projektů.
Agentura byla založena jako akciová společnost vlastněná obcemi, veřejnoprávními korporacemi i podnikatelským
sektorem v roce 1994. Po vzniku Ústeckého kraje (2001) vlastnická struktura agentury byla obohacena o jeho účast, a
dále o obce, obchodní komory, zemědělské komory, odborové organizace a vysoké školy.
Agentura je hostitelskou organizací regionálního Enterprise Europe Network (EEN), která je součástí mezinárodní
sítě Evropské komise. Je také členem Evropské asociace regionálních agentur (EURADA) a České asociace
regionálních rozvojových agentur (ČARA).
V průběhu realizace projektu ReNewTown RRA ÚK spolupracuje s partnery na regionálních výzkumech a jejich
metodologiích, na vypracování analýz a pořádání konferencí, workshopů a na zahraničních studijních cestách. Přínos
agentury pro projekt představuje především zastoupením českých zkušeností se socialistickým dědictvím.

CORE PROJECT TEAM
Kontakt:
krejsova@rra.cz
více informací:
www.rra.cz

Dana Krejsová
projektová manažerka

Alena Kněžková
finanční manažerka
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Libor Kudrna
odborný asistent
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DATABÁZE PROJEKTU
Jedním z hlavních výsledků projektu ReNewTown je vývoj databází obsahujících dobré
postupy, iniciativy a odborníci v oblasti regenerace městských oblastech postavených za socialismu.
Tyto databáze jsou stále v přípravě a nové případy budou přidány brzy, nicméně již nyní obsahují mnoho hodnotných
informací. I vy můžete navrhnout dobrou praxi, kterou považujete vhodné zahrnout do databáze. V tomto případě
prosím kontaktujte: decmagda@gmail.com.

Good
practices Initiatives
DATABASE

DATABASE

Experts
DATABASE

Projekt ve zkratce
„Projekt ReNewTown – nové postsocialistické město - konkurenceschopné a atraktivní" je financován v
rámci Programu Central Europe a je realizován v období od 1. dubna 2011 do 31. března 2014.
Partnerství projektu ReNewTown tvoří osm veřejných institucí z České republiky, Německa, Polska,
Slovenska a Slovinska. Výsledkem budou čtyři pilotní akce prováděných v těchto lokalitách: Nowa Huta v
Krakově, Jižní Město v Praze, Velenje (Slovinsko) a Hnúšťa (Slovensko).
Vedoucí partner: Polská akademie věd, Ústav geografie a územního plánování Stanislava Leszczyckého
Celkový rozpočet:
EUR 1.514.061,60
Spolufinancování z ERDF: EUR 1.271.020,36

Kontakt

Ko o rd i n áto r ka p ro j e k t u : M a gd a l e n a Wato rs ka - D e c , te l . + 4 8 2 2 6 9 7 8 9 9 2 , e m a i l :
decmagda@twarda.pan.pl.
Partner projektu v Ústeckém kraji: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Koordinátorka projektu: Dana Krejsová, tel. +420475200016, email.: krejsova@rra.cz
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