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B   Zadání VŠKP 
 

Cíl práce:  
 
Cílem práce je vybrat optimální nové formy participace při obnově malých a středních 
měst na území Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje a doporučit je k aplikaci. 

 
Goal of work in English:  
 
Main goal of work is to choose optimal new form of participation in restoration of 
small and middle cities in territory of Low Austria and South Moravia and to 
recommend for application.   

 
Popis úkolu: 
 
Porovnání stávajících metod obnovy měst spolkové země Dolní Rakousko a měst 
Jihomoravského kraje, porovnání současných trendů při uplatňování nových médií 
při obnově měst v rámci Střední Evropy. 
 
Analýza současných podmínek uplatnění elektronických médií, především nových 
forem participace při obnově malých a středních měst na území Dolního Rakouska a 
Jihomoravského kraje. Z výsledků analýzy vybrat a doporučit nové formy participace 
při obnově malých a středních měst k aplikaci v prostředí České republiky. 
 
Description of thesis in English: 
 
Confrontation of present methods in restoration of cities in federal country of Low 
Austria and in cities of South Moravia, confrontation of current trends by exercitation 
of new media by restoration of cities on level of Middle Europe.  
 
Analysis of actual conditions of electronic medium exercise, first new forms of 
participation by restoration of small and middle cities in territory of Low Austria and 
South Moravia. From result of analysis to choose and to recommend new form of 
participation in restoration of small and middle cities for application in milieu of Czech 
Republic.  
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C   Abstrakt v českém jazyce s uvedením klíčových slov 
 

Problematika obnovy měst v ČR existovala v předrevoluční době na základě 
politických programových pokynů tehdejších vlád, místy probíhala bezkoncepčně.  
Téma udržitelného rozvoje se komplexněji prezentuje v našich podmínkách až 
začátkem 90. let, kdy se aktivně uplatňuje tématika udržitelného rozvoje na všech 
konferencích po celém světě.Od této doby obnova měst urazila značný kus cesty. 

 
Trendy, jakými směry se má “Obnova malých a středních měst” v 21. století 

ubírat, předznamenává do značné míry Evropská komise a Evropská unie, která 
obnovu malých a středních měst současně výrazně dotuje. V České republice vzniká 
na této ideové bázi řada organizací, institucí, spolků a dobrovolných sdružení, které 
se přímo nebo nepřímo obnovou měst zabývají. Jedná se především o práci v oblasti 
městského management, koordinovaného v souladu s aktuálními myšlenkami 
udržitelného rozvoje, aktivitami Jihomoravského kraje a Regionální rozvojové 
agentury jižní Moravy (RRAJM) a činností městských samospráv, které k obnově 
velkou měrou směřují. Se vstupem do EU začala výměna zkušeností i spolupráce 
Jihomoravského kraje s Dolním Rakouskem, neboť se jedná o velice blízký region 
s podobnou strukturou osídlení a někdy i podobnými problémy obnovy měst. Tomuto 
tématu se věnuje program European Territoral Co-operation Austria – Czech 
Republic 2007 - 2013.  

 
U rakouských partnerů lze nalézt nové vzory a nové podněty. Ucelený systém 

obnovy v Dolním Rakousku Dorf & Stadterneuerung je popsán a ukázán v kapitole  
J (vlastní text práce). Tento systém není samozřejmě možné jako celek nekriticky 
převzít, leč je možné v něm nalézt inspiraci a některé projekty společně realizovat. 
Ona multikulturní dimenze programu dává městům nový směr, jeho přínosem je tok a 
společná výměna informací, dále pak tvorba sítí v kulturní, sociální a stavební oblasti 
a vznik jiných doprovodných aktivit. Těmi jsou setkání zájmových skupin, které 
podporují komunikaci zúčastněných napříč spolkovou zemí. Centrální systém Dorf & 
Stadterneuerung se navenek velmi názorně prezentuje, takže laikovi zůstává 
v podvědomí ucelený obraz kompaktně fungujícího celku.  
 

Informační databáze tohoto systému má centrum ve městě St. Poelten a 
subcentra v separátních městských částech země (Mostviertel, Industrieviertel, 
Weinviertel, Waldviertel). V organizaci Dorf & Stadterneuerung je aktivní participace 
všech zúčastněných stran (obec, země, populace, individum). V Rakousku se 
v průběhu let pochopitelně částečně pozměnilo politické zázemí pro obnovu měst, 
ale dá se konstatovat, že ideový základ mu dala osobnost hejtmana Dr. Ervina 
Proella. 
 

Velkým tématem obnovy měst je participace obyvatelstva. Ta doznává 
kvalitativní změny zvláště v oblasti elektronických médií. Názorné jsou strategické 
plány s vizemi sahajícími až do roku 2020, jež některá rakouská města připravují. 
Tyto plány některým magistrátům měst Jihomoravského kraje chybí, přičemž 
vytvoření vize je v podstatě základem koncepčního rozvoje; je-li při vytváření vize 
zapojeno aktivně obyvatelstvo, tím lépe.  

 
CENTROPE je INTERREG IIIA projekt k ustanovení multinacionálního regionu 

ve střední Evropě. V roce 2003 byl založen největší evropský region Centrope. 
Program Centrope je podporován EU a přispívá k vzájemné integraci 
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Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, přičemž podporuje i vznik vizí. Projekt 
byl zahájen v roce 2003 v rámci projektu INTERREG III z iniciativy spolkových zemí 
Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland pod názvem BAER (Building a European 
Region), v letech 2006 a 2007 pokračoval prostřednictvím projektu BAER II – 
Building a European Region CENTROPE 2006 PLUS. 

 
Cíle Centrope jsou především formovat prosperující středoevropský region, 

využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský rozvoj, trvalý růst 
a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU. Region zahrnuje území jižní 
Moravy, západního Slovenska, západního Maďarska a východního Rakouska o 
rozloze větší než 58 000 km2. 

 
Rozvoj „Obnovy malých a středních měst“ na území jižní Moravy částečně 

předznamenal již „Spolek pro obnovu venkova“ a i lidé, kteří se i dále obnovou 
venkova zabývají. V tomto můžeme spatřovat jistou paralelu k Dolnímu Rakousku, 
kde tomu bylo obdobně. Zde „Dorferneuerung“ samostatně fungovalo do roku 1992, 
na tuto aktivitu úspěšně navázal Program „Stadterneuerung“.  

 
Mezi Jihomoravským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko můžeme vidět 

také historickou paralelu. Malá a střední města jižní Moravy začínají v porevolučním 
čase s hledáním nové identity i s hledáním nových způsobů, jak obstát v tržní 
konkurenci vůči jiným městům. Právě snaha rozvinout a obohatit stávající systém po 
vzoru dolnorakouských přátel v ČR je motivující.  

 
V čem je obnova měst Dolního Rakouska především příkladná:  

 sociálním rozměrem obnovy – zapojením a participací obyvatelstva, 

 širokou podporou ze strany politiků, 

 pravidelným hodnocením aktivit a výsledků obnovy, 

 v důsledku fungující platformou obnovy s vlastní dynamikou a 
četnými novými aktivitami, 

 snadnou administrativou organizace obnovy měst, 

 kvalitní prezentací výsledků obnovy měst v médiích a na internetu, 

 popularizací ze strany politiků, širokou mediální podporou. 

V současné době je téma udržitelnosti i základním stavebním kamenem 
rozvoje po vzoru Dorf & Stadterneuerung a také při obnově měst se dolnorakouská 
země jejími zásadami řídí. Velmi názornou definici kroků vedoucích k udržitelnému 
rozvoji podala Evropská rada územních plánovačů na kongresu v Bolzanu, 
autonomní provincii Jižního Tyrolska. ECTP-CEU (European Council of Spatial 
Planners) je zastupující organizací pro prostorové plánování. V příručce vydané 
v Bolzanu TRY IT THIS WAY jsou presentovaná jednotlivá elementární témata jako 
voda, ovzduší a hluk, půda a země, příroda a ekologie, doprava a mobilita, energie, 
odpad, lokální tradice a obnovování, nebezpečí, prevence a sociální rovnováha.  

 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  6

„Udržitelnost a udržitelný rozvoj je jednou z hlavních současných agend 
světových společenství i EU. Území je substrátem jakéhokoliv rozvoje a je zároveň 
jedním z jeho hlavních faktorů a zdrojů. Způsob využívání území má zásadní vliv ve 
vztahu k udržitelnosti rozvoje, tedy na udržitelné společenství obyvatel, životní 
prostředí a hospodářství.  

 
Všechny členské země EU i další země světa proto deklarují udržitelný rozvoj 

území ve svých předpisech jako cíl činnosti územního či prostorového plánování. 
Způsob, jak jednotlivé země udržitelný rozvoj v území prosazují, a význam, který 
tomuto cíli přikládají v praxi prostorového plánování a managementu, se ale liší.“  

 
Zdroj: volná inspirace pro text dle Evropské komise 2006 

 
Tato práce je v prvé řadě snahou o usnadnění orientace v problematice 

obnovy a současně o nalezení inspirace pro kroky budoucí. Povede-li se tento cíl 
naplnit, bude to pro autora dostatečným zadostiučiněním. 

 
Klíčová slova:  
 

Územní rozvoj, udržitelný rozvoj, participace, regionální obnova, téma 
udržitelnosti, ekologický vývoj, udržitelný vývoj dle Evropské rady územních 
plánovačů, systém obnovy měst Dolního Rakouska, projekt CENTROPE, hlasování, 
dotazy, systém decentralizace, zkoumání veřejných fondů, mixování urbánního 
plánování s fenoménem sociálních sítí, síťování, on-line identifikace, virtuální realita, 
média a tabu, psychodynamika, teorie hry na vesnici a ve městě, kultura jako znak, 
jazykové mutace, městský management, abstrakce …. 
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C Abstract in English language with introduction of key 
words 

 
Problematic of city renovation in Czech Republic is working in time before 

revolution on the behalf of the government, time to time was without conception. The 
term of sustainable development is coming from Europe first at beginning of the 
nineties from that time is spoken around the world on the conferences in the whole 
world. From that time has gone the city renovation great portion of the way.  

 
Trends, which direction should go “The restoration of the small and middle 

small cities” in 21.century, is marked in greatly way by European Commission and 
European Union, which is sponsor of revitalization. In Czech Republic spring up on 
ideological basis a lot of organizations, institution, associations and optionally 
associations, that work for us directly or indirectly in process of city renovation. We 
discuss at first about work in the area of town management coordinated in 
accordance to actual ideas of city renovation, activities of South Moravia and 
Regional development agency of South Moravia (RRAJM), activities of separate town 
hall, which are looking towards to cities restoration. With entrance in European Union 
spring up discussion about cooperation with Low Austria because we act about 
greatly impending region with similar topic of development. This topic is applied in 
program of European Territoral Co-operation Austria – Czech Republic 2007-2013. 
 

By Austria partners is possible to find new musters and new stimulation. The 
whole system of restoration in Low Austria Dorf & Stadterneuerung is described and 
shown in chapter J) Free text of work. Contribution of the system is not possible to 
take up explicitly, because after that we are coming in antagonism to identity of 
current one, but it is possible to be free inspired and to realize some projects 
together. Exactly the multicultural dimension of program can give new direction for 
cities, his contribution is flow and exchange of information, same as building up of 
networks in cultural, social and building area and creation of new associated 
activities.  The activities are for example convention of service groups, which support 
for example communication of concerned parts in whole country. Central system of 
Dorf & Stadterneuerung is presented in very good form, so that outsider has in 
subconscious very compact picture of complex with function. Informative database of 
this system has center in the city St.Poelten and subcentres in separate city parts of 
country (Mostviertel, Industrieviertel, Weinviertel, Waldviertel). In organization “Dorf & 
Stadterneuerung” is active the participation of all involved sides (periphery, country, 
population, individual). In Austria has changed during time political situation, but we 
can say, that the ideological basis is made by personality of general leader Ervin 
Proell.  

