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NOVÉ CENTRUM PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V OKRESE PRAHA 11

Toto vydanie obsahuje nasledujúce èlánky:

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE PRI REVITALIZÁCII VNÚTORNÝCH NÁDVORÍ V OKRESE PRAHA 11

Nedávno dokonèená pilotná investícia ReNewTown sa zameriava na poskytovanie cenných informácií pre miestnu 
podnikate¾skú komunitu a podporuje jej èinnos�.

Vnútorné nádvoria a iné verejné priestory predstavujú jeden z príkladov, kde je  iniciatívy revitalizácie  naliehavo potrebná. 
Mestská èas� Praha 11 (partner projektu ReNewTown ), jedna z pä�desiatich siedmych štvrtí hlavného mesta, s takmer 80.000 
obyvate¾mi sa rozhodla vykona� zmeny svojho vzh¾adu.

Dear reader, we are very pleased to release the ninth issue of the ReNewTown project newsletter. 
The current issue introduces key facts about the project and its current implementation. ReNewTown constitutes a platform 
for discussion on urban regeneration problems reaching beyond the project's own case study research. It focuses on the most 
interesting urban regeneration examples in the countries involved in the project: Poland, Slovenia, Slovakia, Czech Republic 
and Germany.

Predstavíme hlavný cie¾ a tri databázy projektu ReNewTown: databázu dobrej praxe, databázu iniciatív a databázu 
odborníkov v oblasti obnovy mestských èastí postavených v období socializmu.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

NAOZAJ SA NEDÁ NIÈ UROBI� S MODERNISTICKÝM DIZAJNOM?
Pastelové farby, tvary ako v kaleidoskope a detaily ukryté pod hrubou vrstvou izolácie - to sú najèastejšie chyby  dnešných 
modernizácií bytových domov datovaných do obdobia socializmu. Nové konštrukcie TUMW ukazujú,  že rekonštrukcia nemusí 
by� drahá a nie je potrebná  vážna rekonštrukcia budovy pre výrazne zlepšenie jej vzh¾adu.

PROJEKT RENEWTOWN A JEHO DATABÁZY V SKRATKE

Newsletter è.9

Ú ¾ , vedúci partner projektu ReNewTown predstavil jeden z 
hlavných výsledkov projektu ReNewTown - Príruèka modelov na 8. Národnej konferencii vedeckých miest XXI storoèia v 
Prószkówe blízko Opole (Po¾sko ).

stav geografie a územného plánovania po skej akadémie vied

SEMINÁR VÝMENA SKÚSENOSTÍ O RENEWTOWN PRÍRUÈKE MODELOV

OZNÁMENIE O ZÁVEREÈNEJ KONFERENCII PROJEKTU RENEWTOWN
Závereèná konferencia projektu ReNewTown sa uskutoèní na  Universite v Ljubljana, Fakulte Economiky v Sloveninsku  v 
dòoch 10.-14.2.2014
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V rámci pilotnej akcie projektu ReNewTown,Mestská èas� Praha 11 zriadila nové centrum pre malé a stredné 
podniky. Toto kontaktné miesto, ktorý sa nachádza v areáli mestskej èasti , si kladie za cie¾ poskytnú� cenné 
informácie pre miestne podnikate¾ské komunity a podporova� ich èinnos�. Centrum bolo spustené špeciálne 
vyškolenými pracovníkmi, ktorí poskytujú poradenstvo pre nových podnikate¾ov, týkajúce sa všetkých 
administratívnych krokov, ktorými zaèínajúci podnikatelia musie� prejs�, rovnako ako niektoré praktické rady. 
Ponúkajú tiež nebytové priestory, kde možno nový podnik spusti�. 

Navyše môžu využi� aj ïalšie služby, ako je prístup k 
internetu a Czech POINT. Centrum je otvorené trikrát 
týždenne, utorok a štvrtok od 8:00  do 15:30 a v stredu 
od 8:00 do 17:30. Možno ho nájs� na adrese: 
Opatovská 964/18, Praha 4 149 41, v rámci budovy 
Finanèného oddelenia. S poskytovanou službou a 
jeho umiestnením v samom srdci mestskej èasti, bude  
snáï  splnený cie¾ podpori� miestnych podnikate¾ov a 
u¾ahèi� ich kontakt s komunitou.

