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ReNewTown je zkrácený název mezinárodního projektu: „Nové postsocialistické 
město: konkurenceschopné a  atraktivní“ (New post-socialist city: Competitive 
and Attractive), který je realizovaný v průběhu 3 let (duben 2011 – březen 2014) 
a  je financovaný z  programu Central Europe, což je program Evropské unie na 
podporu spolupráce mezi zeměmi střední Evropy s cílem zlepšit inovace, dostupnost 
a  prostředí a  zvýšit konkurenceschopnost a  atraktivitu zdejších měst a  regionů. 
Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Koordinátorka a iniciátorka projektu: Magdalena Wątorska-Dec

Ústav urbanistických a populačních studií, 
Institut geografie a územní organizace, 
Polská akademie věd, Varšava, Polsko.

Účastníci:

Polsko – Institut geografie a územní organizace 
Polská akademie věd (vedoucí partner) 
Grzegorz Węcławowicz (manažer pro vědu) 
Magdalena Januszewska-Stępniak (finanční manažer 2012 2014) 
Adam Bierzyński (manažer komunikace) 
Barbara Jaworska (člen týmu) 
Ewa Korcelli-Olejniczak (člen týmu) 
Małgorzata Steckiewicz (finanční manažer 2011 2012)

Polsko – Centrum C.K. Norwid v Krakově (PP02)

Małgorzata Hajto (místní koordinátor) 
Agnieszka Smagowicz (místní finanční manažer) 
Kasia Szczęśniak (člen týmu) 
Dorota Orczewska (člen týmu) 
Katarzyna Danecka-Zapała (člen týmu) 
Marta Kurek-Stokowska (člen týmu) 
Jacek Korczowski (odborník)

Slovinsko – Město Velenje (P03)

Marko Govek (místní koordinátor) 
Helena Knez (místní manažer komunikace) 
Tanja Ževart (místní finanční manažer)

Německo – Institut technologie v Karlsruhe (PP04)

Krassimira Paskaleva-Shapira (místní koordinátor) 
Christina Götz (člen týmu) 
Ian Cooper (člen týmu) 
Anika Hügle (člen týmu)



8

Česká republika – Městská část Praha 11 (PP05)

Jiří Kocánek (místní koordinátor 2012 2014) 
Erika Krojidlová (člen týmu) 
Kateřina Matrasová (člen týmu) 
Petr Burda (místní koordinátor 2011 2012)

Česká republika – Agentura pro regionální rozvoj Ústeckého kraje, PLC (PP07)

Miroslav Cingl (místní koordinátor od roku 2012) 
Alena Kněžková (místní finanční manažer) 
Libor Kudrna (člen týmu) 
Dana Krejsová (místní koordinátor 2011 2012)

Slovensko – Agentura pro rozvoj regionu Gemer, Hnúšťa (PP08)

Monika Vaškovičová (místní koordinátor) 
Štefan Horváth (člen týmu) 
Jana Uhrinova (člen týmu) 
Jaroslav Izák (člen týmu)

Slovinsko – Fakulta ekonomie, Univerzita Lublaň (PP09)

Irena Ograjenšek (místní koordinátor) 
Urška Potočnik Kapitanovič (místní finanční manažer) 
Mojca Bavdaž (člen týmu) 
Andreja Cirman (člen týmu) 
Polona Domadenik (člen týmu) 
Katarina Katja Mihelič (člen týmu) 
Lejla Perviz (člen týmu) 
Tjaša Redek (člen týmu) 
Jože Sambt (člen týmu)

PŘEDMLUVA

Díky politickému, sociálnímu a hospodářskému rozvoji v uplynulých dvaceti letech 
došlo obecně k  výrazné modernizaci a  zlepšení podmínek života v  městských 
oblastech. V  některých městech, zejména v  těch průmyslových, však přetrvávají 
depresivní či kritické podmínky a možnosti zlepšení jsou velice omezené. 

Výzkum provedený v rámci projektu ReNewTown s názvem „Nové post-socialistické 
město: konkurenceschopné a  atraktivní“, který je financován z  programu Central 
Europe a probíhá v období 3 let (duben 2011 – březen 2014), se zabýval otázkou: 
„Co učinit s městy bývalého socialistického bloku ve střední a východní Evropě?“.

Výzkum probíhal mezi lety 2011 a  2013 a  vycházel ze sociálních průzkumů, 
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výzkumu trhu a studie osvědčených postupů (zprávy s výsledky a další podrobnosti 
jsou k  dispozici na adrese www.renewtown.eu). Výzkum byl podpořený čtyřmi 
investičními projekty: ve čtvrti města Krakov Nowa Huta, Polsko, na Jižním 
Městě v Praze, Česká republika, ve městě Velenje, Slovinsko a ve městě Hnúšťa 
na Slovensku (obrázek 1). Tyto projekty posloužily jako možná modelová řešení 
pro čtvrti ovlivněné socialistickou minulostí. V  případě Nowe Huty v  Krakově se 
řešil problém s malým prostorem a chybějícím kulturním a společenským vyžitím, 
město Velenje se potýkalo se špatnými podmínkami a  nízkou kvalitou veřejných 
prostor na sídlištích, na pražském Jižním Městě byla problémem nezaměstnanost 
a nedostatečná nabídka zaměstnání v okolí a ve slovenské Hnúšti chyběly nápady, 
jak moderním způsobem využít veřejné budovy vystavěné v  dobách socialismu. 
Všechna post-socialistická města se také potýkají s depresivním vzhledem velkého 
množství staveb vybudovaných v  dobách socialismu – zejména šedé a  někdy 
poněkud chátrající budovy, a  s  nedostatečným pocitem sounáležitosti místních 
obyvatel k okolí, kde žijí.

Tato příručka vznikla s cílem představit strategii pro změnu, jejímž cílem je změnit 
tvář postsocialistických měst a  učinit z  nich konkurenceschopná a  atraktivní 
místa pro život. Zaměřuje se na politické představitele, úředníky na všech úrovních 
státní správy, sociální odborníky a  především organizace místních obyvatel, kteří 
se chtějí aktivně podílet na zlepšování prostředí, v němž žijí. Strategie nabízí řadu 
alternativních možností či opatření, které je možné vybrat jako „hlavní priority“ ve 
snaze vyřešit konkrétní problémy zjištěné v příslušných městech.

Na přípravě publikace se významným způsobem podíleli Magdalena Wątorska-Dec, 
Adam Bierzyński a Robert L. Hodgart.

Obr. 1: Organizace zapojené do projektu ReNewTown.
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ČÁST I DIAGNÓZA
Tato brožura je třetí publikací připravenou v rámci projektu ReNewTown. Předcházel 
jí nadnárodní manuál pro revitalizaci měst „Zapojte se. Lepší budoucnost je ve 
vašich rukou“ (Engage. Brighter Future in Your Hands) a příručka vzorových příkladů 
projektu ReNewTown „Post socialistické město: vzorový model pro revitalizace 
měst v 21. století“ (Post-socialistické City: A Role Model for Urban Revitalization 
in the 21st Century). Tyto hlavní dokumenty spolu s  výsledky různých sociálních 
průzkumů a  výzkumu trhu a  s  databázemi osvědčených postupů, konzultacemi 
s odborníky a několika semináři, na nichž byly naše výsledky představeny a kde se 
o nich diskutovalo, nám poté, co byly prozkoumány a přizpůsobeny, poskytly nový 
důležitý základ pro přípravu nadnárodní strategie rozvoje a  je možné je případně 
použít pro účely projektu. Klíčová byla také úzká spolupráce a výměna zkušeností 
mezi členy týmu projektu, zejména mezi výzkumnými pracovníky a  pracovníky 
působícími na místní a regionální úrovni samosprávy. Publikace tedy vznikla díky 
spolupráci všech účastníků projektu ReNewTown.

Dědictví, které ve městech střední a východní Evropě zanechalo období socialismu, 
způsobilo řadu překážek a  problémů v  oblasti hospodářské, sociální i  v  oblasti 
infrastruktury pro budoucí rozvoj. Byla však zaznamenána i určitá pozitiva tohoto 
dědictví. Aktuální problémy a výzvy, s nimiž se potýkají městské oblasti ovlivněné 
socialismem (města se čtvrtěmi, které byly vystavěny a  vybudovány v  období 
socialismu), jsou odvozeny od nízké kvality bydlení, neatraktivní architektury, 
neefektivního využití prostoru, nedostatku kulturních a společenských akcí v těchto 
oblastech a mnoha dalších záležitostí. Stávající podmínky života v těchto městech 
a  čtvrtích obecně nemají vliv pouze na hospodářskou, sociální a  kulturní situaci 
místních obyvatel, ale také na celkový pohled na město a jeho hospodářské výsledky, 
a to jak aktuálně, tak zřejmě i do budoucna.

Nadnárodní strategie rozvoje sice přímo vychází z  případových studií z  Polska, 
České republiky, Německa, Slovinska a  Slovenska, ale může být použita v  celé 
oblasti bývalého socialistického bloku zemí EU a  východní Evropy. Při výzkumu 
jsme věnovali pozornost především těmto problémům: nedostatek kulturních 
a  společenských akcí a  chybějící prostory pro jejich pořádání, špatné podmínky 
a nízká kvalita obytných a dalších budov, nekvalitní veřejné prostranství na sídlištích, 
nezaměstnanost a nedostatečné příležitosti k zaměstnání v okolí, bezduchý vzhled 
řady staveb z období socialismu, nízká míra ztotožnění či sounáležitosti s místem 
bydliště a často též chybí pocit, že by existovala určitá místní komunita a nápady 
pro nalezení nových a  moderních využití veřejných budov vystavěných v  období 
socialismu.

Celá nadnárodní strategie rozvoje sestává z několika kapitol, které jsou seskupeny 
do třech částí, což odráží pojetí dobré strategie R. P. Rumelta (2011). Podle něj by 
měla být struktura následující: v první části, diagnóze, by měla být vysvětlena povaha 
potíží a výzev, ve druhé části věnující se řídící politice, by měl být stanoven vybraný 
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přístup, jak se vypořádat s problémy zjištěnými při diagnóze a jak je překonat, a ve 
třetí části by měla být uvedena opatření pro účinné provedení řídící politiky. 

První část této příručky se tedy věnuje cílům strategií rozvoje po teoretické 
stránce (kapitola 1), postsocialistickým souvislostem týkajícím se měst (kapitola 2) 
a aktuálnímu rozsahu problémů měst (kapitola 3). Druhá část je zaměřena na řídící 
politiku a zabývá se dopadem evropských politik integrace (kapitola 4) s formulací 
mise a vize rozvojové strategie (kapitola 5) a s hlavními strategickými cíli a prioritami 
a vztahy mezi nimi (kapitola 6). Třetí část se týká operačních cílů a jejich realizace 
a dále příslušných případových studií a alternativních scénářů (kapitola 7). V poslední 
části, která slouží jako závěr, se autor zabývá složitou otázkou co učinit s bývalými 
socialistickými městy. Přijímá skutečnost, že od roku 1989 se vlivem běžného života 
velká část postsocialistických oblastí měst již změnila, a zaměřuje se na možnosti 
dalšího rozvoje a  moderní strategické myšlení. Na obrázku 2 je znázorněno, jak 
tvorba nadnárodní strategie rozvoje probíhala.

PLÁN TVORBY STRATEGIE

Diagnóza

Porozumění povahy 
postsocialistických 

měst a jejich 
aktuálních problémů

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

Řídící politika

Formulace mise, 
vize a hlavních 

strategických cílů

Soudržná 
opatření

Výběr operačních cílů, 
realizace, osvědčené 

postupy

Obr. 2: Plán pro tvorbu strategie



12

Cílem této části je představit úvod k našemu strategickému uvažování a k formulaci 
našeho pojetí a poté popsat a prozkoumat povahu post-socialistických měst a jejich 
aktuálních problémů. Zastává se zde názor, že geografie a  prostorové umístění 
hrají roli, stejně jako historie, hospodářství a politika. Při strategickém uvažování 
o budoucnosti musíme velice často myšlenky přizpůsobit konkrétním vlastnostem 
zkoumaného místa nebo oblasti a  pokusit se pochopit, jakou úlohu na vytváření 
nebo určování těchto vlastností měly dané geografické souvislosti.

1. CÍLE A PŘEDMĚT STRATEGIE ROZVOJE
Myšlenka takové strategie se stala velmi oblíbeným tématem v médiích, v sociálních 
a politických vědách i v každodenní konverzaci. Pojetí strategie je však možné chápat 
a  používat různými způsoby a  ve skutečnosti má celou řadu významů. Proto je 
nutné vymezit sféru, oblast i přímý význam tohoto pojetí tak, jak je použito v těchto 
souvislostech. Zde se zabývá především sociálními, hospodářskými a  politickými 
otázkami městských částí bývalých socialistických měst a  jejich aktuální správy. 
Cíl strategie rozvoje byl vymezen požadavkem projektu. Od nadnárodní strategie 
rozvoje se očekává, že ve střední a východní Evropě přispěje k vytvoření nového 
způsobu smýšlení o správě měst, praxi řízení a strategickém plánování v městských 
oblastech i v oblastech mezi městy. Zaměřujeme se na změnu sociálních podmínek 
a podmínek žití – především na zlepšení a na to, jak je možné převést osvědčené 
postupy jednotlivých případů do rozvojových strategií, které bude možné použít 
v  širším rozsahu v  městských částech různých evropských zemí se socialistickou 
minulostí. Hlavní myšlenkou projektu ReNewTown je prozkoumat zkušenosti 
a  znalosti získané v  uplynulých 20 letech při příslušných iniciativách – aktuálně 
i v minulosti.

Rámeček 1. Cíle projektu

„Cílem projektu ReNewTown je dosáhnout vyrovnanějšího územního rozvoje 
prostřednictvím snížení rozdílů mezi městskými čtvrtěmi a  městy v  zemích bývalého 
východního bloku. Zaměřujeme se na omezení těchto rozdílů zlepšením kvality městských 
oblastí ve čtvrtích zatížených socialistickou minulostí…Projekt vytvoří užitečné nástroje 
k napravení zjištěných problémů v oblasti střední Evropy a svými výsledky přispěje ke 
zlepšení kvality života, práce i volného času.“ (formulář žádosti o projekt ReNewTown, 
2011, autorka: M. Wątorska-Dec).
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S  pomocí cílů výzkumu a  zjištění ohledně dosažených zlepšení by se měla 
postsocialistická města postupně přizpůsobovat aktuálním sociálním 
a  hospodářským podmínkám díky návrhům, jak co nejlépe zlepšit kvalitu života 
v  městských oblastech zatížených socialistickou minulostí. V  naší analýze se 
pokusíme poskytnout praktické informace o  tom, jak překonat problémy těchto 
oblastí a  jak využít jejich specifických situací. Dále se pokusíme posoudit, které 
programy revitalizace jsou nejefektivnější a  jak se do nich mohou zapojit místní 
obyvatelé. Naše nadnárodní strategie rozvoje se zaměřuje na sociální a hospodářské 
rozměry, ale také na věcné stránky, tedy na technickou infrastrukturu a zástavbu 
a na přeměnu architektury a městského prostředí (obrázky 3, 4 a 5).

	  

Obr. 3: Bývalá průmyslová část města Hnúšťa

	  

Obr. 4: Zanedbané oblasti bývalé průmyslové části ve městě Hnúšťa
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Do nadnárodní strategie rozvoje by mělo být začleněno více forem sociálních, 
kulturních a  hospodářských iniciativ zaměřených na posílení soudržnosti mezi 
místními občany tak, aby byla posílena s  ohledem na soukromé a  individuální 
zájmy. Strategie by měla být považována za politickou reakci na problémy měst, 
jako je nezaměstnanost způsobená deindustrializací, zvyšujícími se sociálními 
a  prostorovými rozdíly a  narůstající deprivací, a  obecně jako reakce na zhoršující 
se situaci měst. Tento strategický dokument propaguje strategické postoje 
k řešení problémů ve městech, které jsou specifické pro bývalá socialistická města 
a jejich čtvrti, obsahuje obecný soubor námětů, na jejichž základě by mohla města 
s  podobnými problémy přijmout opatření (např. sociální a  hospodářské následky 
deindustrializace v globálním světě).

Konečným výstupem by mohlo být znovuobjevení nebo alespoň přetvoření bývalých 
socialistických měst tak, aby se z nich stala konkurenceschopná a atraktivní místa 
pro život. Jedná se o potřebu nejvyšší priority a o novou výzvu pro města střední 
Evropy, ale zároveň i  pro celou Evropskou unii co se týče sociálního začlenění, 
moderního účinného řízení a  problematiky životního prostředí v  rámci aktuálního 
světa, který je ovládán globální urbanizací a konkurencí. Doufáme, že nadnárodní 
strategie rozvoje přispěje k politice EU zaměřené na podporu perspektivy strategie 
2020 pro zlepšení „inteligentního a  udržitelného růstu podporujícího začlenění“ 
v oblastech měst. Strategie je také z obecného pohledu v souladu s mottem Expo 
2010 v Šanghaji: „Lepší město, lepší život“.

Obr. 5: Převaha panelákových domů tvořících ráz města v oblasti Słužew nad Dolinką ve 
Varšavě.
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1.1. CÍLOVÉ SKUPINY STRATEGIE

K procesům přeměny bývalých socialistických měst docházelo od samého začátku až 
do současné doby v souvislostech dominantní neoliberální politiky. Obecnou politiku, 
která vznikla v  zemích střední Evropy, můžeme obecně definovat spoléháním se 
na mechanismy trhu. Stále však existují specifika jednotlivých oblastí, která se 
týkají určitých souborů sociálních, hospodářských a  územních politik ovlivňujících 
rozvoj měst. V průběhu přeměn, které se udály po roce 1989, se úloha územního 
a  strategického plánování vyvíjela, zpočátku byla přehlížena nebo nebyla brána 
v  potaz, postupně byla znovu prováděna v  nové formě. V  období socialismu se 
územní a strategické plánování řídilo ideologickými prioritami komunismu. Přechod 
od centrálního plánování hospodářství k tržní ekonomice vedl k tomu, že se územní 
a strategické plánování začalo řídit neoliberálním přístupem. Plánování (a zejména 
územní plánování) a  strategii rozvoje týkající se téměř všech oblastí běžného 
hospodářského a  sociálního života tedy utváří potřeba účinného fungování trhu. 
Můžeme se tedy zeptat: proč bychom neměli více zvážit zájmy celé společnosti, ve 
smyslu vyspělé občanské společnosti? V návrzích uvedených v tomto dokumentu se 
pokusíme přispět k posílení procesů demokratizace a podpořit vytvoření občanské 
společnosti s pomocí rámců, nápadů a praktických činností, s jejichž pomocí se lépe 
vyjádří zájmy místních obyvatel v dlouhodobém (tedy strategickém) horizontu.

Proces posilování strategického přístupu byl sice v  některých zemích Evropy od 
šedesátých let 20. století zřejmý, do zemí střední Evropy se zásluhou regionální 
politiky EU vrátil na program, zejména po rozšíření EU v roce 2004. V praxi ovlivňuje 
rozdělování zdrojů v  městském prostředí znovu instituční řízení prostřednictvím 
stanovování rozvojových strategií a prostřednictvím územního plánování, ale zároveň 
do toho výrazně zasahují „tržní síly“. Stalo se tak proto, že dynamika politických, 
hospodářských a sociálních změn vedla k přehodnocení určitých míst na území měst, 
která jsou nyní posuzována na základě kritérií trhu. Můžeme v podstatě tvrdit, že 
dynamice změn ve městech v rámci nových tržních podmínek by nyní mohla prospět 
dlouhodobá strategie rozvoje, která by vytvořila druh činností a  využití pozemku 
dané oblasti, její umístění a vlastnosti. Taková strategie by měla mít ideálně sociální 
schválení a podporu, neboť by byla v zájmu všech obyvatel měst, případně alespoň 
většiny z nich.

