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Strategie pro postsocialistická města
Tato brožura je určena k představení
a propagaci závěrečného dokumentu
projektu ReNewTown – Nadnárodní
strategie rozvoje pro postsocialistická
města střední Evropy. Cílem výzkumu
nazvaného
„Nové
postsocialistické
město: konkurenceschopné a atraktivní“,
který byl v rámci projektu ReNewTown
realizován v období 3 let (duben 2011 –
březen 2014) a financován z Operačního
programu Central Europe, bylo odpovědět
na otázku: „Co učinit se socialistickými
městy střední a východní Evropy?“
Projekt byl založen na výzkumech,
průzkumech trhu a studii osvědčených
postupů (dostupné na internetové adrese
www.renewtown.eu). Byl podpořen
čtyřmi investicemi v Krakově (čtvrť Nowa
Huta) v Polsku, v Praze (čtvrť Jižní Město)
v České republice, ve městě Velenje ve
Slovinsku a v Hnúšti na Slovensku.
Investice sloužily jako vzorové řešení pro
čtvrtě se socialistickou minulostí.
V případě Nowé Huty v Krakově se řešil

„Strategie představuje způsob,
jak je možné dát bývalým
socialistickým městům novou tvář
a učinit z nich konkurenceschopná
a atraktivní místa pro život.“

problém s malým prostorem a chybějícím
kulturním a společenským vyžitím,
město Velenje se potýkalo se špatnými
podmínkami a nízkou kvalitou veřejných
prostor na sídlišti, na pražském Jižním
Městě byla problémem nezaměstnanost
a málo firem a ve slovenské Hnúšti
chyběly nápady, jak moderním způsobem
využít veřejné budovy vystavěné v dobách
socialismu.

Změna využití pozemků – stavba paláce kultury ve
Varšavě (Polsko) se nyní zbavuje prvků „reálného
socialismu“ výstavbou postsocialistických kanceláří
umístěných v mrakodrapu

	
  

Jak formulovat strategii pro postsocialistické
městské čtvrti?
Strategie není vypracována pro „města“,
ale pro jednotlivé a společně působící
subjekty a pro skupiny osob žijících ve
městě.
Cílové skupiny: političtí činitelé, státní
úředníci, sociální vědci a především
organizace rezidentů a aktivní osoby z řad
široké veřejnosti, které se chtějí podílet na
zlepšování podmínek pro život.
Problémy a výzvy, s nimiž se města
potýkají, se často soustředí do určitých
čtvrtí nebo se týkají vybraných kategorií
či skupin společnosti. Strategie by se měla
zabývat záležitostmi na této úrovni.
Strategie, jejímž cílem je vytvořit
soudržnější společnost, měla podle
předpokladu vznikat na nejnižší úrovni
kategorií společnosti žijící v místech
s vysokou koncentrací obyvatel, jako jsou
bytové jednotky, domy, sídliště, a větší
celky, jimiž jsou městské čtvrti, což bylo
v projektu částečně realizováno.

Diagnóza

Řídící politika

Soudržná
opatření

Porozumění povahy
postsocialistických
měst a jejich
aktuálních problémů

Formulace mise,
vize a hlavních
strategických cílů

Výběr operačních cílů,
realizace, osvědčené
postupy

Co učinit s postsocialistickými městy?
Od každodenní praxe ke strategickému uvažování

Plán vytváření strategie
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Proč je potřeba věnovat postsocialistickým
městským čtvrtím pozornost?
Mezi společné problémy, na nichž jsme
v rámci projektu ReNewTown pracovali,
patří:
• nedostatek prostoru a chybějící kulturní
a společenské vyžití
• špatné životní podmínky a nízká kvalita
budov a bytových jednotek
• nízká kvalita veřejných prostranství
mezi jednotlivými domy na sídlištích
• nezaměstnanost a malé množství firem
ve čtvrti
• depresivní
vzhled
socialistické
architektury
• neztotožnění se s místem, kde žiji,
a absence utváření místních uskupení
• chybějící koncepce pro nové, moderní
využití veřejných budov vystavěných
v době socialismu

Sídliště s panelovými domy v Praze

Sídliště s panelovými domy ve Varšavě

Výzkum prováděný v rámci projektu
ReNewTown: průzkumy, databáze a manuály
Průzkumy byly provedeny na 10 místech
v 5 zemích (327 obyvatel, 52 místních
podnikatelů, 79 odborníků a úředníků
z místních zastupitelstev a nevládní
organizace). Na základě výsledků byly
vypracovány zprávy o průzkumech
trhu a zprávy o osvědčených postupech.
Následně byly vytvořeny 3 komplexní
databáze uvádějící 150 názorných příkladů
revitalizace a dokončených investic
uskutečněných ve střední a východní
Evropě (dostupné na internetové stránce
www.renewtown.eu).
Další dílky skládanky poskytly také čtyři
investice projektu ReNewTown: v polském
Krakově (ve čtvrti Nowa Huta), v Praze
(na Jižním Městě) v České republice, ve
slovinském městě Velenje a v Hnúšti na
Slovensku. Slouží jako vzor řešení běžných
problémů čtvrtí zatížených socialistickou
minulostí.

