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Vážení ètenáøi, s potìšením Vám nabízíme dvanácté vydání obìžníku pro projekt ReNewTown.
Projekt ReNewTown je platformou pro výmìnu názorù o regeneraci mìst, která se vedle výzkumu pøípadových
studií projektu týká i dalších otázek. Zamìøuje se na zajímavé pøíklady regenerace mìst, které probíhají ve mìstech
zemí zapojených do projektu, tedy v Polsku, ve Slovinsku, na Slovensku, v Èeské republice a v Nìmecku.

R e N e w To w n
V tomto èísle naleznete následující èlánky:
Str. 3
Rozhovor s Magdalenou W¹torska-Dec, odbornicí na revitalizaci mìst a projekt
ReNewTown
Koordinátorka projektu ReNewTown pøedává své zkušenosti a popisuje nejvýznamnìjší úspìchy v projektu a jejich
podmínky. Dále pøedstavuje možnosti budoucích podobných projektù.

Str. 5

Závìreèná konference projektu ReNewTown v Lublani

Krátká zpráva o závìreèné konferenci projektu, která se konala ve dnech 11.-12. února 2014 na Univerzitì Lublaò
ve Slovinsku. Pøedstavujeme zde projednávaná témata, fotodokumentaci a odkazy na prezentace.

Hlavní výstupy projektu ReNewTown
Str. 6

I. Publikace

Struèný souhrn obsahu a internetových odkazù na nejdùležitìjší publikace, které vznikly bìhem projektu.

Str. 7

II. Ètyøi pilotní akce ve ètyøech zemích: Polsko, Slovinsko, Slovensko a ÈR

Cílem pilotních investic bylo vytvoøit nové a efektivní zpùsoby, jak øešit bìžné problémy bývalých socialistických
ètvrtí ve mìstech støední Evropy. Pøedstavujeme jejich profily a uvádíme zajímavé informace.

Str. 8
III. Celkem 148 záznamù osvìdèených postupù a iniciativ popsaných v internetových
databázích
Bìhem projektu ReNewTown byly pro mìsta støední Evropy vypracovány tøi užiteèné databáze: ohlednì
osvìdèených postupù, iniciativ a odborníkù v oblasti regenerace mìstských ètvrtí vybudovaných v období
socialismu.

Str. 8

IV. Internetové stránky a krátký film o projektu ReNewTown

Str. 9

V. Brožury a letáky

Str. 10

Shrnutí projektu

Str. 10

Partneøi projektu
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Rozhovor s Magdalenou W¹torska-Dec, odbornicí na revitalizaci
mìst, která stála u zrodu projektu ReNewTown

R e N e w To w n
V rámci projektu ReNewTown byla vytvoøena øada
nástrojù, které mají napomoci postsocialistickým
mìstùm a ètvrtím v procesu revitalizace. Které
výsledky projektu jsou podle Vašeho názoru
nejdùležitìjší a proè?
Pøi pøípravì formuláøù pøihlášek pro konsorcium osmi
institucí v rámci projektu ReNewTown bylo mým cílem
naplánovat èinnosti takovým zpùsobem, abychom
mohli do výzkumu cenných iniciativ a osvìdèených
postupù v šesti klíèových oblastech výzkumu (rozvoj
kulturních a sociálních nabídek, zlepšení kvality
veøejných prostranství mezi sídlištními byty, rozvoj
podnikání, nové funkce postsocialistických budov,
posílení místní sounáležitosti, zlepšení kvality
a vzhledu budov a osídlení) zapojit celé partnerství.
To vedlo k vytvoøení databází a bìhem prùzkumu trhu
provedeného v 10 mìstech a obcích jsme mezitím
získali další významné informace. Plány na realizaci
pilotních investic zatím nabyly reálných rozmìrù
a podle mého názoru jsou právì tyto investice
nejvýznamnìjšími výsledky projektu. Na jejich stavu
a stávající realizaci se projevily zkušenosti získané pøi
vytváøení databází a provádìní výzkumu trhu.
Významnou roli v projektu sehrály též studijní návštìvy.
V rámci celého partnerství jsme uskuteènili celkem
devìt tìchto návštìv.
Do pilotních akcí bylo zapojeno nejvìtší množství
obyvatel místních komunit ve ètyøech mìstech.
Tyto akce jsou dále žijícím svìdectvím projektu
ReNewTown. Dva projekty – ArtZona v Nowe Huti
(Krakov, Polsko) a Muzeum socialistických kuriozit
ve Hnúšti (Slovensko) získaly prostøedky pro další
investice. V prvním pøípadì se jedná o obecnou
renovaci jádra budovy, design a renovaci fasády
a ve druhém pøípadì o renovaci fasády budovy muzea.
Investice ve Velenje pøitáhla bìhem realizace velkou
pozornost médií, nebo se do akce osobnì zapojil
prezident Slovinska. Centrum pro podnikatele na Praze
11 v Èeské republice postupnì získává uznání
a ocenìní na místním trhu.