Nejdůležitějšími základními nástroji, jak v EU podporovat politiku soudržnosti, jsou 
poskytnutí „know how“, příklady osvědčených postupů a  všeobecné zkušenosti, 
které mohou být realizovány v  celé řadě různých sociálních a  hospodářských 
situací. Potenciálními koncovými uživateli této strategie mohou být především lidé 
s  rozhodující pravomocí zastupující úřady v oblasti rozvoje měst na úrovni místní 
a  regionální. Jak ukázala nedávná historie, řešení většiny městských problémů je 
nyní efektivnější na úrovni místní správy než na úrovni celostátních orgánů. 
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Demokratické orgány umožňují obyvatelům zapojit se do každodenního života měst 
a určovat a obhajovat své zájmy, je potřeba nových nápadů, jak takové zapojení 
podpořit a  zjednodušit. Při této podpoře orgánů v  těchto tendencích přeměny 
městských oblastí a  sociálních změn nezapomínáme na místní zájmové skupiny. 
Strategie rozvoje může jako schválený oficiální dokument posloužit jako zdroj 
spolehlivých informací, může podpořit strategičtější způsoby uvažování a  zvýšit 
zapojení místních skupin do zlepšování okolí, v němž žijí. Strategie nemůže pojmout 
celou síť všech místních zájmů, ale doufáme, že poslouží jako rámec nebo vzor, který 
napomůže tyto zájmy vymezit a vzít je v úvahu v příslušných konkrétních situacích.

Rámeček 2. Orgány zapojené do projektu

Cílovou skupinou projektu ReNewTown zdaleka není pouze daných osm veřejných orgánů 
z pěti zemí, které jsou přímo zapojené do jeho realizace. Jedná se o těchto osm orgánů:

• Institut geografie a územní organizace Polské akademie věd ve Varšavě (PL)
• Centrum kultury C.K. Norwid v Krakově (PL)
• Město Velenje (SI)
• Institut technologie v Karlsruhe (DE)
• Městská část Praha 11 (CZ)
• Agentura pro regionální rozvoj Ústeckého kraje, PLC (CZ)
• Agentura pro rozvoj regionu Gemer (SK)
• Fakulta ekonomie, Univerzita Lublaň (SI)

Do projektu ReNewTown byly dále zapojeny tyto cílové skupiny jako partneři, 
spolupracovníci, konzultanti a  výzkumní pracovníci: 171 orgánů ve veřejném sektoru 
(např. samosprávy na místní a  regionální úrovni a orgány státní správy); 139 podniků 
a agentur v soukromém sektoru (především podnikatelé působící na sídlištích zahrnutých 
do výzkumu); a přes 200 občanů a odborníků (např. odborníci v oblasti územního rozvoje), 
kteří se přímo účastnili průzkumů.

Zdroj: Projekt ReNewTown.

Snahou navrhované strategie rozvoje bude posloužit jako model umožňující, aby 
byly rozpoznány zájmy místních obyvatel, včetně zájmů nevládních organizací, a aby 
byly tyto zájmy zohledněny v  širších souvislostech měst. Strategie by se mohla 
stát pomůckou při tvorbě strategií rozvoje pro místní a městské podniky, součástí 
místních strategií rozvoje, které připravují místní a regionální orgány. Měla by přispět 
k pojetí nové veřejné správy jako politiky, jejímž cílem je modernizace a zefektivnění 
místní samosprávy měst. Především v situaci, kdy převážná většina místních orgánů 
nemá vlastní strategii, by mohla být tato strategie návrhem pro její vypracování.

Věříme, že předkládaný dokument či některé jeho části budou moci být použity tak, 
aby napomohly určit priority jednotlivých měst. Do strategie však bylo třeba vybrat 
priority, aby bylo možné zaměřit se na nejvýznamnější problémy, a ne rozšířit priority 
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tak, aby uspokojily všechny místní potřeby najednou. „Naše strategie“ by tedy měla 
nabídnout seznam možných činností či opatření, jak vyřešit konkrétní problémy 
vymezené jako „priority“.

Mezi cílové skupiny dokumenty patří političtí činitelé, úředníci veřejné správy, sociální 
vědci a zejména organizace místních obyvatel, běžní občané, kteří chtějí být aktivně 
zapojeni do procesu zlepšování prostředí, v němž žijí. Strategie není pro „města“, 
ale pro jednotlivce a společné subjekty a městské komunity.

1.2. SPECIFIKA STRATEGIE
Kapitalistické industriální hospodářství utvářelo a poté přetvářelo současná města 
západní Evropy. Ve střední a  východní Evropě však vlivem politicky nastoleného 
socialistického industriálního hospodářství vznikala města jiného typu. Návratem 
k  tržnímu hospodářství a  k  demokracii po roce 1989 došlo v  této části Evropy 
ke specifickým procesům změn. Například agentura OSN HABITAT, která působí 
v oblasti městských osídlení a udržitelného rozvoje měst, ve své poslední zprávě 
(za rok 2013) nazvané Stav evropských měst v přeměně za rok 2013 (The State 
of European Cities in Transition 2013) shrnuje dvacetileté období reforem ve 23 
zemích se socialistickou minulostí, kde jsou uznána specifika středoevropských 
a  východoevropských měst a  dále též rozdíly v  rámci regionů. Nejvýznamnějším 
zjištěním a  hlavním poselstvím, které zpráva uvádí, je: „Na počátku přeměny 
panovala obecná domněnka, že všechny problémy měst vyřeší místní demokracie 
a svobodný trh. Ukázalo se, že to není pravda, protože se změnami se začínalo, 
často z důvodu nutnosti, ve spěchu a ne vždy se vycházelo ze spolehlivé dopředu 
orientované politiky, právních předpisů a regulačních podkladů.“

Několik počátečních let přeměny po roce 1989 se vyznačovalo odmítáním jakéhokoli 
druhu plánování.

Byla to reakce na dekády centrálního plánování hospodářství, které prováděla 
komunistická strana a jež ale nebylo účinné. Odmítání ovlivnilo především regionální 
a strategické plánování: regionální politika i strategické plánování byly považovány 
za téměř nevýznamné a  byly opomíjeny do té doby, než se problémy územní 
koncentrace nahromadily a stal se z nich politický problém. Do té doby se všichni 
v tichosti domnívali, že mechanismy trhu zcela nahradí v rozdělování zdrojů centrální 
plánování (Węcławowicz 1996).

K oživení regionálního a strategického plánování ve velké míře došlo díky příkladům 
osvědčených postupů z  Evropské unie, především po rozšíření EU v  roce 2004, 
a  dále kvůli požadavku přidělit místním orgánům v  rámci reformy ve struktuře 
místních zastupitelstev opět pravomoci. Následkem toho ve střední Evropě dnes 
nenalezneme větší město, které by nemělo nějaký druh dokumentu se strategickým 
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plánem rozvoje. Srovnání způsobu, jak vznikají strategické plány v  západní 
Evropě, s  tím, jak jsou tyto plány utvářeny v bývalých socialistických městech, S. 
Tsenkova (2007, str. 467), ukázalo na tři hlediska procesu přeměny, jimiž v bývalých 
socialistických městech vznikají značně rozdílné souvislosti, tj. přechod k demokracii, 
k trhu a k demokratické správě.

Částečně vlivem těchto rozdílů a  s  nimi spojených procesů změny vznikla řada 
obecných problémů, které mohou komplikovat a  narušit strategické plánování 
v bývalých socialistických městech: omezená konzultace a sociální zapojení; měnící 
se politická podpora pro již vytvořené strategické plány; poněkud zbytečné zaměření 
se na určité priority nebo otázky z  důvodu lobbování různých zájmových skupin; 
nedostatek účinných orgánů pro vytváření, podporu a  realizaci plánů; chybějící 
hierarchie priorit a cílů pro vymezení vhodných souvislostí.

„Nadnárodní rozměr“ strategie rozvoje pro bývalá socialistická města střední 
Evropy vychází z komparativních studií. Nadnárodní strategie rozvoje je výsledkem 
výzkumu provedeného v 10 městech a řadě čtvrtí z 5 zemí, analýzy rozsáhlé rešerše 
odborné literatury a desítek příkladů osvědčených postupů, které poskytly obrázek 
z praxe na to, co funguje a co by případně mohlo fungovat jako model pro realizaci 
v jiných podmínkách. Stávající modely a strategie slouží jako prostředek pro určení 
sil, které utvářejí území měst. O  zjištěných výsledcích se diskutovalo na řadě 
veřejných seminářů a při rozhovorech s odborníky na místní problematiku měst. Tyto 
výsledky vycházely z  rozhovorů provedených se třemi cílovými skupinami: místní 
obyvatelé, místní podnikatelé a zastupitelé úřadů a organizací místní samosprávy, 
veřejného sektoru a  nevládních organizací. Do určité míry nám to tedy umožnilo 
vymezit strukturu různých vlivných či zájmových skupin, které ve městech působí, 
a získat pohled na jejich vnímání a hodnocení prostoru měst.

Rámeček 3. Případ zapojení místních obyvatel do procesu rozhodování

Z  analýzy osvědčených postupů, které si určili a  zvolili partneři z  České republiky 
(Městská část Praha 11 a Agentura pro regionální rozvoj Ústeckého kraje, PLC) vidíme, 
že do procesu plánování a  rozhodování byly významným způsobem zapojeni místní 
občané. Většině zlepšení předcházely průzkumy a  veřejné konzultace se zapojením 
místních obyvatel, vlastníků nemovitostí, zaměstnanců místních společností a organizací 
i zástupců místního zastupitelstva.

Zaměření se na obnovu veřejného prostranství a sídlištních domů v České republice dále 
poukázalo na několik strategických programů:

„Regenerace Jižního Města a  studie Jižní Město – místo pro život“, který vypracoval 
partner projektu ReNewTown, Městská část Praha 11;

Integrovaný plán rozvoje města (zkratka IPRM) z Integrovaného operačního programu 
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(IOP) prováděného Ministerstvem pro regionální rozvoj;

Program pro regeneraci sídlišť MMR;

Operační program Praha – Konkurenceschopnost v  oblasti životního prostředí – 
revitalizace území (jeden z programů spolufinancovaných EFRR).

Zdroj: Projekt ReNewTown.

Nejpalčivějším problémem však je nedostatek přímých politik zaměřených na 
město na úrovni národní i  místní. Prvky takových politik sice existují, ale jsou 
roztříštěné a  rozkouskované v  různých právních dokumentech a  vyskytují se 
v různých koncepcích rozvoje, které nejsou koherentně sjednoceny. Další problémy se 
týkají nestability městské politiky, která je zapříčiněna častými změnami a chybějící 
dlouhodobou perspektivou či strategickým plánováním. Největším nedostatkem 
strategických dokumentů je však nedostatek politické vůle místních zastupitelstev 
či institucionalizovaných sociálních skupin, které by měli v dlouhodobém horizontu 
podporovat provádění těchto dokumentů. Strategie velmi často připravují externí 
odborníci a místní občané je většinou nepovažují za vlastní. Dalším problém vzniká 
tím, že je dokument připravován pouze za účelem přilákání externích investorů, 
získání grantů či dotací (například národní a regionální fondy EU nebo jiné zdroje).

Povaha cílových oblastí – bývalých socialistických čtvrtí podle definice v projektu 
– napovídá, že by bylo vhodné přistupovat ke strategii na základě oblastí. Tento 
přístup má určité limity, ale ty je možné omezit tím, že pro vytvoření strategie 
městské politiky bude nutné přijmout celkový přístup na úrovni celého města. 
Nadnárodní strategii rozvoje podle definice v  projektu ReNewTown je v  zásadě 
potřeba zaměřit na specifické oblasti, které jsou obzvláště zatíženy socialistickou 
minulostí. Jelikož však tyto oblasti tvoří součást mnohem většího celku (tj. širšího, 
aktuálně fungujícího systému města), mohou případně ovlivnit další oblasti v rámci 
daného města či dokonce v rámci vzdálenějších měst.

Ne všechny procesy, k nimž dochází na úrovni měst nebo regionů, zapadají přímo 
a přesně do hranic měst. Zároveň však, navzdory tomu, že se politici na vnitrostátní 
i evropské úrovni snaží podpořit strategické plánování přesahující hranice, potřebují 
místní orgány specifické nástroje vytvořené podle konkrétních vlastností území 
v  jejich působnosti. Oblasti, které jsou výrazně zatíženy socialistickou minulostí 
a  jejichž budovy a  zdroje byly na počátku přechodu k  tržnímu hospodářství 
zhodnoceny negativně, potřebují všeobecně více pozornosti než oblasti, v nichž jde 
rozvoj rychle kupředu. Z definice tedy vyplývá, že přístup založený na oblasti zde 
tedy převládá a pozornost je věnována významným prvkům daných míst na úrovni 
celého města.

Prvky nadnárodní strategie rozvoje je možné realizovat na místní úrovni, avšak 
nedílnou součástí musí být základní strategie města. Z toho vyplývá, že můžeme 
v závislosti na místních požadavcích a cílech vybrat určité prvky nadnárodní strategie 
rozvoje a učinit z nich priority. Avšak strategie představuje pokyny k tomu, co je 
potřeba provést ve strategii města a jakým způsobem.
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Rámeček 4. Úspěšná přeměna problematické oblasti: případ společností pro 
rozvoj měst v UK

Ve snaze zvrátit úpadek vnitřních částí měst zavedla britské vláda v 80. letech 20. století 
tzv. společnosti pro rozvoj měst (Urban Development Corporations). Tyto společnosti 
měly za cíl regenerovat oblasti vnitřního města s rozsáhlými plochami zchátralých nebo 
nevyužívaných pozemků tím, že převezmou odpovědnost za rozvoj města od místních 
rad. Společnosti měly právo prostřednictvím investic z vládních peněz získávat a navracet 
pozemky, přeměňovat staré budovy a zlepšovat infrastrukturu. Společnosti také lákaly 
investory ze soukromého sektoru tím, že nabízely podnikům daňová zvýhodněné a další 
výhody, a  podporovaly tak rozvoj průmyslu, bydlení i  místní společnosti. Jedné ze 
společností s  názvem „The London Docklands Development Corporation“ se podařilo 
provést změny v  oblasti (mezi lety 1981 a  1998), a  vybudovat tak nové otevřené 
prostory (150 ha), cesty pro chodce a cyklistické stezky, mosty, ekologický park, vysadit 
200 000 stromů, snížit nezaměstnanost, zajistit obchodování 2 700 společnostem, 
postavit letiště, TV studia a kancelářské budovy pro tištěná média (například pro deník 
the Guradian) v  obchodním komplexu Canary Wharf a  dále postavit celkem 22 000 
nových domů. Díky těmto investicím se ze zanedbané části Londýna stala dynamická 
čtvrť města.

Zdroj: geobytesgcse.blogspot.com

Problémy měst se většinou hromadí v určitých čtvrtích nebo se týkají určitých druhů 
osob či sociálních skupin. Strategie se tedy musí zabývat otázkami na správné 
úrovni. Proto jsme se domnívali, že strategie zaměřená na vytvoření soudržnější 
společnosti by měla začínat skutečně na místní úrovni, kde se hromadí konkrétní 
problémy či kde se vyskytují sociální skupiny postižené problémy, tedy u konkrétních 
domů, skupin domů či sídlišť nebo větších jednotek, jako jsou čtvrti nebo zóny. 
V projektu byl tento přístup zčásti realizován.

Úspěch realizace nadnárodní strategie rozvoje bude záviset na tom, zda místní orgány 
měst a  jejich úřady a političtí představitelé na úrovni měst přijmou dlouhodobější 
perspektivu ohledně vlastních činností a  opatření. Dlouhodobá perspektiva však 
může být často v  rozporu s  perspektivou krátkodobou kvůli způsobu, jakým 
se může změnit politika na nejvyšší úrovni EU a ovlivnit tím oblasti na skutečně 
místních úrovních, jako jsou čtvrti. Klíčovým aspektem realizace je také správné 
umístění strategií měst v rámci hierarchie cílů vymezených na národní a regionální 
úrovni. Můžeme tvrdit, že předkládaná nadnárodní strategie rozvoje naznačuje, byť 
pouze nepřímo, potřebné změny způsobů, jakým jsou řízena celá města v bývalých 
socialistických zemích střední Evropy.
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2. POSTSOCIALISTICKÉ SOUVISLOSTI
Aktuální situace ve středoevropských městech EU v zemích, jimiž se zde zabýváme, 
vznikla historickým vývojem ve dvou nedávných obdobích: více než čtyřicetileté 
období vlády socialistických režimů a následující více než dvacetileté období, během 
něhož bylo opět zaváděno tržní hospodářství a přijímán politický systém liberální 
demokracie. Druhé zmíněné období také výrazně ovlivnily dopady integrace do EU. 
Původ dnešních problémů tedy můžeme vysledovat jak v  socialistické minulosti, 
včetně zachování určitých postojů a  mentality, které tehdy vznikly, ale také (což 
může být paradoxní) v přijímání neoliberálního pojetí rozvoje s téměř „ideologickou“ 
jistotou důvěry v efektivitu „neviditelné ruky trhu“.

Rozsah a míra přeměny změnily města v této oblasti, která ve velké míře nebyla 
připravena postavit se konkurenci na celosvětovém trhu. Přechod od kontroly 
centrální vládou na nižší úrovně (tj. regionální, městská či okrsková zastupitelstva), 
zejména řízení prostoru měst v  rámci nového systému znovu vzniklých „místních 
samospráv“ byl procesem učení se, který v některých případech pokračuje dodnes. 
Návratem mechanismů trhu a  změnami vlastnických struktur pozemků i  bytů se 
zvýšil počet subjektů soutěžících o území měst a zároveň se zvýšil počet pravidel 
přidělování pozemků (a migrace) obyvatel měst, kritéria se změnila z politických na 
tržní (Węcławowicz 1992, 1996, 1998 a 2002). 

Přímými následky bylo mimo jiné nárůst územně-společenských rozdílů, neustálé 
změny městského prostředí a  architektury a  určitá sociální a  symbolická 
přehodnocení prostoru měst. Zejména v  centrech měst se vyskytl trend využití 
pozemku z  administrativních a  politických účelů na účely komerční a  stal se 
intenzivnější (obr. 6).

Obr. 6: Změna využití půdy – převládající architekturu „sociálního realismu“ Paláce 
kultury omezily postsocialistické výškové budovy s kancelářemi.
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Od začátku 90. let 20. století se vlivem významných sil přeměny, o níž jsme hovořili 
výše, objevil nový model sociálních a  územních nerovností, nejprve ve městech 
Polska, Maďarska a  České republiky (Węcławowicz 1992, 1996, 1998 a  2002; 
Andrusz et al. 1996; Enyedi 1998; Ladany 2002; Hamilton et al. 2005; Sykora 
1993, 1999, 2005 a  2009; Zborowski 2005; a  v  poslední době mnoho dalších, 
například K. Stanilov 2997).

Řadu srovnávacích pohledů na přeměnu poskytují také srovnávací analýzy změn mezi 
dvěma sčítáními populace: posledním z období komunismu a prvním po přeměně, 
ale před rozšířením Evropské unie v roce 2004. Tato sčítání byla provedena ve všech 
zemích střední Evropy. Například Atlas Varšavy (Stępniak et al. 2009) statisticky 
znázornil prudký nárůst sociálních a územních změn ve všech hlediscích sociálního 
a hospodářského života ve městech. Potvrdila to i podrobná studie změn různých 
opatření sociálně demografické segregace (Marcińczak et al. 2012 a 2013).

