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1. Úvod

Tato publikace prezentuje výsledky výzkumné sondy mínìní odborníkù, 
podnikatelù a veøejnosti, které byly získány v rámci projektu ReNewTown v 
Chomutovì a Neštìmicích, mìstské èásti Ústí nad Labem na podzim roku 
2011. Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného života v místech 
støední Evropy, která byla vybudována v letech 1945 – 1989. 

Masivní výstavba po druhé svìtové válce byla nespornì velkým zásahem 
do podoby mìst a obcí. Nerespektovala historicky se vyvíjející funkèní 
uspoøádání. Jednou z nejvážnìjších pøekážek rozvoje zemí bývalého 
východního bloku jsou èasto oznaèovány velké rozdíly mezi èástmi mìst 
vystavených po II. svìtové válce až do roku 1989 a jeho staršími èástmi. 
Projekt se ujal hledání øešení, jak zlepšit podmínky života a zvýšit atraktivitu 
bydlení v oblastech vytvoøených na základì pøedstav o zpùsobu bydlení v 
reálném socializmu. Projekt ReNewTown pøedpokládá, že souèasné 
problémy novodobých mìstských ètvrtí jsou øešitelné a socialistickou 
zástavbu je možné pøetransformovat na plnohodnotný zpùsob bydlení dle 
souèasných mìøítek.

Skuteènost, že socialistický odkaz zcela neodpovídá souèasným 
požadavkùm, nás nutí uvìdomit si, že souèasná mìsta obklopená sídlišti 
mají nebo mohou mít problém. Pøesto jsou sídlištì urbanistickým dìdictvím 
èeských mìst. Je nutné pracovat s nimi jako s danou realitou, které je 
zapotøebí dát nové ideje a smysl pro bydlení ve svobodném svìtì, kde lidé 
mají rùzná oèekávání a potøeby ale i rozdílný sociální statut. 

Projektový tým složený z pìti zemí se pouští do prùzkumù, shromažïuje 
databázi pøíkladù dobré praxe, iniciativ, ale i expertù, aby usnadnil cestu k 
vytèenému mottu:

Nové post-socialistické mìsto – konkurenceschopné a atraktivní.
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2. Dùvod bádání v Chomutovì a Neštìmicích

Hlavním cílem je doplnìní znalostí o vybraných aspektech kvality života a 
dosud pøijatých opatøeních v postsocialistických mìstech. Pro výzkumy v 
Èeské republice byly vybrány dva urbánní celky v Ústeckém kraji - 
Chomutov a Neštìmice - charakteristické intenzivní výstavbou v období 
socialismu, která pøetrvala do souèasnosti a významným zpùsobem stále 
ovlivòuje vzhled a image tìchto celkù.

Tehdejší koncept moderního bydlení byl technicky a funkènì zpracován 
takovým zpùsobem, aby maximálnì vyhovìl požadavkùm na rychlost 
výstavby a vyøešil i požadavky na základní standard kvality bydlení. 
Univerzální byty, domy a prostranství však pøinesly mnohé sociální 
problémy. Do sídliš� bez osobité identity se nastìhovali osobití lidé, nikoliv 
univerzální uživatelé. „Paneláky“ se vnucenì pod nátlakem jen obtížnì 
stávaly souèástí identity svých obyvatel. 

Panelová sídlištì nedokážou udržet úroveò pøijatelné sociální prestiže v 
konkurenci s novými zpùsoby bydlení. Nìkterá sídlištì koncentrují další 
problémy, což se nepøíznivì odráží ve vnímání lidí. Rizika souèasnosti na 
obyvatele nových ètvrtí mìst pùsobí rùznými formami - obecná nekvalita 
veøejných prostor, úbytek služeb, ohrožení sociální exkluzí, celková 
devalvace a deprivace, stigmatizace obyvatel atp. Proto si pokládáme 
otázku, jak dùsledky deformovaného vývoje kompenzovat, a hlavnì jak 
smýt stigma socializmu, které je asi tou nejvìtší bariérou v jejich rozvoji. 

Ve své studii se projekt snažil získat informace týkající se: 

Spokojenosti s bydlením.
Hodnocení životních podmínek v jejich sousedství ve srovnání s 
celým mìstem.
Jaké jsou v souèasné dobì nejdùležitìjší problémy
Jaká je dostupnost služeb v bezprostøední blízkosti.
Jak obyvatelé využívají veøejné prostory ve svém okolí.
Proè si obyvatelé vybrali aktuální místo pobytu a zda mají v plánu 
tady zùstat.