Co bylo hlavním úspìchem a neúspìchem
provedených pilotních investic? Jaké praktické
znalosti o provádìní takových projektù jste získali
bìhem realizace projektu ReNewTown?
Nejdùležitìjším faktorem úspìchu jsou zapojení
a nadšení lidé. Sem patøí ètyøi týmy provádìjící pilotní
investice a speciální pozornost si zaslouží jejich
koordinátoøi. Naštìstí jsme nezaznamenali žádné
neúspìchy, ale nìkteré pùvodnì stanovené cíle bylo
tøeba v prùbìhu projektu upravit. Týkalo se to zejména
zmìny umístìní Centra pro podnikatele v Praze.
V pøípadì Velenje se nápad zapojit dobrovolníky zdál
na papíøe jednoduchý, v pøípravné fázi se však objevily
znaèné výzvy (nábor dobrovolníkù, školení pøed
zemními pracemi). Nápad nashromáždit exponáty,
dokumenty a nábytek pro muzeum pomocí místních
obyvatel vedl k tomu, že bylo nutné uspoøádat
10 tematických semináøù pro obyvatele Hnúšti.
Èinnosti ArtZony ve ètvrti Nowa Huta nabyly pùvodnì
nepøedvídaných rozmìrù – nejen co se týká investic,
ale pøedevším èetnosti nápadù na soutìže, akce,
setkání a semináøe pro obyvatele Nowe Huty.
V souèasné dobì toto místo žije každý den a stalo
se z nìj významné kulturní centrum Krakova. Místní
koordinátoøi popsali své praktické znalosti a získané
zkušenosti v pøíruèce modelových pøípadù
„Postsocialistické mìsto: vzor revitalizace mìst
ve 21. století“ (editace I. Ograjenšek). Také doporuèuji
Nadnárodní manuál pro revitalizaci mìst „ZAPOJTE
SE. Lepší budoucnost je ve Vašich rukou“ (autoøi:
P. Hlaváèek a M. Cingl). Dokument obsahuje tipy a rady
i ilustrativní scénáø, jak naplánovat a zrealizovat projekt
revitalizace mìsta.
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Mohou být postsocialistická mìsta a mìstské ètvrti
konkurenceschopné a atraktivní? Jaká je tøeba
uèinit opatøení, aby se tohoto cíle dosáhlo?
Zmìny, k nimž dochází bìhem posledních ètyø let ve
ètvrtích Varšavy, mne upevòují v nadìji, že tato místa
mohou být atraktivní pro život, práci i odpoèinek.
Zejména je to díky rozlehlým zeleným plochám okolo
bytových domù a díky tomu, že je možné doplnit
výstavbu budov novou a atraktivní infrastrukturou,
napøíklad sportovišti. Výborným pøíkladem je varšavská
ètvr Ursynów, v níž místní obyvatelé oceòují velké
množství zelenì, cyklostezky, høištì i dostupnost
služeb. Okamžitì se to odráží na pomìrnì vysokých
cenách za bydlení v této oblasti.
Také doufám, že se místní obyvatelé budou stále více
zapojovat do utváøení svého prostøedí, napøíklad
prostøednictvím participativního (sociálního)
rozpoètování, které jsou v Polsku i jinde v Evropì stále
bìžnìjší. První takový rozpoèet zavedlo zøejmì v roce
1989 brazilské mìsto Porto Allegre, polské Sopoty jej
pak použily v roce 2011. V prùbìhu projektu
ReNewTown jsme se snažili vypracovat vizi pro rozvoj
bývalých socialistických mìst. Zajímavý pøístup byl
pøedstaven v „Nadnárodní strategii rozvoje pro
postsocialistická mìsta støední Evropy (Grzegorz
Wêclawowicz, 2013).