Rámeček 5. Změna z politické funkce na hospodářskou

Některé budovy, které jsou hodnoceny jako „cenné dědictví“ se v současnosti jako takové 
označují pod hlavičkou sociálního dědictví. Přestože byly postaveny v období socialismu, 
jsou podle právních předpisů jednotlivých zemí chráněny jako architektonické památky 
a definovány jako kulturní dědictví. Díky nápadům na modernizaci, renovaci a přeměnu 
těchto budov, jejichž funkce či vzhled jsou označeny jako socialistické, se zlepšil vizuální 
vzhled těchto budov a tyto stavby se více přiblížily současnému standardu. Tento přístup 
dokázal, že nové nápady na přizpůsobení postsocialistických budov, které mohou mít 
i nadále pro místní občany a v nově vybudovaném prostředí měst velký význam, mohou 
být úspěšné a přinést nové určení funkcí modernějším způsobem. Příklad takové přeměny 
nalezneme v každé zemi bývalého socialistického bloku. Ve Varšavě to nejvíce symbolizuje 
přeměna bývalého vedení komunistické strany na burzu. V Lublani je nejlepším příkladem 
vybudování hostelu Celica v renovované budově bývalého vojenského vězení Jugoslávské 
národní armády.
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Postupnou modernizací, skoncováním s  omezeními týkajícími se infrastruktury 
a zároveň novým moderním rozvojem bydlení došlo k revalorizaci prostoru. Například 
mnohá sídliště vybudovaná v době socialismu relativně v očích veřejnosti poklesla 
(obrázky 7, 8, 9 a 10). Zároveň se však proces migrace v  rámci města vyznačuje 
přesídlením „vítězů“ přeměny na bývalých socialistických velkých sídlištích, která 
jsou nyní mnohem dostupnější pro ekonomicky slabší obyvatele měst a nové chudší 
přistěhovalce.

Obr. 7: Panelové domy v Ursynow, Varšava
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Obr. 9:Panelové domy na Městské části Praha 11

Obr. 8: Panelové domy ve městě Velenje
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Obr. 10: Demolice prefabrikované budovy v Lipsku (A. Haase)

Procesy deindustrializace, které začaly ve střední Evropě po pádu reálného 
socialismu, se překrývají s  postsocialistickou přeměnou a  urychlují změny ve 
struktuře zaměstnanosti, což je jeden z nejvýznamnějších jevů vzniklých následkem 
nové sociální struktury měst. Nižší počet pracovních míst v  odvětvích průmyslu 
nebylo jednoduché nahradit rostoucím počtem pracovních příležitostí v  odvětví 
služeb a  bývalí zaměstnanci v  průmyslu ztratili zaměstnání. Uvedené změny ve 
struktuře zaměstnání nejsou v bývalých průmyslových městech dodnes vyřešeny, 
a  to nejen ve střední Evropě, ale i  v  řadě dalších městských oblastí rozvinutého 
světa.

Rámeček 6. Nové jevy, které utvářejí městské prostředí v bývalých socialistických 
zemích:

1. Návrat mechanismů trhu a zejména objevení významu pronájmu půdy.

2. Změny ve struktuře vlastnictví půdy z vlastnictví, které nebylo striktně vymezeno či 
z vlastnictví státu k vlastnictví místních samospráv či k soukromému vlastnictví.

3. Přesun kontroly území z centrální úrovně na úroveň místní, většinou prostřednictvím 
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oživení místních samospráv a vytvoření nových místních zájmových skupin.

4. Rradikální nárůst počtu subjektů soutěžících o určité oblasti na území měst.

5. Měnící se pravidla rozdělování území pro lidi i hospodářské činnosti z politických kritérií 
na kritéria trhu.

6. Přeměna struktury zaměstnání od převahy odvětví výroby (zejména průmyslu) k odvětví 
služeb, a vlivem změny ve struktuře zaměstnání vytvoření nové struktury společnosti.

Zdroj: Węclawowicz, G. (1992 a 1996).

Dědictví socialistické minulosti nespočívá pouze v průmyslovém dědictví spojeném 
s  prostředím a  s  materiálními a  fyzickými strukturami, ale také v  sociálních 
a  demografických strukturách městské společnosti. V  souvislosti s  poměrně 
rychlými demografickými změnami, které v posledních desetiletích ovlivňují všechny 
země Evropy, zažila města střední a  východní Evropy vlastní výrazné změny 
demografického chování, které se v  zásadě podobají změnám v  západní Evropě 
a  jsou s  nimi paralelní, i  když se zde udály později a  možná také rychleji. Tyto 
změny se někdy charakterizují pomocí koncepce druhé demografické přeměny pro 
střední Evropu, probíhaly zároveň se změnami vyvolanými základní společenskou 
a hospodářskou přeměnou po roce 1989 a  zřejmě tyto základní změny urychlily. 
Vypadá to, že čistým efektem bylo zvýšení míry změny různých demografických 
komponentů a parametrů. Následkem toho došlo k prudšímu poklesu porodnosti 
i  velikosti rodin a  ještě strměji pravděpodobně narostl počet rodičů samoživitelů 
a  rozvodovost. Zároveň se zvýšil podíl společných domácností mimo manželství. 
Další významnou součástí společensko-územního vývoje měst v postsocialistickém 
období byl nárůst stěhování obyvatel.

Rámeček 7. Dobrovolná sociální aktivita

Období socialismu je všeobecně stigmatizováno, ale je třeba zdůraznit i některé pozitivní 
jevy této doby. Slovinské město Velenje se jako centrum průmyslu rozvíjelo v padesátých 
a šedesátých letech 20. století – včetně místní infrastruktury, administrativních budov 
a  nových bytových jednotek – díky pomoci dobrovolníků. Sociální hodnoty z  období 
rozvoje města během socialismu byly zachovány dodnes ve formě dobrovolnické práce 
v duchu solidarity místní společnosti. To se ukázalo při provádění pilotní akce projektu 
ReNewTown tím, že se do procesu revitalizace okolí zapojili obyvatelé, zejména do 
vytváření multifunkčního veřejného prostoru pro potřeby všech generací (obrázky 11 
a 12).
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Obr. 11 a 12: Prezident Slovinska zahajuje projekt revitalizace veřejných prostor města 
Velenje

Při posuzování podmínek bývalých socialistických měst střední Evropy ohledně 
společensko-územních rozdílů je na místě uvést, že tento jev je výsledkem zděděných 
problémů a struktur socialistického období, ale zároveň se jedná o produkt více než 
dvou desetiletí neoliberální politiky. Rychlé vytvoření nových společensko-územních 
modelů zahrnovalo elitní enklávy objevující se v nových, modernizovaných či nově 
rozvinutých částech měst, zatímco některé starší čtvrti a sídliště chátrají a stále více 
v nich bydlí chudší a starší obyvatelé. Tyto zvyšující se sociální kontrasty a majetkové 
rozdíly vytváří spolu s nedostatečným zapojením do společného života společnosti 
měst pro politiku měst základní výzvu v národním i místním měřítku. Znovuzrození 
místní samosprávy na úrovni města, z níž se postupně stávají účinné a demokratické 
orgány, může být v  této situaci jedním z  hlavních faktorů při vznikání občanské 
společnosti, což může pro obyvatele středoevropských zemí představovat velmi 
cenný společenský zdroj. Další posilování občanské společnosti mezi obyvateli měst 
by mělo do budoucna znamenat jednu z nejlepších záruk soudržnější společnosti.

V roce 2013 přinesla zpráva o obydlích („Habitat report“) kritický souhrn o dvaceti 
letech přeměny v  bývalých socialistických zemích, kde bylo také poukázáno na 
řadu doprovázejících jevů charakterizujících rozvoj měst ve střední a  východní 
Evropě po roce 1989. Podle hodnocení zprávy Habitat nebyl přechod z centrálně 
plánovaného hospodářství na tržní systémy vždy založen na spolehlivé politice, 
právních předpisech a se zohledněním nařízení a byl ovládaný „touhou projít rychle 
procesem přeměny, nad racionální politikou hledící kupředu občas zvítězily mnohem 
krátkodobější horizonty a prospěchářské zásahy,“ a  zpráva dále navrhuje, že „je 
zapotřebí věnovat více pozornosti splnění rámců předpisů a zásahů, které mohou 
řešit vyloučení, nerovnosti a lidské utrpení, které si ve společnosti nepřejeme a jež 
po rychlé přeměně následovaly.“
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První problém, na který se zpráva Habitat zaměřila, byl pokles populací ve městech 
a  na vesnicích, zejména odchod obyvatel z  menších měst. Při pohledu na tento 
závěr je však potřeba se více věnovat problému definice městských oblastí, vlivu 
hranice čtvrtí a obcí a novým aspektům rozvoje měst, zejména suburbanizaci. Ze 
všech těchto ohledů, zejména z  významného rozšiřování předměstských čtvrtí, 
vzniká potřeba nových forem řízení, aby bylo možné řešit na regionální úrovni nové 
formy konfigurace měst. To, co jsme obecně považovali za pokles městské populace, 
tedy v mnoha případech představuje nárůst měst, pokud zohledníme větší prostor 
měst, jak se často používá v případě velkých aglomerací měst.

Zpráva Habitat uvádí, že zavedení reformy místní samosprávy, jejímž cílem bylo 
rozbít kontrolu centrální vlády, nebylo úspěšné.

Předkládaný dokument zdůrazňuje nedostatek soudržnosti mezi regionální 
politikou vznikající na celonárodní úrovni a strategické dokumenty, které se věnují 
záležitostem měst, což ukazuje na chybějící dobře promyšlené politiky měst. Dále 
nedošlo k  úplné decentralizaci v  oblasti daní, která by měla „místním orgánům 
umožnit účinnou činnost a výkon tradičních i nových odpovědností“, a z celostátní 
úrovně tak jsou neustále přidělovány nové odpovědnosti na nižší úrovně vlády, aniž 
by však byly zároveň přidělovány patřičné finanční zdroje. Podobný závěr uvádí 
i přezkum OECD věnující se politice měst pro Polsko za rok 2011 („Urban Policy 
Review – Poland 2011“).

Tyto městské oblasti uspěly v  postsocialistickém období na evropském 
i  celosvětovém trhu, pouze pokud již měly diverzifikované hospodářství a  byly 
by schopné přilákat mezinárodní investiční kapitál. To byl případ zejména většiny 
hlavních měst a velkých měst, které mohly konkurovat na evropském trhu a využít 
dlouhodobější perspektivy. I  tak pro to však potřebovaly kompletní rozsáhlou 
modernizaci infrastruktury a  řízení a  dobré strategické plánování a  zlepšení 
životních podmínek a životního prostředí.

Mnohá další města, zejména ta na sekundární nebo terciární úrovni, menší města či 
jednoúčelová města však takové možnosti příliš nemohou využívat. Zpráva Habitat 
za rok 2013 tedy uvádí, že budoucnost takových měst závisí na tom, zda budou mít 
příležitost nalézt nová využití bez ohledu na jejich venkovské oblasti a/nebo možné 
využití zeměpisné polohy, například v blízkosti evropských dopravních koridorů nebo 
prostřednictvím dalšího vývoje jejich potenciálu v oblasti zemědělství či cestovního 
ruchu.
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3. AKTUÁLNÍ ROZSAH PROBLÉMŮ A OTÁZEK
První analýza toho, jaké aktuální problémy jsou pro veřejnost důležité, vycházela 
z  výzkumu provedeného prostřednictvím sociálních průzkumů formou rozhovorů 
s obyvateli vybraných středoevropských měst, která se vyznačují vysokým podílem 
obydlí vybudovaného v období socialismu. Vybrané skupiny respondentů odpovídaly 
na otázky kvality života, veřejných prostor a budov ve městech či městských čtvrtích 
a zároveň měli dotázaní uvést, jaké činnosti provádí místní samospráva a vyjádřit 
se k aktuálním či nedávným problémům týkajícím se života v místě jejich bydliště. 
Dalším cílem průzkumu bylo určit příležitosti pro rozvoj, zvýšit atraktivitu sídlišť 
vybudovaných v  období socialismu a  pokud možno podnítit místní obyvatele, 
aby se zapojili do odstraňování překážek v  rozvoji. Podle místních obyvatel byl 
hlavním problémem, se kterým se při životě v místní čtvrti potýkají, nízký počet 
parkovacích míst a  zanedbaný stav veřejných prostor. Respondenti někdy tyto 
problémy uváděli ve spojitosti s dalšími potížemi, včetně zvýšené hrozby sociálních 
patologií, jako je vandalismus, závislost na drogách, nadprůměrný výskyt kriminality 
a nižší pocit bezpečí. Respondenti zastávali názor, že vyšší bezpečnost a zkvalitnění 
veřejných prostranství závisí na zvýšení kvality života, zejména na sídlištích 
s panelovými domy (obrázky 12, 13 a 14).

Rámeček 8. Soubor společných problémů, na něž poukázali partneři z místních 
zastupitelstev:

1. Chybějící prostory pro kulturní a  společenské akce a  nedostatek kulturního 
a společenského vyžití;

2. Špatný stav a kvalita budov a prostor mezi domy na sídlištích;

3. Nezaměstnanost a málo pracovních míst v okolí;

4. Depresivní vzhled značné části budov z období socialismu;

5. Místní obyvatelé mají jen velmi malý pocit sounáležitosti k  místním obyvatelům či 
k místu, kde žijí;

6. Chybějící nápady pro nové/moderní využití veřejných budov vystavěných v  době 
socialismu.

(Formulář projektu ReNewTown z roku 2011, autorka: M. Wątorska-Dec.)
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Obr. 13: Graffiti a vandalismus na městské budově ve čtvrti Nowa Huta, Krakov.

Obr. 14: Nerozvinuté a  zanedbané veřejné prostory poukazující také na nedostatek 
kulturních zařízení v městské části Praha 11.
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Obr. 15: Nerozvinuté a  zanedbané veřejné prostory poukazující také na nedostatek 
kulturních zařízení v Ursynów, Varšava.

3.1. ZJIŠTĚNÍ PŮVODU STÁVAJÍCÍCH PROBLÉMŮ
Hlavní původ řady aktuálních problémů spočívá ve společenských a hospodářských 
procesech deindustrializace, které měly za následek strukturální nezaměstnanost. 
Tato nezaměstnanost se pak překrývala s politickou přeměnou a transformací na 
tržní hospodářství. Případné zkušenosti ze západní Evropy, která zažila problémy 
spojené s deindustrializací o desítky let dříve, je možné využít pouze velmi omezeně, 
a to z důvodu několika faktorům: mnohem větší neefektivita socialistické průmyslové 
výroby v bývalých socialistických zemích; nízká kvalita průmyslové výroby (zejména 
pro spotřebitelský trh); „revoluční“ povaha velmi rychlých změn; a  náhlá ztráta 
domácího i  mezinárodního trhu. Následkem toho se ve většině průmyslových 
oblastí stala nezaměstnanost pravidelným přetrvávajícím problémem. Síly 
volného trhu tak působily pouze na vybraných územích a  nepřinesly prosperitu 
všem bývalým průmyslovým oblastem. Bez významné podpory z veřejných zdrojů 
by podle neoliberální ekonomické doktríny nebyla většina bývalých průmyslových 
oblastí schopná předejít hospodářskému a společenskému úpadku.
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Aktuální situaci ve všech středoevropských městech utváří tyto jevy: hospodářský 
pokles; konkurence z nově vznikajících trhů; změna klimatu; demografické otázky 
a  přistěhovalectví; energetické problémy; účinnost při hledání řešení otázek 
dostupnosti a  propojenosti s  dalšími městy v  Evropě i  dále; a  rozšíření EU. 
Nejzásadnější politické dilema při vytváření budoucí strategie rozvoje se týká 
rovnováhy mezi politikami zaměřenými na zvýšení konkurenceschopnosti měst 
a politikami ohledně rozvoje měst s větším sociálním začleněním.

Přeměna probíhající od roku 1989 k  tržnímu hospodářství vedla ke změnám ve 
finanční struktuře měst. Hlavní města většinou zvládla řídit se novými pravidly 
a modely tržního hospodářství a přizpůsobit se konkurenci, situace v jiných městech 
(např. různě velkých regionálních centrech) nebyla vždy takto pozitivní. V kombinaci 
s  hospodářskými trendy, zejména s  poklesem pracovních příležitostí v  průmyslu, 
vedly demografické tendence zahrnující migraci, nižší přirozený nárůst a vyšší míru 
stárnutí populace k celkovému snížení počtu obyvatel ve městech. 

Klesající počet obyvatel v některých městech se socialistickou minulostí, zejména 
v  bývalých průmyslových městech, doprovázelo v  úspěšnějších větších městech 
nahromadění specifických terciárních aktivit, které vedlo k  polarizaci městských 
struktur na národní úrovni. Města střední Evropy, kde od konce druhé světové 
války počet obyvatel neustále rostl, se začala potýkat s úbytkem populace. Místní 
samosprávy (stejně jako vlády na celostátní úrovni) nebyly připraveny provádět 
strategie proti úbytku populace, jimiž by jeho následky vyrovnaly. Demografický 
pokles však můžeme vnímat i  jako šanci pro zlepšení podmínek k  žití. Pokles 
obyvatel zaviněný nekontrolovaným rozrůstáním měst a proces stárnutí populace 
však není jednoduché změnit. Města nacházející se v  chudších oblastech a  tam, 
kde dochází k hospodářskému úpadku, tedy mohou být ve zvýšené míře vystavená 
ztrátě demografické kapacity pro obnovu a růst.

Jedním ze zásadních rámců, pomocí nějž je možné vysvětlit a pochopit celkový model 
těchto změn, zahrnuje přechod paradigma rozvoje od průmyslové výroby založené 
na velké spotřebě energie a přírodních zdrojů k novému modernímu celosvětovému 
hospodářství založenému na udržitelném rozvoji, který bude šetrnější k životnímu 
prostředí a  společensky soudržnější. Je možné ho označit za přechod od post-
industriální společnosti k post-uhlíkové společnosti. Zavedení neoliberální polické 
filozofie řízení měst mělo tendenci destabilizovat původní vztah mezi veřejným 
a soukromým sektorem, čímž se radikálně změnilo společenské vnímání území měst. 
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3.2. NÁZORY RESPONDENTŮ PRŮZKUMU
Sociální průzkumy, které byly provedeny jako součást projektu, zahrnovaly zejména 
strukturované rozhovory se skupinami respondentů z 10 měst: Chomutov a Ústí nad 
Labem v České republice, Chotěbuz a Karlsruhe v Německu, Nowa Huta (čtvrť města 
Krakov) a Ursynów (čtvrť Varšavy) v Polsku, Hnúšťa a Rimavská Sobota na Slovensku 
a  Nova Gorica a  Velenje ve Slovinsku. Rozhovory byly provedeny se 3 cílovými 
skupinami respondentů: obyvatelé vybraných čtvrtí (327); místní podnikatelé (52); 
odborníci a úředníci zastupující místní samosprávy a nevládní organizace (79).

Celkové výsledky sice nemusely vždy komplexně zastupovat jednotlivé oblasti nebo 
skupiny obyvatel, avšak potvrdily určité běžné problémy, s nimiž se městské oblasti 
se socialistickou minulostí potýkají. Byly zdůrazněny dva základní druhy problémů: 
zvýšení společenské diferenciace, zejména sociální vyloučení a územní segregace 
(především na základě příjmu) a problémy týkající se celkové kvality života, zejména 
byl kladen důraz na regeneraci bydlen a veřejných prostranství (obrázek 15).

Místní obyvatelé uvedli jako hlavni problémy spojené s  bydlením v  dané čtvrti 
nedostatek parkovacích míst, poničené a  špatně udržované veřejné prostory 
a nahromadění patologických jevů (čímž se míní vandalismus, graffiti, požívání drog 
a vysoká kriminalita). Obyvatelé se také domnívali, že důvodem nižší bezpečnosti 
a  dalších s  tím souvisejících společenských problémů je vysoká nezaměstnanost 
(Hnúšťa a Rimavská Sobota).