¤

¤

¤

¤

¤

¤
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3. Metodologie výzkumu

Pøed samotným sbìrem dat byly konstruovány vzorky tøí cílových skupin. 
Jelikož pøedmìtem zájmu byl Chomutov a ústecké Neštìmice, byla za 
stìžejní vzorek zvolena skupina místních obyvatel. Vzorek byl vytvoøen 
podle pravidel kvótního výbìru, kdy za kvótami byly podíly urèitých 
vìkových skupin na celé populaci Ústeckého kraje. Standardizované 
rozhovory byly i pøes neochotu obyvatel uskuteènìny s celkem 182 
respondenty. Práce s veøejností vyžádala øádné proškolení tazatelù z øad 
studentù, kterých bylo 65. 

Další cílovou skupinou, jejíž vhled byl pøedmìtem zájmu, byli místní 
podnikatelé. Byli osloveni cílenì ty osoby, které v lokalitì podnikají. 

Významnou vypovídací hodnotu zkoumání pøinesly expertní úsudky tøetí 
cílové skupiny. Za oblast Neštìmic i za Chomutov bylo osloveno vždy šest 
expertù ve složení místních politikù (souèasných i minulých), pøedstavitelé 
bytových družstev, urbanisté a regionalisté, pøedstavitel neziskové 
organizace a novináø.
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4. Neštìmice - charakteristika

Mìstská èást Neštìmice je jednou ze ètyø územnì samosprávných 
mìstských obvodù Ústí nad Labem. Mìstský obvod Neštìmice je podle 
rozlohy tøetí v poøadí, ale paradoxnì druhým populaènì nejvìtším. Žije 
zde necelých 25 tisíc obyvatel, což pøedstavuje 26 % z celého mìsta Ústí 
nad Labem. K mìstu Ústí nad Labem bylo mìsto Neštìmice spoleènì s 
pøidruženými èástmi pøipojeno v roce 1986. V 80. letech se v Neštìmicích 
a Mojžíøi rozrostla sídlištì s novou obèanskou vybaveností a školami v 
duchu socialistické výstavby. Odlišným vývojem prošla obec Krásné 
Bøezno, která se v dùsledku rozvoje potravináøského prùmyslu a labského 
pøístavu zaèala prudce rozšiøovat již ve druhé polovinì 19. století. Mìstský 
obvod Neštìmice vykazuje v porovnání s ostatními mìstskými èástmi 
mladší vìkovou strukturu s vyšším zastoupením pøedproduktivní a 
produktivní èásti populace. Naopak nepøíznivým jevem je ve srovnání s 
úrovní celého mìsta nižší vzdìlanostní struktura obyvatelstva.
Za posledních dvacet let se kompletnì pøestrukturovaly ekonomické 
aktivity. Lze konstatovat, že døíve dominantní role tradièních podnikù je v 
souèasnosti citelnì oslabena a v ekonomické struktuøe se zvyšuje 
zamìstnanost ve službách. Z historické tradice zùstal èinný logistický 
areál, pivovar Zlatopramen a metalurgický prùmysl, který udrželi 
zahranièní investoøi. Urbanistický rozvoj Ústí nad Labem se od konce 60. 
let zamìøoval na výstavbu satelitních sídliš�. Souèasná podoba Neštìmic 
je dùsledkem fragmentované sídlištní výstavby, která pohltila tøi rùzné 
obce. Socialistická výstavba upøednostòovala úèelovost pøed tradièním 
vývojem a nerespektovala tradièní architektonické podmínky. Proto 
vznikla monofunkèní sídlištì oddìlená od sekundárních a terciérních sfér. 
Kompaktní a zároveò koncentrovaná výstavba se projevila ve vìtší 
hustotì obyvatel. Velká èást bytového fondu i veøejných prostranství a 
mobiliáøe pomìrnì rychle zastarala nebo byla zdevastována a vyžaduje

množství oprav a rekonstrukcí. Na souèasné projevy sociálnì 
patologických jevù má vliv i anonymní prostøedí sídliš�. 

