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Vážení čtenáři, jsme velmi potěšeni, že Vám můžeme předložit již čtvrté vydání Newsletteru ReNewTown.
Číslo obsahuje klíčová fakta o projektu a pokroku aktivit. Pokud se Vám do rukou dostává poprvé, připomínáme, že projekt
ReNewTown je platformou pro diskusi o regeneraci měst s problémy zaštiťující se poznatky z vlastních výzkumů a
případových studií. Zaměřuje se na nejzajímavější příklady regenerace měst v pěti zemích střední Evropy (Polsko,
Slovinsko, Slovensko, Česká republika a Německo). Proto i tento projekt představuje význam polské nezávislé iniciativy,
která si vytkla cíl: "porazit ošklivost post-komunistických veřejných prostranství”.
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Čtvrté vydání obsahuje:
PROJEKTOVÉ PARTNERSTVÍ SE SETKALO V KARLSRUHE
Setkání v Karlsruhe se konalo s heslem: Urbánní regenerace prostřednictvím spolupráce. Seminář se věnoval
způsobům, výhodám a mezím spoluúčasti občanů na projektech regenerace měst. Na semináři odborníci
presentovali výsledky již realizovaných projektů s vysokou mírou zapojení občanů regeneračních procesech
měst.

PILOTNÍ AKCE PROJEKTU - MUZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIOZIT
Muzeum socialistických kuriozit ve Hnúšti (SK) vzešlo z iniciativy Rozvojové agentury regionu Gemer a je jednou
ze čtyř realizovaných pilotních akcí projektu ReNewTown. I takto se snažíme se najít model nových
funkcí veřejných budov postavených v éře socialismu, jakož i zvýšení kulturní a sociální nabídky v oblastech se
socialistickou zátěží.

RENEWTOWN NÁSLEDUJE HNUTÍ A INICIATIVY
Představujeme neformální polské sdružení „Hnutí mas“, tedy nezávislou iniciativu s cílem porazit ošklivost
post-socialistických veřejných prostranstvích v Polsku, v sídlištích sklíčených kýčovitě pestrými výškovými
budovami.

ÚSTAV PRO HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (ITAS)
Představujeme profil a roli ústavu v projektu ReNewTown. .

PROJEKTOVÉ DATABÁZE - PROJEKT VE ZKRATCE
Tvorba databází dobrých příkladů projektů, iniciativ a expertů v oblasti regenerace urbanizovaných oblastí v
dobách socialistické éry patří ke klíčovým výsledkům projektu. Ve zkratce také představujeme také plán
projektu, partnerství, rozpočet a kontaktní informace.
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SETKÁNÍ PARTNERŮ PROJEKTU V KARLSRUHE
1. - 2. února 2012
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Technická schůzka v Karlsruhe se uskutečnila pod heslem „Regenerace
měst prostřednictvím spolupráce“ – kdy vzájemná provázanost je
velmi důležitá zejména v kontextu rozhodování o regeneraci měst.

Technický meeting

1. den zasedání zahájili svými příspěvky odborníků na regeneraci měst, kteří přednesli své zkušenosti a postřehy.
Počínaje akademickým přístupem k regeneraci měst s uskromněním jejich rozpínavosti pak byli účastníci
zasvěceni do způsobů, výhod a mezemi účasti občanů na rozhodování. Prezentace již realizovaných projektů v
Berlíně, kde zapojení mnoha zúčastněných stran výrazně přispělo k řešením zvyšujícím kvalitu života, všechny
přesvědčila. Své odborné přednášky připravila profesorka Sigrun Kabisch (Helmholtz Centre for Environmental
Research – UFZ Leipzig), dr. Matthias Bernt (Leibnitz Institute for Regional Development and Structural Plannig
(IRS), Erkner) a paní Cornelie Cremer (UrbanPlan GmbH, Berlin). Znalosti expertů byly okamžitě využity v
odpoledních diskusních panelech. Zde byly projednávány pilotní akce z pohledu různých aktérů.
Druhý den projektového setkání byl věnován studijní
návštěvě. V rámci projektu MiKa, tedy projektu se
zapojením veřejnosti byl řešen bývalý vojenský objekt na
byty uzpůsobené pro komunitní život a splňující kritéria
udržitelného způsobu života. Během exkurse měli
účastníci konference příležitost nahlédnout do
projektových vizí a poučit se zkušenostmi z otevřeného
přístupu různým aktérům v procesu tvorby veřejných
politik.
Více informací na www.renewtown.eu
Tým projektu ReNewTown v Karlsruhe
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MUZEUM SOCIALISTICKÝCH KURIZIT V HNÚŠTI
Představujeme pilotní akci projektu

Hlavním
pilotní akce projektu je vytvoření stálé expozice o běžném
R eMuzeum
N e w T oživotě
wlidícílem
nv Hnúšti
a okolí za dob socialistické éry. Realizace neotřelého

socialistických
kuriozit

projektu přímo koresponduje s hlavním cílem projektu, kterým je určení
idejí pro nové a moderní funkce veřejných budov postavených v době
před revolucí 1989.