Místní obyvatelé se domnívali, že řešením řady současných problémů, kterým by se 
zlepšila kvalita života na sídlištích s panelovými domy, by bylo zaměřit se na zlepšení 
bezpečnosti i kvality veřejných prostor – v těchto prostorech by měly být vybudovány 
cyklostezky, chodníky (ve Velenje a  Nowe Hute), nová parkoviště (Chomutov). 
Obyvatelé se sice vyjadřovali o některých sídlištích kriticky, avšak výrazná většina 
z nich neuvažuje o tom, že by se přestěhovali do jiného města či do jiné čtvrti. Při 
průzkumu provedeném na místních obyvatelích byly také zjištěny velké problémy 
s chybějícím patřičným vybavením a souvisejícími službami, nedostatek sociálních 
služeb, kulturního vyžití a málo organizovaných akcí pro určité věkové skupiny. 

Hodnocení kvality života a  míry nespokojenosti obyvatel se výrazně liší podle 
zeměpisné polohy – od velmi pesimistického hodnocení ve městech nacházejících 
se v  oblastech v  hospodářském úpadku či stagnaci (například Ústí nad Labem 
a Chomutov) až k hodnocení velmi optimistickému v regionech, které více prosperují 
(například čtvrť Ursynów ve Varšavě).

Místní podnikatelé ve svých odpovědích zdůraznili více než rezidenti problémy 
s  vysokou nezaměstnaností (Hnúšťa, Chomutov), velký význam dostupnosti 
(pěšky a veřejnou dopravou), nedostatek parkovacích míst a neuspokojivou kvalitu 
veřejných prostor a  budov v  oblastech, kde podnikají. Téměř všichni respondenti 
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z kategorie podnikatelů si stěžovali na byrokracii místních zastupitelstev a na to, 
že zastupitelstva požadují na podporu nových podniků přidělení více finančních 
prostředků. Ve čtvrti Ursynów byla zdůrazněna potřeba provedení místního 
programu pro rozvoj podniků, který by napomohl splnit potřeby místních podniků 
pro růst a rozšíření. 

Vnímání budoucího rozvoje se mezi podnikateli liší podle dynamiky hospodářství 
v  daných městech. Ve městech se slabým hospodářským růstem a  vyšší 
nezaměstnaností jsou podnikatelé skeptičtější. V  hospodářsky prosperujících 
oblastech vidí místní podnikatelé situaci příznivěji a často navrhují přijetí řady nových 
strategických opatření zaměřených na podporu rozvoje firem.

Obr. 16: Typické problémy v bývalých socialistických oblastech k bydlení v městské části 
Praha 11 – nerozvinuté a  zanedbané veřejné prostory, nedostatek parkovacích míst 
a problémy s parkováním.
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Obr. 17: Typické problémy v bývalých socialistických oblastech k bydlení ve Varšavě – 
nerozvinuté a  zanedbané veřejné prostory, nedostatek parkovacích míst a  nelegální 
parkování.

3.3. VE SVĚTLE ANALYZOVANÝCH MODELŮ
Seznam problémů bývalých socialistických měst, které byly zmíněny v analyzovaných 
vzorových případech v příručce vzorových případů (Handbook od Models), poskytuje 
mnohem více podrobností a každodenních přímých problémů, než kolik jich můžeme 
detailněji rozebrat v  tomto dokumentu. Problémy, kterými se uvedená příručka 
zabývala, se týkají obecných otázek spojených se zhoršováním kvality budov pro 
více domácností, nízké kvality staveb a  využití prefabrikovaných panelů. Diskuze 
o  zmíněných problémech se nutně musí překrývat s  jakoukoli diskuzí hodnotící 
stav sídlišť s takovými společnými podmínkami, jako je: nízká kvalita budov, špatné 
podmínky veřejných prostor mezi domy, depresivní vzhled většiny budov z období 
socialismu (převážně šedá barva, monotónnost a  často potřeba vnějších oprav), 
slabý pocit sounáležitosti obyvatel k místu, kde žijí, a anonymita a izolace.
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Problematika bydlení a zásahy městské politiky v oblasti bydlení jsou obecně řečeno 
specifické pro jednotlivé země. 

Například pouze v  Polsku je nezbytně potřeba zvýšit počet bytových jednotek, 
otázka finanční dostupnosti se však týká všech zemí zahrnutých do studie. Rychlá 
privatizace bydlení v  90. letech 20. století také v  některých případech způsobila 
pro nové méně zámožné majitele problémy s  náklady na údržbu a  snížilo se tím 
množství sociálních bytů a dostupného bydlení pro další sociální skupiny.

Pokud jde o  otázky údržby a  řízení, vede chybějící jasná odpovědnost za řízení 
a  financování společných oprav často k  dlouhým prodlevám údržby. Nejasně 
definovaná odpovědnost a práva zákonných vlastníků k jejich majetku se překrývají 
s  určitými charakteristickými postoji, které zastávají někteří noví vlastníci ke 
společnému vlastnictví. Proto jsou poté společné prostory a  části budov často 
ve špatném stavu, což bývá zaviněno tím, že jednotliví majitelé zanedbávají své 
povinnosti k  tomuto společnému majetku či se jim vyhýbají, a  v  důsledku toho 
je těžké společné činnosti zorganizovat. Navíc neschopnost prosadit pravidla 
a  povinnosti jednotlivých majitelů bytů vede ke špatnému řízení společných 
prostor, a tento společný majetek se tedy příliš nerekonstruuje. Obecně lze říci, že 
respondenti zmiňovali problém chybějící odpovědnosti za spolčené prostory často.

Dalšími stále zmiňovanými problémy jsou náklady spojené s bydlením, zejména ceny 
za energie, které se po převratu zvyšují mnohem rychlejším tempem než příjmy, a lidé 
poté nejsou schopni platit standardní poplatky za běžnou údržbu a  rekonstrukci, 
mnoho rodin se navíc zadlužuje. Tyto problémy se často doplňují s nezaměstnaností 
a nízkou nabídkou pracovních příležitostí v určitých oblastech.

Bývalé socialistické čtvrti se často vyznačují jednotnou funkčností: v  mnohých 
z  nich bývají pouze obytné domy bez prostor pro služby, což zároveň znamená 
nedostatek prostoru pro kulturní a společenské akce a pro trávení volného času; 
v některých oblastech jsou pouze průmyslové objekty a slouží pouze jako místa pro 
práci. V blízkosti oblastí s nedostatkem parkovacích míst, vzniklým nárůstem počtu 
aut, se občas nachází nevyužívané zelené plochy bez plánů rozvoje či s plány, které 
se nikdy nerealizovaly (např. nedokončená modernizace). Od převratu uběhlo sice 
více než 20 let, avšak problémy s nedostatkem nápadů pro nové/moderní využití 
nevyužívaných veřejných budov z období socialismu (1945 1989) stále přetrvávají.

V  příručce vzorových příkladů jsme představili řadu problémů týkajících se 
bezpečnosti a  ekologie. Patří mezi ně znečištění ovzduší, emise hluku, chybějící 
prostory pro odpočinek (zejména s  ohledem na to, že chybí bezpečná venkovní 
hřiště pro děti), kriminalita, násilí, vandalismus a  přítomnost drog. Dalším stále 
se vyskytujícím problémem je nízká energetická účinnost v  panelových domech 
na sídlištích z období socialismu. Následkem toho přetrvávají problémy s vysokou 
ztrátou energie, zatímco řešení zaměřená na zateplení a  další renovaci bytových 
domů prostřednictvím výměny oken, rekonstrukce a  instalace nových zařízení se 
často zpožďuje.
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Společenské změny se často výrazně projevují příchodem nových uzavřených 
komunit, které bydlí často v blízkosti budov z období socialismu. Toto sousedství 
může vzhledem ke kontrastu mezi obyvateli starých sídlišť s domy s velkým počtem 
bytových jednotek, kde žije velký počet rodin, a těchto nových bydlišť s rodinnými 
domky způsobovat problémy s  integrací těchto skupin a  sociální soudržností. 
Obrovské rozdíly vyskytující se mezi těmito dvěma skupinami obyvatel, co se týče 
příjmů a životního stylu, často odráží nízké příjmy řady důchodců v postsocialistické 
společnosti a  skutečnost, že mnoho lidí v  důchodovém věku má potíže nalézt 
zaměstnání jako doplnění příjmu k důchodu, jak by si řada z nich přála, kvůli věkové 
diskriminaci na trhu práce i kvůli dalším faktorům. Tato situace obecně poukazuje na 
nedostatek ochoty většinové populace přijmout koncepci aktivního stárnutí.  

ČÁST II ŘÍDÍCÍ POLITIKA
Cílem této části je vybrat a  formulovat hierarchii základních strategických cílů 
pro provedení opatření, uvést příklady provádění různých strategií a  prozkoumat 
případové studie osvědčených postupů věnujících se zlepšování životních podmínek 
v bývalých socialistických městech.

Tento výběr je řízen povahou problémů, které jsme uvedli v předchozích kapitolách, 
a také s ohledem na dopad politik pro integraci do EU. Největší význam je v této 
části věnován misi strategie a vyhlídkám, jaké místo budou v budoucnu zaujímat 
postsocialistické čtvrti a města městském prostředí EU.

4. DOPAD POLITIK PRO INTEGRACI DO EU
Od samého počátku změn probíhajících po roce 1989 a  znovuzrození skutečně 
nezávislých místních vlád ve střední Evropě poskytovaly příklady z  mnoha zemí 
Evropské unie vzory, které bylo možné následovat. V  té době se v  návaznosti 
na zprávu Cheshire z  roku 1988 a  Parkinsonovu zprávu z  roku 1992 dostala do 
popředí zřetelněji agenda EU týkající se rozvoje měst. V další fázi (1994 1999) se 
agenda rozvoje měst konsolidovala vypracováním projektu European Urban Audit 
a  Evropská komise zveřejnila dokument „Sustainable Urban Development in the 
European Union: a Framework for Action“ (Udržitelný rozvoj měst v Evropské unii: 
rámec pro činnosti) (Antolovsky, Dangschat a Parkinson, 2005).

Od roku 2004 probíhá integrace téměř celé oblasti bývalých socialistických zemí 
střední Evropy pod přímým vlivem celé řady politik a  iniciativ EU zaměřených na 
různá hlediska života ve městech. Nejvýznamnější jsou v  současné době politiky 
strukturálních fondů a politiky soudržnosti, obě jsou klíčově důležité pro revitalizaci 
a zlepšení infrastruktury měst. Důležitou roli hraje též moderní pojetí řízení týkající 
se subsidiarity, jímž se rozumí přenesení co největšího množství odpovědností na 
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nižší úrovně správních systémů (např. na čtvrti, města či regiony), zatímco vládě na 
vyšší či celostátní úrovni jsou přenechány pouze ty úlohy, které na místních úrovních 
provést nelze. Převedení více odpovědnosti na místní zastupitelstva a organizace 
občanské společnosti však přináší určité problémy. V  podstatě začíná docházet 
k postupnému, ale trvalému narušování myšlenky subsidiarity, a to především proto, 
že nižší správní celky získávají další odpovědnosti týkající se řady každodenních 
problémů společnosti, avšak na řešení těchto úkolů nedostávají přiděleny finanční 
prostředky. Tento trend postupně omezuje účinnost orgánů místní demokracie. 

Koncepce sociální soudržnosti, politik soudržnosti a pojetí udržitelnosti mají velký 
význam a  jsou zaváděny postupně. Udržitelností se rozumělo zamezit většímu 
než nezbytnému ubývání přírodních zdrojů a  udržet tak ekologickou a  sociálně-
ekonomickou rovnováhu. Po rozšíření EU v  roce 2004 se postupně měnil model 
politiky soudržnosti, od počátečního stírání rozdílů k mobilizaci vnitřních potenciálů 
rozvoje. V politikách EU se začalo výrazně projevovat uznávání územní soudržnosti 
jako jednoho z klíčových cílů EU a zdůrazňování významu potenciálu vnitřního růstu 
pro snížení rozdílů (rámeček 9).

V  současné době se Evropská unie věnuje především strategii Evropa 2020, což 
je dokument, který je oproti jakýmkoli dokumentům zaměřeným na politiku měst 
nebo její hlediska či dokumentům pro stanovení dalších relevantních politik mnohem 
obecnější. Pokud tedy zohledníme všechny výše zmíněné politiky a  iniciativy 
EU, můžeme říci, že politika měst sice není formulována v  jediném komplexním 
dokumentu, ale představuje důležitou část územní politiky EU, a to nejenom proto, 
že města mají významnou úlohu téměř ve všech zmíněných politikách a iniciativách 
EU.

Na úrovni EU nalezneme celou řadu politik, organizací a  příkladů osvědčených 
postupů rozvoje měst a vytváření místních strategií. Nabízí se také různé způsoby, 
jak získat přístup k  informačním sítím, možnosti spolufinancování a  know-how 
získané z různých programů, jako jsou rámcové programy EU pro výzkum, INTERREG, 
URBACT, INTERACT, ESPON, Jessica a  další programy, jako jsou rozvojové cíle 
tisíciletí. Vlády členských států jsou odpovědné za boj s  chudobou a  sociálním 
vyloučením, který poskytuje řadu různých přístupů a postupů, jež mohou posloužit 
jako inspirace. EU zde může působit v roli koordinátora, a tedy určovat osvědčené 
postupy a podporovat vzájemné předávání poznatků tím, že bude navrhovat pravidla 
v rámci celé EU, poskytovat finanční prostředky či například zaručovat lepší využití 
fondů EU na podporu sociálního začleňování a  boj s  diskriminací. Od roku 2004 
jsou nové členské státy EU ze střední Evropy způsobilé požádat o výdaje na bydlení 
v rámci EFRR. V roce 2010 vydala meziútvarová skupina pro rozvoj měst Evropské 
komise příručku („Urban Dimension in European Union Policies 2010“ – Rozměr 
měst v politikách Evropské unie pro rok 2010), v níž popsala aktuální stav tehdy 
vznikající politiky měst EU.
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Rámeček 9. Lipská charta o udržitelných evropských městech

Lipská charta představuje krok k agendě pro „politiku o velkých evropských městech“. 
EU přijetím tohoto dokumentu uznává, jak významnou úlohu hrají města v  oblasti 
společenské, kulturní i  hospodářské. Ústřední zprávou Lipské charty je nezbytnost 
„integrovaných strategií a  koordinovaných činností“. Z  nezbytnosti zasadit se 
o  integrovaný přístup plynou požadavky na uspořádání v  rámci orgánů, v  němž bude 
možné politiku větších evropských měst provádět. Vlády na všech úrovních – místní, 
regionální, celostátní i  evropské – mají zájem na tom, aby se města rozvíjela, a  mají 
společnou odpovědnost za jejich úspěšný rozvoj. V Lipské chartě jsou uvedeny oblasti, 
na něž by se měla politika měst ve všech situacích zaměřit:

- postarat se o zchátralé čtvrti;

- zlepšit veřejná prostranství;

- zmodernizovat infrastrukturu a zaměřit se přitom na úspory energie;

- poskytnout dětem lepší vzdělání a obnovit školicí kurzy pro pracovníky;

- zajistit lepší a efektivnější veřejnou dopravu ve městech a mezi nimi;

Zdroj: www.eukn.org

Nejaktuálnější a pravděpodobně též nejpokrokovější koncepce se týkají strategie 
Evropa 2020, kterou lze popsat třemi výrazy – inteligentní, udržitelná a podporující 
začlenění – definující tři různé obecné cíle budoucího rozvoje EU. Výraz „inteligentní“ 
zdůrazňuje rozvoj založený na znalostním hospodářství a  inovacích. „Udržitelným 
růstem“ se rozumí přihlédnutí ke zdrojům, zejména prostřednictvím energeticky 
účinného rozvoje. Pojetí „růstu podporujícího začlenění“ se soustředí na podporu 
hospodářství s plnou zaměstnaností a zároveň na sociální a územní začlenění. Byla 
navržena i řada dalších cílů týkajících se různých hledisek zaměstnanosti, vzdělávání, 
výzkumu a inovací, sociálního začlenění, omezení chudoby a energetické účinnosti.

Nástroji EU pro provádění politiky soudržnosti jsou prostředky z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a  Fondu 
soudržnosti. Tato politika by, doufejme, měla zapadat do nového rozpočtu EU na 
období 2014 2020, který by měl povzbudit integrovaný rozvoj území pomocí 
dvou nových nástrojů, tj. Integrované územní investice (Integrated Territorial 
Investment, ITI) a místní rozvoj se zapojením místních komunit (Community Led 
Local Development, CLLD).



40

Současné politické dokumenty a  programy EU se vytvářejí nebo se mění tak, 
aby vhodně doplňovaly strategii Evropa 2020. Příklady mohou být nová politika 
soudržnosti na období let 2014 2020 a program Horizont 2020.

„Na městech lze nejlépe ukázat, jak může zamýšlený integrovaný přístup fungovat. 
Při tvorbě strategie pro rozvoj města je z  definice nutné integrovat činnosti ve 
městech a vzít v úvahu celý soubor hledisek. Každý, kdo se pohybuje v praxi, přesně 
ví, kolik různých hledisek musí vzít v úvahu při konkrétním strategickém rozhodování. 
Pro zajištění růstu je třeba, aby byly v součinnosti všechny aspekty v oblastech, jako 
je energetika, zaměstnanost či sociální věci. Rozvoj města musí být inteligentní, 
udržitelný a podporující sociální začlenění. Proto byl zvýšený zájem o rozvoj měst 
správnou odpovědí na novou výzvu EU 2020. Mnoho politik EU se více zaměřilo na 
města. Můžeme si všimnout, že se na evropské úrovni obrací pozornost na možnou 
budoucnost politiky měst. Sama Evropská unie však nemůže zajistit, že města 
Evropy úspěšně přispějí k dosažení cílů strategie Evropa 2020, aniž by se zapojily 
orgány na celostátní, ale také, což je ještě důležitější, regionální a místní úrovni.“ 
(Olbrycht J., 2013).

Současně vznikající nová politika měst na evropské úrovni bude zcela jistě vycházet 
ze zapojení příspěvků na celostátní, regionální i místní úrovni. Většina evropských 
měst nyní při vytváření plánů rozvoje zohledňuje různé politiky a cíle EU i nástroje 
pro jejich dosažení, avšak strategie Evropa 2020 stanoví další, komplexnější 
myšlenky a nástroje jako reakci na globalizaci, která ovlivňuje celou EU. Tyto politiky 
EU sice vznikají na „centrální“ úrovni a obecně řečeno používají přístup „shora dolů“, 
avšak v dokumentech Eurocities (2009) bylo zdůrazněno, že města „mohou hrát 
významnou úlohu při zmírňování, prevenci a řešení sociálního vyloučení a chudoby 
tím, že na místní úrovni přijmou pružná a inovativní řešení“. Místní samosprávy měst 
tedy mají možnost, i když do určité míry omezenou, zacházet s politikami, které se 
stanoví na celostátní nebo evropské úrovni, a tvůrčím způsobem tak reagovat na 
trendy, které utváří „neviditelná ruka trhu“.

5. FORMULACE MISE A VIZE
Budoucnost měst je předmětem mnoha různých plánů, programů, misí, vizí a strategií 
vyvinutých na různých úrovních, od regionálních, sub regionálních, metropolitních až 
po jednotlivé čtvrtě. Obvykle jsou velmi ambiciózní, odrážejí vize a také dlouhodobé 
cíle vedení města, ale někdy jsou jen využívány jako politické nástroje pro udržení 
politické a ekonomické moci.  Například nejdůležitější současný cíl Londýna je stát 
se do roku 2031 nejlepším velkoměstem na zemi. Podobné ambiciózní cíle růstu 
byly předloženy téměř každým hlavním nebo podstatným městem po celém světě. 
Naproti tomu, v případě post-socialistických městských prostor by měly obecné cíle 
být mnohem skromnější, alespoň pro blízké desetiletí, tak aby mohly být přijímány 
jako realistické a uskutečnitelné, a nedošlo ke ztrátě důvěryhodnosti, protože jsou 
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většinou velmi ambiciózní, nebo jsou považovány za nástroj, které slouží především 
pro pochybné politické cíle.