 
The great topic of cities renovation is question of participation in population. It 

is confessing qualitative shifts especially in area of electronic media, clearly are plans 
with vision for year 2020, that are prepaired in some Austria cities.  These plans are 
by municipal authorities mostly in such compact form missing, whereas vision 
origination is in essence principle of conceptual development, if it is active population 
of agglomeration worked on vision, it is better for us.  

 
CENTROPE is INTERREG IIIA project for multinational region in middle 

Europe. In year 2003 was based region Centrope. Organization of Centrope is 
supported by European Union and support common integration of South Moravia and 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  8

Low Austria, it is supporting origin of ideas. Project was open in year 2003 in 
framework of INTERREG III project from enterprise of federal globe Vienna, Low 
Austria and Burgenland under title „BAER” (Building European Region), in years 
2006 and 2007 “BAER II – Building European Region CENTROPE 2006 Plus.”  
 

Main goals of CENTROPE is formation of prospering middle Europe region, to 
use common occasions and possibilities for greater economical development, lasting 
growth and sustenance of steps with competing localities in frame of EU. Region is 
encompassing area of South Moravia, west Slovakia, west Hungary and east Austria 
with area bigger like 58 000 km2. 
 

Development of Restoration of small and middle small cities on South Moravia 
is shown relatively in „Association for village restoration“ and is shown also by 
people, which are further interested in village restoration. We can see any parallel of 
Low Austria, where was it similar like here; „Dorferneuerung“ is from 1992 and it is 
joined with Program „Stadterneuerung“. 

 
Between limit South Moravia and Low Austria we can see also historical 

parallel. Small and middle small cities of South Moravia begins in time after 
revolution with searching of new identity, with searching of new ways how to hold out 
market rivalry to another cities. Rightly effort to unfold and develop current system 
after the fashion of friends from Low Austria is motivating.     
 

Austria regeneration is model for us in: 

 Social proportion of development – integration and citizen 
participation  

 Wide relief from political side 

 Normally evaluation of activities and outcome 

 At all points platform which is in function with own dynamic and 
numerous new activities 

 Fair development administration 

 Quality of outcome presentation of Development on media and on 
internet 

 Popularization from side of politics, wide medial subvention 

Basic ideas of development defensibility are basic stones for „Dorf & 
Stadterneuerung”, the regeneration of country of Low Austria is working on this 
goals. Very good definition of this steps leading to regeneration could give us 
European Council of City Planners on congress in Bolzano: autonomous province of 
South Tyrol. ECTP – CEU (European Council of Spatial Planners) is protecting 
organization for space planning. In manual released in Bolzano TRY IT THIS WAY 
are discussed topics like topic of water, air and noise, soil and country, nature and 
ecology, vehicle and mobility, energy, waste, local tradition and renovation, danger, 
prevention and social balance.  
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„Defensibile development is one of topic of world companies and EU. The area 

is substrate of any development and at the same time one of his main factor and 
source. The way of area using has fundamental influence on development 
defensibility, therefore on defensible people association, environment and economy.  

 
All countries of EU and another lands of the world declare defensible 

development of country in their principles like main purpose of area activity or space 
planning. The way, how separate lands react on defensible development in area and 
how they push forward their goals, which they give to practice main goals in 
area/floor planning and management, is land to land another.”  

 
Source: Free inspiration for text by European Committee 2006 

 
This work is in first line effort to discover orientation in problematic and look for 

inspiration for future steps. If it will be these goal filled it is sufficient satisfaction of 
author.  

 
Key words:  
 
Territorial development, sustainable development, participation, regional restoration, 
topic of defensibility, ecological development, defensible development by European 
advice of territorial planners, systém of renovation on South Moravia, system of 
renovation in Low Austria, project CENTROPE, plebiscite, enquiries, system of 
decentralization, inquiry of public funds, mixing of urban planning with phenomenom 
of  social network, networking, on - line identification, virtual reality, media and 
taboos, psychodynamic, game theory in village and city, culture like sign, language 
mutation, city management, abstraction …. 
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Zdroj: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1920520 

26.) Str.90 – 93, J.4.9.1 Ekonomie obce a českorakouská finanční burza 
Volně dle: Českomoravská záruční a rozvojová banka, http://www.cmzrb.cz 

27.) Str.100 – 103, J.4.14 Masmédia, Volně dle: Elektronická média v informační společnosti, 
Josef Musil, Praha ISBN 80 – 7220 -157 -3 Votobia, 2003 

28.) Str.105, J.4.17 Kultura jako znak, jazykové mutace, Volně dle: John Huey, 1994 
29.) Str.109 – 112, J.4.20 Hyperrealita versus virtuální realita  

Volně dle: http://wikipedia.infostar.cz/h/hy/hyperreality.html 
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H    Úvod 
 

Od dob, kdy vznikla aktivita vedoucí k systematické obnově venkova a měst v 
Dolním Rakousku na společné bázi, uběhlo asi dvacet let. Z dnešního pohledu 
můžeme říci, že obnova dospěla do fáze, kdy je v celém systému zúčastněno a 
organizováno asi 54 měst. Program Dorf & Stadterneuerung se rozvinul do 
komplexně fungujícího systému a přináší městům Dolního Rakouska dobrý základ, 
kterého se mohou držet a díky němuž mají ulehčenou administrativní práci při 
podávání žádostí na projekty. Projekty musí být v souladu se základními stanovami 
organizace Dorf&Stadterneuerung. Chceme-li se tímto systémem inspirovat 
v českém prostředí, můžeme konstatovat, že mluvíme do jisté míry o podobné 
lokalitě z pohledu urbanistické struktury. Obě lokality ale mají díky odlišné historii i 
rozdílný vývoj, zejména po druhé světové válce. Jak již bylo uvedeno v abstraktu 
disertační práce, propojování a spolupráce dvou regionů v různých kulturách se stalo 
ústředním tématem již jen kvůli tomu, že státy patří do společného hospodářského 
prostoru EU. Tato práce je stručnou analýzou, srovnáním, ale i návodem plným 
nových idejí, jež mohou vést k celkovému růstu a rozvoji obou zemí.   

 
I    Klíčová slova - uvedena v bodě C Abstrakt v českém … 
J    Vlastní text práce 

  

J.1  Přehled o současném stavu problematiky, která je 
předmětem řešení disertační práce 

 
J.1.1 Tematika udržitelnosti  

 
Téma udržitelnosti je dnes na denním pořádku a promítá se do mnoha oblastí 

lidského počínání, existuje v oblastech sociálních, kulturních i technických a v oblasti 
informačních věd. Co si pod pojmem udržitelnost máme představit? „Udržitelnost: 
udržitelný rozvoj je jednou z hlavních agend světových společenství i Evropské unie. 
Území je substrátem jakéhokoliv rozvoje a je zároveň jedním z jeho hlavních faktorů 
a zdrojů. Způsob využívání území má zásadní vliv na udržitelnost rozvoje, tedy na 
udržitelné společenství obyvatel, životního prostředí a hospodářství. Všechny 
členské země Evropské unie i další země světa proto deklarují udržitelný rozvoj 
území ve svých předpisech jako cíl činnosti územního či prostorového plánování. 
Způsob, jak jednotlivé země udržitelný rozvoj na svém území prosazují, a význam, 
který tomuto cíli přikládají v praxi územního/prostorového plánování a managementu, 
se ale liší.“  

Zdroj: Územní plánování a udržitelný rozvoj  
 

J.1.2 Trvale udržitelný rozvoj dle Evropské rady 
územních plánovačů  

 
V rámci konference územních plánovačů v autonomní provincii v Bolzanu, 

byla vydána mimo jiné také příručka s výstižným názvem – Zkus to takhle (angl.Try it 
this way). Tato publikace dává dohromady zkušenosti v územním plánování a 
vyvozuje z nich principy pro udržitelný rozvoj. Autor nachází ucelený zdroj myšlenek 
vedoucích k obnově měst v příručce územních plánovačů: 
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Try it this way – Zkus to takhle 
Trvale udržitelný rozvoj na místní úrovni 

Evropská rada územních plánovačů 
Komité / výbor národních sdružení územních plánovačů ve členských zemích EU 

 
Autonomní provincie Bolzano – jižní Tyrolsko 

 
Trvale udržitelný rozvoj na místní úrovni je příručkou, která sestavuje do 

jednoho celku zkušenosti územních plánovačů a na základě principů udržitelnosti 
projednávaných na konferenci je presentuje v následujících kapitolách:  

 Aspekty trvale udržitelného rozvoje 

 Voda  

 Ovzduší a hluk  

 Půda a země  

 Příroda a ekologie  

 Doprava a mobilita  

 Energie  

 Odpad  

 Lokální / místní tradice a obnovování  

 Nebezpečí a prevence  

 Sociální rovnováha  

 Kroky k trvale udržitelnému rozvoji  

 Vývoj strategie  

 Rozvrh plánu  

 Schválení plánu 

 Realizace plánu  

 Monitoring   

Evropská rada územních plánovačů chce touto příručkou dodat plánovačům 
praktické pokyny a podněty, jak mohou na principech trvale udržitelného rozvoje 
aplikovat své zkušenosti v praxi. Příručka obsahuje konkrétní návrhy k jednání, tedy 
co je možno dělat a jak principy postupně realizovat v konkrétních podmínkách. 
Mnoho plánovačů je přesvědčeno o principech a stanovených cílech trvale 
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udržitelného rozvoje a tyto cíle podporují, v každodenní práci se ale často vyskytují 
nesnáze. Plánovači často pociťují velkou propast mezi teorií a praktickým použitím. 
Obzvláště u větších organizací, jakož i u institucí s četnými odbornými odděleními, se 
zavedení nových postupů a metod těžko provádí. Příručka Try it this way 
systematicky uspořádává rady pro obnovu do přehledného rámce. 
 

J.1.3  Systém obnovy měst na jižní Moravě 
 

Jak se s udržitelným rozvojem vyrovnávají města čerpající dotace od EU, to je 
téma následující kapitoly. Na jižní Moravě funguje forma obnovy vesnic a měst pod 
záštitou dobrovolných spolků, občanských aktivit, ekospolků, Jihomoravského kraje a 
jiných fungujících organizací zajišťující a podporující aktivity směřující k obnově.  

 
Z Jihomoravského kraje jsou vybrány následující spolky a organizace, které 

přispívají k obnově měst a vesnic: 
   

 J.1.3.1 Projekt Zdravé město ve spolupráci s WHO 

 J.1.3.2 Aktivity CENTROPE 

 J.1.3.3 Region. rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) 

 J.1.3.4 Centrála cestovního ruchu jižní Moravy 

 J.1.3.5 Projekt MAS (Místní aktivizační spolky – MAS Boskovicko Plus) 

 J.1.3.6 LEADER 

 J.1.3.7 MA21 (místní Agenda 21) 

 J.1.3.8 Spolek pro obnovu venkova SPOV 

 J.1.3.9 EUREGIO City.net (šance pro města z jihu Moravy) 

 J.1.3.10 Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

v Jihomoravském kraji 

 J.1.3.11 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) 

Stručné představení jednotlivých programů:  
 

J.1.3.1 Projekt ZDRAVÉ MĚSTO ve spolupráci s WHO  
 

Projekt Zdravé město je oficiálním projektem rozvoje města, který je přijat 
městským zastupitelstvem, a ačkoliv má projekt organizační zázemí úřadu, není 
pouhou úřední aktivitou, nýbrž vytváří jakýsi most mezi radnicí a veřejností a otvírá 
prostor pro aktivitu samotných obyvatel města. Je důležité také zmínit, že se jedná o 
celorepublikovou akci s mezinárodní podporou, kdy v roce 1988 iniciovala Světová 
zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní projekt Zdravé město, ke kterému 
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přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za deset let trvání projektu vzniklo 
v Evropě přes 1100 Zdravých měst a obcí ve 29 zemích. Po roce 1989 se myšlenky 
uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech ČR. V roce 1994 vytvořila aktivní 
Zdravá města ČR asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). 
Hlavním programem Zdravých měst ČR se od roku 1998 stala Česká brána 21, New 
Gate 21, což představuje program spolupráce k udržitelnému rozvoji, zdraví a kvalitě 
života. Česká brána 21 je platformou, na které Zdravá města ČR spolupracují se 
širokým spektrem partnerů.  