Okrem toho podporuje podnikate¾ov pôsobiacich 
v rámci okresu prostredníctvom on-line katalógu 
podnikate¾ov , kde sa podnikatelia môžu 
zaregistrova� zadarmo. To má zabezpeèi� podporu 
miestnych podnikate¾ov v rámci spoloèenstva, ako 
aj na pomoc miestnym ¾uïom nájs� službu alebo 
podnik. Podnikatelia môžu tiež požiada� o 
kontakty na odborníkov v tejto oblasti,ak by mali 
nejaké problémy alebo otázky .
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Okres Praha 11 sa nachádza sa na juh od centra 
Prahy a je jedným z 57 štvrtí hlavného mesta s 
takmer 80.000 obyvate¾mi. Väèšina z nich žije v 
panelových bytových domoch, postavených v 
rokoch 1970 až 1990. Samozrejme, tieto byty  
zastarala a v posledných rokoch boli predmetom 
rekonštrukcie a revitalizácie za úèelom zlepšenia 
životných podmienok svojich obyvate¾ov z 
ekologických, ekonomických aj estetických 
h¾adísk.

REVITALIZÁCIA VNÚTORNÝCH NÁDVORÍ V PRAHE 11

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

Vnútorné nádvorie a iné verejné priestory 
predstavujú jeden z príkladov, kde je revitalizácia i 
naliehavo potrebná. Mestská èas� Praha 11 sa 
rozhodla chopi� iniciatívy zmeni� svoj vzh¾ad. 
Revitalizácia týchto oblastí, kde nájdete mnoho 
konkrétnych položiek, ako sú zastarané ihríská a 
ïalšíie zariadenia, ktoré sú už nie sú v prevádzke, 
bola vykonaná v rámci tzv. komunitného prístupu. 
Inými slovami, sú to obyvatelia, ktorí sa rozhodnú, 
prostredníctvom svojich zástupcov, a na základe 
svojich potrieb, o budúcom vzh¾ade areálu.
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Nádvorie pred revitalizáciou
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Mestská èas� zorganizovala stretnutie so zástupcami 
bytov a spoloèenstvom vlastníkov bytov, ktorí 
identifikovali potrieby a vyjadrili požadovaný 
výsledok revitalizaèného procesu. Na tomto základe  

štúdie a projektová dokumentácia  
a pred ich realizáciou, boli predložené na 
pripomienkovanie rezidentov. Obyvatelia zvolili 
zrekonštruovanie plochy pre rekreáciu s viac zelene, 
novovysadené stromy a záhony nahradili zastaraný 
asfalt a betónové výrobky, rovnako ako pre nové 
ihriská a športové zariadenia pre deti.

boli vypracované 

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

Tento prístup zabezpeèuje, že obyvatelia sú nielen 
spokojní s výsledkami revitalizácie, ale tiež sa podie¾ali 
na rozhodovaní o oblasti, v ktorej žijú. Navyše 

kontakt medzi samosprávou a miestnymi 
obyvate¾mi, ktorý je uchovávaný a poskytuje spätnú  
väzbu pre ïalšiu spoluprácu, rovnako ako príklad 
dobrej praxe pre projekty podobného charakteru.

 bol 
stanovený 
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NAOZAJ SA NEDÁ NIÈ UROBI� S MODERNISTICKÝM DIZAJNOM ?

Takmer dve tretiny z viac ako 300 miliónov ¾udí v Strednej 
a východnej Európe žije v mestských sídlach, ktoré boli 
plánované a postavené poèas socialistickej éry, a to buï 
v plnom rozsahu alebo èiastoène (v podobe rýchlo sa 
rozvíjajúcich štvrtí). Iba malej menšine sa podarilo preži� 
prechod z plánovanej na trhovú ekonomiku bez ve¾kého 
rušenia a sú prosperujúce dodnes. Väèšina sa potýka s 
radom ekonomických a sociálnych problémov.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/

Jedným z najèastejších problémov tohto typu mestských oblastí v európskych mestách je neatraktívna a monotónna 
architektúra. Všeobecne nízka estetická hodnota budov je èasto ïalej znížovaná kvôli lacnej a bezoh¾adnej tepelnej 
modernizácii. Bytové domy sú pokryté dotieravými a náhodné vyberanými faribami. Pastelové farby, tvary ako v 
kaleidoskope a detaily ukryté pod hrubou vrstvou izolácie - to sú najèastejšie chyby  dnešnej modernizácie bytových 
domov z obdobia socializmu.
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Sivé a neatraktívne budovy z obdobia socializmu
vyzerajúce tak dobre ako moderná bytová výstavba?