Z  pohledu projektu ReNewTown je formulace cílů projektů velmi široká, tak aby 
mohla zahrnovat širokou škálu úrovní, které musí být relevantní pro konkrétní 
problémy v jednotlivých městech a okresech.  Jednoduše řečeno, cílem této mise je: 
dosáhnout mnohem lepších životních podmínek.

Současný stav post-socialistických okresů a  měst, jak je popsáno v  první části 
tohoto dokumentu jasně vyžaduje podstatné změny. Tyto změny mohou být 
definovány různě podle odlišných preferencí, požadavků nebo programů, které by 
mohly být formulovány na evropské (EU), národní, regionální nebo místní úrovni. 
Vize předložené zde by měly znázorňovat, jak by měly tyto post-socialistické 
okresy a města vypadat v příštích desetiletích. 

Podrobněji by zde navrhovaná vize mohla být vyjádřena v následujícím širším pojetí:

post-socialistická města a jejich okresy by měly být atraktivní pro jejich obyvatele, 
měly by nabízet moderní infrastrukturu, a prosperující a udržitelné ekonomické 
základy, srovnatelné s ostatními předními evropskými městy, měly by mít dobře 
organizované a řízené městské komunity s potenciálem pro budoucí dynamický 
vývoj.

Taková vize je realistická, za předpokladu, že je prováděna účinným a soudržným 
způsobem, který nutně musí být selektivní (tj. musí se zaměřit na nejdůležitější 
komponenty), hierarchický (postupuje od nejdůležitějších k méně důležitým cílům) 
a  musí být také realistická z  pohledu ekonomického a  politického. Cíle vybrané 
na základě těchto priorit by měly být převedeny do operačních cílů, které jsou 
spojeny s podporou konkrétních příkladů a jejich uplatňováním v praxi. Kromě toho, 
vygenerovaná strategie, spolu s  její přidruženou vizí a hlavním cílem, by měla být 
interaktivní sociální proces, který by měl mobilizovat a koordinovat více účastníků 
dle návrhu P. Healey et al. (1997). Například by to mělo posílit alianci mezi veřejným 
sektorem a soukromými vývojáři i jakoukoli další alianci vytvořenou kolem takových 
témat, jako je udržitelný rozvoj a otázka životního prostředí. Úspěch takové vize 
také vyžaduje stanovení skupin vedení z koalice různých organizací a dostatečnou 
míru souhlasu od veřejnosti.

S  ohledem na doporučení OECD „Strategické vize pro města se musí rozvíjet 
s ohledem na tržní signály. Obecně platí, že politika bude nejúspěšnější tam, kde 
se snaží prosazovat nové aspekty, které, ač jsou snad nevýznamné, tak jasně 
demonstrují schopnost přežít na trhu, nebo nový vývoj, který staví na minulých 
specializacích a získaných znalostech v oblasti. „(Zpráva OECD, str. 80).
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6. HLAVNÍ STRATEGICKÉ CÍLE A HIERARCHIE PRIORIT
Jako hlavní strategické cíle mohou být klasifikovány ekonomické, sociální, 
environmentální a politické (v neposlední řadě, pokud jde o způsoby řízení). Tvorba 
strategie vyžaduje zaměřené pozornosti na nejdůležitější cíle a opatření definované 
v nejobecnější rovině. Stanovení strategických cílů by mělo být provedeno v rámci 
možností způsobem, který zaručí podporu těchto cílů tržními silami. Například tržní 
síly nepodporují konkrétní hospodářské činnosti v  daném městském prostředí. 
V  důsledku toho, lokalizace těchto aktivit v  pozdějším uspořádání může být 
neefektivní a  může omezit nebo poškodit její životaschopnost nebo úspěch. 
V návaznosti na „zlaté pravidlo“, že jen velmi malý počet nejdůležitějších cílů by měl 
být vybírán při tvorbě jakékoliv strategie, máme určeny následující čtyři:

1. formování občanské společnosti a rozšiřování lidského kapitálu; 

2. rozšíření a zlepšení hospodářské činnosti; 

3. zlepšení kvality krajiny a bydlení; 

4. zajištění udržitelného rozvoje a efektivního užívání energie.

Formování občanské společnosti a  zlepšení lidského kapitálu jsou brány jako 
zásadní cíle. Kromě toho tyto dva klíčové prvky tohoto cíle lze považovat za 
předpoklady pro úspěšnou realizaci ostatních zbývajících strategických cílů. Druhý 
cíl se týká místního hospodářství spolu a na trh práce, zejména s důrazem na tvorbu 
pracovních míst a  na řešení problémů nezaměstnanosti. Je pravděpodobné, že 
každé řešení těchto problémů bude úzce souviset s  kvalitou pracovní síly a  také 
na dalších zdrojích lidského kapitálu, který je k  dispozici. Proto je předpokladem 
pro podporu hospodářství založeného na znalostech vysoká kvalita lidských zdrojů 
v  této oblasti a  schopnosti pracovní síly. Je dokázáno, že existence občanské 
společnosti a prosperující hospodářské činnosti bude mít přínos pro kvalitu bydlení 
a městské krajiny, i když je pravděpodobné, že vzájemný vztah bude sám o sobě 
rovněž důležitý. Poslední cíl se zabývá udržitelností a rozvojem založeném na úspoře 
energie a  jako jednu z  nejslibnějších oblastí pro zlepšování životních podmínek 
v městské společnosti, lze považovat jeho úzkou souvislost s předcházejícími cíli.

Cíle vybrané výše představují počáteční pokus o  vytvoření obecné dlouhodobé 
strategie, ve které je snaha se vyhnout rozdělení do sektorů (např. z ekonomiky) 
a které se snaží být komplexní v sociálních, ekonomických a politických oblastech. 
Jedním z  hlavních konceptů, které musí být spojeny s  výše uvedenou strategií, 
jsou „územní“ rozvojové politiky kvůli budoucí potřebě propojení přímo s místními 
problémy a  otázkami v  postsocialistických městech. Proto byl tento pojem 
„územní“, přijat jako alternativa k  centralizovanému přístupu pro převažující 
využívání ekonomicky definovaných sektorů a  způsobů vládnutí. Další relevantní 
koncept v těchto diskusích je myšlenka druhořadosti, která je jednoznačně zásadní 
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pro občanskou společnost. Zdá se rozumné navrhnout, aby všechny cíle zůstaly 
v  jejich právě stanoveném hierarchickém pořadí a  zaměření na zlepšení životních 
podmínek v post-socialistických městech by mohlo ve skutečnosti být začleněno do 
strategických plánů nějakého města, městského obvodu nebo sousedství v Evropě 
nebo mimo ni.

6.1 VYTVOŘENÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
A ROZŠIŘOVÁNÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU
Uvedení konceptu občanské společnosti a  její konstrukce na vrcholné úrovni 
v  navrhované strategii rozvoje vyžaduje především jasnou definici nebo alespoň 
nějaké vymezení tohoto pojmu v  tom smyslu. Občanská společnost je jedním 
z klíčových pojmů ve společenských vědách, jejichž původ a první formální expozice 
lze vysledovat až k  pracovně sociologicky smýšlejícímu filozofovi skotského 
osvícenství v  18. století, Adamu Fergusonovi, ale bylo to přijato nedávno přijato 
v oblastech jako politika, ekonomika, řízení a mediální studie. Byly sepsány různé 
definice, jejichž rozdíly reflektují složitost současné městské společnosti, ale také 
odráží různé pokusy používat tento pojem jako vysvětlující nástroj, nebo jako 
způsob, jak shromáždit celou řadu vysvětlujících faktorů a společenských procesů. 
Není naším cílem poskytnout zde novou přesnou definici, ale přiblížit se alespoň do 
určité míry rozsahu jejích významů. 

Pro účely této MRS se naše operační definice zaměřuje na celou řadu skupin lidí, jako 
dobrovolná sdružení, skupiny aktivistů, ať už formálních či neformálních a jakékoli 
organizace založené za účelem pracovat a jednat ve společenském zájmu, a které 
respektují potřeby a  práva ostatních sociálních skupin. Takto můžeme zahrnout 
širokou škálu skupin, sdružení a institucí působících v oblasti nebo populaci (což by 
mohlo být, řekněme, obyvatelé určitého města, okresu nebo území uvnitř městské 
oblasti). Podstatou občanské společnosti je sada orgánů a  institucí (spolu s  jejich 
schopnostmi, efektivitou a  dovedností v  oblasti řízení), které dohromady mají 
dostatečný vliv a podporu, aby mohli vyvážit moc ústředních orgánů státní správy 
(s  jejich místními správními zásahy), a  rovněž působit jako protiváha k moci trhu, 
pokud jde o politiky a rozhodování nad místními problémy. Dále je třeba zdůraznit, 
že občanská společnost zahrnuje také nevládní a neziskové organizace, náboženská 
hnutí, sociální hnutí, neformální skupiny a  skupiny vytvořené prostřednictvím 
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různých sociálních sítí. Tento koncept se částečně překrývá s pojmem občanství a je 
základním prvkem demokratického systému jako celku. Je třeba mít na paměti, že to 
je také nedílnou součástí úplnějšího a přesnějšího vymezení společnosti.

Cílem budování dobré a silné občanské společnosti jako nejdůležitějšího a vedoucího 
objektu požaduje identifikaci jeho základních složek. Na této úrovni je zásadní 
složkou v  případě těchto post-socialistických měst zapojení občanů do místních 
záležitostí. Potvrdilo se, že aktivní zapojení obyvatel je jedinou skutečnou zárukou 
úspěšného zlepšení životních podmínek v post-socialistických oblastech, o kterých 
se zde hovoří. Druhou složkou je schopnost obyvatel přidružit se do kolektivu 
a identifikovat společné zájmy. Třetí prvek se skládá z dovedností, technik a „know-
how“ místních vůdců a  jejich schopnosti ovlivňovat rozhodovací instituce tím, 
že získají politickou podporu a  dosáhnou žádaných konečných výsledků nebo 
významných úlev. 

Čtvrtým prvkem je politická vůle veřejné a  ústřední správy přijmout a  přivítat 
úlohu občanské společnosti prosazováním a podporou jejího rozvoje mimo jiné i na 
místní úrovni. Pátá složka, neoddělitelná od všech prvků již zmíněných, souvisí se 
zlepšením úrovně vzdělání obyvatel v post-socialistických oblastech. Tato poslední 
složka je zásadní pro rozvoj současné civilizace v blízké budoucnosti a je také jedním 
z výchozích bodů při formování společnosti založené na znalostech. 

6.2 ROZŠÍŘENÍ A ZLEPŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ AKTIVITY
Ekonomická prosperita na okresní úrovni je závislá na prosperitě země, regionu, 
metropolitní oblasti a  celého města. Produktivní ekonomika na těchto vyšších 
územních úrovních je nezbytná pro zajištění ekonomických příležitostí na nižších 
úrovních. Politici a měření stimulace hospodářského rozvoje a růstu v delším časovém 
horizontu, jako jsou například bezcelní zóny, investice do infrastrukturních zařízení, 
inkubátory, centra informací a jiných obdobných ekonomických iniciativ spoléhají do 
značné míry na vyšší úrovně vlády a správy. Nicméně, příslušné místní orgány státní 
správy můžou formovat a  podporovat místní ekonomické strategie podobným 
způsobem jako malé a  střední podniky na okresní úrovni v  post-socialistickém 
prostoru. Problematika nezaměstnanosti a  malého počtu podniků, které nabízejí 
zaměstnání v mnoha okresech, potřebuje mnohem účinnější spolupráci od různých 
aktérů. 

Obecně platí, že musí být v  rámci hlavního cíle vzaty v  úvahu problémy na trhu 
práce zejména v  nezaměstnanosti, která zpravidla koexistuje s  řadou sociálních 
problémů v městských oblastech. Proto se stimulování místní ekonomické aktivity 
a  vytváření nových pracovních míst stalo standardním cílem ekonomického 
rozvoje ve všech lokálně orientovaných strategiích. Nicméně pouhá tvorba činnosti 
nestačí k vytvoření skutečného vývoje a s tím spojeného obecného zlepšení kvality 
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života. Chceme-li být efektivní lokálně, musí nové podniky a  iniciativy v  oblasti 
zaměstnanosti přispívat ke zvyšování celkové úrovně živobytí v oblasti, tj. generovat 
nárůst poptávky nebo spotřeby v této oblasti, a tím přilákat více nových podniků, 
nebo rozšířit stávající. Klíčovým aspektem tohoto hospodářského cíle je to, že 
se překrývá s  tím předchozím, tj. zlepšení úrovně vzdělání obyvatel je základním 
faktorem ekonomického rozvoje a zvyšuje šance uplatnění na trhu práce. Přesněji 
řečeno pravděpodobně jedním z  nejúčinnějších způsobů, jak zajistit prosperující 
ekonomiku v současném světě, je ujištění, že co nejvíce občanů bude mít příslušné 
dovednosti v oblasti informačních technologií plynoucích z digitální revoluce.

6.3 ZLEPŠENÍ KVALITY BYDLENÍ A OKOLNÍ KRAJINY
Základními prvky, odvozené z  velké části od priorit respondentů ze sociálních 
průzkumů, podílejícími se na zlepšení kvality bydlení a  okolní krajiny, patří: 
rekonstrukce a  revitalizace; správa záležitostí spojených s  bydlením, dostupnost 
a dosažitelnost informací; zlepšování veřejného prostoru, a zlepšení designu krajiny. 
Poptávka po rekonstrukci a  revitalizaci v  post-socialistických oblastech střední 
Evropy je pravděpodobně nejobtížnější ze zde diskutovaných problémů, částečně 
se také překrývá s jinými problémy post-průmyslových prostor, které v posledních 
desetiletích byly jedním z nejdůležitějších problémů měst v západoevropských zemích. 
Obecně platí, že neexistuje žádný univerzální přístup k  řešení těchto problémů. 
Různá řešení byla již přijata na národní, regionální a lokální úrovni. V každém případě 
jsou však řešení podmíněna kapitálovými zdroji, které jsou k dispozici, politickou vůli 
místních úřadů a postoji a zapojením obyvatel (obr. 18 a 19).

Obr. 18: Plán rekonstrukce bývalé garáže na kulturní centrum, „ArtZona“, ve čtvrti Nowa 
Huta v Krakově.
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Obr. 19: Poslední terénní úpravy a „ekologizace“ oblasti v okrese Ursynów ve Varšavě 
jako model pro populární modernizaci sídlišť.

	  

Správa bydlení zejména sociálního (nebo formálně sociální) bytového fondu na 
lokální úrovni včetně jeho administrativy a  managementu je výrazně omezena 
strukturou držby. Kromě toho převedení odpovědnosti za otázky bydlení z centrální 
úrovně (tj. od národních vlád) na místní orgány bez realokace financování vedlo ke 
složité politice a řešení, která byla později přijata, závisí na místních podmínkách. 
Obecně platí, že místní samosprávy jsou omezeny tím, že mají omezenou pravomoc 
provádět podstatné změny a  mají omezené zdroje, ale také tím, že mají pouze 
nepřímé prostředky pro intervence, například prostřednictvím opatření v územním 
plánování, místní legislativy a místních poplatků. Tato omezení místních agentur se 
protínají s  problematikou celkové dostupnosti i  cenové dostupnosti. V  některých 
místech je problém prázdný bytový fond, ale ve většině oblastí je především 
nedostatek slušných bytových jednotek pro domácnosti se středními a  zejména 
s nízkými příjmy. Bohužel místní orgány mohou udělat jen málo pro řešení tohoto 
nedostatku. Velmi nedávná analýza odhaluje, „nebyla vyvinuta žádná nová 
politika sociálního bydlení pro správu rostoucího problému s dostupností na trhu 
s bydlením, ačkoli tam bylo několik pokusů o zlepšení sociálního systému bydlení…“ 
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(Hegeduš 2013, str. 3). Ve všech akcích, které se zaměřují na zlepšení dostupnosti 
bydlení, se musí vzít v  úvahu především následující proměnné: schopnost platit, 
cenová inflace ve vztahu k úrokovým sazbám a jejich pravděpodobný budoucí vývoj; 
úroveň nezaměstnanosti v  oblasti a  možné příležitosti pro nezaměstnané, ceny 
bytů a jejich hodnota pronájmu; hypotéky a platby za pronájem; držby a pronájmy; 
pravděpodobnost mobility a  frekvence přemístění rezidentů způsobené agregátní 
poptávkou po bydlení a účinky cenové úrovně a úrovně pronájmu (Berry & Hall 2001 
citován v OECD zprávě). 

Ve strategickém plánování na městské úrovni by se měly omezit místní samosprávy 
a další relevantní agentury zprostředkující bydlení a spíše podpořit nepřímé činnosti, 
které jsou alespoň pod místní správní kontrolou.

Zlepšení nebo změna veřejného prostoru a  městské krajiny je ovlivněna do 
značné míry vlastnictvím půdy a  funkčního bydlení. Relativně nové problémy se 
objevily v několika městech v důsledku a získávání nových soukromých investorů 
a  developerů prostor, které byly až dosud, alespoň v  mnoha ohledech, veřejné 
prostory nebo byly tak vnímány místními obyvateli (pořízení jakéhokoli prostoru 
by mělo být v souladu s názory některých okolních obyvatel!). Nejjasnější příklady 
takových problémů byly objeveny s rozšířením uzavřených společenství. Jedna sada 
otázek vyplývajících z vytvoření těchto společenství se vztahuje na nově omezené 
přístupy nebo dokonce ztrátě přístupnosti do veřejného prostoru. Tyto problémy lze 
vidět jako výsledek změn ve struktuře vlastnictví půdy a také je zde vidět souvislost 
s otázkou odpovědnosti za řízení a údržbu městského prostoru. 

6.4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENERGETICKÁ ÚČINNOST
V současné době je trvale udržitelný rozvoj jedním z nejdůležitějších paradigmat pro 
plánování budoucnosti nějakého města. Například Rozvojové cíle tisíciletí jsou mimo 
jiné zaměřeny na dosažení cílů stanovených městy pro splnění cílů udržitelnosti 
a jejich kapacity. Takové způsoby myšlení lze považovat za poměrně úzce související 
s  realizací úspěšného ekonomického a  kulturního rozvoje způsobem, který zaručí 
dobrou kvalitu života a dobrých životních podmínek i do budoucna. Podle definice, 
kterou používá OECD a  OSN, pro pojem trvale udržitelný rozvoj: „uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací 
uspokojovat jejich vlastní potřeby“. Územní plánování orientované na udržitelnost 
se pomalu ale jistě stávají jádrem strategického myšlení o  budoucnosti měst. 
S ohledem na velmi široký význam tohoto pojmu a různé způsoby, jak jej definovat, se 
budeme soustředit pouze na dva široce definované aspekty a to: problém snižování 
uhlíkové stopy měst podle energetické účinnosti a  bezpečnosti s  důrazem na 
sociálně-kulturní a ekonomické aspekty s tím spojené; doména nebezpečí pro životní 
prostředí, které by mohlo být zhoršeno v důsledku změny klimatu nebo nadměrného 
využívání přírodních zdrojů a / nebo poškozováním životního prostředí.
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Pro post-socialistická města se stávají otázky spojené s energetickou účinností 
jednou z největších příležitostí pro modernizaci, které nabízejí vyhlídky na zlepšení 
jejich pověsti a  zlepšení obrazu města pro zbytek světa. Města se velmi aktivně 
angažují při přechodu k energeticky účinnější společnosti.