V zájmu udržení sociální soudržnosti s ostatními èástmi mìsta je nutné 
dbát zvýšení kvality bytù, mìstského prostøedí a zachování dobré 
dopravní obslužnosti, jakož i dbát prevence sociálnì patologických jevù, 
což by mohlo vést odlivu støedních vrstev do jiných èástí mìsta.
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5. Chomutov - charakteristika

Souèasné statutární mìsto Chomutov je pøíkladem nového pováleèného mìsta, který je charakterem urbánního rozvoje podobný mìstské èásti 
Neštìmice. Chomutov spoleènì s mìstem Jirkov vytváøí soumìstí èítající kolem 70 tisíc obyvatel. K prudkému nárùstu obyvatel došlo po II. svìtové 
válce. Z necelých 30 tisíc obyvatel má dnes již stabilní obyvatelstvo v poètu kolem 50 tisíc.
Po celá desetiletí se Chomutov vyvíjel v ekonomické oblasti jako mìsto tìžkého prùmyslu, energetiky, hutnictví, metalurgie a tìžby hnìdého uhlí. V 
zájmu zajištìní rozvoje odvìtví tìžkého prùmyslu, se v šedesátých letech minulého století objevily nové socioekonomické a urbanistické nároky. Pøíliv 
nových pracovníkù mohl být zajištìn pouze díky dostateèné bytové výstavbì nových panelových sídliš�. Nejen, že byla pøestavìna velká èást vnitøního 
mìsta, ale mìsto prostorovì 
expandovalo. 
Na poèátku sedmdesátých 
let vzniklo velké sídlištì pro 
20 tisíc lidí a další výstavba 
pokraèovala v prùbìhu 
s e d m d e s á t ý c h  a  
osmdesátých let na úpatí 
Krušných hor a takto se 
Chomutov stavebnì propojil 
s mìstem Jirkov. Mìsto 
vstupuje do volné krajiny i 
dnes, a to individuální 
zástavbou rodinných domù a 
prùmyslových a obchodních 
zón. Mìsto má pøíhodné 
zázemí pro rekreaci a sport a 
propojený systém veøejné 
dopravy. Vìková struktura obyvatelstva odpovídá dlouhodobým vývojovým procesùm a demografickému chování populace.  Dlouhodobì se projevuje 
rozdíl v prùmìrné délce života, kdy muži se dožívají výraznì nižšího vìku než ženy. 
Tradièní prùmysl zaznamenal po roce 1990 znaèný úbytek na svém významu. Šok obyvatelùm zpùsobil nárùst nezamìstnanosti. Tìžký palivový, 
energetický a metalurgický prùmysl je transformován na lehká odvìtví. Významným zamìstnavatelem zùstává spoleènost Severoèeské doly, a. s.
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Veøejná prostranství a okolí domu
Ètvrtina dotázaných odpovìdìla, že se jí nelíbí okolí jejich domu. 
Další ètvrtina volila neutrální odpovìï. Pozitivní je, že pøes 37 %  
dotázaných se vyjádøilo, že se jim okolí domu líbí. Fakt, že v 
posledních letech došlo a stále dochází k viditelným kvalitativním 
zmìnám nemovitostí sloužících k bydlení, zejména renovacemi, 
nestaèí k tomu, aby výraznì pozitivnì ovlivnily spokojenost obyvatel 
s životem v pøíslušné mìstské èásti èi mìstì. Obyvatelé velmi èasto 
navrhovali rozšíøení parkovacích míst a vyjádøili také potøebu 
vybudování zázemí pro odpoèinek. Nárùst poètu osobních 
automobilù se odráží i v hodnocení kvality prostøedí. Nedostatek 
parkovacích míst je velmi silným tématem. Obyvatelé využívají 
veøejné prostory v lokalitì svého bydlištì nejèastìji na procházky a 
venèení psù a k setkávání s pøáteli, bohužel nejménì pak pro 
sportování a hraní s dìtmi. 

Spokojenost se životem v lokalitì
Vìtšina obyvatel obou mìst nemá pozitivnì ani negativnì 
vyhranìný vztah k místu, kde žije, jelikož mezi respondenty se 
objevoval nejèastìji výrok „ani nespokojen ani spokojen“. Pozitivnì 
vyznívá skuteènost, že druhou nejèastìjší odpovìdí bylo „jsem 
spokojen“ (32,4 %). Zhruba pìtina respondentù je však se svým 
životem ve svém bydlišti nespokojená. 
Chomutovští respondenti vyjadøovali vyšší míru spokojenosti než 
respondenti z Neštìmic. Polovièka chomutovských je spokojena, ba 
17 % je spokojeno absolutnì. Neštìmiètí se vyjadøují ménì 
vyhranìnì. Zde je spokojeno asi 29 % dotázaných. Svou 
nespokojenost vyjádøilo 25 % respondentù v obou mìstech.  