R e N e w To w n

Jsou naše stávající znalosti o revitalizaci
postsocialistických mìst dostaèující? Vidíte
potenciál pro další výzkum a projekty podobného
obsahu do budoucna?
Myslím si, že po posledním programovém období z let
2007-2014 máme v Evropì k dispozici znaèné
teoretické i praktické znalosti v øadì formátù i jazykù.
Mým cílem je, aby koordinátoøi našich pilotních investic
realizovali projekty se školícími týmy, které by plánovaly
investièní akce podobné tìm, jež se uskuteènily v rámci
projektu ReNewTown. Tyto týmy by poté vypracovaly
obchodní plány a na jejich základì zrealizovaly nové
investice, pøièemž by bylo možné získat
spolufinancování z EU. Vedoucími i poradci tìchto
investic by byli vedoucí stávajících investièních akcí
projektu ReNewTown s podporou odborníkù, kteøí by
vykonávali pøíslušné úkoly.
Jak projekt pøispìl k diskusi o revitalizaci a ke
zlepšení konkurenceschopnosti bývalých
socialistických mìst?
Mám pocit, že díky projektu ReNewTown se sblížily
kruhy odborníkù z praxe a výzkumných pracovníkù,
kteøí tak mohli spolupracovat na záležitostech týkajících
se revitalizace a zlepšování života místních obyvatel.
Projekt ReNewTown tedy díky vìtšímu pochopení
argumentù a rùznému vnímání problémù ze strany
tìchto skupin znaèným zpùsobem pøispìl k investièním
procesùm ve mìstech.
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Závìreèná konference projektu ReNewTown v Lublani
Závìreèná konference projektu ReNewTown
se konala 11.-12. února 2014 na Fakultì ekonomie
Univerzity Lublaò (FELU) ve Slovinsku.
Nad konferencí pøijal záštitu tøetí prezident (2007 –
2012) Republiky Slovinsko, Dr. Danilo Türk.
Konference se zúèastnili odborníci na regeneraci mìst
z rùzných zemí, kteøí se zabývají praktickými
i vìdeckými otázkami.

R e N e w To w n

Konference poskytla širší pohled na konkurenceschopnost a atraktivitu bývalých socialistických mìst
støední a východní Evropy. Úèastníci se zamìøili na
nové hospodáøské a spoleèenské funkce postsocialistických budov, veøejných prostranství
a zaøízení s pøihlédnutím k jejich rùzným
hodnotám,životním pomìrùm obyvatel a udržitelným
výzvám do budoucna.
K nejvýznamnìjším otázkám, o nichž se bìhem
konference diskutovalo, patøily rozdíly v hospodáøské,
politické a sociální situaci vybraných postsocialistických mìst støední Evropy, což zároveò
pùsobí problémy pøi pøejímání osvìdèených postupù
a projektù. Na konferenci se podaøilo vytvoøit fórum pro
akademické výzkumníky, odborníky na rozvoj mìst
a politické èinitele, kteøí se tak mohli navzájem podìlit
o znalosti, zkušenosti a know-how. Po konferenci
budou vydána speciální èísla Geographia Polonica,
Economic and Business Review a Akademija MM.
Více informací naleznete na stránce:
http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/
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Hlavní výstupy projektu ReNewTown
I. Publikace
Nadnárodní strategie rozvoje pro postsocialistická mìsta støední Evropy
(autor: prof. Grzegorz Wêclawowicz)

R e N e w To w n

Dìdictví, které ve mìstech støední a východní Evropy zanechalo období
socialismu, zpùsobilo øadu pøekážek a problémù v oblasti hospodáøské, sociální
i v oblasti infrastruktury pro budoucí rozvoj. Cílem této nadnárodní strategie
je pøispìt ve støední a východní Evropì k vytvoøení nového zpùsobu smýšlení
o správì mìst, praxi øízení a strategickém plánování v mìstských oblastech
i v oblastech mezi mìsty. Zamìøujeme se na zmìnu sociálních podmínek
a podmínek žití – pøedevším na zlepšení a na to, jak je možné pøevést osvìdèené
postupy jednotlivých pøípadù do rozvojových strategií, které bude možné použít
v širším rozsahu v mìstských èástech rùzných evropských zemí se socialistickou
minulostí.

Postsocialistické mìsto: Vzor revitalizace mìst ve 21. století
(editace: Irena Ograjenšek)
Tato pøíruèka modelù obsahuje øadu pøíkladù uznávaných metod pro realizaci
projektù revitalizace, které byly provedeny v praxi v Èeské republice, Nìmecku,
Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku, a dále uvádí cenné závìry. Pøíklady
pøedstavují lidé, kteøí jsou pøímo zapojeni do provádìní vzorových pøípadù
v místních komunitách. Popisují pozitivní dopady svých èinností, avšak zároveò
zvažují rùzné alternativní pøístupy k projektùm.