ČÁST III REALIZACE, PŘÍPADOVÉ STUDIE A ZÁVĚR
Cílem této části je nejprve představit některé koncepty, myšlenky a argumenty, které 
jsou zvláště důležité pro dosažení strategických cílů popsaných v operativní části II 
spolu s některými příklady z praxe, které ukazují, jaké konkrétní cíle v konkrétních 
kontextech byly realizovány. Závěrečná část pak pojednává o  alternativních 
rámcích a hlavních přístupech, které jsou potřebné k podpoře provádění těchto cílů 
a osvědčených postupů tím, že klíčoví aktéři budou komunikovat více konstruktivně 
a plodně v post-socialistickém kontextu, než tomu bylo v období socialismu a bohužel 
i doposud v post-socialistické éře. Konkrétní priority zde zahrnují zejména potřebu 
místních orgánů, aby plně proaktivně spravovala město a pracovala ve spolupráci 
s širokým spektrem zúčastněných stran na místní, širší městské a regionální úrovni, 
a  to způsobem, který bude diverzifikovat a  posilovat místní ekonomiky a  také 
podporovat smysl pro zapojení do soudržnější občanské společnosti. Tyto přístupy 
by měly umožnit mnohem širší účast občanů a  jednotlivých zájmových skupin 
při tvorbě dlouhodobých rozvojových plánů a  / nebo strategií rozvoje pro města 
a okresy, než dosud a měly by být tyto plány s mnohem širší veřejnou podporu, která 
je nezbytná pro dosažení úspěchu. Je známo, že tyto nové přístupy vyžadují nové 
způsoby myšlení, které nepřicházejí rychle a  ani snadno. Úloha národní městské 
politiky a potřebu takové politiky jsou zde také stručně diskutovány.

7. CESTA K OPERAČNÍM CÍLŮM A JEJICH REALIZACI
Komplexní sada operačních cílů musí být přizpůsobena specifickým okolnostem 
konkrétních měst nebo městských částí. Proto se v této kapitole budou prezentovat 
pouze ty případové studie, jejichž iniciativy se snaží řešit konkrétní problémy, které 
vycházejí nějakým způsobem z místního kontextu a které již byly úspěšně realizovány 
v tomto reálném světovém kontextu. Navíc jsou předloženy všeobecné koncepty, 
nové přístupy a nejnovější trendy pro řešení existujících problémů měst odvozených 
z  širokého spektra výzkumných šetření. Podrobnější zprávy, modely a  příklady 
z  praxe jsou prezentovány v  dodatku 1 v  dokumentech projektu ReNewTown 
a v databázích dostupných on-line na www.renewtown.eu.
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7.1 POUČENÍ Z PŘEDCHOZÍCH ZKUŠENOSTÍ
Ze zkušeností se změnami z období po roce 1989 na institucionální a ideologické 
úrovni se nejdůležitější důsledky pro městské správy týkají převodu kontroly 
nad prostorem od ústředních vládních institucí na místní orgány prostřednictvím 
zavedení reformované více demokratické struktury místní vlády, což vede k vyšší 
autonomní roli pro místní orgány. Nové procesy konzultací plánů a  strategií 
zahájených těmito místními vládami stimulovaly tvůrce městské politiky k hledání 
nových metod a  nových koncepcí plánů. Nicméně, institucionální kontext pro 
strategické plánování stanovený během prvních let transformace byl ve skutečnosti 
z  velké části dominantní v  aktivitách souvisejících se sledováním, nahráváním 
a přijímáním spíše než vytvářením spontánního vývoje a další důsledky vyplývající 
z nadvlády „neviditelné ruky trhu“ byly do určité míry nevyhnutelné. Velmi dobrým 
příkladem je příběh desátého výročí stadionu ve Varšavě, bývalé sportovní aréně, 
která se nachází v  blízkosti centra města, a  jejíž stav se výrazně zhoršil v  roce 
1980. V roce 1990 se tento stadion stal dějištěm největšího bazaru v Evropě, který 
sloužil především bývalým zemím Sovětského svazu a  přispíval k  vytváření vyšší 
zaměstnanosti (i když většinou ilegální) než celý výrobní sektor ve Varšavě. Kolem 
roku 2010 byl nicméně tento bazar uzavřen a  jeho spontánní obchodní funkce 
byla převedena na různá místa na okraji Varšavy, nebo mimo město. Stadion byl 
pak přepracován z hlediska infrastruktury a architektury a stal se moderní národní 
arénou pro sportovní a kulturní akce (hostování například UEFA Mistrovství Evropy 
ve fotbale v roce 2012). Nicméně tato strategická investice ve Varšavě se v současné 
době potýká s problémy ekonomického charakteru, což je problém, který lze řešit 
další investicí a  rozvojem okolních oblastí, které by mohly získat více městských 
obchodních a kulturních funkcí. 

Většinu městských strategií během tohoto počátečního období lze rozdělit na čtyři 
různé typy. První typ je založen na výhodách zeměpisné polohy a dostupnosti, a má 
tři identifikovatelné sub-kategorie: ti, kteří se snaží těžit z  regionální ekonomiky, 
ti, kteří se snaží těžit z  internacionalizace městské ekonomiky, a  ti, kteří se 
snaží těžit zejména z kvality životní prostředí nebo jeho přírodních zdrojů. Druhá 
kategorie zahrnuje zlepšení stávající ekonomiky zejména její restrukturalizace 
prostřednictvím přizpůsobení se novým požadavkům trhu. Třetí typ se zaměřuje 
hlavně na hledání nových funkcí pro město nebo na nová místa na trhu. Čtvrtá se 
týká především vytváření lepších životních podmínek a  podpory místních iniciativ 
(Węcławowicz 1998). Ve skutečnosti je nyní jasné, že rozvojové aktivity byly obecně 
charakterizovány nekoordinovanými intervencemi v jednotlivých městských částech 
v různých oblastech politiky a intervencemi z řady „resortních“ subjektů z různých 
úrovní řízení místní vládní hierarchie. 

Kromě toho, že skutečné mechanismy pro strategické řízení (podle P. Świaniewicz 
2011) mají slabiny, jako je nedostatek vazeb mezi strategickým a  finančním 
plánováním, nebo že cíle jsou definovány příliš obecně a je jich příliš mnoho (rámeček 
10). 
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Rámeček 10: Úspěšná Strategie rozvoje měst s ohledem na Alianci měst.

Efektivní strategie rozvoje města (CDS) má následující vlastnosti:

Vnitřní konzistence: strategické tahy CDS musí vycházet z vize a analýzy silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb města.

Cílený přístup, který se zaměřuje na několik strategických tah a produkty těžké volby. 
(Přístupy, které přidělují stejný význam mnoha různým tahům, je třeba se vyhnout). 

Měřitelné výsledky měřitelné pomocí libovolných, výkonných ukazatelů orientovaných na 
výsledky.

Průřezové strategické tahy, které jsou založeny na různých aktivitách a agenturách. 

Jasně definované cíle a úkoly, které jsou odpovědné za provádění jasně definovaných 
konečných cílů a časových plánů.

Pobídky podporující výkon, které můžou mít různé formy, včetně finančního ocenění 
a uznání komunity.

Pružný rámec, který udržuje konstantní vizi, tj. strategický rámce je dostatečně flexibilní, 
aby se přizpůsobil měnícím se podmínkám a taktikám, ale vize zůstává konstantní ve 
střednědobém horizontu. CDS priority se odrážejí v rozpočtu -  priority CDS by se měly 
objevit taky v rozpočtu měst a v investičních strategiích.

Rozšířené vlastnictví – i když je důležité mít vůdce procesu CDS, je stejně důležité, aby 
vlastnické vize a  strategie výrazně přesahovaly toto vedení, což je zvláště důležité 
v případě, že vůdce je oficiálně zvolen a jehož funkční období bude pravděpodobně končit 
dlouho předtím, než vize pro město bude realizována.

Zdroj: http://www.citiesalliance.org/about-cds

Srovnávací výzkum poskytuje některé cenné odpovědi na otázky o  tom, jak byla 
městská politika strukturována, o dodávkách a financovaní v různých kontextech, 
a  také na další z  našeho pohledu základní otázku, proč některá města byla více 
úspěšná v  jejich regeneraci než ostatní (LEUNIG & Swaffi ELD 2008). V  případě 
regenerace Vancouveru byl úspěch spojen se schopností mobilizovat občanskou 
společnost a  jednat o  politickém urovnání, což umožnilo městu zavést radikální 
strategie obnovy a plánování. Nejdůležitějším závěrem z nizozemského místního 
partnerství v  rámci přístupu k  Regeneraci je odpovědnost ze zdola nahoru „… 
vyprodukované inovativní a partnerské vedení regenerace s městy v úzké spolupráci 
s místními lidmi, bytovými družstvy a podniky“. Závěr z případu aglomerace Porúří 
v  Německu, které mělo podobné problémy jako jiná evropská města postižená 
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deindustrializací a  snižováním počtu obyvatel, je to, že „regenerační iniciativy od 
vedení státu se ukázaly jako mnohem méně úspěšné než ty v čele s městy, která 
jsou náchylnější ke změnám potřeb lokalit „. Pouze v příkladech týkajících se měst se 
socialistickým dědictvím, tj. Łódź a Varšava, bylo zjištěno, že: „špatná odpovědnostní 
politika, nereagující politika a omezené finanční mechanismy nepřinesly změny ve 
městech, které by mnozí rádi viděli“ (LEUNIG a  Swaffi ELD 2008). V  závěru své 
zprávy posledně jmenovaní autoři zdůrazňují: „… význam zapojení občanské 
společnosti a vytváření jejich důvěry a inovativní myšlení, pokud jde o regeneraci“. 
Tyto případové studie pomohou ukázat, že tam, kde funguje dobře občanská 
společnost a kde navrhované plány pro nějaký druh vývoje získaly širokou podporu 
veřejnosti případně i po diskusích a debatách v různých veřejných fórech, je obvykle 
snazší pro rozvoj, protože tam bude malý odpor. Nicméně pokud tam je významná 
nerovnováha v síle a zdrojích mezi orgány občanské společnosti, jako jsou místní 
sdružení a skupiny občanů, a moci a zdroji centrálního nebo obecního úřadu, který 
přetrval do určité míry ze státního socialismu, může být pak změna problematická, 
protože tu bude tendence klást na základní úrovni odpor. 

Správa věcí veřejných se v těchto post-socialistických zemích vyvinula z tradičních 
procesů rozhodování centrální vlády a správních orgánů státu, nebo jejich místních 
ekvivalentů pomocí  přístupu „zespodu nahoru“. To si vyžádalo více socializované 
nebo interaktivní přístupy zahrnující procesy řízení, zprostředkování a spolupráce na 
vytváření spojenectví mezi veřejnými a neveřejnými skupinami a snahou vybudovat 
základ pro spolupráci mezi různými aktéry a  zájmovými skupinami. Základním 
prvkem posunu od shora dolů k přístupu zespodu nahoru ke správě věcí veřejných 
je samozřejmě začlenění občanské společnosti tak, že se usnadní účast a zapojení 
občanů do rozhodovacích procesů ve veřejné sféře. Toho může být dosaženo 
zavedením a adaptací nových, inovativních politických opatření a předpisů týkajících 
se řízení, které je spojeno se strukturálními fondy. 

Mělo by však být jasné, že z delšího strategického pohledu se post -socialistická 
města potřebují  postupně vyhýbat pohledu samy na sebe jako na „Klientská 
města“ tím, že neustále budou snižovat míru spoléhání se na podporu z Evropských 
strukturálních fondů. 

Jsou zde ale určité překážky při zkoušení poučit se ze zkušeností jiných měst EU 
a celého světa. Přenos poznatků dobré praxe, ať už všeobecných nebo specificky 
zaměřených, sebou v  souvislosti se správou a  strategiemi přináší neobvyklé 
problémy. I přesto, že se jedná o aplikaci správného řešení stejného problému, je 
výsledek v  jiném prostředí jen zřídkakdy shodný. Proto jakákoliv snaha provést 
jednoduchý přímý přenos velmi specifického způsobu řešení stejného problému 
na jiném místě, natož snaha transplantovat celou strategii do nového kontextu, 
s sebou nese určité změny a úpravy v souvislosti s místními podmínkami. V této 
souvislosti, R. Rose (1991) identifikoval 5 úrovní adaptace strategií (citováno v   
Kempen et al. 2006), jmenovitě jednoduché kopírování, napodobování, křížení, 
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sjednocení a  inspirace. Bez ohledu na to, jaká úroveň adaptace je využita, je 
nezbytné pečlivé posouzení, aby byly vhodně stanoveny podmínky potřebné pro 
úspěšný transfer zkušeností. R. Kempen et al. (2006), mimo jiné, vytvořil seznam 
následujících nezbytných podmínek úspěchu: politikové a  zainteresované skupiny 
mající partikulární zájem na úspěšném přenosu; existence angažovaných poradců a/
nebo výzkumných pracovníků reprezentujících strany na obou koncích přenosu, kteří 
rozumějí problému a mají vliv na politiky zahrnuté v procesu; a odpovídající kritické 
zhodnocení s cílem usnadnit proces přenosu. Nicméně, základním posláním v tomto 
směru má být minimálně poučit se z chyb a úspěchů druhých, i když tyto přenosy 
nejsou celkově úspěšné. 

Jeden z nejlepších příkladů možného učení se od sebe navzájem představuje úbytek 
počtu obyvatel, což je specifický problém mnoha post-socialistických městských 
oblastí. Existují v podstatě tři možná politická řešení tohoto problému: první je 
nedělat nic, a  buď popřít, že je tu problém nebo uznat, že problém existuje, ale 
nereagovat na něj. Druhým řešením je změnit tento trend stimulováním populačního 
růstu. Třetí přístup je akceptovat snižování populace a zkusit vyřešit jeho dopady 
(Verwest 2011). Na základě snahy těžit ze zkušeností těch západoevropských 
měst, které trpí poklesem počtu obyvatel, často i více než tři nebo čtyři desetiletí, 
se lze tedy domnívat, že politici by měli vzít v úvahu obě z posledně jmenovaných 
dvou strategií, tj. růstově orientovaný přístup, který přijímá pokles a snaží se s ním 
vyrovnat a přístup reagující na hlavní dopady poklesu obyvatelstva. Mezi opatření, 
která by zde mohla být účinná, patří: omezení příměstského rozvoje kolem nebo za 
okrajem města, přilákání zahraničních i domácích investorů s cílem podpořit tvorbu 
pracovních míst, dekontaminace, regenerace a  revitalizace nevzhledných ploch 
v  centru města, a/nebo posilování funkce veřejného sektoru prováděné druhým 
stupněm administrativních center, např. okresů,  v rámci měst.
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7.2. FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A EXPANZE 
LIDSKÉHO KAPITÁLU
Základní prvky občanské společnosti, jako jsou např. zapojení občanů do místních 
záležitostí, schopnost organizovat sami sebe, znalosti a  zkušenosti potřebné 
pro tuto účast a politická ochota konat pozitivní změny v kvalitě místního života, 
jsou všemi předpoklady k  úspěšné realizaci hlavních strategických cílů. Naopak, 
faktorem, který má tendenci ke zpomalení účasti občanů na procesech rozhodování 
na místní úrovni v post-socialistických městech, je skutečnost, že obyvatelům se 
často zdá, že mají malý pocit sounáležitosti s místním okolím nebo se zapojením 
do místní komunity, a tak nejsou schopni nebo ochotni se lépe informovat a více si 
uvědomovat místní záležitosti, což také znamená, že mají malou motivaci zapojit 
se do řešení problémů, které mohou mít vliv na jejich okolí. Zábrany ve vůli stát 
se aktivnějším v místních záležitostech může také ještě posílit zvyšování sociálních 
rozdílů v rámci dané oblasti. 

Daný problém je částečně výsledkem určité míry sociálního vyloučení a  chudoby 
vyplývající z  nízké úrovně dovedností a  od občanů v  některých oblastech post-
socialistických měst zaujímajících slabé pozice na trhu práce. Chudobu lidem velmi 
ztěžuje, popřípadě i  znemožňuje účastnit se běžného sociálního života v  oblasti. 
Tento problém bývá obvykle horší v   místech, kde je vysoká nezaměstnanost. 
Nejefektivnější metodou pro zlepšení něčí sociální integrace je v  těchto situacích 
zlepšení  jeho vzdělání a  dovedností, což povede k  usnadnění jeho pozice na 
pracovním trhu. Další důležitý faktor sociálního vyloučení spočívá v  povaze 
některých sociálních sítí, nebo spíše z  toho, že v některých městských oblastech 
bývalých socialistických zemí žijí slabší nebo neaktivní lidé, především mezi staršími 
občany, důchodci a v neúplných domácnostech. Nejefektivnějším řešením v těchto 
situacích je přirozeně pokusit se zformovat novou sociální síť skrz takové způsoby, 
jako je např. zapojení do různých aktivit a zájmových klubů, organizací péčí o děti 
anebo založení mateřských školek spolu s  vytvořením přístupnější a  mobilnější 
infrastruktury. Eliminace trestné činnosti ve čtvrtích a zachování veřejného vnímání 
dané oblasti jako „bezpečné“ jsou stejně důležité, jako pocity bezpečí a jistoty, které 
patří mezi nejdůležitější aspekty kvality života. Pokud se lidé v místě svého bydlišti 
necítí bezpečně, jsou méně ochotní být sociálně aktivní. 

Množství programů a iniciativ v různých zemích EU, zabývajících se různými aspekty 
těchto diskutovaných problémů, věnovalo pozornost těmto bodům. Program ve 
Španělsku poskytuje finanční podporu a další způsoby asistence pro starší osoby 
s  fyzickými postiženími, zatímco projekt v  Irsku poskytuje starším lidem zdarma 
telefonní linku, která jim pomáhá být v kontaktu s ostatními lidmi a rozšířit tak jejich 
sociální síť (boxy 11 a 12). Program ve vojvodství Mazovia v Polsku se zaměřuje 
na zlepšení ekonomické aktivity lidí nad 45 let věku prostřednictvím školení 
a  podpory různého druhu, včetně finanční podpory k  ulehčení začátků podnikání 
účastníků. Lze tedy vidět, že se snaží propagovat a  rozšiřovat lidský kapitál (box 



54

13).  Projekt v Berlíně se týká strategie osvědčených postupů v regeneraci komunit 
ve znevýhodněných oblastech města (box 14), která může být relativně snadno 
použita i  v  jiných post-socialistických městech, městských částech nebo čtvrtích. 
Další berlínský projekt je zaměřen na zlepšení stavební struktury komplexů budov 
prostřednictvím vytváření  míst ke trávení volného času pro děti, sídlištních kaváren 
a renovací turistických ubytoven; stejně tak ukazuje, jak se místní komunity mohou 
úspěšně účastnit na zlepšování životních podmínek v místě jejich bydliště. 

Box 11. Asistenční kontrola pro seniory.

V roce 2001 byl v Galicie ve Španělsku vytvořen program nazvaný „Asistenční kontrola“. 
Program byl realizován za účelem asistence starším lidem se značnými fyzickými 
postiženími, kteří jsou současně předmětem ekonomického strádání. Jeho hlavní náplní 
je pomáhat seniorům s náklady na potřebnou péči. Nicméně, program také nabízí jiné 
formy asistence, včetně přístupu ke vhodnému ubytování, účast v denních pečovatelských 
centrech a pomoc s platbami za domácí pečovatelské služby, a stejně tak odlehčovací 
služby umožňující snížení rodinné péče. Podobný systém může být nalezen ve Valencii. 
Lidé mohou využít jejich kontroly buď na institucionální nebo domácí péči. Jsou zde pro 
tyto účely zříženy zdarma služby k asistenci při domácí péči (např. stravování). 

Zdroj: Tackling Poverty and Social Exclusion of Older People – Lessons from Europe, Working 
paper 308; Andreas Hoff, Oxford Institute of Ageing, October 2008. 
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Box 12 .“Seniorská pomocná linka“ v Irsku

V podstatě se jedná o bezplatné telefonní číslo. Vytvořená hot-linka je stále celkem nová 
a potřebuje se rozvíjet. V současnosti je to víceménně povídací linka, která umožňuje 
starším lidem být mezi sebou v kontaktu. Služby, které poskytuje, potřebují rozšíření, které 
je odvislé od finanční podpory. Eventuálně je plánováno poskytovat rady a informace. 