Zdroj: http://www.nszm.cz/,  http://www.boskovice.cz 
 

Vybraná některá města, která jsou do projektu Zdravé město aktivně zapojena: 
Boskovice, Kroměříž, Letovice, Třebíč, Veselí nad Moravou.  

 
J.1.3.2 Aktivity CENTROPE 
 
Rozšiřování EU významně zvyšuje možnosti efektivnější spolupráce a 

integrace. Čtyři sousedící země – Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko – 
vytvořily v srdci Evropy svébytný kulturní a hospodářský region se šesti miliony 
obyvatel. Intenzivní spolupráce může tomuto regionu zvýšit jeho atraktivitu, výlučnost 
a sílu – aby uspěl ve výzvách v soutěži probíhající mezi regiony Evropy. 

 
Poloha regionu Centrope se stykem čtyř států je v Evropě unikátem. Centrope 

reprezentuje rozmanitost regionů, ze kterých je vytvořen. Motory ekonomicky a 
kulturně se rozpínajícího evropského regionu jsou dvě hlavní města, Bratislava a 
Vídeň, jejichž aglomerace od sebe dělí pouhých 50 km, regionálně významná 
urbánní střediska Brno a Györ, stejně jako řada dalších atraktivních a význačných 
měst. Řeky Dunaj (Donau), Morava, Váh a Rába (Raab) propojují silné regiony, které 
– spíše spolu než jednotlivě – zaručují tvořivost, inovativnost, růst, otevřenost a 
diverzitu.   

 
Zdroj: http://centrope.com/centropenew/ 

 

 
 

Obrázek 1: CENTROPE, mapa členů České republiky, Maďarska, Slovenska, Rakouska 
Zdroj: http://www.centrope.com/centropenew/  (General Information about the project Centrope) 
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J.1.3.3 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
(RRAJM) 

RRAJM byla založena 10. září 1997 za účelem zabezpečení administrace 
programu PHARE CBC pro Fond malých projektů v rámci nadnárodní spolupráce 
v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. Postupně byly aktivity rozšířeny o 
asistenci zahraničním investorům zabezpečovanou pro Czech Invest a v souvislosti s 
přípravou na vstup do EU byla činnost rozšířena o konzultace a přípravy projektů do 
strukturálních fondů se zaměřením na města a obce. RRAJM se aktivně zapojila do 
realizace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a rozvoje iniciativ. V 
současné době RRAJM aktivně působí zejména ve sféře přípravy projektů do 
strukturálních fondů EU, podpory investic do regionu, vybraných informačních 
služeb (Grantový kalendář pro municipální sféru, RIS – Regionální informační servis, 
administrace Fondu malých projektů v regionu Jihomoravský kraj / Dolní Rakousko v 
rámci cíle Evropské územní spolupráce  - nástupce  Dispozičního fondu INTERREG 
IIIA), rozvoje prostředí pro šíření inovací  a podpory regenerace brownfieldů. 

RRAJM funguje na neziskovém principu – získané prostředky jsou 
reinvestovány do dalších aktivit a projektů ve prospěch regionu. 

Pod RRAJM spadá:  

a) EUREGIO City.net (šance pro města z jihu Moravy) 

b) Přeshraniční spolupráce 2007-2013 

c) Fond malých projektů 2007-2013 

d) Zdraví - Gesundheit 

e) Dispoziční fond 2004-2006 

f) Dobří sousedé 

g) Mezinárodní projekty 

Zdroj: http://www.rrajm.cz/, http://www.ma21.cz/ 
 

 
 

Obrázek 2 : RRAJM – Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
Zdroj: http://www.rrajm.cz (agentura RRAJM) 
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J.1.3.4 Centrála cestovního ruchu jižní Moravy  
 
Programy obnovy do značné míry podporuje turistický ruch. Turismem se 

zabývá Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, která spolupracuje od počátku své 
existence se zahraničními destinačními organizacemi a klade důraz na kooperaci 
s nejbližšími regiony. Důkazem této spolupráce je projekt ZIELE – TOP – CÍLE.   
 

Mezi první výstupy patří webová stránka http://www.vyletnicile.cz a stránka 
http://www.ausflug.at. Tento projekt je zajímavý především díky své přeshraniční 
spolupráci, která je jednotná s vizí Centrope a kulturním rozvojem EU. Je důkazem 
toho, že podpořit turismem rozvoj je v oblasti kraje žádoucí. 
 

J.1.3.5 Projekt MAS (Místní aktivizační spolky – MAS 
Boskovicko Plus)  

 
MAS je místní komunitní skupina působící na definovaném území, která 

spojuje subjekty neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru za účelem 
partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova a zemědělství v návaznosti na 
získání finanční podpory z fondů EU a státního rozpočtu.  

 
Ukázkou využití programu MAS je program MAS Boskovicko Plus, bližší informace 
jsou na webových stránkách http://www.masboskovickoplus.cz/ 

 
 

Obrázek 3: MAS Boskovicko Plus, využití metody LEADER v místních agendách  
Zdroj: http://www.masboskovickoplus.cz (kancelář MAS Boskovicko PLUS) 

 
Zdroj:http://www.maboskovickoplus.cz/ 

J.1.3.6 LEADER 
 

Program LEADER ČR je zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím 
realizace akcí ve dvou aktivitách:  

 
1. Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny  
2. Projekty spolupráce ve třech oblastech  

a) Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

b) Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce 
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c) Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů 

Zdroj: http://www.leaderplus.cz/ 

J.1.3.7 MA 21 (Místní Agenda 21) 
 

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst a regionů, 
který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních 
problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem 
je dlouhodobě zajištění vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. 
Agenda 21 je oproti tomu dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním 
prostředí v Rio de Janeiru roku 1992 (na tzv. Summitu Země). Agenda 21 je 
programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je 
komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit 
přechod k udržitelnému rozvoji. 

Zdroj:http://www.ma21.cz/ 

 
J.1.3.8 Spolek pro obnovu venkova SPOV 

 
Spolek pro obnovu venkova České republiky je nevládní nezisková organizace, 

jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení 
společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a 
prosperity venkova. 

 Zdroj: http://spov.org/ 
 

J.1.3.9 EUREGIO City.net (šance pro města z jižní Moravy) 
 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy ve spolupráci s  Weinviertel 
Management připravila projekt zaměřený na vytváření vazeb mezi příhraničními 
městy s názvem EUREGIO City.net. Tento projekt je podpořen z Evropské unie v 
rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-
2013.  

Zdroj: http://www.rrajm.cz/euregiocitynet.html  
 

 
 

Obrázek 4: EUREGIO, city.net  
Zdroj: http://www.euregiocitynet.html (euregiocitynet) 
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J.1.3.10 Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v Jihomoravském kraji 

Projekt vznikl s cílem spojit síly Jihomoravského kraje za účelem vytvoření 
fungující sítě, která bude poskytovat služby veřejnosti, státní správě i 
podnikatelskému sektoru. Mezi hlavní pilíře projektu patří zvýšení kvalifikace 
pracovníků partnerských organizací a vytvoření kontaktních bodů pro poskytování 
ekologického poradenství. Organizace rovněž spolupracují v řadě dalších programů 
zaměřených na podporu trvale udržitelného života v Jihomoravském kraji, jakkoliv 
mnohé výstupy projektu mají celostátní dosah. Podrobnější popis projektu přináší 
zvláštní stránka. Pro zástupce médií je určen archiv tiskových zpráv a fotogalerie z 
průběhu projektu. Zvláštní stránka je věnována i financování projektu. Část stránek je 
neveřejných a slouží pro partnery projektu k elektronickému vykazování postupu 
projektu a sdílení informací.  

Zdroj: http://www.evvojmk.net/, http://www.ekoradce.cz/,  http://www.lipka.cz/ 

Velkou měrou se do environmentálního vzdělávání zapojuje také organizace 
Duha a Nesehnutí, které se navíc aktivně věnuje lidským a ženským právům.  

J.1.3.11 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj  
 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., (TIMUR) vznikla v roce 
2002 za významného přispění MŽP jako platforma pro zavádění sady Společných 
evropských indikátorů (ECI) v rámci kampaně Evropské komise „Towards local 
sustainability profile – Common European Indicators“.  

 
Jde o sdružení nestátních neziskových organizací a partnerských měst, jehož 

posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR 
zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje. Do roku 2005 tvořili TIMUR tři 
organizace: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., Agentura Koniklec a REC ČR (Regionální 
environmentální centrum v České republice). Timur je organizací pracující se 
statistickými metodami rozvoje. Indikátory udržitelného rozvoje odrážejí základní 
pilíře udržitelnosti (sociální, ekonomický, environmentální, správa věcí veřejných). 
Věnuje se mimo jiné také environmentálnímu reportingu.  

 
Zdroj: http://www.timur.cz/  

 
J.1.4  Systém obnovy měst v Dolním Rakousku 

Dolní Rakousko má za sebou velice významné kroky sahající až do roku 1984, 
vedoucí k vytvoření uceleného kompaktního systému obnovy s příhodným názvem 
Dorf&Stadterneuerung. Na základě úspěšných aktivit systému Dorferneuerung 
věnujícímu se programům obnovy vesnic, byla v roce 1992 obdobným organizačním 
systémem započata aktivita Stadterneuerung zaměřená na obnovu malých a 
středních měst v Dolním Rakousku. Ideová základna obnovy se vyvíjí s dynamikou a 
názory společnosti, především ale k odkazům a hodnotám trvalé udržitelnosti celého 
systému, pozitivům, ke kterým lidstvo musí dospět. Můžeme tvrdit, že v úvodu 
obnovy by měla vzniknout ideová platforma založená například na idejích popsaných 
v příručce Evropských plánovačů (Try it this way, Bolzano) a dle této ideové 
platformy by se obnova řídila. Podobně je tomu tak i v Dolním Rakousku, kdy 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  23

program má na svých webových stránkách sepsány základní cíle a myšlenky 
obnovy. 

Dorf & Stadterneuerung se skládá z následujících skupin:  

 J.1.4.1 Dorferneuerung (není analyzováno v PhD práci) 

 J.1.4.2 Gemeinde 21 

 J.1.4.3 Stadterneuerung 

 J.1.4.4 Netzwerke 

 J.1.4.5 Projekte 

 J.1.4.6 Der Verband 

 
J.1.4.2 GEMEINDE 21 

V Gemeinde 21 se jedná především o:  

 vědomé vzdělávání a motivaci všech zúčastněných,  

 podporu schopností a talentu aktivního obyvatelstva,  

 vzájemné účasti všech zúčastněných v procesu Gemeinde 21,  

 konstruktivní diskuzi s vlastním okolím,  

 zdokonalení individuální kvality života v obci,  

 podstatný význam Dorf&Stadterneuerung byl od začátku při zapojení 
občanů “Vor Ort”, 

 občané mají vzít vývoj jejich bezprostředního okolí v pravém slova 
smyslu do svých rukou. Z akcí Gemeinde 21 se vyvinula původní 
idea Dorferneuerung, 

 Gemeinde 21 vypracovává koncepci obcí s aktivní účastí 
obyvatelstva, 

 Gemeinde 21 je pro obec, která bere vážně požadavky obyvatel, 
jako partner, 

 Gemeinde 21 je ukazatelem cesty pro obec v 21. Století, 

 Gemeinde 21 může dát odpověď na mnohé otázky týkající se 
regionálního a lokálního rozvoje. 
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Obrázek 5: Gemeinde 21, program Dorf & Stadterneuerung 
Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at (Niederoesterreichische Dorf – Stadterneuerung)  

Složka G21 je:   

a) Základní kámen NÖ Obnova vesnice  

b) Realizace lokální Agendy 21 

c) Účast občanů a udržitelnost 

Gemeinde 21 je jistou paralelou pro Spolek pro obnovu vesnice v ČR (SPOV). 