Sídliště s panelovými domy v Praze

Sídliště s panelovými domy ve Varšavě
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Další příklady byly představeny v příručce
vzorových příkladů projektu ReNewTown
nazvané
„Postsocialistické
město:
vzorový model pro revitalizace měst
v 21. století“ (Post-socialist City: A Role
Model for Urban Revitalization in the 21st
Century).
Nadnárodní manuál pro revitalizaci
měst nazvaný „Zapojte se. Lepší
budoucnost ve vašich rukou“ (Engage.
Brighter Future in Your Hands) je inspirací
ukazující, jak je možné zahájit realizaci
činností a projektů ve svém nejbližším
okolí.

Centrum pro malé a střední podnikatele v Praze,
pilotní investice projektu ReNewTown

Regenerace veřejných prostranství v rámci pilotní
investice projektu ReNewTown ve městě Velenje

Nadnárodní manuál pro revitalizaci měst nazvaný
„Zapojte se. Lepší budoucnost ve vašich rukou“
(Engage. Brighter Future in Your Hands)

Muzeum socialistických kuriozit v Hnúšti, pilotní
investice projektu ReNewTown

Jak by měly postsocialistické čtvrti a města
vypadat v nadcházejících desetiletích?
Mise:
„Dosáhnout výrazně lepších podmínek
k životu“
Vize:
„Postsocialistická města a jejich čtvrti
jsou pro obyvatele atraktivní, nabízí
moderní infrastrukturu a hospodářskou
základnu, jsou srovnatelná s dalšími
významnými
městy
v
Evropě,
společnosti ve městech jsou dobře řízeny
a organizovány a mají vnitřní potenciál
pro další dynamický rozvoj.“
Mezi
hlavní
strategické
cíle
postsocialistických měst a čtvrtí patří:
1. Vytvoření
občanské
společnosti
a zlepšení lidského kapitálu
2. Zvýšení hospodářské aktivity
3. Zlepšení kvality bydlení a okolního
prostranství
4. Udržitelný rozvoj a energetická
účinnost

Nadnárodní strategie rozvoje pro
postsocialistická města střední Evropy je
propojena se strategickými dokumenty na
úrovni EU: Evropa 2020, Horizont 2020
a Finanční perspektiva 2020.

Obytný dům jako zahrada, jeden z konceptů,
jak zvýšit atraktivitu většího obytného domu ve
Varšavě
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Příklady inspirativních řešení pro nadnárodní
strategii rozvoje
Revitalizace Targowku – velkého
socialistického sídliště ve Varšavě
(Polsko)
Vzhledem k tomu, že v Polsku chybí
programy či politika revitalizace na
celostátní úrovni, jež by měly za cíl
zlepšit kvalitu života v městských čtvrtích
zatížených socialistickou minulostí,
musí se tyto problémy řešit na místní
úrovni (prostřednictvím zastupitelstev)
a nevládními organizacemi. Jedním
z nejzajímavějších projektů zaměřených
na regeneraci velkých socialistických
sídlišť je projekt REBLOK.
V rámci projektu se konaly konference,
workshopy a další akce, které uspořádali
umělci, pracovníci rozvoje měst a lidé
aktivní v oblasti kultury. Díky tomuto
přístupu se do procesu přizpůsobování
a proměn místní komunity mohly
tvůrčím způsobem zapojit různě zaměření
obyvatelé sídliště Targówek. Jeden
z workshopů, nazvaný „Odpoledne na

1997. Tehdy se asi stovka lidí rozhodla
s poskytnutím bankovního úvěru provést
renovaci bývalých vojenských kasáren;
většinu prací si přitom zajistili vlastními
silami.
První nájemníci se nastěhovali v roce 1998.
Družstvo Mika se skládá z 8 samostatných
skupin domů, byty mají velikost od 50 do
200 m2 a nacházejí se pouze 2,5 km od
centra města. Domy byly vystavěny v roce
Zahrady na střeše, foto Tom Turner,
www.gardenvisit.com

střeše“, byl věnován představení možných
způsobů, jak by bylo možné použít střechy
běžných panelových domů pro účely
rekreace.
Projekt regenerace města vedený
družstvem – projekt Mika z Karlsruhe
(Německo)
Jedná se o projekt bydlení zaměřený na
místní společnost, který byl zahájen v roce