6. Výsledky výzkumu

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Kvalita života a dùvìra v budoucnost
Èást obyvatel pohlíží na život ve svém mìstì jako na ménì 
kvalitní a pøibližnì stejný podíl si myslí, že žije život stejné kvality 
jako v ostatních mìstech. Nižší spokojenost s kvalitou života 
vyjadøovali ale èastìji Neštìmiètí. Dùvodem, proè respondenti 
výzkumu žijí právì zde, je blízkost k pøíbuzným a pøátelùm. 
Možná je až pøekvapivé, že se na prvním místì neobjevil dùvod 
finanèní výhodnosti bydlení v obou sledovaných mìstských 
lokalitách. Pozitivní je fakt, že z valné vìtšiny dotázaní rezidenti 
neuvažují o pøestìhování. Liší se však míra, v jaké respondenti 
stìhování zamítali.
Do budoucna asi tøetina Neštìmických respondentù oèekává 
zhoršení podmínek a jen málo jich vyjadøuje dùvìru v 
budoucnost. Oproti tomu optimistiètí Chomutované vìøí v 
budoucnost více a jen zanedbatelný poèet respondentù se 
budoucnosti obává. 

ReNewTown project is implemented  through the CENTRAL EUROPE Programme under the 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation
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6. Výsledky výzkumu
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Komunitní povìdomí
Respondenti nemají pøíliš velké povìdomí o aktivitách, které by 
vedly ke zlepšení života v dané mìstské ètvrti. Respondenti si 
bohužel nevzpomnìli na žádnou takovou akci èi investici. 

Dostupnost služeb
Nejlépe dostupné jsou poštovní služby. Obecná spokojenost je též s 
dostupností praktických a dìtských lékaøù. Pozitivnì je hodnocena i 
veøejná doprava. Naopak nejvíce kriticky je hodnocena dostupnost 
kin, sportoviš� a míst pro spoleèenské akce a prostor pro volný èas.

Chomutovští se projevili kritiètìji než Neštìmiètí pouze jednou, a to 
v oblasti parkovacích míst, sbìru komunálního odpadu a tøídìní 
odpadu. 

ReNewTown project is implemented  through the CENTRAL EUROPE Programme under the 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation
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Bezpeènost
Velmi kriticky je obyvateli nahlíženo na bezpeènost na sídlištích. 
Jako významný problém je nízká bezpeènost shledávána u 89 % 
respondentù. Vìtšina se cítí bezpeènì ve svém bydlišti pouze ve 
dne. A velký podíl lidí se necítí bezpeènì ani pøes den ani pøes noc. 
Jako vážný problém je vnímána kriminalita a také narkomanie. 

Podmínky pro podnikání 
Dotázané dvì trojice podnikatelù z obou mìst víceménì odrážejí 
názory obyvatel. Podmínky pro podnikání hodnotí jako èásteènì 
horší nebo stejné ve srovnání s jinými mìsty. Podle neštìmických 
podnikatelù na jejich úspìch  nemá vliv „adresa“. Nijak se místem 
svého podnikání necítí stigmatizováni èi znevýhodnìni. 
Chomutovští podnikatelé pozitivnì hodnotí dostupnost místa, kde 
podnikají, veøejnou dopravu i dopravu individuální. 

Oslovení podnikatelé se shodují na tom, že by místní samosprávy 
mìly napomáhat rozvoji drobného a støedního podnikání ve formì 
kvalitní údržby fyzického prostøedí, bezpeènosti a poskytování 
pronájmù èi prodeje objektù. Podnikatelé nemají povìdomí o 
podpùrných projektech èi programech. 

ReNewTown project is implemented  through the CENTRAL EUROPE Programme under the 4.1 Area of Interventions: Developing Polycentric Settlement Structures and Territorial Cooperation
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6. Výsledky výzkumu
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Pohled expertù
Odborníci hodnotí život v Chomutovì a Ústí nad Labem prùmìrnì 
kvalitní. Jen v jistých ohledech jsou více kriticky hodnoceny 
Neštìmice. Potvrdili potøebu zvýšit bezpeènost na sídlištích a 
veøejných prostranstvích. Specifickým problémem nìkterých lokalit 
je soužití s nepøizpùsobivými obèany, které jistì pocit nebezpeèí 
podporuje. Dále se experti z obou mìst shodli na tom, že je 
zapotøebí navýšit poèet parkovacích stání. Nutné je usilovat o 
zvýšení atraktivity veøejného prostoru, zejména o opravy veøejných 
prostranství a dìtských høiš�, u nichž je dùležitým faktorem kvalita, 
nikoliv kvantita, dále do zmìn jejich architektonického øešení. 
Veøejná zeleò èi kvalita dopravní obslužnosti je považována za 
optimální. Na úroveò veøejných ploch má velký vliv kriminalita a 
vandalismus. 