Nadnárodní manuál pro revitalizaci mìst „ZAPOJTE SE. Lepší budoucnost
je ve Vašich rukou“
(autoøi Petr Hlaváèek a Miroslav Cingl)
Projekt ReNewTown pøedstavuje praktický pohled na metody, pomocí nichž je
možné zlepšit životní podmínky ve mìstech zatížených socialistickou minulostí a
objevit jejich potenciál. Tento nadnárodní manuál popisuje pøíklady místních
èinností v oblastech zatížených postsocialistickými problémy s infrastrukturou.
Manuál pøedstavuje nejlepší projekty z celé støední Evropy, které se podaøilo
úspìšnì zrealizovat.
http://www.renewtown.eu/documents.html
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II. Ètyøi pilotní akce ve ètyøech zemích: Polsko, Slovinsko, Slovensko a
Èeská republika
ARTzona v Krakovì
Pilotní investice ARTzona v Nowe Huti (nejvìtší postsocialistická ètvr Krakova)
je moderní otevøený prostor, který nabízí pøíležitost k poøádání rùzných kulturních
a spoleèenských akcí pro místní obyvatele i místní orgány.
Získáno dalších 190,00 EUR na další investice
http://www.renewtown.eu/artzona-krakow.html

Moderní oblast k odpoèinku mezi bytovými domy ve Velenje
V rámci pilotního projektu ve Velenje bylo dosaženo dvou hlavních cílù:
Vytvoøení multifunkèního veøejného prostranství pro všechny uživatele
jakéhokoli vìku, posílení soudržnosti mezi místními obyvateli prostøednictvím
zjednodušení dialogu mezi generacemi a mezi kulturami a zvýšení zapojení
místních obyvatel do péèe o jejich okolí
Místní obyvatelé odvedli 1 567 hodin dobrovolné práce
http://www.renewtown.eu/renovation-velenje.html
Muzeum socialistických kuriozit v Hnúšti
Muzeum je stálou expozicí, kde jsou pøedstaveny podmínky každodenního
života v období socialismu v Hnúšti a jejím okolí. V rámci expozice si mùžete
prohlédnout tøípokojový byt z období socialismu. Byt je vybaven mnoha typickými
prvky z této doby (napø. nábytek, telefon, knihy atd.). V kuchyni je stará lednièka,
kávovar a další spotøebièe. V dìtském pokoji naleznete plno hraèek, dìtské
èasopisy a knihy z období socialismu, televizor a funkèní rádio vystavené v
obýváku potom dobový obrázek dokreslují.
Shromáždìno 500 exponátù
http://www.renewtown.eu/museum-hnusta.html
Centrum pro malé a støední podnikatele v Praze
Hlavním zámìrem této pilotní akce bylo vytvoøit „Centrum pro malé a støední
podnikatele“. Cílem tohoto centra je pøedstavit rùzné možnosti moderního využití
postsocialistických budov a nalézt pro nì nové uplatnìní. Zároveò na tyto
možnosti upozoròuje místní podnikatele a subjekty a zdùrazòuje jejich potenciál
vytvoøit místa, která budou pro ètvrti zatížené socialistickou minulostí atraktivní
a významná.
Bylo osloveno 150 podnikatelù, kteøí s tímto centrem spolupracují
http://www.renewtown.eu/smes-prague.html
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III. Celkem 148 záznamù osvìdèených postupù a iniciativ popsaných v
internetových databázích
Základní myšlenkou projektu ReNewTown je využít zkušenosti a znalosti získané v podobných iniciativách
(probíhajících a dokonèených bìhem posledních dvaceti let) tak, aby mohly být vytvoøeny další nástroje a projekty
revitalizace postsocialistických mìstských oblastí støední Ervopry. Jedním z klíèových výsledkù projektu
(v souvislosti s jeho zámìrem) jsou tøi databáze: osvìdèených postupù, iniciativ, a expertù v oblasti regenerace
mìstských oblastí vytvoøených v období socialistické éry. Databáze osvìdèených postupù a iniciativ zahrnuje
132 pøíkladù z 13 zemí støední Evropy a jejich 69 mìst.
iniciativy:
osvìdèené postupy:
experts:

http://www.renewtown.eu/initiatives.html
http://www.renewtown.eu/good-practices.html
http://www.renewtown.eu/experts.html