Spoloènos� pre skráš¾ovanie Wroclavi (TUMW) vyvíja 
zoznam osvedèených postupov v oblast i  
modernizácie, od ktorých oèakáva, že budú 
inšpiráciou pre všetky osoby zodpovedné za úroveò 
estetiky v rekonštruovaných bytových domoch. 
Návrhy ukazujú, že rekonštrukcia nemusí by� drahá a 
nie je potrebné pre vážnu rekonštrukciu budov 
výrazne zlepši� ich vzh¾ad. Netreba sa za hanbi� 
budovy postavené v období socializmu, pretože 
mnoho z nich má zaujímavú architektúru, ktorá 
proste potrebuje by� zvýraznená.

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/
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V Po¾sku - z dôvodu znaèného nedostaku bývania -  
demolácia nevzh¾adných socialistických budov 

neprijate¾ná. Treba tiež poznamena�, že mesto si 
nemôže dovoli� rozsiahlu a dlhotrvajúcu 
revitalizáciu týchto zariadení. Preto je potrebné 
dba� na to, aby estetická úroveò renovácie fasád 
financovaných bytovými družstvami je vyššia ako 
doteraz. Vzh¾adom k tomu, že nie je možné nahradi� 
staré budovy novými, lepšie vyzerajúcimi, by sa 
malo nieèo urobi�, aby nedošlo k poškodeniu 
mesta.

 
je 

Všetky vizualizácie pochádzajú z webstránky 
TUMW. vizualizácia, www.tumw.pl
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SEMINÁR VÝMENA SKÚSENOSTÍ O PRÍRUÈKE MODELOV RENEWTOWN 
AKO SÚÈAS� NÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE V PO¼SKU

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/
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Inštitút geografie a priestorovej organizácie Po¾skej akadémie 
vied, vedúci partner projektu ReNewTown, zastúpený prof 
Grzegorzom Wêc³awowiczom a Magdalenou W¹torskou-Dec, 

 jeden z hlavných výsledkov projektu - Príruèku 
modelov "Post-socialistickej mesto: Model pre revitalizáciu 
miest v 21. storoèí "na 8. Národnej vedeckej konferencii miest 
21. storoèia v Prószków u Opole. Bola to predohra k 
tematickemu zasadnutiu "Transformácia post-socialistických 
miest v národných revitalizaèných programov a projektu 
ReNewTown".

 
prezentovali 

Zasadnutie  a prezentácie ArtZona v Nowa Huta (ReNewTown 
pilotné akcia) ako model pre revitalizáciu oblasti Nowa Huta v 
Krakove, prostredníctvom kultúrnych aktivít a environmentálneho 
vzdelávania, sa stal dôležitým bodom pre výmenu skúseností o 
revitalizácii mestskej èasti v 21. storoèií. Konferencia tiež zahàala  
plagátovú sekciu, v ktorej boli úèastníkom prezentované tri pilotné 
investície projektu ReNewTown: ArtZona v Nowej Hute, 
rekonštrukcie verejných priestranstiev vo Velenje a Múzeum 
socialistických kuriozít v Hnúšti. Tieto investície sú zároveò 3 z 12 
akcií podrobne popísaných v Príruèke modelov.

Konferencia bola organizovaná Ústavom ekonomickej geografie a územného manažmentu, Katedry ekonomiky,  
Opole , 19-21 mája 2013. Zúèastnilo sa jej urbanisti, geografi, územní plánovaèi, ekonómovia, 

sociológovia, zástupcovia miest, kultúrnych centier, nezávislí poradcovia a študenti vedeckých a akademických 
centier v Po¾sku. Prezentácia Príruèky modelov poèas plenárneho zasadnutiu a téma  Mestá  21. storoèia národnej 
vedeckej konferencie v Prószków u Opole je jedným zo šiestich Seminárov Výmena skúseností, ktoré sú 
implementované v rámci projektu ReNewTown.