Odborníci velmi kladnì hodnotí revitalizaci bytových domù, což 
mìlo nespornì velký vliv na zvýšení kvality života. 

Dotázaní místní znalci pøipustili problémy s nedostateènou 
vybaveností službami maloobchodu. Na druhou stranu pøipouštìjí 
obtížné konkurenèní podmínky vùèi velkým obchodním centrùm. 
Obce by mìly podnikatelùm nabídnout pomoc ve formì 
poradenství, rekvalifikací a zjednodušením administrativy.

Problémem obou mìst je emigrace obyvatelstva. Novì 
pøistìhovalým jistì pøijde vhod finanèní atraktivita nemovitostí. Obì 
skupiny místních expertù se k budoucnosti mìst Chomutov a Ústí 
nad Labem staví docela optimisticky. Pouze pokud jde o mìstskou 
èást Neštìmice, zde byli skeptiètí. Neštìmice jsou vnímány jako 
mìstská èást ohrožená stagnací nebo èásteèným poklesem 
sociální úrovnì a celkové kvality života. Výstavba z období 
socialismu je vnímána odborníky negativnì, nebo� obì mìsta se 
vyznaèují rozsáhlou výstavbou z tohoto období v podobì velkých 
panelových sídliš�, což pokládají za fatální zásah do vývoje mìsta, 
které ochromilo jeho nìkteré funkèní struktury. Vìtšina nebytových 
budov nezmìnila zpùsob využití. Až na pár výjimek jsou využívány 
veøejným sektorem. Hledání využití je mnohdy problematické. 

Experti se neshodli v názoru na vhodný postup revitalizace 
veøejných prostor, kde zaznìla celá øada rùzných názorù. Za dobrý 
výsledek revitalizace mìsta v Chomutovì považují vybudování 
nového sportovnì-kulturního centra. V Ústí nad Labem je pozitivnì 
vnímána pøestavba centra a výstavba po roce 1990. 

Výzkum zjistil, že za nejvyšší prioritu èasto místní experti považují 
nìkolik úzce provázaných jevù sociální povahy, a to udržení 
sociální úrovnì sídliš�, zajištìní bezpeènosti, zamezení rùstu 
sociálního vylouèení atd. Cílem snah tedy je zamezení sociální 
diferenciace ve mìstech a jejich ètvrtích. 
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V obou mìstech jsou si vážné problémy velmi podobné. Obì lokality také mají podobný osud i z hlediska prostorového èlenìní. V tehdejším konceptu 
urbánního plánování se zhmotnila pøedstava mìsta o modernitì. Již tehdy bylo jasné, že jde o nevídaný zásah do podoby mìst. Tehdejší pøedstava 
pøinesla ideu o èistých ètvrtích se zázemím služeb v dostupné vzdálenosti od obydlí. Rychlý a relativnì levný zpùsob výstavby pøedstavoval uspokojení 
poptávky po slušném bydlení pracujících. Úèelem bylo dle tehdejší politiky zformovat nejen prostøedí, ale také spoleènost. Prostøedí, pøestože jeho míra  
vlivu mùže být dosti individuální, významnì podmiòuje èlovìka.

Zlepšíme prostøedí
Mìstské samosprávy se nìkdy ztotožòují s rolí vazala státu. Dopadají na nì spoleèenské a ekonomické 
problémy celé spoleènosti, které musí mìsta svými omezenými prostøedky øešit. Snaží se zlepšovat 
zejména materiální prostøedí umís�ováním lavièek, odpadkových košù, úpravou zelenì èi instalací 
dìtských prolézaèek. Mìsta jakoby pøedpokládala, že zvelebení prostoru bude novým startem, novým 
impulzem pro zmìnu chování obyvatel. Podnítí kvalitní prostøedí vnitøní snahu obyvatel sžít se se svým 
prostøedím, aby je pøijali za vlastní?

Podpoøme místní služby 
Jiné podmínky života jsou dány souèasnými trendy doby. Vybavenost službami upadá paradoxnì díky 
individuální automobilové dopravì i dobré dopravní veøejné obsluze umožòující obyvatelùm uspokojit své 
sociální a kulturní potøeby jinde. Ubývá tak ale využitelného potenciálu pro ekonomickou aktivitu pøímo v 
místì a jistì ruší i pouto mezi obyvateli navzájem. Je místo bydlení zvláštním druhem spotøebního zboží?