IV. Internetové stránky a krátký film o projektu ReNewTown
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V. Brožury a letáky

Brožura o prùzkumu trhu
a osvìdèených postupech
(PL, EN, CZ, SI, SK)

Brožura k Pøíruèce
modelových pøíkladù

Brožura k Nadnárodní
strategii rozvoje

14 letákù o projektu ReNewTown prezentujících
rùzná témata:
- Pilotní investice v Hnúšti, Praze, Krakowì
a Velenje
- Nadnárodní manuál pro revitalizaci mìst
- Klíèová poslaní projektu
- Zámìry a metodologii projektu
http://www.renewtown.eu/flyers.html
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Shrnutí projektu
ReNewTown je akronymem mezinárodního projektu nazvaného „New post-socialist city: Competitive and
Attractive“, který byl realizován více než 3 roky (duben 2011 – bøezen 2014). Projekt byl spolufinancován
Operaèním programem Central Europe, programem Evropské unie, který podporuje spolupráci mezi zemìmi
støední Evropy v oblasti zlepšování jejich inovací, dostupnosti a životního prostøedí. Také se zamìøuje na zvyšování
konkurenceschopnosti a atraktivnosti jejich mìst a regionù. Program je financován Evropským fondem
regionálního rozvoje.
Projektový koordinátor a iniciátor:
Magdalena Watorska-Dec,
Odbor mìstských a populaèních studií
Institut geografie a územního rozvoje
Polská akademie vìd, Varšava, Polsko

Partneøi projektu
Polsko - Institut geografie a územního rozvoje
Polská akademie vìd (vedoucí partner)
Grzegorz Wêc³awowicz (vìdecký manažer)
Magdalena Januszewska-Stêpniak (finanèní manažer, 2012-2014)
Adam Bierzyñski (manažer komunikace)
Barbara Jaworska (èlen týmu)
Ewa Korcelli-Olejniczak (èlen týmu)
Ma³gorzata Steckiewicz (finanèní manažer, 2011-2012)

Polsko – The C.K. Norwid Centre in Kraków (PP02)
Ma³gorzata Hajto (místní koordinátor)
Agnieszka Smagowicz (místní koordinátor)
Kasia Szczêœniak (èlen týmu)
Dorota Orczewska (èlen týmu)
Katarzyna Danecka-Zapa³a (èlen týmu)
Marta Kurek-Stokowska (èlen týmu)
Jacek Korczowski (expert)

Slovinsko – Mìsto Velenje (P03)
Marko Govek (místní koordinátor)
Helena Knez (místní manažer komunikace)
Tanja Ževart (místní finanèní manažer)
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Nìmecko – Institut technologie v Karlsruhe (PP04)
Krassimira Paskaleva-Shapira (místní koordinátor)
Christina Götz (èlen týmu)
Ian Cooper (èlen týmu)
Anika Hügle (èlen týmu)
Èeská republika – Mìstská èást Praha 11 (PP05)
Jiøí Kocánek (místní koordinátor 2012-2014)
Erika Krojidlová (èlen týmu)
Kateøina Matrasová (èlen týmu)
Petr Burda (místní koordinátor 2011-2012)
Èeská republika – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
(PP07)
Miroslav Cingl (místní koordinátor od 2012)
Alena Knìžková (místní finanèní manažer)
Libor Kudrna (èlen týmu)
Dana Krejsová (místní koordinátor 2011-2012)
Slovensko – Agentura pro rozvoj regionu Gemer, Hnúša (PP08)
Monika Vaškovièová (místní koordinátor)
Štefan Horváth (èlen týmu)
Jana Uhrinova (èlen týmu)
Jaroslav Izák (èlen týmu)
Slovinsko – Ekonomická fakulta,
Univerzita v Lublani (PP09)
Irena Ograjenšek (místní koordinátor)
Urška Potoènik Kapitanoviè (místní finanèní manažer)
Mojca Bavdaž (èlen týmu)
Andreja Cirman (èlen týmu)
Polona Domadenik (èlen týmu)
Katarina Katja Miheliè (èlen týmu)
Lejla Perviz (èlen týmu)
Tjaša Redek (èlen týmu)
Jože Sambt (èlen týmu)

Tento projekt je realizován
prostøednictvím Operaèního
programu CENTRAL EUROPE
a spolufinancován ERDF.