Zdroj:  http://www.nachhaltigkeit.at/ 
  http://www.gemeinde21.at/ 

http://www.dorf-stadterneuerung.at/ 

 
J.1.4.3 STADTERNEUERUNG 

Na základě úspěšných akcí obnovy vesnice byla nastartována v roce 1992 
akce obnova měst. Lidé a města se chtěli aktivně účastnit na životě ve městě, mluvit 
spolu, rozhodovat a spoluutvářet město. Program Stadterneuerung je k tomu šancí. 
Cíl je formulován krátce: více životní kvality ve městech a lepší komunikace občanů 
navzájem. Stadterneuerung mělo dát kraji Dolního Rakouska pozitivní impulz pro 
rozvoj. Nemělo tehdy jít přitom o jednotlivé projekty ve smyslu zkrášlení města, nýbrž 
o opatření, která nabízejí občanům šance účastnit se přímo a intenzivně na 
městském životě a podílet se na městském rozvoji.  
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Obrázek 6: pracovní kruh, plánovači, politici, zastupitelstvo, vedení pracovního kruhu, rada pro 
obnovu města  

Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at (Niederoesterreichische Dorf & Stadterneuerung)   

Ve městě se na procesu plánování obnovy podílí aktivní spolky pro obnovu 
města, které sestávají z občanů, zástupců správních služeb a obecní politiky. Jeho 
oblast úkolů a obecní politika zahrnuje schválení cílů a opatření, stejně tak jako 
koordinaci pracovních kruhů a projektových skupin. Pracovní skupiny zpracovávají 
cíle a opatření a podporují jejich realizaci. 

Koordinačním místem země pro obnovu města je úřad „NÖ Landesregierung“. 
Toto místo je zodpovědné za vydávání správních linií, veřejné zakázky ve spolkové 
zemi, stejně tak i za předání, schvalování a kontrolu vynaložených prostředků. 
Gremium „Pro-Stern“ je zodpovědné za příjem měst do akcí v rámci spolkové země 
Dorf & Stadterneuerung, odborné posouzení plánovacích konceptů a vydání 
finančních prostředků, které schvaluje vláda Dolního Rakouska. Členové 
 „NÖ Landesregierung“ jsou na http://www.noe.gv.at/Politik-Verwaltung/ 
Landesregierung.html. 

Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at/ 

J.1.4.4 NETZWERKE 

.. pracujte v sítích – tvořte nové sítě – tématické sítě – sítě vztažené k místu .. 

„Verband“ vede několik seskupení aktivních sítí „Netzwerke“ s rozdílnými 
tématy a funguje stejně jako partner sítí na různých projektech.  

Rozdělení sítí vypadá následovně:  
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 LANDESNETZWERKE (zemské sítě v rámci země NÖ) – Generation 
(Generace), Klimaschutz (Ochrana klimatu), Gemeinschaft der 
Dörfer (Spolek vesnic) 

 VIERTELSNETZWERKE (sítě v rámci země NÖ) – Industrieviertel: 
Integration, Mostviertel: Mensch & Raum, Waldviertel: jugend. aktiv, 
Weinviertel: Identität 

 NETZWERK ORTSKERNBELEBUNG (síť pro oživení středů měst)  

Jako v mnoha jiných částech Evropy jsou také v Dolním Rakousku převážně 
historicky rostlá města. Jádra měst v Dolním Rakousku vstupují s obchodními 
plochami vznikajícími na periférii do konkurence. Jádra měst budou ale také v 
budoucnu plnit mnohé další nové úkoly. Vysoce hodnotné bydlení a plochy pro 
obchod obohacují místní jádra a oživují nové užití vnitřních měst. Akce NAFES země 
Dolní Rakousko a Hospodářská komora Dolního Rakouska je cestou k prostředkům 
pro nákupy nemovitostí v centrech měst. V jednotných pilotních projektech se žádá 
také o oživení skrze nákupní centra v intravilánu. O účast je možné žádat pod 
informativní stránkou http://www.nafes.at 

 NETZWERK STADTMAUERSTÄDTE (síť měst v hradbách) 

Síť byla založena, aby vědění a zkušenosti vedly k udržení a atraktivitě 
městských hradeb. Dalším těžištěm je společný vývoj turistických nabídek kolem 
městských hradeb a společné marketingové opatření. Síť „Stadtmauerstädte in 
Niederösterreich“ se skládá z následujících měst: Drosendorf, Eggenburg, Hainburg, 
Horn, Laa an der Thaya, Maissau, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra, Zwettl. 

 

Obrázek 7: města v hradbách, Rakousko 
Zdroj: http://www.stadtmauerstaedte.at (Stadtmauerstaedte Niederoesterreich)   
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J.1.4.5 PROJEKTE 

Vedle akcí Dorferneuerung, Gemeinde 21 a Stadterneuerung pracuje Verband 
(spolek) také na následných projektech, přičemž se cíle spolku musí odrážet také 
v cílech projektu. 

Projekty mohou: 

 ukázat nové cesty řešení problémů v komunální oblasti, 

 se zabývat koordinací regionálních iniciativ. 

Procesy občanů k tematicky vztaženému plánování, transfer do krajů států 
tehdejšího východního bloku, tedy i ČR:  

 partnerem „Projekte“ jsou obce, regiony nebo okresy a jiné celky země 
Dolního Rakouska. 

Ukázky projektů: RADLand, Ínnocité, Service Freiwillige (Služba dobrovolníků), 
Bodenbündnis (Spolek přátel půdy), Ortskernbelebung (Oživení městského centra), 
Klimabündnis Wienerwald (Spolek přátel klimatu Vídeňského lesa), Interkomm. 

 
 

Obrázek 8: projektová datová banka Dolního Rakouska pro Dorf & Stadterneuerung 
Zdroj: http://80.64.129.135/dus/index.html/  

 

J.1.4.6 DER VERBAND 

Verband (Spolek) NÖ Dorf- und Stadterneuerung-, Verband für Landes-, 
Regional- und Gemeindeentwicklung (Dolnorakouská obnova vesnic a měst spolku 
pro rozvoj země, regionu a obce), jehož činnost je nepolitická a není zaměřena na 
zisk, má za úkol podporovat a dále rozvíjet obnovu vesnic a měst, stejně tak jako 
rozvoj obcí a regionu. Prostor krajiny a země by se měl udržitelně rozvíjet v kulturní 
jednotě. Samostatnost vesnic, obcí, měst a regionů se má posilovat za podpory 
veřejnosti. 

Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at/ 
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MAGAZÍNY DORF & STADTERNEUERUNG 

 Leben in Stadt und Land (Život ve městě a vesnici) 

 Niederoesterreichische Dorf & Stadterneuerung   

Publicita a činnost propagující program obnovy je základem pro popularitu  
Dorf & Stadterneuerung.  

Způsob financování programu Dorf & Stadterneuerung je následující: 

 
 

 Obrázek 9: Dorf & Stadterneuerung, investice za rok 
Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at/content.php?pageId=1612 

V programu obnova měst jsou projekty a náklady pro vedení projektů 
financovány z prostředků EU, peníze jsou převedeny na spolkovou zemi Dolní 
Rakousko a země potom sponzoruje obce. Spolek dostává peníze od obcí, 
v programu Dorferneuerung dostávají některé projekty (ale ne všechny) dodatečně 
finance od obcí, v rámci Dorferneuerung jsou projekty většinou spolufinancovány od 
EU. Vedení procesu není spolufinancováno, při programu Dorferneuerung se jedná o 
prostředky EU, které jsou dále převedeny do programu Leader, při obnově 
Stadterneuerung přichází prostředky EU k nasazení v procesu regionalizace.     

J.1.5  Realizace obnovy některých vybraných měst 

V následujícím pojednání se věnuji analýze problematiky a tématu, jak se 
které město obnově věnuje.  
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J.1.5.1  ČESKÁ REPUBLIKA  
 
J.1.5.1.1 BOSKOVICE 

Program MAS Boskovicko Plus a Program Leader 

Aktivity v Boskovicích v rámci obnovy měst jsou příkladné. Především jejich 
zapojení do projektu MAS (Místní aktivizační spolky – MAS Boskovicko Plus) je 
ukázkou vynikající spolupráce v regionu. V Boskovicích je zřízeno koordinační 
středisko pro celé ORP (ORP – Obec s rozšířenou působností – takzvané obce III, 
třetího typu). MAS Boskovicko Plus spolupracuje s okolím, do území MAS spadá 51 
obcí, rozloha území je 337 km2, počet obyvatel je 33 689. Členové MAS jsou 4 
mikroregiony: Boskovicko, Olešnicko, Kunštátsko-Lysicko a Svitava. Dále sem spadá 
8 podnikatelských subjektů a 4 neziskové organizace.   

Z programu MAS Boskovicko čerpá město Boskovice na stavby dětských 
hřišť, jedno hřiště je ve výstavbě, druhé se chystá. 

V rámci programu Leader ČR 2006 bylo v kraji zřízeno kino v Olešnici, kde 
proběhla kompletní rekonstrukce kinosálu i kabiny a instalace nové technologie 
umožnila otevřít první digitální kino na Moravě. Jinou aktivitou je společenský areál 
Kozárov – stavba budovy, která slouží jako zázemí pro návštěvníky rozhledny na 
Kozárově – pro kulturní události, včetně šaten pro fotbalisty.  

Dále je to například tvořivá školička Veverka - Sulíkov, rekonstrukce skladu 
obilí firmy VSP Group, a.s., a rekonstrukce areálové čerpací stanice pohonných hmot 
Doubravice nad Svitavou.  

 MAS nabízí programy partnerství:  

 MAS Partnerství venkova 

 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 

 Kopaničiarský región – miestna akčná skupina (SR) 

 Národní síť MAS 

MAS má dokonce svou vlastní kancelář, která je na Městském úřadě 
Boskovice. Aktivita MAS se dá považovat za příkladnou a můžeme v ní najít jisté 
paralely k programům obnovy v Dolním Rakousku. V jejím rozvinutí do ostatních 
měst lze vidět potenciál pro budoucnost. 

Dále je možné zmínit spolupráci města s Centrálou cestovního ruchu – jižní 
Morava a jeho dlouholeté členství v projektu Zdravé město (WHO). V rámci projektu 
Spolek pro obnovu venkova pomáhá město Boskovice ostatním obcím a neziskovým 
organizacím s podáváním a administrací žádostí na všechno možné. S RRAJM 
město Boskovice spolupracuje rovněž, využívá jejich služeb v souvislosti s různými 
regionálními programy. Zde s jejich pomocí řešíme dotační titul s ROP JM – stavba 
venkovního koupaliště.  
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Město Boskovice za uplynulých 20 let investovalo  průměrně přes 100 milionů 
ročně na zhruba 30 novostaveb a  rekonstrukcí ročně.  Uvádím namátkou jen 
některé: 

 penzion s malometrážními byty, 

 nové bytové domy, 

 rekonstrukce Masarykova náměstí, 

 výstavba nové průmyslové zóny, 

 výstavba infrastruktury pro zástavbu rodinnými domy, 

 nový zimní stadion, 

 rekonstrukce koupaliště, 

 rekonstrukce městských lázní, 

 rekonstrukce budovy kina, 

 rekonstrukce budovy městského úřadu, 

 výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou, 

 oprava synagogy a infrastruktury v celé židovské čtvrti, 

 rekonstrukce kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, 

 rozšíření objektu domova důchodců, 

 rekonstrukce a přístavba nových pavilonů nemocnice, 

 rekonstrukce městských komunikací včetně inženýrských sítí, 

 dokončení plynofikace města a městských částí, 

 výstavba nového obchodního centra na Růžovém náměstí, 

 výstavba kompostárny a překladiště domovního odpadu na městské 
skládce, 

 narovnání státní silnice včetně okružní křižovatky u nemocnice. 