Napravme identitu
Východní Nìmecko zaznamenalo velký odliv z panelových ètvrtí, nyní zejících prázdnotou a èekajících na 
svou likvidaci. Obyvatelé odešli „do lepšího”. Èeši v panelácích zùstávají. I námi dotázaní odborníci 
vyjadøují negativní vztah k panelové výstavbì. A tím nepøímo potvrzují nepopsaný problém našich sídliš�. 
Sídlištì jsou symbolem vynuceného zpùsobu bydlení vìtšiny a novodobé problémy s tím spojené 
vyvolávají dojem nedobrovolnosti setrvání zde. Støední tøídy se i u nás snaží sídlištì opustit do uzavøených 
domkù obehnaných plotem. Lidé, co zùstávají, jakoby zde žili proto, že nemají lepší volbu. Posílení místní 
identity je prostøedkem, kterým lze dosáhnout zmìny postoje, aby život na sídlišti byl vlastní volbou nikoli 
tím, co èlovìku zbývá. Je bydlení na panelovém sídlišti bydlením jen pro ménì úspìšné?
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Podpoøme soudržnost
Rozmanitost života se v sídlištích omezila na dìní za zdmi soukromých bytù. Jako spoleèný jmenovatel bychom mohli oznaèit nedùvìru . 
Soudržnost se poté omezuje pouze na sdílení každodennosti, i když i to je sporné. V souèasné dobì je velmi proklamována podpora participace 
obyvatel, což bìžnì ukládají podmínky pro èerpání dotací z veøejných zdrojù. Mnohdy se tento nedílný prvek omezuje jen na formální stránku, která 
odsouvá pozornost od samotného významu úèasti komunit na rozhodování. Pomùže podpora neformálních obèanských sítí k vyøešení problémù 
etnických èi problémù mezigeneraèní bariéry a dalších? 

Podpoøme pocit bezpeèí
Obyvatelé poci�ují, že jejich bydlení není ideální. Za nejvìtší problém je považována kriminalita, vandalismus a narkomanie. Negativní nebo neutrální 
vztah k místu, kde obyvatelé obou mìst žijí, mùže vypovídat o nejistotì vlastní pozice ve spoleènosti. Obyvatelé se poté mohou zámìrnì vyhýbat 
sociálním kontaktùm v okolí, aby odvrátili nebezpeèí konfliktu, což dokresluje opìt stav vnímání kriminality. Skuteènì jsou naše sídlištì tak nebezpeèná?

Vyjdìme obyvatelùm vstøíc
Hledání øešení problémù je do znaèné míry obtížné, protože je také velmi 
obtížná jen samotná identifikace problémù, natož urèení jejích pøíèin. 
Vyjádøení potøeb obèanù je dvojseèné. Poci�ované potøeby obyvatel 
nemusí vždy naplòovat rámec skuteèné poptávky. Zavedení požadované 
služby nedává jistotu, že bude skuteènì využívána. Má napø. smysl 
budovat nová parkovací místa, což mùže zapøíèinit další zvýšení poètu 
automobilù? Není úèinnìjší øešení na komerèní bázi? Kde je vlastnì 
hranice veøejného zájmu? Na jaké názory obèanù tedy skuteènì dát?

Zmìòme struktury a funkce
Socialistické období se v charakteru souèasných mìst neprojevuje pouze 
fyziognomií budov a jejich souborù, pøípadnì prostorovým uspoøádáním 
mìsta. Mìsta jsou poznamenaná životním prostøedím, ekonomickou 
strukturu, sociálním a kulturním prostøedím, jakož i ve schopnosti 
místních komunit identifikovat se a úèastnit se na rozvoji své ètvrtì. 
Zvýšení kvality bydlení na sídlištích je spjato se složitými a propletenými 
vztahy zájmù obyvatel, vlastníkù objektù (vìtšinou nefunkèních), které 
jsou mnohdy pøíèinou toho, že nìkteré objekty již neplní svou pùvodní 

funkci (zpravidla obchodu a služeb), a s tím je spojeno i to, že mnohá veøejná prostranství už neslouží pùvodnímu úèelu. Obce mají velmi omezený vliv na 
zprivatizovaný majetek, na kterém váznou navíc rùzná majetková práva bank. Hledání zmìn ve funkènosti nìkterých celkù je podmínkou toho, aby 
nedošlo k obecné stagnaci. Obce mnohdy na své snahy rezignují. V nìkterých pøípadech si sami nevìdí rady se svými naddimenzovanými objekty 
obèanské vybavenosti. Jak zmìnit funkce objektù tak, aby byly ku prospìchu vlastníkù i obyvatel? Do èeho investovat, a kterým investicím dát pøednost?

ve spoleènosti
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Podobnými problémy prochází zemì nejen bývalého východního bloku, 
jisté podobné typy výstavby sídliš� mùžeme najít i v západním Nìmecku, 
Francii èi Rakousku. Tyto zemì nebyly postiženy strukturálními zmìnami 
po sametové revoluci, proto se vyrovnávají pouze s šokem postindustriální 
doby a srovnávat se s vývojem tìchto zemí není úplnì korespondující s 
vývojem podmínek zemí postsocialistických. 
Partneøi z pìtice zemí sestavili databázi dobré praxe, která je pøístupná na 
webu a mùže být dobrým vodítkem pro mezinárodní pøenos zkušeností.

