
ANGAŽUJTE SENOVÉ POSTSOCIALISTICKÉ MĚSTO
KONKURENCESCHOPNÉ A  ATRAKTIVNÍ

Světlejší budoucnost ve Vašich rukou
MEZINÁRODNÍ MANUÁL PRO MĚSTSKÉ REVITALIZACE

Nová hřiště pro Vaše děti • Další kulturní akce • Upravené veřejné prostory •
Místa k posezení s přáteli • Rozvoj malých firem • Nová infrastruktura pro turisty • 
Zahrady pro učení a hraní • Rekonstruované panelové domy • Moderní sportovní 
zařízení • Intenzivní veřejná diskuze • Společná práce, sdílené výsledky

Toho všeho lze dosáhnout i ve Vašem městě. Projekt ReNewTown napomáhá obnově, revitalizaci, 
úpravě a přizpůsobení se v městech a obcích. Najděte ty nejlepší tipy a rady pro Vaše město v této 
mezinárodní příručce.

ReNewTown

Právě k Vám přichází!

Projekt ReNewTown je realizován v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován ERDF.



Projekt ReNewTown vytvořil 
databázi projektů a iniciativ 

zaměřených na hledání nových 
možností a způsobů, jak oživit 

zaniklá veřejná prostranství, sídliště 
nebo nevyužívané budovy. Existuje 

několik základních témat a celá řada 
zajímavých příkladů řešení.

Nedostatek prostor pro místní kulturní 
a společenské akce; veřejné kulturní  
a společenské akce přispějí k novým formám 
využití veřejného prostoru, do kterého 
vstoupí kultura.
Příklad: Kunstplatte – kulturní sdružení, 
Stendal, Německo; www.kunstplatte.de

Podmínky a kvalita veřejného prostoru 
u panelových domů; dobře uspořádané 
veřejné prostory s přátelským vzhledem jsou 
široce používány pro volnočasové aktivity 
obyvatel. Místní lidé mohou dobrovolně 
pomoci při budování prostor.
Příklad: Ogrody Nowej Huty, Nowa Huta, 
Polsko; www.ogrodynh.pl

Podpora pro malé a střední podniky 
na panelákových sídlištích; zřizování 
obchodních center může pomoci v rozvoji 
podnikání.
Příklad: Centrum pro malé podniky 
a mikropodniky, Krakov, Polsko;  
www.cmmp.pl

Architektonické konstrukce panelových 
sídlišť; architektura a územní plánování    na 
sídlištích jsou od sebe neoddělitelné a dobrý 
design zlepší život lidí.
Příklad:  městská část Praha 6, Česká 
republika; www.modernipanelak.cz/
moderni-s idl iste/kde -se - dobre -z i je/
modernizace-sidliste-dedina

Zapojení místní komunity v událostech ve 
čtvrti; místní lidé mohou vytvořit prostor pro 
umění a alternativní aktivity. Různé skupiny 
obyvatel se mohou podílet na obnově 
městské čtvrti.
Příklad: Metelkova kulturní centrum, Lublaň, 
Slovinsko; www.metelkovamesto.org

Nalezení nové funkce pro stavby z doby 
socialismu; stárnutí populace přináší 
poptávku po nových sociálních službách, 
které mohou využívat budovy  ze 
socialistické éry zcela novým způsobem.
Příklad: Archa Dům seniorů, Bratislava, 
Slovensko; www.dsarcha.bratislava.sk

Více informací naleznete v databázi projektu ReNewTown na stránkách:

www.renewtown.eu
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Projekt ReNewTown je realizován v rámci Operačního programu CENTRAL EUROPE a spolufinancován ERDF.