Iniciativa nájemníka družstva Mika
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1938 jako vojenská základna a do roku
1995 sloužily jako vojenský objekt USA.
Projekt Mika je příkladem družstva, které
nemá zájem na výdělku, nýbrž je zaměřeno
na myšlenku sociálního začlenění
osob se stabilním a nízkým příjmem,
jimž poskytuje dostupné bezbariérové
a energeticky nenáročné bydlení.
Jak do rozhodovacího procesu zapojit
místní občany? Vnitrobloky na Praze 11
(Česká republika)
Vnitrobloky a další veřejná prostranství
postsocialistických čtvrtí jsou jedním
z příkladů oblastí, kde je nutně potřeba
provést revitalizaci. V městské části Praha
11 se rozhodli podniknout opatření, aby
jejich vzhled změnili. Tato oblast, kde
se vyskytuje velké množství betonových
prvků, zchátralá hřiště či další zařízení,
která se již nevyužívají, byla revitalizována
tzv. komunitním přístupem. Jinými slovy
to znamená, že o budoucím vzhledu okolí
rozhodují prostřednictvím svých zástupců
místní obyvatelé podle vlastních potřeb.
Městská část zorganizovala setkání
se zástupci sdružení vlastníků, kteří
představili své potřeby a popsali,
jaký by podle nich měl být výsledek

Revitalizovaný vnitroblok na Praze 11

revitalizačního procesu. Na základě toho
byly vypracovány návrhy studií a projektů,
které byly ještě před realizací předloženy
místním obyvatelům k vyjádření.
Díky takovému přístupu jsou místní
obyvatelé nejen spokojeni s výsledkem
revitalizace, ale zároveň mají pocit, že
jsou zapojeni do rozhodování o místě,
kde žijí. Navíc kontakt, navázaný mezi
městskou částí a místními obyvateli,
posloužil dále i pro zjištění zpětné vazby,
zajistil možnosti další spolupráce a byl
také příkladem osvědčeného postupu pro
projekty podobného rázu.
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Příklad proměny prázdné oblasti
uprostřed sídliště ve čtvrti Ursynów
(Varšava, Polsko) na atraktivní veřejný
prostor s parkem, hřištěm a sportovišti
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Šedé a nehezké budovy z období
socialismu vypadají stejně dobře
jako moderní bytové domy – příklad
z Vratislavi (Polsko)
Společnost pro zatraktivnění města
Vratislav (TUMW) vytváří seznam
osvědčených postupů modernizace, který
by měl posloužit jako inspirace pro všechny
osoby zodpovědné za estetický vzhled
revitalizovaných bytových domů. Návrhy
ukazují, že revitalizace nemusí být drahá
a že pro podstatné zlepšení vzhledu není
potřeba provádět rozsáhlou přestavbu
budov. Za budovy vystavěné v dobách
socialismu se nemusíme stydět, mnohé
z nich jsou architektonicky zajímavé, což
je pouze potřeba zvýraznit.