Proè dobrá praxe
Souèasný výzkum „dìdictví“ socialistického období ve mìstech støední a 
východní Evropy neumožòuje orientovat se na urèité konkrétní hledisko, 
nebo� praxe postihuje pøíliš vysokou míru variabilitu aspektù – 
charakteristik, které v tìchto mìstech socialistické období poznamenalo. 
Proto v pøípadì øešení problémù sídliš� si nevystaèíme s blízkými obory 
jako urbanismus, architektura, o pole zájmu se hlásí i urbánní geografie, 
sociální a kulturní geografie, sociologie, regionální politika, veøejná správa 
a další.

Pøi pøesunu od spíše teoretického pøístupu k praxi se koneènì dostáváme 
ke konkrétním projektùm a zkušenostem s rozvojem post-socialistických 
mìst. Jedním z metodologických pøístupù, který je velmi èasto využíván v 
pøípadech, kdy je nutné øešit problematiku pevnì související s praxí, je 
evidence a hodnocení pøíkladù již uskuteènìných projektù. Výhodou 
tohoto pøístupu je, že umožòuje sledovat celý proces realizace konkrétních 
opatøení (projektù, iniciativ, aktivit, procesù, modelù) od jejich plánování, 
implementaci až po jejich reálné dopady. Proto také do databáze nejsou 
zaøazeny projekty, které ještì probíhají. Pøi jasnì nastavených kritériích pro 
hodnocení již realizovaných opatøení je pak možné vybrat ta z nich, která 
pøedstavují modelová øešení. 
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Jak databázi používat
Je to jednoduché, jen je zapotøebí ovládat anglický jazyk. 

1) Navštívit webovou adresu:  
2) Kliknout na záložku „PROJECT“
3) V menu vlevo vybrat „GOOD PRACTICES“ anebo „INITIATIVES“ a mùžete vybírat, co Vás 

zaujme. Pozn.: Iniciativou je mínìn širší rámec pro øešení projektù, tedy programy a velké 
projekty zahrnující celou øadu akcí (napø. integrované plány apod.).

Jaké informace databáze poskytuje
Databáze je jakýmsi rejstøíkem projektù, které mohou posloužit jako inspirace, nápad a námìt pro 
metodologii. Databáze obsahuje identifikaèní údaje o realizovaném projektu spolu s kvantitativními 
a kontaktními informacemi. Zde uživatel získá informace pøíslušnosti iniciativy ke sledovaným 
kritériím a míru jejich provázanosti, buï významnì, èásteènì nebo zcela absentuje. Pøíklady dobré praxe jsou èlenìny dle tìchto aspektù rozvoje území:

1) rozvoj pøínosu sociálních a kulturních akcí;
Databáze obsahuje zejména projekty investièní – tj. budov sloužících kultuøe i projekty platforem a hnutí vytváøejících kulturní nabídku. 
databáze: Elderly nursing home Archa, Verein Kunstplatte e. V. - Association for cultural offers.

2) rozvoj kvality prostor mezi budovami, pøíp. bloky budov;
Takové pøíklady lze nalézt v projektech zamìøených na rezidenèní funkce (parkování, vzhled budov a úspory energie budov – napø. v Lotyšku, ÈR, 
Bulharsku, Maïarsku). Další skupinu pøíkladù dobré praxe pøedstavují projekty revitalizace stávajících prostor nebo zkvalitòování ploch 
pøidìlením nových funkcí. Typy z databáze: 400 m2 Dessau, Initiative Sídlištì žije.