Kromě toho v katastru města soukromé subjekty vybudovaly nová obchodní 
centra, výrobní průmyslové haly a další objekty. 
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Z uvedených příkladů vyplývá, že změny na území města od roku 1989 
prováděné v souladu s územním plánem mají podstatný vliv na jeho současný 
vzhled. 

Zdroj: informace poskytli Ing. Mgr. Pavel Vlach a Ing. Konečný za odbor územního rozvoje 
Kontakt: Ing.Mgr.Pavel Vlach, tajemník, pavel.vlach@boskovice.cz, tel. 516488604 

Ing.Vlastimil Konečný, investiční referent, konecny.mu@boskovice.cz 
 

MIKROREGION BOSKOVICKO A MĚSTO BOSKOVICE 

Mikroregion Boskovicko zaujímá východní část regionu Boskovicka, sousedí 
s prostějovským okresem. Boskovice jsou přístupné z Brna a od Svitav po silnici 
č. 43, tu u Boskovic kříží západovýchodní tah z Prostějova do Žďáru nad Sázavou – 
silnice č. 19 a 150. Centrem mikroregionu je město Boskovice, město sedmizubého 
hřebene, deváté největší město jižní Moravy; prastaré správní středisko, město škol, 
výrobních podniků a kulturních tradic. Obce mikroregionu leží v podhůří, ale i na 
kopcích Drahanské vrchoviny, některé dokonce v Boskovické brázdě. Výšková 
rozmanitost je proto velmi zajímavá – od 300 metrů nad mořem na toku řeky Svitavy 
až po nejvyšší vrcholy Drahanské vrchoviny přesahující 700 metrů nad mořem. 

Mikroregion tvoří 14 obcí:  

Benešov, Chrudichromy, Knínice, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, 
Okrouhlá, Sudice, Suchý, Újezd u Boskovic, Valchov, Velenov, Vážany, Žďárná a 
město Boskovice.  

Celková rozloha mikroregionu je 130 km2, žije zde přes 17 tisíc obyvatel. 

 

Obrázek 10: Boskovice, hrad, Česká republika 
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Hrad_Boskovice_19.JPG 
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J.1.5.1.2 VYŠKOV  

Níže jsou uvedeny vybrané projekty realizované v posledních letech:  

 kanalizace, 

 rekonstrukce podchodu, 

 rekonstrukce náměstí z roku 1992, 

 rekonstrukce lodgie, 

 LEADER (ne), MAS (ne),  

 tvorba územního plánu, 

 CZECH POINT. 

 

Obrázek 11: Vyškov, náměstí, Česká republika 
Zdroj: http://www.edb.cz/grmat/obr/w1825163045000_obr.jpg 

 
J.1.5.1.3 KYJOV 

Kyjov (německy Gaya) je město kousek od Uherského Hradiště. Jako město 
folklorního regionu Kyjovské Dolňácko s tradicí Slováckého roku je mikroregionem se 
sdružením několika obcí. Některé informace ohledně územního plánu města Kyjov 
lze zjistit na webu ÚPD: 

 http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/odbory/odb_architekt_uzem_rozvoje/oupr_uzemn
i_planovani/uzemni_planKyjov    

 http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/odbory/odb_architekt_uzem_rozvoje/oupr_uzemn
i_planovani/projednaniUP/up2009/Kyjov_zm7_upraveny_navrh 
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V Kyjově lze zmínit existenci městské památkové zóny i významné zastoupení 
funkcionalistické výstavby. Příkladem obnovy města je rekonstrukce Masarykova 
náměstí nebo rekonstrukce polyfunkčního domu v Kyjově. 

Mikroregiony Kyjovska jsou následující:  

 Severovýchod  

 Ždánicko 

 Babí lom 

 Bzenecko 

 Moštěnka 

 Podchřibí 

 Nový Dvůr 

 Hovoransko 

 Nový Dvůr / Hovoransko 

 Ždánický les  

 Politaví / Ždánicko 

 

Obrázek 12: Kyjov, náměstí, Česká republika 
zdroj: http://mesta.infocesko.cz/Images/clanek/mesta/15461/16zoom.jpg 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  34

J.1.5.1.4 ZNOJMO 

Zapojení města Znojma do uvedených programů, spolupráce s organizacemi: 

  Centrála cestovního ruchu – jižní Morava (ano, spolupráce se Znojmem) 

  Projekt Zdravé město (WHO) (město není do projektu zapojeno) 
 Projekt MAS (Místní aktivizační spolky) (město není do projektu zapojeno) 
 LEADER (město není do projektu zapojeno) 
 MA21 (místní Agenda 21) (město není do projektu zapojeno) 
 Spolek pro obnovu venkova (město není do projektu zapojeno) 
 Aktivity organizace CENTROPE (město není do projektu zapojeno) 
 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) 

 spolupráce v oblasti brownfields 

 podklady pro zpracování katalogu 

 účast na seminářích 

 EUREGIO City.net (šance pro města z jižní Moravy) 

 Znojmo přistoupilo k účasti na projektu EUREGIO City.net (síťování měst 
Weinviertel – jižní Morava)  

 Evropská územní spolupráce  

 Rakousko – Česká republika 2007-2013, město nominovalo 3 zástupce 
města, kteří se budou podílet na realizaci projektu v oblasti rozvoje města, 
v sociální oblasti, kultuře a vzdělávání  

 jedná se o propagaci obcí 

Město Znojmo se soustředí zejména na projekty, které je možné financovat 
z dotačních titulů EU. Projekty, které město již realizovalo, čerpá nebo chystá k 
realizaci za finanční spoluúčasti fondů EU, jsou uvedeny v příloze. U připravovaných 
akcí jsou náklady pouze orientační. Další informace lze nalézt na webu města 
http://www.znojmocity.cz – odkazy „Projekty spolufinancované EU“ a pod odborem 
rozvoje „Integrovaný plán rozvoje města“ a „Strategický plán rozvoje města“. Město 
na přípravě projektů spolupracuje převážně s agenturou AQE advisors, a.s.  

Zdroj: kontakt: Ing. Bohumila Radkovská, radkovska@muznojmo.cz, 515 216 235, fondy CZ 
Marcela Knotková, knotkova@beseda.znojmo.cz, 515 300 245, cestovní ruch 

Ing. Arch. Alena Šrubařová, srubarova@muznojmo.cz, 515 216 340, územní plán 
Ing. Hana Vránová, vranova@muznojmo.cz, 515 216 330 
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Obrázek 13: Znojmo, náměstí, Česká republika 
Zdroj: http://www.turistika.cz/foto/8501/1024/mid_69129.jpg 

J.1.5.1.5 MIKULOV 

Aktivity města Mikulov jsou známé především skrze spolupráci s Regionální 
rozvojovou agenturou jižní Moravy (RRAJM), kdy tato organizace v letech 2005-2006 
realizovala projekt Mikulov – ulice Česká s parkovištěm a související infrastrukturou. 
Celkové náklady této výstavby se vyšplhaly do výše 142 000 euro. V letech 2005-
2006 byl rovněž realizován projekt zkvalitnění dopravního napojení příhraničního 
území. Dále řešení ulice Svobody v rámci Městské památkové rezervace v Mikulově. 
Tento projekt byl financován v rámci programu INTERREG IIIA Česká Republika – 
Rakousko. Celkové náklady projektu jsou 5,8 miliónů Kč. V rámci projektu MAS 
(Místní aktivizační spolky) byla v lednu 2009 podána žádost na “Rekonstrukci a 
obnovu 2 oplocení amfiteátru Mikulov“, poskytovatel dotace MAS Mikulovsko, o.p.s., 
celkové rozpočtové náklady akce činí 2,85 miliónu Kč, oblastní podpora:  

 obnova rozvoje investic, 

 občanského vybavení a služeb. 

Zdroj: MU Mikulov 
 

 
 

Obrázek 14: Mikulov, RD výstavba, historické foto, zdroj: World Wide Web 
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J.1.5.2 DOLNÍ RAKOUSKO  

Ukázkové formy obnovy jsou ve městech:  

 Krems a.d. Donau, 

 Langenlois,  

 Melk,  

 Eggenburg, 

 Drosendorf, 

 Retz, 

 St.Poelten. 

J.1.5.2.1 KREMS AN DER DONAU 

Město Krems a.d. Donau zaujme především svou polohou, kampusem 
Danube University a také svým přístavem. Od roku 2005 pracují angažované skupiny 
z Krems a.d. Donau na jeho budoucnosti. V letech 2005 byla uskutečněna první 
konference o budoucnosti Krems a.d. Donau s četnými projekty a idejemi, které se 
mají rozvinout. 

V září 2006 se město Krems a.d. Donau rozhodlo přistoupit k zemské akci 
NOE Stadterneuerung (Obnova Dolního Rakouska). Vznikl koncept pro obnovu 
města z iniciativy občanů, jenž s NOE Stadterneuerung pracuje. Aktuální projekty 
města Krems a.d. Donau jsou například Bibliothek Mediathek Krems a.d. Donau, 
hrací plácek Stein, plánování a přenavrhnutí prostoru radnice Stein, urbanistická 
soutěž na Areal Zeller, přebudování náměstí Hafner, přírodní naučná stezka Stein, 
ateliér Turm a rozšíření ARGE prostoru Krems.  

 

Obrázek 15: Universita v Krems ad Donau, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 
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J.1.5.2.2 LANGENLOIS 

Ve městě Langenlois se jedná o kvalitní ukázku marketingového tahu, kdy je 
do vinařské obce nasazen návrh a realizace od ikony americké architektury Stevena 
Holla. Město Langenlois díky této marketingové strategii, novostavbám Loisium 
Weinwelt a Loisium Hotel, láká mnoho turistů. Právě téma symboliky a hledání 
marketingové ikony, která láká turismus do chudších oblastí například přes dílo 
architektonické megastar, je mnohdy zájmem některých malých a středních měst, 
neboť velké aglomerace jsou často moderní architekturou přesyceny. Každopádně 
díky tomuto tahu město velice dobře vydělává a věc vede k všeobecné prosperitě 
jinak nenápadného venkovského městečka.  

 
 

Obrázek 16: Langenlois, letecký pohled na Loisium Weinwelt, architekt Steven Holl, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

 
J.1.5.2.3 MELK 

Ukázková forma obnovy probíhá ve městě Melk – ve městě s vysokými 
ambicemi. Město vypracovalo v letech 2005 až 2007 společně s občany, zástupci 
politických frakcí a  vedením města tzv. MelkVision 2020. Vedením vytváření vize byli 
pověřeni DI Dr. Herbert Schedlmayr, Thomas Widrich a Herbert Blech. Vytváření vize 
proběhlo v rámci programu NOE Stadterneuerung.  

Město Melk má dlouhou historii a může se pochlubit benediktýnským 
klášterem Klosterstift Melk, stejně tak jako ochranou UNESCO spadající ostatně na 
celé údolí Wachau až po Krems a.d. Donau. Ve městě jsou důležité instituce jako 
Krankenhaus, Bezirkleitung, Sparkasse, Freiwillige Feuerwehr, Westbahn a lodní 
doprava. Dále je zde Zemská klinika Mostviertel Melk, gymnázium Stift v Melku. 
Město komunikuje dobře v trojúhelníku Stift – Město – Země. Skrze inovativní a na 
participaci se orientující procesy vytvářejí měšťané Předlohu (Leitbild) a Hlavní cíle 
(Leitziele). Centrálním elementem městské obnovy je Účast občanů 
(Buergerbeteiligung). Města si volí z občanů, obecních politiků a zastupitelů radu, 
která se obnovou města zabývá. Tato rada je doplněna pracovními skupinami. Obě 
grémia vytvářejí nutná opatření. Skrze efekty synergie a blokující efekty vzniká 
Koncept obnovy města (Stadterneuerungkonzept), který je formulován v Předlohu 
(Leitbild) a Hlavní cíl (Leitziele). Koncept obnovy města by měl navazovat na 
stávající realizované projekty. 
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Výchozí poloha města 

Výchozí poloha, regionální nastavení města Melk, stejně tak jako cílová 
skupina a opatření jsou integrovanou součástí městského konceptu. Součástí 
analýzy je graf vývoje obyvatel, pojednání o historii města – na to navazuje Předloha 
(Leitbild): Klosterstift Melk navštíví ročně asi 500 000 návštěvníků a 400 000 se sem 
připlaví na lodích. Klosterstift Melk je po Schönbrunnu a Krystalovém světu Wattens 
třetí nejvíce navštěvovaný turistický cíl Rakouska.   