Zdroj: Tackling Poverty and Social Exclusion of Older People – Lessons from Europe, Working 
paper 308; Andreas Hoff, Oxford Institute of Ageing, October 2008.

Box 13. Aktivity pro rozšíření lidského kapitálu: inkubátor zralého podnikání

Program: Program rozvoje lidského kapitálu. Trvání: prosinec 2010 – prosinec 2012. 
Hodnota projektu: 4 064 687,12 PLN. Hlavním cílem bylo zvýšit úroveň ekonomických 
aktivit lidí nad 45 let věku ve vojvodství Mazovia v Polsku pomocí školení a podpory. 
To bylo provedeno poskytnutím poradenského školení pro 50 lidí a finančního školení 
pro 35 lidí, kteří si přáli začít s vlastním podnikáním během trvání projektu. Mnoho lidí 
mělo o  projekt zájem: přes 200 lidí zažádalo o  účast, z  nichž 50 bylo vybráno (64% 
z neaktivních), včetně 6 handicapovaných osob. Účastníci podstoupili psycho-vzdělávací 
semináře a školení zaměřené na potřeby lidí nad 45 let věku. Jako výsledek poskytnuté 
finanční podpory bylo založeno 36 společností buď v turistickém průmyslu, v obchodu 
(včetně online obchodů), v automobilovém průmyslu nebo ve finančních službách. 

Zde Nadace na podporu sociálních iniciativ, POLPROM, vytvořila modelový projekt 
pro podporu podnikání mezi zralými lidmi poskytnutím příležitosti stát se samostatně 
výdělečně činnými. POLPROM také využila projekt k  rozvoji a  testování tohoto typu 
modelu podpory (stimulování lidí, kteří byli dlouho ekonomicky neaktivní) a poté k šíření 
získaných poznatků tak, aby nápady mohly být sdíleny v jiných oblastech. 

Zdroj: Projects given prizes in the competition ‘ESF Best Practices 2012’. http://www.efs.gov.
pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Dobre_Praktyki_2012_INTERNET.pdf

Box 14. Program  Sociálně integrující město z Německa

Sociálně integrující město je komplexní a obsáhlé schéma komunitního místního rozvoje, 
které kombinuje těsné prostorové zaměření, místní účast a integraci strategií s lidskými 
a finančními zdroji. Tento federální program, částečně financovaný EFRR a národními 
fondy, decentralizuje proces rozhodování delegováním odpovědnosti za menší projekty 
na obyvatele žijící v  oblasti vybrané Berlínským Senátem. Město Berlín v  podstatě 
vylepšilo a rozšířilo původní programové myšlenky. Charakteristická parainstitucionální 
struktura známá jako Quartiersmanagement (QM) je vytvořena v každé vybrané čtvrti 
a každý QM tým řídí pět typů městských fondů, z nichž každý pokrývá různé typy projektů, 
a pracuje s přímým zapojením obyvatel. Quartiersmanagement týmy poskytují platformu 
pro vytváření sítě kontaktů a vzájemného působení zahrnutím skupin a aktérů do debat 
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a identifikací místních potřeb, hodnot a reakcí. Jedním z očekávaných efektů programu je 
zmocnění občanů skrz spolupráci na projektech. 

Zdroj: ReNewTown databáze

Box 15. Zapojení občanů do místních událostí: Věž kultury z berlínského Marzhan 
severozápadu

Tento projekt zahrnuje zlepšení stavební struktury komplexů budov a obytného prostředí 
prostřednictvím vytváření míst k trávení volného času pro mladé lidi, otevíráním kaváren 
na sídlištích a  renovováním turistických ubytoven k  pronájmu. Všechny sub-projekty 
začali dobrovolníci s  podporou dvou sociálních pracovníků. Tento příklad ukazuje, že 
renovace budov a zlepšení životních podmínek je možné skrz zapojení místních komunit 
do místních událostí a akcí organizovaných v jejich čtvrti. 

Zdroj: ReNewTown databáze

7.3 HOSPODÁŘSKÁ AKTIVITA A NEZAMĚSTNANOST
Zvyšování aktivismu a  předkládání místních iniciativ různého druhu místními 
obyvateli v městských oblastech bývalých socialistických zemí diskutovaných zde je 
většinou spojeno velmi vysokou místní mírou nezaměstnanosti. Není překvapující, 
že vzniklo mnoho iniciativ na místní, regionální a  národní úrovni zaměřujících se 
na tento problém. Základním posláním všech těchto iniciativ je však to, aby tyto 
projekty pokoušející se zvýšit místní ekonomické aktivity mohly být zajišťovány 
profesionálně orientovanými orgány majícími specifické dovednosti a  zkušenosti 
a organizovány odlišnými způsoby než veřejnou správou, např. nějakou rozvojovou 
agenturou, ať už ziskovou, nebo neziskovou. Nicméně iniciativy tvořené místními 
lidmi či organizacemi jsou často nápomocné při zatraktivňování, doporučování 
a  doplňování práce těchto profesionálních orgánů (Box 16). Nejobtížnější úkoly 
v této souvislosti se obvykle týkají rozhodnutí o umístění a druhu investice, která 
mají být učiněna, a ty mohou být téměř vždy nejlépe učiněna pomocí přístupů tzv. 
business-led a  na základě realistického posouzení z  hlediska trhu (Clark , Huxley 
a  Mountford 2010). Na základě praktické zkušenosti OECD bylo navrženo, že 
rozvojové agentury jakéhokoliv druhu v zásadě potřebují splňovat následujících 
8 funkcí, aby v  dlouhodobém horizontu byly efektivní: značky a  mezinárodní 
propagace; získávání a  udržování investic v  minimálně střednědobém horizontu 
i  déle; zakládání podniků a  růst; rozvoj lidského kapitálu; rozvoj nemovitostí; 
infrastruktura a  „městské oblasti“ obecně; rozvoj sociálních iniciativ nebo zelené 
přírody; nalezení partnerů pro spolupráci v oblasti usnadňování a plánování projektů 
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a vytváření vizí pro ně a s nimi; a poskytování čí řízení městských služeb. Takováto 
rozvojová agentura může současně hrát hodnotnou roli s ohledem na ekonomiku 
těchto projektů, jejich vedení, správu, koordinaci a realizaci. 

Zdá se, že tento modelový typ rozvojové agentury poskytuje nejlepší rámec pro 
řízení, podporu a  realizaci ekonomických aktivit a  iniciativ na úrovni městské 
a  sub-regionální (jak ukazuje analýza  členských zemí OECD). Vypadá to také 
jako dobrý rámec pro realizaci takovýchto iniciativ mezi jednotlivými městy nebo 
městskými částmi, který je klíčovým elementem v  naší mezinárodní rozvojové 
strategii. Při výběru rámce nebo modelu k použití pro řešení tohoto problému by 
mělo být pamatováno na to, že všechny rozvojové agentury jsou primárně „tržně 
orientované“ spíše než zaměřené na zájmy občanů. 

Diskuze o tomto problému, jeho řešení či zmírnění dopadů vysoké nezaměstnanosti 
několika místními podniky či zaměstnáními plus programy městské regenerace, samy 
o sobě nepřinesou reálné zlepšení v širším sociálním a ekonomickém blahobytu na 
území městské části, pokud tato jednotlivá zlepšení nejsou doprovázena základními, 
široce založenými ekonomickými pokroky a dalším rozvojem (Box 16). 

Je to proto, že zvyšování standardu životní úrovně v oblasti závisí také na počtu 
jiných důležitých faktorů jako je místní úroveň bydlení, charakter krajiny a jak dobré 
je to v oblasti z hlediska různých aspektů udržitelnosti a ekonomické efektivnosti 
(např. s ohledem na využití energií).

Jedno z  možných řešení lokálního nedostatku pracovních míst může být získáno 
z konceptů „kulturní ekonomie“ a „zážitkové ekonomie“ jako alternativa k výrobě 
(Harvey1990, Scott 1997 a  Gibson2011). Takováto „strategie událostí“ si klade 
za cíl stimulovat místní tvůrčí činnost převrácením prostor (tj. skutečné umístění 
v městském nebo regionálním prostoru) z výrobních funkcí na fungování za účelem 
spotřeby nebo jako těžiště událostí. Nejlepším příkladem je výstavba evropského 
Disneylandu v  Greateru Paříž, což bylo provedeno na základě partnerství mezi 
veřejnými a soukromými zájmy, tzn. mezi pravomocemi státu v plánování a řízení 
využívání prostor, podporou od regionálních autorit (viz. the Ile de France a City of 
Paris) a investicemi společnosti Walt Disney. Toto propojení bylo klíčové pro realizaci 
tohoto projektu (Lorentzen a  Jeannerat 2012). Zajímavou diskuzi o  dvou dalších 
příkladech „strategie událostí“ zahrnující sídliště v New Yorku a Berlíně předkládá 
Jakob (2013). 

Box 16. Projekty „Green job“ realizované v regionu Malopolska v Polsku

Tyto projekty byly součástí Programu Rozvoje Lidského Kapitálu (období realizace: 1. 
září 2008 – 31. října 2013. Hodnota celého programu: 13 186 433 PLL). Projekty se 
týkaly zlepšení přístupu k zaměstnání a podporu ekonomických aktivit v regionu. Jeden 
projekt byl zacílen na  zlepšení kondice půdy a závodu s vodním zařízením v Krakově 
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zaměstnáním 209 lidí za účelem práce na údržbě odvodňovacích zařízení po dobu 11 
měsíců. Tento projekt se primárně zaměřil na mladé lidi do 25 let věku, kteří neměli žádné 
předcházející zaměstnání a související zkušenosti a na lidi přes 45 let věku. 

Účastníci všech projektů běžících pod Programem Rozvoje Lidského kapitálu podstoupili 
relevantní školení a – co je nejpodstatnější – účastnili se souvisejících kurzů, které byly 
vybrány v souladu s predispozicemi účastníků a potřebami místního trhu práce, včetně 
kurzů pro řidiče nákladních aut a  autobusů, provozovatelé bagrů, svářeče, zedníky, 
grafiky, pečovatele o  seniory a  postižené osoby, zahradníky, skladníky a  operátory 
vysokozdvižných vozíků. Každý účastník také benefitoval z poradenství workshopů na 
téma mezilidské komunikace a naučil se jak se stát aktivním na trhu práce. Všechna tato 
školení byla považována za velice úspěšná: mnoho účastníků našlo zaměstnání; několik 
nových podniků bylo otevřeno; 4 lidé založili sociální družstvo nazvané „Green Job“. 

Zdroj: Projects gaining awards in the competition ‘ESF Best Practices 2012’. http://www.efs.
gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Dobre_Praktyki_2012_INTERNET.pdf

7.4. PROBLEMATIKA BYDLENÍ A OKOLNÍ KRAJINY
Změny v  sociálních potřebách občanů plus změny v  ekonomické aktivitě 
a  demografické struktuře vyústily ve skutečnost, že se značný podíl zděděného 
bytového fondu stal neadekvátním pro splnění požadavků městkých obyvatel. 
Jak bylo výše zmíněno, fyzický stav a kvalita mnoha obytných a veřejných prostor 
datovaných do doby socialistické éry jsou vnímany jako spíše nevyhovující. Po roce 
1989 bylo východiskem pro změnu bezduchého vzhledu architektury z  období 
socialismu změnit fyzický vzhled okolí, což bylo většinou nejjednodušší zrealizovat 
(Burgers a Vranken 2003). Veškerá významná zlepšení v této oblasti mají obvykle 
přímý dopad na vnímání místních orgánů a komunit občany a na jejich celkové vnímání 
oblasti. Tyto strategie však musejí být doplněny poskytnutím informací občanům 
o tom, co se plánuje zlepšit, jak se to bude dělat (např. v jaké formě a jaký design 
se použije) a  jaké jsou možnosti návštěvy/prohlídky této stavby/rekonstrukce na 
místě. Proto Burgers a Vranken (2003) přesvědčivě argumentovali, že „….. fyzická 
restrukturalizace může přispět ke zvýšení místního sociálního kapitálu a  vnímání 
závazku.“

Základní přístup k vylepšení bytového fondu, který byl již implementován v několika 
městech střední Evropy, zahrnuje zlepšení existující struktury „pře-navržením“ vnější 
a vnitřní části budovy modernějším způsobem, zavedením technologických inovací, 
jako je termo-izolace, a  restrukturalizací  konstrukce samotné budovy, společně 
s  detailní renovací (Kempen et al. 2006). Další řešení zahrnuje částečnou nebo 
úplnou demolici budov ze socialistického období. Tato rozhodnutí závisí na škále 
bytových potřeb v celé zemi, regionu či jednotlivém městě. V městské populaci, která 
se zmenšuje důsledkem demografických trendů a migrací, je více pravděpodobné, že 
řešení zahrnující demolici bude mít větší či dokonce podstatnou roli v dlouhodobější 
perspektivě. Proto byla demolice v poslední dekádě často aplikována jako řešení 
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v  bývalém východním Německu, zatímco v  Polsku se toto stávalo velice zřídka 
v  souvislosti s  vážným  nedostatkem na trhu bydlení. Podle průzkumu RESTATE 
demolice jako alternativní řešení revitalizace a  renovace může sloužit různým 
účelům: prevence a boj proti segregaci; snižování míry kriminality; snižování nákladů 
na údržbu; náhrada nevyhovujícího bydlení; přizpůsobení bytového fondu současným 
preferencím a novým způsobům městského života. 

„Demolice sídliště může poskytnout příležitost ke zlepšení fyzického vzhledu 
prostředí, ale pokud je zamítavý přístup politiků k tomuto kroku, nemusí být jeho 
aplikace efektivní. Úspěšné renovační a  návrhové strategie musejí vzít v  úvahu 
i  jiné okolnosti než zlepšení základních životních podmínek populace a  fungování 
komunity. Tam, kde by renovace okolí mohla vylepšit pozitivní identifikaci 
a návaznost daného místa, je vyžadována řada aktivit k zajištění tohoto efektu. 

Bez opatření doplňujících investice do nemovitostí mohou regenerační stigmata 
pokračovat na sídlištích. Stigmatizace okolí nemůže být překonána pouze fyzickými 
opatřeními a vyžaduje další sociální a ekonomické aktivity.“ (Kempen, Murie, Khnorr-
Siedow a Tosic 2006, p. 106).

Rozsáhlá revitalizace či renovace potřebná pro stávající bytový fond vyžaduje 
celou řadu programů a opatření (Boxy 17 a 18). Nejprve je třeba analyzovat místní 
podmínky a  pokusit se odhadnout veškeré sociální a  ekonomické vazby, které 
ovlivňují situaci. První klíčovou otázkou v každém komplexním zdokonalování nebo 
obnově sídlišť je tedy analýza toho, co si místní úřady a místní  dotčení obyvatelé 
mohou dovolit z ekonomického hlediska. Bytový fond zděděný z dob socialismu je 
často charakterizování špatnou kvalitou obecně, nízkými technologickými standardy, 
poškozenými materiály, historií nedostatečné údržby, spíše stísněným prostorem, 
špatnou izolací a nedostatkem moderních zařízení, jako jsou výtahy a nové kuchyně.

Možným střednědobým řešením je začlenění nového typu obydlí do stávající plochy 
k  bydlení, které bude modernějšího a  bohatého charakteru, což má za následek 
rostoucí sociální status této oblasti a  zlepšující se vnější vnímání a zlepšení kvality 
jeho architektury. Takové řešení může často vést ke gentrifikaci,  i  když sociální 
integrace starých a nových obyvatel je dlouhý a postupný proces, obvykle narušovaný 
různými konflikty. Nejvýznamnější překážkou pro sociální integraci v místech, kde se 
nový „up-market“ rozvoje uskutečnil, je pravděpodobně tvorba „komunitní brány“, 
majetku v  různých velikostech a  fyzicky obklopeného ploty a  zavřenou bránu. 
Alespoň se to tak zdá být v případě Varšavy.

Kvalita veřejného prostranství, tzn. ulic, vnitrobloků, hřišť, sportovišť, parků 
nebo náměstí, jejich přístupnost a  bezpečnost, jejich podmínky údržby, pokrytí 
uměleckými objekty a  kvalita jejich návrhu, pokud jde o  současné potřeby, jsou 
všechny důležitými prvky obytného prostředí. Tyto atributy veřejných prostranství 
také představují jedny z klíčových prvků, které ovlivňují sociální hodnocení a vnímání 
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jednotlivých částí městské oblasti. Veřejné prostranství řádně naplánováné, pokud 
jde o  vytvoření fyzické infrastruktury, podpora sociálních kontaktů, usnadnění 
různých druhů činností ,interakce a spolupráce jsou velmi důležitými prvky. Dobrá 
kvalita veřejného prostoru, organizovaná přátelskými a  bezpečnými způsoby, je 
nezbytným elementem pomoci a upevňování při vzniku občanské společnosti. Proto 
údržba a  estetická kvalita veřejných prostranství by měly být hlavními prioritami 
jakýchkoli akcí, které se snaží zlepšit pověst nebo vnímanou image celé městské 
čtvrti. Proto předpokladem pro dobrou správu a údržbu je přesný a aktuální registr 
nebo jiný veřejný záznam vlastnické struktury půdy, aby se zabránilo problémům 
vyplývajícím z  nejisté odpovědnosti. Mimo to všechny druhy aktivit a  událostí 
zesilujících zapojení občanů do formování a  údržby veřejného prostranství jsou 
nezbytné. Takovéto aktivity by mohly, doufejme, posílit význam komunity, pocit 
sounáležitosti s okolím a odpovědnosti za něj. 

Veřejné prostory mezi obytnými domy byly v  socialistické minulosty zpravidla 
obhospodařovány městskými orgány nebo bytovými družstvy. V  současné době 
je oblast vlastnictví a držby majetku jasnější díky formálnímu rozdělení prostorů, 
definicím a  rozpoznávání práv vlastníků nebo obnovení vlastnických práv po 
předcházejícím znárodnění, reorganizací, časté soukromé regulaci a  řízení mnoha 
otevřených nebo veřejných prostor (nebo dřívějších veřejných prostor), tj. hlavně 
jejich správy byla vylepšena v  oblasti údržby, protože odpovědnost za jednotlivé 
části je nyní jasnější. Ačkoliv jsou zde stále problémové oblasti, které generují 
různé konflikty, především ohledně nových nemovitostí vystavěných po skončení 
socialismu. Dva typy problémů s příslušnými konflikty mohou být významné. 

První vyplývá ze změny potřeb, což může vygenerovat požadavky na nějaké 
rekonstrukce nebo přerozdělení území s existujícími, dlouho zastavěnými obytnými 
plochami. Například požadavek na parkovací místa se v  obytných oblastech 
a v podstatě téměř všude zvýšil současně se souvisejícím růstem počtu soukromých 
automobilů. Jako výsledek zde může vzniknout poptávka po změně vzhledu 
vnitrobloků, například, ty, které byly dříve hřišti pro děti či zeleným parkem se změní 
na parkoviště. Druhý typ problému souvisí s různými názory na to, jak využít jednotlivé 
plochy země a na získání či rozdělení částí bývalého veřejného prostoru, zejména 
zelených ploch, soukromými developery nebo jednotlivci, obvykle k vystavění budov. 
Takováto akvizice bývá spojena s častými protesty proti přeměně zelených ploch 
na stavební pozemky nebo proti doprovodnému zvýšení hustoty obyvatelstva 
a reorganizaci přístupových cest a komunikací, které musí samozřejmě následovat. 
Potenciální developeři průběžně mapují „vhodné oblasti“ s  prázdnými pozemky 
pro rozvoj nového bydlení, které jim přinese relativně vysoké zisky, ale obyčejně 
v blízkém okolí ještě zhorší dopravní přehlcení a problémy s parkováním. Sídliště 
vystavěná v  socialistické éře měla původně často významné plochy zeleně nebo 
sousedící nezastavěné plochy z těchto důvodů: plánovací normy byly povolené pro 
budoucí růst v soukromém vlastnictví automobilů tak, aby volné nebo zelené plochy 
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byly ponechány v blízkosti pozemku nebo mohly být postaveny vedle oblastí zeleně, 
které byly součástí celkové struktury plánu poskytovat „zelené infrastruktury“ pro 
město.