Projekty (vizualizace) panelových domů po revitalizaci. Zdroj: www.tumw.pl

Projekty (vizualizace) panelových domů po revitalizaci. Zdroj: www.tumw.pl
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Domov důchodců Archa v Bratislavě
(Slovensko)
Budova na adrese Rozvodná ulice 25
v Bratislavě původně za socialismu
sloužila jako jesle. Nachází se na sídlišti
mezi panelovými domy. Po roce 1990
byla upravena pro potřeby seniorů.
Rekonstrukce, během níž byla budova
rozšířena a upravena, začala v roce 2004
a byla dokončena v roce 2007. Nyní nabízí
různé druhy služeb pro seniory postižené
Alzheimerovou chorobou a středisko
nepřetržité pečovatelské péče pro občany
Bratislavy.
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Domov důchodců Archa v Bratislavě
(Slovensko)
Budova na adrese Rozvodná ulice 25
v Bratislavě původně za socialismu
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mezi panelovými domy. Po roce 1990
byla upravena pro potřeby seniorů.
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různé druhy služeb pro seniory postižené
Alzheimerovou chorobou a středisko
nepřetržité pečovatelské péče pro občany
Bratislavy.
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Závěr. Co učinit s postsocialistickými
městy? Od praxe ke strategickým
úvahám
Tento závěr vychází z řady informačních
zdrojů, ze zkušeností, odborných posudků
a koncepčních vyhlídek – z výzkumu
provedeného ve spolupráci s účastníky
projektu ReNewTown, přezkoumání
pestré škály odborné literatury, využití
různých databází a internetových stránek,
konferencí a konzultací s odborníky
a specialisty z příslušných oblastí a diskuzí
mezi komunitami těchto odborníků
a s dalšími zainteresovanými subjekty
a z našeho vlastního dlouhodobého
výzkumu mechanismu proměn ve městech
a oblastech metropolí v Polsku i v dalších
částech střední Evropy. Odpověď na
otázku vyskytující se v názvu této kapitoly
v podstatě navazuje na zkušenosti
a každodenní praxi z více než dvacetiletého
pozorování
procesu
politických,
společenských a hospodářských proměn
ve střední a východní Evropě. Z pohledu
pojetí (a možná také z určitého pohledu
praxe) může být velké množství konceptů,
návrhů a řešení, které jsou zde poskytnuty
pro potřeby měst a jejich rozvoje, vhodné

nejen pro oblasti střední a východní
Evropy zatížené socialistickou minulostí,
ale i pro řadu dalších měst z různých částí
světa. V širších souvislostech je navíc
potřeba zdůraznit, že nevýhoda pojetí
postsocialistického města jako rámce
pro analýzu a vysvětlení může spočívat
v nastolení určitého způsobu myšlení
o zapojených městech, kde je příliš
zdůrazněn pohled na ně jako na výsledek
ideologie, tedy jako na města, která
byla původně více než čtyři desetiletí
utvářena „ideologií“ socialismu a poté
byla přetvářena nově se prosazujícími
ideologiemi dočasné nebo přechodné
fáze
mezi
předchozím
obdobím
a neoliberalismem. Pokud odložíme tyto
historické a ideologické brýle, zjistíme, že
v posledních desetiletích byla navržena
řada obecnějších modelů pro budoucí
rozvoj měst, které mohou být určitým
způsobem využity pro bývalá socialistická
města: kompaktní město, inteligentní růst
nebo inteligentní města, udržitelné město,
město podporující začlenění, odolné
město, spravedlivé město, Cittaslow, nový

urbanismus a mnoho dalších.

Demolice panelového domu v Lipsku (A.
Haase)

	
  

Postsocialistické
městské
oblasti
potřebují různé strategické perspektivy
na příslušných úrovních území, které se
zřejmě nejlépe vyjádří v dlouhodobých
plánech rozvoje. Tyto plány a strategie
rozvoje by měly být začleněny vzestupně,
od nejnižší po nejvyšší úroveň, tedy od
místních komunit nebo společenství
ke čtvrtím, potom na úroveň menších
nebo středně velkých měst, větších měst,
metropolitních oblastí a městských
systémů na úrovni regionu a státu.
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Problémy rozvoje měst, s nimiž se potýkají
postsocialistická města a městské čtvrti,
však velmi jasně ukazují na nedostatek
politik pro řízení růstu měst. K největším
problémům v této oblasti patří chybějící
bytová politika na úrovni celého státu
a právní předpisy, které by zamezily
jevu známému jako „urban sprawl“
(rozšiřování zástavby do krajiny).
Prvním krokem na cestě k vytvoření
skupin podporujících výše uvedené druhy
strategie by mohl být vznik účinné politické
koalice se zaměřením na pragmatické
cíle, jako je strategie rozvoje města nebo
čtvrti (která je nedílnou součástí strategie
pro celé město). Taková koalice vyžaduje
vytvoření politického spojení různých
zájmových skupin a řady sociálních
skupin a dále strategie, která bude lákat
a získávat potenciální další stoupence.
Například dodnes se do strategie rozvoje
téměř nikde nezapojují spojenci z řad
městských sociálních hnutí.
Je jasné, že pokud jde o problémy městských
čtvrtí vycházející z charakteristiky dané
oblasti, neexistuje žádné standardní
řešení. Každá postsocialistická čtvrť nebo
město potřebují soudržný strategický

rámec, který umožní, aby jejich politiky
byly začleněny do celé části města nebo do
sítě měst utvářejících metropolitní oblast;
to by mělo být naplánováno tak, aby se
zjednodušila spolupráce mezi obcemi
a funkčními částmi měst (v nomenklatuře
OECD tzv. FUA – Functional Urban Area).
Konečným výsledkem strategie by měl
být posun od „prostoru s nízkou aspirací“
k „prostoru s vysokou aspirací“, avšak
mělo by se zamezit přenášení problémů
na jiné části města.