Sektorální témata: Infrastruktura a Mobilita 

Jako okresní město, díky nakupování a turismu má funkce dopravy různé 
požadavky na mobilitu. S  počtem 5 232 obyvatel má město nad 4 000 pracujících, 
z toho 3 000 jsou dojíždějící. Počet nocujících je asi kolem 60 000 za rok.  

Cíle 

 Melk jako město krátkých cest, redukce vybraných dopravních úseků 

 Pomoc chodcům a cyklistům 

 Atraktivní ztvárňování uličních prostor 

 Zvýšení bezpečnosti 

 Zlepšení možností parkování 

 Optimalizování systému dopravy 

Projekty 
 
 Koncept mobility 
 Optimalizování cest v intravilánu města 
 Nové prostorové uspořádání a přestavba areálu nádraží 
 Loeweninsel, doprava a parkování 
 Zlepšení přístupu do starého města a parkování  

 

Koncept mobility 
 

Na dopravním konceptu z roku 1992 vznikl koncept mobility pro rok 2008, jenž je 
odborným podkladem pro vznikající investice v dopravní oblasti. Následující opatření 
jsou nyní aplikována: 
 

 změna dopravního toku 
 systém dopravního vedení 
 turismus na kolech, odkládací plochy, napojení na cyklostezku Melk 
 turismus na lodích – silné posílení lodních spojů, pěší napojení na centrum 
 klidové zóny – málo parkovacích míst, chybějící informace pro cizince 
 chybí poznatelné zóny pro výrobu 

 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  39

Cíle mobilitního konceptu: „Dobře se cítit v Melku“. 
 

Strategie dopravního vývoje, vypracování a osazení opatření k dosažení cílů mobility 
města Melk.  
  

Optimalizování cest v intravilánu 
 
Na bázi přehledných plánů je stávající síť vedení cest ve městě včetně 

potřeby k sanaci podrobena plánu s opatřeními k aktivizování vzniku cest 
v intravilánu. Obzvláště cesty pro pěší uvnitř centrální zóny města, stejně tak jako 
příchozí cesty a cesty odchozí do Klosterstift Melk. Následkem ohrožení povodněmi 
vzniká šance promenádu B1 a rameno Dunaje vést kolem městského jádra. Skrze 
vylepšení spojovacích cest pro pěší ve vnitřním městě by mělo být motivováno 
vlastní obyvatelstvo, cesty pro pěší by měly být položeny tak, aby město díky nim 
ožilo a přivedlo do města turisty.  
  

Nová přestavba areálu nádraží 
 

Nádraží je vizitkou veřejné dopravy města Melku. Celková oblast nádraží by 
měla být nově a atraktivně ztvárněna. Nové příchodové cesty, stejně tak jako nové 
autobusové nádraží, by měly být vytvořeny tak, aby současně usnadnily dopravní 
situaci a zlepšily parkování. Skrze to bude vyhodnocen veřejný systém a dosaženo 
úpravy dopravního toku. Areál nádraží je napojen na ohraničené území s chatkami.  

 
Na obrázku níže je zobrazen graf priorit ve městě Melk, konkrétně jsou na 

něm srovnány plány pro „Mobilitaetskonzept, Innenstadtwege a Bahnhofsareal“. Na 
ose x je ukázáno čerpání ze zdrojů, na ose y je ukázána priorita úkolu. Takovéto 
grafy zpřehledňují orientaci ve vizi města.  

 

 
 

Obrázek 17: Bewertung, Graph, Zdroj: World Wide Web 
 

Tímto způsobem jsou zpracována i další témata:  
 

 bydlení a život v Melku, 
 kultura a vzdělání, 
 hospodářství a turismus, 
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 příroda a ochrana klimatu, 
 mladí. 

 
Zpráva Melk Vision 2020 se dá považovat za příkladnou i pro jiná města, 

neboť je ucelenou a jednoduchou informací o idejích do budoucna.   
 

 
 

Obrázek 18: Melk, přestavba nádraží, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

J.1.5.2.4 EGGENBURG 

Městečko je typické především svými hradbami, díky nimž se řadí mezi 
dolnorakouskou síť „Stadtmauerstaedte“. Městečko nabízí k tématu programovou 
prohlídku nazvanou „Kamenní svědci a vinné slzy“. Do sítě hradebních měst spadají 
města jako:  

 Drosendorf 

 Eggenburg 

 Hainburg / Donau 

 Horn 

 Laa a.d.Thaya 

 Retz 

 Waidhofen a.d.Thaya 

 Weitra 

 Zwettl 
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 Drosendorf 

Síť dolnorakouských hradebních měst má vytvořené své stránky s názvem 
http://www.stadtmauerstaedte.at, které jsou vedeny v angličtině, němčině a češtině. 
Tato webová stránka se zabývá historií kraje, středověkým městem, rozvojem města 
ve středověku, městskými právy a autonomií ve středověku, významem cechů, 
městskými školami a univerzitami, městskými opevněními, samotnými městskými 
hradbami, metodami obléhání a tvorbou opevnění.  
 

 
 

Obrázek 19: Hradební města, pohled přes řeku na Hainburg a.d. Donau, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

J.1.5.2.5 DROSENDORF 

Drosendorf (Drozdovice) je městečkem na Dyji obklopeným  hradbami. 
Barokní fasády a staré měšťanské domy lemují podlouhlé hlavní náměstí. 
Drozdovice mají vše, co potřebujeme ke snění: slunné louky i stinné aleje, kvetoucí 
zahrady a strmé skály, malebný zámek a hospůdky s hezkou vyhlídkou.  Drozdovice 
jsou zajímavé tím, že je zde zachován nepřerušený hradební okruh, jediný 
v Rakousku. Městečko leží na skalním ostrohu, pod městečkem leží Dyje, podél 
hradeb lze spatřit asi 14 věží. Městečko Drosendorf patří jako jiná města do sítě 
„Stadmauerstaedte“ (hradební města).  
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Obrázek 20: Drosendorf, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

J.1.5.2.6 HAAG 

Haag je městskou obcí Amstetten v Dolním Rakousku. Střed Haagu byl 
v letech 2007 nově přebudován. Místní centrum bylo vydlážděno a osvětleno dle 
návrhu rakouského ateliéru Non-Conform. Během letních měsíců zde od května do 
září stojí velká tribuna divadla. Zde můžeme rok co rok pozorovat Haager 
Theatersommer. Ve městě zaujme dále městský kostel St. Michael s kaplí, dále 
Freilichtmuseum (Museum volného světla) a Mostviertelmuseum MostMUSIK 
(Museum čtvrti moštu MostMUSIK).  

 

 
 

Obrázek 21: Letní divadlo, Haag, Rakousko 
Autor: architekt Non-Conform 

Zdroj: http://www.ig-architektur.at/cms/index.php?idcatside=467 
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J.1.5.2.7 LAA AN DER THAYA 

Laa a.d. Thaya zaujme především unikátním lázeňským komplexem 
s nabídkou saunového světa, tyto lázně jsou posunuty mimo hradby. V místě je také 
hotel Spa, Oáza vitality, Svět saunování a Dětský svět. Therme Laa jsou oblíbené jak 
mezi Rakušany, tak i Moravany. Jejich slogan „Objevte znovu své smysly“ napovídá 
obecnému turistickému trendu měst hrajícímu na smysly lidí. Laa an der Thaya je 
sousední městečko moravského Hevlína, leží 30 km od Znojma. Čeština je zde 
slyšet z každého koutu. V obci Laa a.d.Thaya je ještě městský tobogán.  

 

Město Laa an der Thaya je jednou z nejvýznamnějších hraničních pevností 
a je obehnáno mohutnými hradbami o délce 2,2 m, výšce až 9 m a tloušťce stěn 2 m. 
Městské hradby a tři mohutné věže jsou zbourány a sutiny byly použity na renovaci 
ulic a náměstí. Zbytky hradeb lze spatřit u hradu a u Hoffmannova mlýna, dále pak 
u měšťanského špitálu za farou a u staré mučírny. 

J.1.5.2.8 RETZ 

Koncept obnovy města v Retz (Stadterneuerungskonzept Retz) byl 
vypracován podobně jako ve městě Melk, jeho návrh je také obdobně popsán 
v publikaci (autor DI Marceline Martischnig, srpen 2003).  

 
Můžeme zmínit pouze některá opatření příslušníků pracovního kruhu, která 

prezentují jako Burzu idejí pro město Retz: 

 Výstavba a management kulturní organizace (letní divadlo, hudební 
léto, podzim o víně), 

 Jazyková iniciativa (vzdělání a další vzdělávání), 

 Film Retz – vzpomínka města na Občanskou nemocnici, 

 Výstavní prostor radniční věže, 

 Životní linie Retz – Znojmo, 

 Zemědělství a turismus, 

 Vývoj nabídky a zlepšení (národní park Thayaland, centrum outlet), 

 Veřejná doprava Retz – Horn, 

 Národní park Thayaland, 

 Starý potok, 

 Návyková prevence, 

 Služba pro návštevníky, 
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 Shuttle bus, 

 Jezero na koupání. 

J.1.5.2.9 ST. PÖLTEN 

Ve městě St. Poelten sídlí centrum pro obnovu Dorf&Stadterneuerung ve 
spolkové zemi Dolní Rakousko a město je také sídlem dolnorakouské vlády. Je zde 
vybudována vládní čtvrť, je zde sídlo hejtmana dolnorakouské spolkové země Ervina 
Proella. Město má ucelenou vizi rozvoje do roku 2020, podrobně zpracovanou 
s respektováním aspektů udržitelného rozvoje. 

 

 
 

Obrázek 22: St. Poelten, náměstí, architekt Boris Podrecca, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

J.1.5.2.10 WAIDHOFEN A.D. YBBS 

Turistické městečko se středověkými strážními věžemi, barokním kostelem, 
svými romantickými uličkami a podlouhlými náměstími tvoří jedinečnou kulisu 
nezapomenutelného pobytu ve městě. Pěknou ukázkou vstupu moderní architektury 
do středověkých kulis je zámeček Rotschildschloss s Muzeem pěti elementů (5-
Elemente Museum). V muzeu se v prostoru interaktivně prezentuje pět elementů – 
voda, země, dřevo, oheň a kov. Každému elementu se věnuje část prostoru ve věži 
(povětšinou v přízemí). Všem pěti elementům se věnuje kreativní tvorba – 50 
experimente – která elementy ztvárňuje. Genius loci městského prostoru dnes 
dotváří tržiště selský trh. Město vydává Závěrečnou výroční zprávu o plnění 
koncepce, tzv. Nachhaltigkeitsbericht. 
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Obrázek 23: Waidhofen ad Ybbs, architekt Hans Hollein, Rakousko 
Zdroj: World Wide Web 

 
Volně dle: Niederoester. Dorf & Stadterneuerung, Regionalbuero Weinviertel Hollabrun 

 
J.1.6 Některé významné ateliéry podílející se na 

programu obnovy měst 

 J.1.6.1 Non-Conform (Městské divadlo Haag, bydlení a práce v 
Neupölla, plán obnovy pro město Traismauer) 

 J.1.6.2 Architekt Reinberg  

 J.1.6.3 „Open – minded city“ ASPERN 

 J.1.6.4 Steven Holl - projekt Loisium Weinwelt (Langenlois) 

 J.1.6.5 theNEXTenterprice 

 J.1.6.6 Proyer & Proyer Architekten – OEG 

 J.1.6.7 Některé významné architektonické ateliéry na jižní Moravě 

 J.1.6.7.1 Ekologická architektura 

 J.1.6.7.2 Vítězný návrh rekonstrukce náměstí Svobody ve Znojmě 

J.1.6.1 Non – Conform (Městské divadlo Haag, bydlení a 
práce v Neupölla, plán obnovy pro město 
Traismauer) 

 
Non-Conform je inovativní vídeňský ateliér složený z Caren Ohrhallingerové, 

Rolanda Grubera a Petera Negelera. Širší veřejnost se s ateliérem mohla seznámit 
hlavně díky vybudování jejich tmavorudé divadelní tribuny v Haagu. Od té doby 
realizovali některé konkrétní architektonické projekty, například Centrum národního 
parku na zámku Orth v Dolním Rakousku. Zámek Orth leží mezi Vídní a Bratislavou, 
Non-Conform zde vyhrálo soutěž k adaptaci starého habsburského zámku. Ateliér 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  46

Non-Conform otevírá také Dialog od Centrope, právě tento dialog, zabývající se 
prostorovými možnostmi v Centrope, hostí Orth Nationalparkzentrum (centrum 
národního parku). Je také ideálním místem, neboť leží v „zeleném středu“ Centrope. 
Krásným příkladem je také ukázková přeshraniční spolupráce v Nové Nitře. Zde je 
příkladný především vstup rakouského ateliéru do plánování města na Slovensku. 
Rovněž působili jako poradci „Vor Ort“, tedy „poradci v místě dění“, například při 
projektu v Neupölle v Dolním Rakousku v rámci iniciativy „Bydlet a pracovat mimo 
centrum aglomerace“.  