V  případě Varšavy toto mělo podobu několika zelených „klínků“ nebo „stužek“ 
vybíhajících z blízkosti centra až na periférii tak, aby vznikly jakože „zelené plíce“ 
města, nápaditý a udržitelný plán, který se fakticky datuje až do 30.let minulého 
století. Není překvapením, že stavební developery přitahují oblasti nezpracovaných 
pozemků, často s  celkem atraktivním povrchem k  tomu, aby zde vystavěli nové 
bydlení odpovídající potřebám post-socialistické doby. Proto alespoň jeden důležitý 
dům ve Varšavě byl umístěn blízko středu zeleného „klínku“, částečně jako výsledek 
oslabení plánované kontroly po nějakou dobu krátce po pádu socialismu. V našich 
sociálních průzkumech týkajících se stížností rezidentů bylo zjištěno, že jedním 
z nejzávažnějších konfliktů je ten týkající se parkovacích zařízení. 

Výsledkem všech výše zmíněných faktorů je konstantní napětí mezi poptávkou 
nových podnikatelů  po parkovacích místech, parkovacími potřebami stávajících 
obyvatel, zvyšujícím se množstvím vlastníků automobilů a potřebou zachovat zelené 
plochy a hřiště jakožto nejhodnotnější formu veřejného prostoru. 

Box 17. Revitalizace a zapojení obyvatel do místního dění: „Trial Living“

V souvislosti s potřebou revitalizace vnitřku města Görlitz v bývalém východním Německu 
(GDR) a  jeho zatraktivnění přišla Technická univerzita Drážďany s nápadem na projekt 
nazvaný „Trial Living“. Tento nápad byl podpořen oddělením rozvoje města Görlitz 
a  bytovým družstvem, WBG. Město, charakteristické mnoha „Grunderzeit“ budovami 
(např. vystavěných v“ letech zakládání“ – víceméně ve 2.polovině 19.století), které bylo 
v  období GDR zanedbáváno, mělo negativní image z  pohledu místa k  bydlení, které 
zapříčinilo míru nezabydlení okolo 30% v roce 2007. Technická univerzita v Drážďanech, 
především Kompetenční středisko pro revitalizaci městského rozvoje, odhalila v jednom 
z jejích šetření nutnost vytvoření správné komunikační strategie, jak zatraktivnit žití ve 
vnitřním městském centru čelícímu  mnoha negativním předsudkům. Jako reakce na 
tuto skutečnost vznikl nápad pozvat místní občany zkusit si po dobu jednoho týdne 
bydlení v plně zrekonstruovaném bytě v této části města. V tomto projektu tedy získali 
stávající obyvatelé příležitost obývat vnitřní město v  Grundzeit budově a  zjistit tak 
více o  pozitivních a  negativních stránkách života zde. Univerzita paralelně vytvořila 
výzkumnou studii založenou na sociálních průzkumech a vyhodnotila zkušenosti lidí na 
základě ústních i psaných rozhovorů. Výsledky studie napomohly získat informace o tom, 
jak zvýšit úroveň přijetí  a uznání života v této městské části. 

Tento projekt byl první svého druhu a byl považován za velice úspěšný příklad k následování 
pro ostatní města jako Meiningen, Lipsko a Berlín. Ačkoliv projekty iniciované později 
byly již implementovány bez návazných sociálních průzkumů. 

Zdroj: Databáze ReNewTown
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Box 18. Uchovávání, údržba a  revitalizace pevně postavených budov, v  pozdní 
socialistické éře a dekádě po: „Guarded Houses“

Projekt „Guarded Houses“ („Střežené bydlení“) byl provozován sdružením HausHalten e.V.. 
Projekt byl započat obyčejnými občany (např. herci či zástupci z „občanské společnosti“), 
kteří vytvořili sdružení v roce 2003, zaměřující se na uchování architektonicky významných 
budov, které nemohly být dříve renovovány. Obykle jim ve střednědobém horizontu hrozily 
demolice a mnohým z nich stále hrozí. Myšlenkou „Guarded Houses“ bylo zeefektivnit 
koncept obnovy těchto často neobydlených budov, ohrožených zničením v  důsledku 
nepřízně počasí, požáru či vandalismu. Za účelem dosažení svého cíle zprostředkovalo 
sdružení kontakt mezi vlastníky těchto budov, kteří jsou často spíše bezradní, co se týká 
údržby nebo nedostatku nezbytných zdrojů, a potenciálními „uživateli“, kteří hledali místo 
pro realizaci svého podnikání nebo kreativních nápadů. Základní myšlenkou je prevence 
zničení budovy jejím nevyužíváním. Uživatelé jsou oprávněni zdarma využít prostory pro 
své potřeby, platí pouze spotřebu a náklady na provoz. Na oplátku jsou zodpovědní za 
údržbu a opravu budov, což zamezilo probíhajícímu procesu zničení. 

Zdroj: Databáze ReNewTown

7.5. UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Mezi složky konceptu udržitelnosti, klíčového elementu pro post-socialistické 
městské oblasti, je energetická efektivnost, jelikož kvalita bydlení v éře socialismu, 
bohužel, generovala vysoké plýtvání energiemi. Je snadné tvrdit, že je to jeden 
z  nejdůležitějších problémů v  oblasti udržitelnosti post-socialistických měst a  je 
užitečné si zde připomenout, že některé jeho aspekty již byly diskutovány a vyřešeny. 
Zlepšení energetické efektivnosti a spotřeby energií na sídlištích je tedy stále jednou 
z nejvyšších priorit (Box 19). 

Důležité prvky udržitelnosti zahrnují i organizaci městské dopravy a vzory dojíždění do 
zaměstnání, zejména způsoby, jež jsou ovlivněny územními organizacemi a fyzickou 
strukturou měst a  čtvrtí. Pod záštitou vzoru „kompaktního město“ se kapacita 
pro podporu a pomoc při přemísťování po městě pěší chůzí v posledním desetiletí 
projevila jako potenciálně jedna z nejvíce energeticky úsporných funkcí prostorové 
struktury města, zatímco „prostor přátelský k chodcům“ je stále více vnímán jako 
atraktivní prostor pro sociální kontakty a interakci. Formování a propagace prostoru 
pro chodce založeného na základě konceptu „Možnosti chodit“ odstartovaly v USA 
a Kanadě jako reakce na probíhající degradaci prostředí pro chodce a kontinuální 
formování více bariér volného pohybu městských občanů (Forsyth a  Southworth 
2008). Zdá se, že tyto koncepty založené na změnách cestovního chování (Box 21) 
poskytují užitečnou část řešení problémů zapříčiněných nedostatkem parkovacích 
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míst či dalších jiných problémů vyplývajících z moderní městské dopravy, v neposlední 
řadě mohou také přispět ke snížení znečištění ovzduší a karbonových emisí.

Tento přístup také pomocí propagace chůze a  cyklistiky zvyšuje fyzickou aktivitu 
jedinců. Proto tato část strategie, vyplývající z předešlých myšlenek v městském 
plánování a navrhování, kdy byly částečně propojeny potřeby vzít v úvahu dopady 
městské dopravy na životní prostředí, může stejně dobře přispět ke zlepšení zdraví 
ve městech. 

Související koncept, nazvaný Home Zones, byl vytvořen ve Velké Británii. Základní 
myšlenkou bylo, že  by ulice v  obytných plochách mohly dát přednost pohybu 
chodců nebo jiným sociálním či rekreačním aktivitám v  ulici, jako je např. hraní 
dětí nebo cyklistika ve svobodném okolí silnic. Automobily nejsou vyloučeny, ale 
musejí se pohybovat přibližně rychlostí odpovídající svižné chůzi a  dávat prostor 
pěším a cyklistům. Tento nápad byl vymyšlen původně v Holandsku v  raných 70. 
letech minulého století jako dánský koncept, který se postupně rozšiřoval a  byl 
velice dobře přijímán i v jiných oblastech Nizozemí díky široké škále vylepšení kvality 
života a  v  neposlední řadě pro zvyšování sociální interakce mezi sousedy, pocitu 
sounáležitosti a posilnění občanské společnosti. V některých částech Velké Británie, 
kde Home Zones byly vytvořeny, došlo v posledním desetiletí k upevnění komunit, 
které jsou nyní zářivější a  rozmanitější, více obydlené a  dokonce se zde snížila 
kriminalita. 

Zkušenosti jasně ukazují, že klíčem k úspěšným Home Zones je zapojení místních 
komunit od samého počátku, čímž se stanou dobře informovanými o  potřebách 
a požadavcích obyvatel – mladých, ale i seniorů. Výzkum také ukazuje, že mnoho 
měst, včetně Bonnu, Cologne, Hamburgu a Mnichova, vykazovalo zvýšení v počtu 
návštěvníků, často téměř kolem 50%, kopírující vytvoření zón pro chodce. 
Z  této zkušenosti byl vypozorován zajímavý fenomén: lidé v  automobilech 
nedělají tzv. window shop (obhlížení výloh za účelem plánování nákupu), zatímco 
chodci ano. Kromě toho, pěší zóny podporují některé druhy rozvoje založené na 
sebezaměstnávání a  mikroekonomických aktivitách. Jsou zde také místa vhodná 
pro veřejná vystoupení, která mohou být skutečně spontánní, tzn. pouliční divadla, 
muzika, vystoupení pouličních umělců (Box 20). Umístění těchto vystoupení do 
ulic bez dopravních prostředků, a  dokonce i  jen diváků, může povýšit vnímání 
sounáležitosti s určitým místem jednotlivcem a pocit účasti v městské komunitě. 
Pouliční divadla a  další formy pouliční zábavy pro mladé i  seniory mohou také 
napomoci sloučení lidí různých poměrů – v  souvislosti s  věkem, etnikou, rasou, 
vyznáním a kulturou. Jinými slovy, „zóny přátelské pro chodce“ mohou přispět ke 
zvýšení povědomí člověka, že je součástí určité občanské společnosti. 
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Box 19. Zlepšení energetické efektivnosti: případ bytového družstva „Jary“ 
v městě Ursynów (Varšava, Polsko)

Práce tohoto bytového družstva ukazuje, jak vylepšit nízkou energetickou účinnost 
pomocí termo-izolace kombinované s  renovací mnoha-generačních bydlení (výměna 
oken, rekonstrukce a nové vybavení). 

Budovy byly zatepleny, aby se uspořila energie a snížily náklady na vytápění. To vyústilo 
v ekologické a finanční zlepšení jak pro sídliště, tak pro jednotlivce.

Kromě toho byl oživen také vzhled budov – šedivé omítky byly nahrazeny. 

Zlepšila se i  kvalita života jako výsledek mnoha souvisejících investic: tepelná 
modernizace; vizuální aspekty; a  zkvalitnění okolí bydliště (parkovací místa, garáže, 
zelené plochy a hřiště). Jedním z efektů byl také vznik lepších podmínek pro sport a volný 
čas v místě bydliště. 

Bylo dosaženo také lepších podmínek pro soukromé podnikatele navržením komerčních 
ploch, což vyústilo k  vytvoření nových pracovních míst a  tím pádem i  snížení 
nezaměstnanosti. Sídliště „Jary“ současně poskytuje širokou škálu služeb dostupných 
v této oblasti. 

Dalším ekonomickým výsledkem fyzického zlepšení je vzestup hodnoty nemovitostí 
v oblasti. Díky opatřením provedeným v této části města vzrostly ceny obytných i dalších 
nemovitostí. Tyto výsledky byly dosaženy jak na sídlišti „Jary“, tak i  v  jiných sídlištích 
v blízkosti městské části Ursynów ve Varšavě.

Zdroj: Databáze ReNewTown

Box 20. Pěší zóna: případ Northmoor Home Zone v Manchesteru

Zde Městský Art Projekt podpořil místní kreativní lidi propagací a pomocí vystavit jejich 
práci. Galerie „ImiTate“ byla zřízena v  prázdné řadové nemovitosti a  místní umělci, 
včetně seniorů, kteří nikdy před tím nemalovali, zde mohli vystavovat své malby. Tento 
projekt vyhrál prestižní ocenění Britského sdružení pro městskou regeneraci za Nejlepší 
vzor regenerace. Posudek věří, že projekt významně přispěl k  vytvoření opravdového 
komunitního zapojení v oblasti a dal mnoha obyvatelům nové dovednosti a sebejistotu. 
Použití městského umění jako způsobu generování zapojení komunity je neobvyklé, ale 
v tomto případě fungovalo. 

Zdroj: Home Zones – Challenging the future of our streets. Department for Transport, UK, 
2005
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Box 21. Stvořen pro chůzi

„Strukturální prvky ilustrovaly v  projektu „Stvořen pro chůzi“ – ulice, bloky, chodníky, 
a  blízké otevřené prostory spolu se složitým smíšením účelů – jak udělat chození 
a ježdění na kole přistupným a umožnit mobilitu s výrazným snížením karbonových emisí. 
Tyto kvality doplněné pohodlným povrchem ulic vytváří typ prostředí orientovaného na 
chodce, které „vytáhne“ lidi z jejich vozů. Několik dalších fyzických kvalit nemůže přispět 
přímo ke snížení emisí, ale jsou také vhodnými složkami v úspěšném rozvoji měst. Tyto 
prvky, které mohou být navrženy v  místě přidané hodnoty, zahrnují věci, které každý 
z nás potřebuje v různých stupních – zeleň, soukromí, různorodost a dostatek prostoru.“

Zdroj: Campoli J. 2012, Made for Walking: Density and Neighbourhood Form. Lincoln Institue 
of Land Policy, New Hampshire. 

8. ZÁVĚR. CO UČINIT S POST-SOCIALISTICKÝMI MĚSTY? 
Z PRAXE KE STRATEGICKÉMU UVAŽOVÁNÍ
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 post socialistického 
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 si sundáme tyto historické a ideologické brýle, zjistíme, 
že v  posledních desetiletích byla navržena řada obecnějších modelů pro budoucí 
rozvoj měst, která mohou být určitým způsobem využita pro bývalá socialistická 
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města: kompaktní město, inteligentní růst nebo inteligentní města, udržitelné 
město, město podporující začlenění, odolné město, spravedlivé město, Cittaslow, 
nový urbanismus a mnoho dalších. Aktuálním jevem je příprava strategií pro období 
po krizi, přičemž velká pozornost je věnována konceptům vhodným pro strategie 
konkurenceschopnosti. Například OECD se všeobecně zaměřuje na rozvoj založený 
na „zeleném růstu“ nebo „zeleném hospodářství“. Druhý zmíněný přístup zdůrazňuje, 
že vyšší účinnost může vést k hospodářskému růstu, který přinese úspory nákladů, 
jejichž následkem se zlepší životní podmínky a stav životního prostředí. To zahrnuje 
model hospodářského rozvoje založeného na obnovitelných zdrojích energie.

V této chvíli je však třeba zamyslet se nad dominujícím neoliberálním přístupem 
k úloze zastupitelstev na úrovni městských čtvrtí či měst. Použití tržní teorie pro 
fungování místních komunit je obecně vzato stále příliš radikální, neboť s místními 
zastupitelstvy nelze zacházet jako s  trhem, zejména v  rámci Evropy, kde města 
v minulosti prošla různým historickým vývojem, což vedlo k podpoře a obohacení 
kulturní rozmanitosti a vzniku místních charakteristických vlastností či jedinečností. 
Rozmanitost pramení z neustálého vztahu mezi státem, trhem a místními kulturními 
tradicemi, a z  toho důvodu má kulturní dědictví bývalých socialistických měst jak 
pozitivní, tak i negativní následky.

Podle teorie městských systémů (Stoker 1998) nebo kontingenční teorie je pro 
utváření měst možné vytvořit koalici mezi občany, místními i vnějšími investory 
a místními úřady (Mossberger, Clarke a John 2012), konečný výsledek se však bude 
v  jednotlivých případech lišit podle míry místního zapojení do záležitostí města 
i  dalších hospodářských, politických a  kulturních faktorů a  procesů probíhajících 
v  rámci měst. Postupný přechod z  úzkého pojetí „místního zastupitelstva“ (tj. 
v podstatě běžných oficiálních místních úřadů) k širšímu a celostnímu nahlížení na 
„místní správu“ je zásadním hlediskem těchto přístupů, neboť vedle dalších přínosů 
tento druhý přístup zohledňuje skutečnost, že běžné zastupitelstvo čtvrti nebo 
města nemá k dispozici všechny zdroje (především hospodářské a právní), které pro 
dosažení svých cílů potřebuje. Pro místní úřady by tedy měla standardně fungovat 
spolupráce s občany (ideálně členy „občanské společnosti“). Prvním krokem by mělo 
být navození vztahu důvěry mezi zastánci strategického projektu a partnery z řad 
místních občanů, v rámci druhého kroku by měly být identifikovány místní potřeby 
a  preference a  měla by o  nich proběhnout diskuse. Dalšími významnými znaky 
současné mobilní společnosti by měla být schopnost místních komunit asimilovat 
nově příchozí a  přistěhovalce, kteří mohou být zdrojem inovací a  pokroku, ale 
zároveň třeba i určitých problémů nebo potíží, a učinit z nich v rámci širší komunity 
partnery. 

V praxi by měly místní úřady přijmout proaktivní modely řízení a správy, aby se 
zlepšila soudržnost společnosti na místní úrovni a sociální spolupráce zohledňující 
řadu socioekonomických „přesahů“ či „externalit“, které podstatně ovlivňují jejich 
město. Dále by měly klást velký důraz na propagaci a podporu místních podnikatelů 
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a ne se pouze snažit přilákat externí společnosti. S tím by měly začít uvnitř a pokusit 
se diverzifikovat hospodářství na místní úrovni, namísto aby přilákaly jednu nebo dvě 
velké společnosti nebo odvětví zvenčí. Musejí rozpoznat, že kvalitní život pracovníků 
s rozvinutými dovednostmi je podmínkou pro zrychlující efekt hospodářského růstu 
čtvrti nebo města a zlepšuje se tím jeho konkurenceschopnost. 

Post socialistické 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. Problémy rozvoje měst, s nimiž 
se potýkají post socialistická 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 téměř nikde do strategie 
rozvoje nerealizuje zapojení spojenců z řad městských sociálních hnutí. 

Je jasné, že pro řešení problémů městských čtvrtí vycházejících z charakteristiky 
dané oblasti neexistuje žádné standardní řešení. Každá post socialistická 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.

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 další 
příslušné sociální a  nevládní organizace. Tato politika by měla stanovit záměry, 
hlavní cíle a strategii ústřední vlády týkající se problémů měst. Problémy, které se 
projevují spíš na místních úrovních a strategie, které se jimi zabývají, by se měly 
formulovat soudržněji.

Nejvýznamnější výzvou však je omezit citlivost městských oblastí ke změnám 
týkajícím se politiky, hospodářství a  životního prostředí. Mimo jiné je potřeba, 
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aby lidé změnili celkové smýšlení a  výhledy a  získali modernější, nápaditější 
a přizpůsobivější pohled zaměřený do budoucna, což je relativně řečeno nejpomalejší 
proces ze všech procesů, které tato přeměna zahrnuje. Příklad, kde je tato změna 
téměř nejnutnější, je oblast životního prostředí, zejména v otázce úspor energie. 
Post socialistická 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 pravidelné 
sledování pokroku.
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Model for Urban Revitalisation in the 21st Century. ReNewTown Handbook of 
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