Univerzity 
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OZNÁMENIE O ZÁVEREÈNEJ KONFERENCII PROJEKTU RENEWTOWN
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Závereèná konferencia k projektu ReNewTown sa bude kona� na Univerzite v ¼ub¾ane, Ekonomická fakulta v 
Slovinsku 10-14  2014. Formálne pozvanie bude distribuované e-mailom.
Konferencia sa zameria na širokú škálu tém súvisiacich s revitalizáciou mestských sídiel, ktoré boli plánované a 
postavené poèas socialistickej éry.

Konferencia sa primárne zameria na nasledujúce problémy:

Èo robi� s post-socialistickým mestom?
Ako zníži� rozdiely a zlepši� kvalitu post-socialistického mestského prostredia?
Aké typy revitalizácie a iniciatív boli úspešné a za akých podmienok?

Slovinsko je známy pre svoju krásu a rozmanitos� - nádherné Julské  Alpy, nádherné kopcovité pestovate¾ské oblasti, 
krasové prírodné pamiatky dedièstva UNESCO, Panónske nížiny, poberžie Jadranu. Jeho oèarujúce mesto Ljubljana 
sa nachádza v samom srdci krajiny, nie ïalej ako 150 km od všetkých uvedených oblastí.

Srdeène Vás pozývame nielen prispie� k ve¾mi obohacujúcej výmene vedeckých a odborných skúseností poèas 
konferencie, ale tiež strávi� nejaký vo¾ný èas a skúma�, èo   Ljubljana a Slovinsko .

 februára

ponúka

NEW POST-SOCIALIST CITY:
COMPETITIVE AND ATTRACTIVE

ReNewTownReNewTown



Miesta dobrej praxe a iniciatív, ktoré sú zahrnuté v databázach projektu ReNewTown

NEW POST-SOCIALIST CITY:
COMPETITIVE AND ATTRACTIVE

ReNewTownReNewTown

Koordinátor projektu: Magdalena Watorska-Dec, tel: +48226978992, email: decmagda@twarda.pan.pl , 
Webová stránka projektu: http://www.renewt own.eu/ 

Tento projekt sa realizuje prostredníctvom
OP STREDNÁ EURÓPA a je spolufinancovaný
ERDF. http://www.central2013.eu/
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Projekt ReNewTown "Nové postsocialistické mesto
Konkurencieschopné a atraktívne" je financovaný
pomocou Programu Stredná Európa a prebieha od 
1 apríla 2011 do 31. marca 2014.

Základnou myšlienkou projektu ReNewTown je 
využi� skúsenosti a znalosti zo súvisiacich minulých 
a súèasných iniciatív za posledných 20 rokov a na 
ich základe rozšíri� znalosti a nástroje na podporu
revitalizácie postsocialistických mestských èastí v
mestách strednej Európy. Jedným z k¾úèových
výsledkov projektu (spolu so základnou 
myšlienkou)je rozvoj troch databáz: databáza 
dobrej praxe,databáza iniciatívy a databáza 
odborníkov v oblastiobnovenia mestských èastí 
postavených poèas socializmu. Databázy dobrej 
praxe a iniciatív zahàòajú 132 prípadov z 13 krajín a 
69 miest strednej Európy.

THE RENEWTOWN DATABÁzy

ZHRNUTIE PROJEKTU

Projekt ReNewTown zahàòa osem verejných inštitúcií z Èeskej republiky, Nemecka, Po¾ska, Slovenska a
Slovinska. Má za následok štyri pilotné akcie realizované v Novej Hute v Krakove, Južnom Meste v Prahe, Velenje
a Hnúšti. Vedúcim partnerom je Ústav geografie a územného plánovania Po¾skej Akadémie Vied Stanislawa
Leszczyckeho
Celkový rozpoèet: 1 514 061,60 Eur
Financovanie ERDF: 1 271 020,36 Eur

KONTAKT
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