 

 
 

Obrázek 24: Bydlení a práce v Neupölla 
Zadavatel stavby: Gemeinde Poella 

Studie: 2005 - 2006  
Realizace: 2012 Soutěž: 2007 

Zdroj: http://www.nonconform.at/index.php?idcat=15 
 

 

 
 

Obrázek 25: Nationalparkzentrum Orth / Donau 
Zadavatel stavby: Nationalpark Donau-Auen GmbH, Gemeinde Orth ad Donau, Burghauptmannschaft 

Vyhotovení: 2004 
Zdroj: http://www.nonconform.at/index.php?idcat=13 

 

J.1.6.2 Architekt  Reinberg  
 

O architektu Reinbergovi jako představiteli ekologického myšlení v Evropě 
není třeba psát. Jeho projekty splňují vysoké ekologické nároky. Sám architekt 
vyučuje na Danube University v Krems a na TU Graz. Mimo jiné pracoval s architekty 
jako je Anton Schweighofer (asistent) nebo Martin Treberspurg – architektem, který 
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se zabývá udržitelnou výstavbou pomocí solární architektury a technologií pasivních 
domů.  

 
Na obrázku níže je zobrazen projekt v St. Pölten - Dům penzistů a péče 

s denním centrem – architektonický koncept využívá polohu ve městě St. Pölten (an 
der Traisen), Niederösterreich. Koncept tohoto objektu se zařazuje do oblasti  
pasivních a nízkoenergetických domů.  

 

 
 

Obrázek 26: St. Poelten, Dům penzistů a péče s denním centrem, 121 pečovatelských lůžek 
Zdroj: World Wide Web 

 

J.1.6.3 „Open – minded city“ ASPERN  

Příkladnou aktivitou Centrope je vznik projektu Aspern. Jedná se o 
inspirující projekt vzniku nového města 21. století ležícího mezi městy Bratislava a 
Wien. Toto město má být založeno na moderních idejích –  eko architektura, high-
tech, život v přírodě. Je to město, které chce spojit protiklady – práce a život na 
jednom místě, dále myšlenky typu neoddělovat kariéru od rodiny, neoddělovat město 
a krajinu. Je to město vizí a zdravého životního stylu poučené ze životních stylů 
Vídně nebo Bratislavy.  

Atmosférou středoevropského města, které vzniká od roku 2008 na 
bývalém letišti Aspern, se zabýval tým dánských plánovačů Gehl Architects se 
sídlem v Kopenhagen. Tento tým vyhrál v soutěži 1. místo na lokalitu bývalého 
starého letiště Vienna v Aspern. Tým dává tvář budoucnosti ulic, parků a náměstí 
v lokalitě Aspern. Tito odborníci na Street Design a Public Space Strategies vytvářejí 
ve veřejném prostoru Aspern „druhý obývací pokoj“. Kromě bytů, kanceláří, 
obchodních center zde bude i vědecké a univerzitní zařízení.  

Do projektu „Nové Vídně ASPERN“ jsou zapojeny následující ateliéry: 
AllesWirdGutArchitektur – Wien, ATMOSFERA – Zagreb, BARAK architekti – Nitra, 
FROETSCHER LICHTENWAGNER – Wien, pool Architektur – Wien, 
SPORAARCHITECTS – Budapest, touzimsky herold mehlem – Linz. 
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Obrázek 27: Flugfeld Wien 3420 AG, aspern development, http://www.wien3420.at 
Zdroj: World Wide Web 

 
J.1.6.4 Steven Holl - projekt Loisium Weinwelt (Langenlois) 
 
Americký architekt Steven Holl osadil do vinice Loisium Weinwelt. Jedná se o 

velice ojedinělou architekturu. Výsledkem návrhu je architektura, kterou může autor 
prožít. Na první pohled je jasné, že v centru návrhu stojí forma, barva a materiál. 
Návrh je dobře urbanisticky osazen do pole s vínem, jedná se o výjimečnou soliterní 
stavbu, která zaujme na první pohled. Autor práce zmiňuje projekt Loisium Weinwelt 
kvůli obchodnímu úspěchu v oblasti turistiky. Autobusy na parkovišti před hotelem 
LOISIUM jsou jeho důkazem. 

 
Dovoluji si napsat také něco málo k technologiím použitým na stavbě. Plášt 

stavby je oplechován hliníkem, jednotlivé desky jsou složeny ze 4 mm silného 
„Marine“ hliníku. Ve vnitřním prostoru je ŽB povrch stěn připevněn tlustý korek o 
tloušťce 3 mm. Povrch podlahy je litý leštěný asfalt. Otáčivé a posuvné dveře jsou 
z jednoduchého bezpečnostního skla, popř. jasanového dřeva. Investiční náklady 
přesáhly 9,3 miliónů euro, z toho 1,87 miliónů z podpory kraje šlo z pokladny Dolního 
Rakouska a 1,37 miliónů od EU.  

 

 
 

Obrázek 28: LOISIUM HOTEL, Langenlois, Austria, 2001-2005  
Klient: Loisium Hotelbetriebs GmbH & Co. KG 

Architekt: Steven Holl Architects 
 zdroj: World Wide Web  
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J.1.6.5 theNEXTenterprice 
 
The NEXTenterprice je ateliér věnující se nekomformní architektuře o složitější 

geometrii. Ateliéru theNEXTenterprice je vybrána realizace na zámku Grafenegg - 
Věž oblaků. Zámek Grafenegg s 31 hektarovým parkem, ležící ve vinařském kraji 
Dolního Rakouska, je oblíbenou turistickou atrakcí, celý komplex vznikl během 
19. století v romantizujícím a historizujícím stylu. Z iniciativy šlechtické rodiny 
Metternich-Sandor a dolnorakouské společnosti Kulturní hospodářství je ambicí 
proměnit zámecký komplex na mezinárodně uznávané kulturní centrum. Architekti 
vytvořili na základě akustických pravidel a s ohledem na perspektivní prostor 
architekturu s jedinečnou geometrií.  

     

Obrázek 29: Věž mraků, Pavilón v zámeckém parku Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, 
Rakousko 

the nextENTERprise – architects (Marie – Therese Harnoncourt, Ernst J.Fuchs) 
 zdroj: World Wide Web  

Zdroj: http://www.grafenegg.at/schloss/Wolkenturm/Wolkenturm_Architektur 

J.1.6.6 Proyer & Proyer Architekten – OEG  
 

Autor práce se rozhodl uvést v PhD práci hornorakouské studio Proyer & 
Proyer Architekten – OEG. Architektonické studio projektuje od roku 1989 
v Rakousku, Německu a Střední Americe. Studio plánuje jako architekt a generální 
plánovač. Studio plánuje funkčně, ekonomicky, ekologicky, energeticky úsporně a na 
bázi akceptující udržitelný rozvoj. Sídlo studia je v unikátní stavbě Bueroloft 
Jaegerberg v ulici Schwarzmayrstraße 10, Steyr. Informace ke stavbě byste nalezli 
na internetu.  

Horní Rakousko (něm. Oberösterreich) je spolková země na severu 
Rakouska, její metropolí je Linec (něm. Linz). Steyr (česky Štýr) je rakouské 
statutární město ve spolkové zemi Horní Rakousy při hranici s Dolními Rakousy, leží 
na řekách Enži (Enns) a Steyru. Má 39 094 obyvatel (k 31. 12. 2005) a je tak třetím 
největším městem Horního Rakouska. 

Ateliér Proyer & Proyer Architekten – OEG je příkladným malým 
architektonickým studiem v Horním Rakousku. V ateliéru se pracovalo na návrhu 
zástavby na městský pozemek, realizace koncepce je otevřená. Architektonická 
kancelář zabývající se v Horním Rakousku širokým spektrem architektonických 
zakázek oslovuje precizností, technickým detailem i zkušenostmi. 
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Projekt zobrazený na stránce 50 – 51 spadá pod licenci projekční firmy Proyer 
& Proyer Architekten – OEG. Sám jsem se spolupodílel na projektu se smíšenou 
funkcí na městský pozemek v hornorakouském městě Steyr, Austria. Realizace je 
otevřena a projednávána kompetentními lidmi. Autor práce je s kanceláří 
v elektronickém kontaktu. Jistou estetickou paralelu nalezneme u práce Townhouse 
Wimbergergasse, Vienna, Austria od ateliéru Delugan Meissl Associated Architects.  

 

 
 

Obrázek 30: koncepce obnovy na městském pozemku – skica 
Lokalita: Steyr, Austria 

Zdroj: Jan Chladil, Dipl.-Ing. společně s kanceláří Proyer & Proyer Architekten – OEG 
http://www.proyer.com/ 

 
 

 
 

Obrázek 31: koncepce obnovy na městském pozemku – axonometrický model, smíšená funkce – 
parkování, obchody, kanceláře, bydlení 

Lokalita: Steyr, Austria 
Zdroj: Jan Chladil, Dipl.-Ing. společně s kanceláří Proyer & Proyer Architekten – OEG 

http://www.proyer.com/ 
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Obrázek 32: koncepce obnovy na městském pozemku, smíšená funkce – parkování, obchody, 
kanceláře, bydlení, Lokalita: Steyr, Austria 

Zdroj: Jan Chladil, Dipl.-Ing. společně s kanceláří Proyer & Proyer Architekten – OEG 
http://www.proyer.com/ 

 

 
 

Obrázek 33: Townhouse Wimbergergasse, Lokalita: Vienna, Austria 
Zdroj: Delugan Meissl Associated Architects 

http://www.deluganmeissl.at/ 

 
J.1.6.7 Některé významné architektonické ateliéry na jižní 

Moravě 
 
J.1.6.7.1 Ekologická architektura 

V oblasti Jihomoravského kraje je zvýšená poptávka o pasivní, 
nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy = stavby s minimálními provozními 
náklady. Tyto stavby upřednostňují použití přírodních ekologických materiálů a 
využití ekologických technologií. Částečně jejich popularitě nahrávají i některé vládní 
programy – např. Zelená úsporám. Zmiňme alespoň jeden ateliér věnující se ekologii 
a působící v Brně – ateliér ELAM.  