3) poskytnutí podpory pro malé podnikání;
Aspekty pro otázky malého podnikání jsou zastoupeny v databázi minimálnì, pøesto se najdou inspirativní projekty v oblasti obchodu i prùmyslu.                 
Typ z databáze:Industrial zone Hnúš�a    

4) rozvoj architektonické atraktivity socialistických budov;
Z pøíkladù vyplývá, že architektonická atraktivita je øešena spíše jako souèást komplexního øešení území èi budovy, zejm. jako sekundární prvek 
oprav pláš�ù budov nebo úpravy veøejných prostranství. Typ z databáze: Housing Estate Mojžíø

5) zvýšení zapojení místních komunit do dìní v jejich ètvrti;
V rámci pøímé podpory jsou uvedeny projekty zamìøené na posilování identity obyvatel s místem bydlištì rùznými zpùsoby (diskuse, zapojení do 
manuální práce apod.). Typy z databáze: Neighbourhood Gardens, Social Project - Nowa Huta

6) identifikace nových funkcí pro struktury z období socialismu.
K nejvýraznìjším zmìnám funkcí území došlo zejména pro úèely komerèních služeb, rekreace èi nekonvenèního vzdìlávání.

www.renewtown.eu

Typy z 
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Jaká je tedy nejlepší praxe?
S širokou škálou výbìru pøíkladù dobré praxe se naskýtá otázka, zda a do jaké míry projekty pøinášejí také pozitivní dopady. By� i když ne zcela 
transparentním zpùsobem, do databáze vkládané pøíklady dobré praxe byly hodnoceny samotnými autory. Agregované hodnocení nám umožòuje 
stanovit relativní význam pøíkladù dobré praxe pro pøípadný transfer a aplikaci zkušeností na jiná území. 

Pozitivního hodnocení se dostalo projektùm v sociálních službách, by� je jejich poèet v databázi nízký. Èastìji zastoupeným typem projektù, který 
dosáhnul velmi dobrého hodnocení, jsou pøíklady dobré praxe se zamìøením na rozvoj rekreaèních funkcí území a na zkvalitnìní rezidenèních areálù. 
Zvláštì pak v pøípadì podpory rezidenèních funkcí je velmi patrné vyrovnané zastoupení všech sledovaných aspektù. Podobnì vyrovnané zastoupení je 
zøejmé v pøípadì rozvoje administrativních a kulturních funkcí. 

Paradoxnì se jako relativnì problematická jeví skupina projektù zamìøených na rozvoj lokálních komunit. Zde však musíme poèítat s vyšší mírou 
individuálního zaujetí hodnotitelù (a nenaplnìných oèekávání). Mnohými studiemi i praktickými zkušenostmi bylo doloženo, že podpora místních 
komunit má pro rozvoj prostøedí velký význam, a to zvláštì v územích, která jsou ovlivnìna socialistickým dìdictvím. 
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Sídlištì je nyní velmi diferencovaným prostøedím, pokud se sociálních vrstev obyvatelstva týká, kdy rozdíly mentality i sociálního stavu vytváøejí bariéry. 
Na našich sídlištích i pøes pestøejší fasády domù sledujeme úbytek služeb i odliv ekonomicky silnìjších obyvatel do jiných atraktivnìjších forem bydlení. 
Zároveò sídlištì absorbují celospoleèenské problémy a všudypøítomná nedùvìra má negativní vliv na soudržnost. 

Žít na dobré adrese je pro èlovìka velmi dùležité zejména v 
dobì, kdy nejvyšší požadovanou ctností je úspìch a výkon. 
Bystrý pozorovatel se nemùže vyhnout otázce, do jaké míry 
je èlovìk ovlivnìn svým nejbližším okolím. Je stigmatizován 
svým bydlištìm, nebo jej naopak sousedské prostøedí a jeho 
vybavenost podnìcuje k rozvoji? Odpovìï se o to hùøe hledá 
v prostøedí socialistického realismu, které je nyní 
synonymem pro sociální a kulturní deprivaci a nízkou 
atraktivitu prostøedí. K promìnám hodnotových orientací 
obyvatel dochází v dùsledku posttotal i tních a 
postindustriálních transformací. 

Tato brožura je struèným exkurzem do sídliš� v ústeckých 
Neštìmicích a Chomutovì a kromì informací z prùzkumu 
prostøedí jistì i pøináší námìty pro východiska. Dle našeho 
výzkumu jimi mùže být podpora fyzického prostøedí a 
podpora kulturních a sociálních aktivit a hnutí. Svou roli mùže 
hrát i podpora sociálního smýšlení a soudržnosti, která 
mnohé pøekážky rozvoje pøekoná a zmìní i postoje obyvatel 
k sobì navzájem. Zajímavá by jistì byla i úvaha nad tím, proè 
Chomutovští jsou oproti Neštìmickým obyvatelùm vìtší 
optimisté. 

V každém pøípadì je nutné usilovat o to, aby se z obyvatel stali obèané!
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