Znovuobjevení
V období reálného socialismu patřilo město Hnúšťa k nejvíce
prosperujícím v průmyslovém regionu. V současné době město
zažívá úpadek. A proto zde lze nyní nalézt mnoho starých a
opuštěných socialistických staveb. Socialistická architektura je
považována za kulturní dědictví města a prostřednictvím této
pilotní akce bude alespoň část zachována pro budoucí generace v
původní podobě.
Pohled na město Hnúšťa

Příklad muzejních exponátů

Místní koordinátor:
Rozvojová agentura regionu Gemer
monika.vaskovicova@rozvojgemera.com
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Budova, kam bude muzeum situováno, byla postavena
dobrovolnou prací občanů města Hnúšťa v roce 1985 v rámci tzv.
Akce Z. Zejména proto má budova mimořádnou památkovou
hodnotu. Původně budova měla sloužit jako obchod s potravinami
pro obyvatele hnúšťského předměstí, kteří tak byli zbaveni
nutnosti cestovat do centra. Doposud nebyl zájem o využití
budovy, a proto její stav postupně chátral. Nyní se budově blýská
na lepší časy.
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RENEWTOWN NÁSLEDUJE INICIATIVY
Porazit ošklivost post-komunistických veřejných prostor
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Jedním ze základních problémů velkých sídlišť socialistického období je jejich šeď, monotónnost a
architektonická monumentalita.
V současné době stále více a více velkých
obytných domů postavených v socialistickém
období jsou předmětem rekonstrukcí a
revitalizací. Stavebníky jsou většinou bytová
družstva, která usilují o tepelnou izolaci a
obnovu fasády budov. Důmyslná, lepší i horší
řešení vzhledu můžeme posoudit na
fotografiích polských měst.
Špatný příklad řešení fasády
© pospoliteruszenie.com

Dobrý příklad renovované fasády
© Kolektyf.com

Bohužel i zde opravy probíhají často bez promyšlené strategie za použití
nevhodných barev a obrazců, což přináší do polských měst nevyvážený
estetický dojem. Na problém chce upozornit sdružení "Masové hnutí"
(Pospolite Ruszenie), jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o tomto
problému a dbát na uspořádanost řešení mnoha stavebních a estetických
úprav, aby bylo možné přistupovat ke změnám městské krajiny koncepčně.
"Pospolite Ruszenie" je občanská
iniciativa, která byla vytvořena v roce
2011 dvěma mladými polskými
umělci L.U.C a Sokolem. Jejich cílem
je "porazit ošklivost postkomunistických veřejných prostor v
Polsku. Svůj manifest brojit proti
infekci nevkusu pestrého chaosu, do
nějž se zahaluje post-sovětská šeď,
mladí umělci také uvádějí na
Příklad nevhodného estetického řešení fasády www.pospoliteruszenie.com
© pospoliteruszenie.com
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Dobrý příklad renovace fasády
© Mieczysław Michalak
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ÚSTAV PRO HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ
A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY (ITAS)
Ústav pro hodnocení technologií a
systémové analýzy byl založen v roce
1 9 9 5 j a ko v ýz ku m n é st ře d i s ko
Technologického institutu Karlsruhe
(KIT), který je jedním z největších
výzkumných a školicích pracovišť na
světě.
Jeho kořeny sahají až do roku 1950. ITAS je největší interdisciplinární vědecká instituce v Německu
zabývajících se hodnocením nových technologií a systémovými analýzami v teorii a praxi. V posledních
desetiletích ústav rozšířil své portfolio a nyní poskytuje také rozvojové a inovační studie, výzkumy
udržitelnosti a hodnocení životního cyklu. Dnes tu pracuje více než 90 vědeckých pracovníků. Přibližně
polovina z nich mají vzdělání v přírodních vědách a stavebnictví, ostatní zastupují humanitní a sociální
obory. Tři hlavní činnosti ústavu jsou: interdisciplinární výzkum, vědecko-politické poradenství a
univerzitní výuka.
V rámci partnerství projektu ReNewTown ITAS působí jako zdroj zkušeností z jeho multidisciplinárních
aktivit a odborných znalostí v oblasti projektování, implementace inovací opírajících se o dlouholeté
zkušenosti v národních a evropských rozvojových projektech. Tým ITAS pro projekt ReNewTown je složený
z vedoucí projektu Dr. Krassimiry Paskalevy-Shapira a vědeckými pracovníky Dr. Iana Coopera a paní
Christiny Götz. Tým ITAS je zainteresovaný na oživení socialistického dědictví ohraničujícího městské
obvody a sousedství. To vyžaduje přehodnocení post-socialistického dědictví holistickým způsobem- tj.
spojení hmotného a nehmotného bohatství s výhledem do budoucnosti pro nové vize transformujících se
měst.
Více informací:
http://www.itas.kit.edu

Kontakt na lokálního koordinátora:
krassimira.paskaleva@kit.edu
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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
Koordinátorka projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel. +48226978992, email: 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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