Nedávná úprava krajiny a „vytváření
zeleně“ ve čtvrti Ursynów ve Varšavě jako
vzor zlepšování sídlišť

Národní politika měst by měla být
obecně vzato formulována jako pokyny
pro místní zastupitelstva na nižší než
regionální úrovni nebo v měřítku měst
a dále jako pokyny pro pracovníky státní
správy, podnikatelské subjekty a jakékoli
Národní politika měst by měla být obecně
vzato formulována jako pokyny pro místní
zastupitelstva na nižší než regionální
úrovni nebo v měřítku měst a dále jako
pokyny pro pracovníky státní správy,
podnikatelské subjekty a jakékodalší
příslušné sociální a nevládní organizace.
Tato politika by měla stanovit záměry,
hlavní cíle a strategii ústřední vlády
týkající se problémů měst. Problémy, které
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se projevují spíš na místních úrovních,
a strategie, které se jimi zabývají, by se
měly formulovat soudržněji.

Nerozvinuté a zanedbané veřejné
prostranství ukazující také na nedostatek
kulturního vyžití, Ursynów, Varšava
Nejvýznamnější však je omezit citlivost
městských oblastí ke změnám týkajícím
se politiky, hospodářství a životního
prostředí. Mimo jiné je potřeba, aby
lidé změnili celkové smýšlení a výhledy
a
získali
modernější,
nápaditější
a přizpůsobivější pohled zaměřený
do budoucna, což je relativně vzato
nejpomalejší proces ze všech procesů,
které tato přeměna zahrnuje. Příklad, kde
je tato změna téměř nejnutnější, je oblast

životního prostředí, zejména otázka úspor
energie. Postsocialistická města nutně
potřebují nové formy řízení a správy
a zejména nový vztah mezi občanskou
společností a formální strukturou místní
demokracie a místního zastupitelstva, aby
mohla reagovat na výzvy, kterým budou
města v budoucnu čelit. Z toho důvodu
je potřeba se zabývat vytvářením měřítek
a realizací postupů určených k získání
širší a dlouhodobější perspektivy, a dále
též pravidelně sledovat pokrok.
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www.igipz.pan.p l

Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii Przestrzennego
Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego, ul. Twarda 51/55, 00-818
Warszawa, Poland, www.igipz.pan.pl
Koordinátor projektu: Magdalena Wątorska-Dec
+48 22 860 67 88, +48 503 152 912,
decmagda@twarda.pan.pl
Agentúra pre rozvoj Gemera
Vansovej 711, 981 01 Hnúšťa, Slovakia
www.rozvojgemera.sk
Místní koordinátor: Monika Vaškovičová
+421 948 001 079,
monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
The C.K. Norwid Centre
os. Górali 5, 31-959 Kraków, Poland
www.okn.edu.pl
Místní koordinátor: Małgorzata Hajto
+48 12 644 27 65, +48 508 609 601,
m.hajto@okn.edu.pl

Prague 11 Metropolitan District
Ocelikova 672, 149 41 Praha 4, Czech Republic
www.praha11.cz
Místní koordinátor: Jiří Kocáek
+420 222 364 561, +420 777 214 093

Municipality of Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenia
www.velenje.si, www.velenje.si/en/597
Místní koordinátor: Marko Govek
+386 (0)3 8961 548, +386(0)41 783 652,
marko.govek@velenje.si
Karlsruhe Institute of Technology
Weberstrasse 5, 3640 Karlruhe, Germany
www.kit.edu, www.itas.fzk.de/home_e.htm
Místní koordinátor: Krassimira Paskaleva-Shapira
+49(0) 7247/82-2501, krassimira.paskaleva@kit.edu

Regional Development Agency of Usti Region, a. s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
Czech Republic, www.rra.cz
Místní koordinátor: Dana Krejsová
krejsova@rra.cz

Faculty of Economics, University of Ljubljana
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
www.uni-lj.si
Místní koordinátor: Irena Ograjensek
+386 1 5892 505, +386 41 229 632, irena.
ograjensek @ef.uni-lj.si
www.igipz.pan.pl
ReNewTown project

www.renewtown.eu / www.central2013.eu / www.ec.europa.eu/regional_policy
ReNewTown
NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE WWW.RENEWTOWN.EU
TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA
A SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE.