Mluvíme-li o ateliéru ELAM, mluvíme o jednoduché platformě relativně malého 
ateliéru zabývajícího se projekty menšího rozsahu. Jedná se především o pasivní 
domy nebo nízkoenergetické stavby. Jmenujme například Sluneční penzion Svitavy 
1993, nízkoenergetický dům u Blanska z roku 2003, pasivní dům u Boskovic z roku 
2003, pasivní dům v Rajhradu z roku 2003, pasivní dům v Brně z roku 2005 nebo 
ateliér v Ostrově u Macochy. Na stavbách se můžeme setkat s hlínou, slámou a 
dřevem.  
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J.1.6.7.2 Vítězný návrh rekonstrukce náměstí Svobody ve 
Znojmě 

 
Výstavbu nových domovních bloků a výrazné změny v dopravě navrhuje pro 

náměstí Svobody ve Znojmě pětice architektů, jejichž studie zvítězila v soutěži 
vypsané radnicí. V této studii nechává město rozpracovat návrh na přestavbu plochy 
poznamenané válkou, demolicemi a normalizační výstavbou. Radnice však 
momentálně nemá na projekt peníze. Urbanistická a architektonická soutěž přilákala 
celkem 24 ateliérů. Výsledky radnice zveřejnila na internetových stránkách 
v listopadu 2011.  

 
Vítězný návrh rekonstrukce náměstí Svobody ve Znojmě je od Ing. arch. Petra 

Hurníka, Jakuba Kopce, Jiřího Vítka, Jaroslava Sedláka a Ondřeje Bartůšky.  
 

 
 

Obrázek 34: Vítězný návrh rekonstrukce náměstí Svobody ve Znojmě 
Architekt: Ing.arch.Petr Hurník 

zdroj: World Wide Web 

 
J.1.7  Program CENTROPE 
 
CENTROPE je síť mnoha cest na sociální, ekonomické a kulturní úrovni. 

Volná mobilita jako výsledek rozšíření Schengenského prostoru vytváří prostor pro 
novou kooperaci. Tato kooperace probíhá mimo jiné i na úrovni evropské legislativy 
a evropských institucí. V centrální Evropě žije asi 6 500 000 miliónů obyvatel. Central 
European Region lze vnímat jako most mezi starým a novým kontinentem, prostor, 
kde vzniká vyšší kvalita života. Experti z oblasti administrativy, vývoje, obchodní 
agentury, centra pro konzultace a civilní práce se snaží díky Centrope zpřesňovat 
partnerství. V oblasti průmyslu můžeme obdivovat spolupráci idejí z Maďarska, 
technologie z České republiky, produkce ze Slovenska a marketingu z Rakouska. 
Sousední trhy vytváří prostor pro spolupráci automobilového průmyslu jako je VW, 
Peugeot, Citroen, Audi a General Motors. Central European Region je nejvíce 
dynamickou a nejvíce zajímavou částí centrální Evropy. V oblasti je více jak 25 
univerzit, z toho deset z oblasti aplikovaných věd, četné technologicky orientované 
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oblasti, stejně tak jako oblasti vývoje. Přítomnost velkých mezinárodních společností 
jako IBM, Siemens, Alcatel nebo Philips je jen částí rozsáhlé sítě velkého počtu 
mezinárodních organizací. Možnost rakouských žáků nalézt českou, slovenskou a 
nebo maďarskou třídu je ukázkový. EdTWIN (Education Twinning of Regions for 
European Citizenship) je pokračováním rozšiřování sítě vzdělání. Dále je přínosný 
region Centrope v oblasti kultury. Opera ve Vídni nebo Bratislavě, relaxace 
v Burgenlandu, západním Maďarsku, filmový festival v Brně nebo Györu, ochutnávka 
vína v Dolním Rakousku – to vše je dnes možné. Unikátní přírodní lokality v oblasti 
vodních ploch obsahují místa jako Neziderské jezero v Rakousku, maďarské 
teritorium, česko-rakouskou hranici, Dyji a Dunaj. Můžeme zde mluvit o vodním 
managementu. Napříč hranicemi se táhne snaha o udržitelný rozvoj v oblasti 
ekoarchitektury, Biosphere Growth Region, vznik biosubstancí jako bioplastů, 
biopaliv, produkce elektřiny ze srdce biomasy. Cílem je i vytvoření fungující sítě cest 
a železnic. Zajímavým údajem je již dnes známý fakt, že mezi Vídní a Bratislavou 
cestuje denně asi 40 000 lidí. 

 

 
 

Obrázek 35: Centrope, Project secretariat ARGE CENTROPE 2006 plus, c/o Europaforum Wien 
Center for Urban Dialogue and European Policy, Rahlgasse 3/2, A-1060 Wien 

Zdroj: World Wide Web  

J.1.8  Evidence pozemků a její vývoj  

Z pohledu techniky a obnovy se stále posunuje a vyvíjí i evidence pozemků 
v katastru. Nejvýznamější z pohledu veřejnosti jsou katastry, které se zabývají 
evidováním nemovitostí, pozemků, budov a věcných práv. Původně sloužily ryze 
fiskálním, tzn. berním a daňovým účelům. Katastr vstoupil do oblasti všeobecně 
hospodářské a technické. 

Historická posloupnost katastru je daná následovně:  

první úřední soupisy jako počátky berních evidencí, rustikální katastry (1. a 2. berní 
rula), tereziánské katastry (3. a 4. berní rula), josefský katastr, tereziánsko – josefský 
katastr, stabilní katastr, pozemkový katastr, jednotná evidence půdy, evidence 
nemovitostí a  konečně katastr nemovitostí. Z historie samozřejmě víme o četných 
propojeních s lokalitou Dolního Rakouska.  

Pod český stát za panování Přemysla II. Otakara spadá Čechy, Morava, 
Rakousy, Štýrsko, Korutany a Kraňsko. I období habsburské monarchie z dob 
1526 - 1740 znamenala říši, kam spadá velká část Apeninského poloostrova. 
Samozřejmě všechny české katastry jsou dílem profese zeměměřičů, ta je stará jako 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  54

civilizace sama. Za Boleslava II. v letech 967 - 998 je aktivita zeměměřictví známá již 
od poustevníka Ivana. Také Kosmas se ve své kronice zeměměřičstvím zabývá. 
Kolonizace neobsazené půdy z 13. a 14. století vedla k důležité etapě v práci 
zeměměřičů. Stížnosti se na katastr vztahovali již od pradávna, za Marie Terezie se 
tomu věnovala rektifikační komise, v závažnějších případech nebo po odvolání proti 
rozhodnutí nižší instance i sněm a dvůr. První člověk, který navrhl zaměření celého 
území státu, se jmenoval Petr Kašpar Světecký z Černic, jihočeský zeměměřič 
a archivář třeboňského panství. Světecký představoval zaměření celých obcí, nikoliv 
jednotlivých pozemků, jeho představa nebyla reálná, nebylo z ní ani jasné, jakým 
způsobem se rozměřovaly pozemky uvnitř obcí. Světecký také počítal s přesunem 
pozemků z jedné obce do druhé, s jejich zúrodněním, odvodněním a zavodněním. 
Výnos půdy se měl měřit stejně pro dominikál i pro rustikál. Pro výměnkáře měly být 
postaveny dle Světeckého i chalupy u každého gruntu. Země tvoří základ pro většinu 
aktivit člověka, pro veřejnou správu, územní plánování, rozvoj území i soukromé 
transakce, má význam vést systematicky záznam. Jak se ale podílet na vzniku 
nového systematického záznamu, na vzniku nového cíle v územním plánu? Územní 
plán vzniká na základě zákona 183/2006 Sb., má formu opatření obecné povahy a je 
vydán zastupitelstvem obce. Územní plánování je nástroj státní správy a slouží k 
racionálnímu rozvoji určitého území. V dnešním procesu územního plánování existují 
jistí aktéři územního plánování: pořizovatel, zpracovatel, stavební úřad, prováděcí 
orgán. Ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad územního plánování nebo úřad 
územního plánování je prováděcím orgánem. Pořizovatelem je zastupitelstvo s 
vládou, autorizovaný úředník, samospráva (obec), pomocné zastupitelské orgány a 
komise územního plánování. Zpracovatel, jakožto fyzická osoba s oprávněním 
autorizovaná u ČKA, vytváří plán. V dnešním světě, kdy pro některé lidi je svoboda 
prioritní hodnotou, se při vzniku územního plánu uvažuje, jak zapojit aktivně do 
vzniku územního plánu občany. Individuum (občan) má co největši vliv na svobodu, 
snaží se participovat. Snaha občana smýšlejícího liberálně je proti anarchistickému 
vnímání, které s myšlenkou svobody koketuje také, chránit právní stát. 
Problematikou svobodného rozvoje obou krajů – Dolního Rakouska a jižní Moravy - 
je samozřejmě otázka diplomatické domluvy na obou stranách. Původ a historie 
obou krajů zažil spolupráci i odcizení. Týmové myšlení se zdůrazněním individuality 
při vzniku územního plánu vede s vysokou pravděpodobností k větší svobodě. 
Problematika autokratického nebo oligarchického vzniku územního plánu vede v 
dnešní společnosti i z důvodu uchování liberálního postoje k většímu zapojování 
obyvatelstva. Takže vezmeme-li případ z praxe: občan, jehož pozemek územní 
plánovač promění v ornou půdu bez jeho vědomí, má následně další možnosti. Nový 
správní řád z 1. 1. 2007 upustil od závaznosti územně plánovací dokumentace. Od 
tohoto data jsou zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, vymezení 
zastavěného území, územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební 
uzávěře vydána jako opatření obecné povahy podle správního řádu. Občana v 
takovém případě bude zajímat paragraf 174 odst. 2 správního řádu a paragraf 101a 
soudního řádu správního, kdy může podat správní žalobu podle paragrafu 65 
odstavce 1 a 2 soudního řádu správního, neboť v případě územní dokumentace se 
jedná o rozhodnutí přezkoumatelné. Dotčený na svých právech může zrušit celý 
územní plán nebo i jeho část. Žaloba se podává u Nejvyššího správního soudu. 
Každopádně těmto krokům lze i předejít účastí na aktivních veřejných jednáních, 
sledováním úřední desky na internetu nebo na úřadě, v případě skupiny pozemků 
snahou spolupracovat se státní správou, vznikem občanského sdružení nebo 
veřejným shromážděním.  
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Obrázek 36: Zeměměřič 
Zdroj: World Wide Web 

 

Složitost vztahů v současném světě, ve kterém žijeme, neumožňuje bez 
vzájemné shody prosazování prává veřejného i soukromého. Ve stavebním zákoně 
č. 183/2006 Sb. je subjektem územního plánování občan, byť se stylizuje do různých 
sociálních, ekonomických a právních rolí. Činnost odborníků prostupuje v různých 
fázích celý proces územního plánování – je složen z urbanistů, architektů, ekologů, 
ekonomů, právníků a sociologů. Do základní působnosti obce spadá dle zákona    
pořizování územního plánu, dále plánu regulačního, územně plánovacích podkladů. 
Dále zde spadá a) schvalování, b) vedení řízení, c) ukládání a d) provádění změn 
územně plánovací dokumentace. Pro vznik územního plánu mají vliv na vznik plánu 
vedle vlastníků dvě skupiny odborně způsobilých osob: pořizovatelé a zpracovatelé, 
resp. projektanti – přesněji řečeno architekti a urbanisté. Síla nástrojů územního 
plánování spočívá v územně plánovacích podkladech, politice územního rozvoje, 
v územně plánovací dokumetaci (územní plán kraje, územní plán obce, regulační 
plán). Vlastní insignie jurisdikce nad českým územím zůstavají neměné.  

 
Zdroj: Volně dle: Nový stavební zákon s komentářem (Judr.PhDr.Jiří Plos, Grada Publishing, 
a.s.) 
Volně dle : Údaje o katastru volně dle České katastry od 11. do 21.století,  Jan Bumba,   
Grada, ISBN 978-80-247-2318-1 

 
J.1.9  Sítě a multimédia 
 
Sítě mají pro obnovu zásadní význam. O moci multimédií v dnešním světě 

nikdo nepochybuje. Je pryč doba, kdy multimédia byla součástí pouze megapolí a 
velkoměst a venkov zůstával stranou. Dnes právě díky novým médiím komunikuje i 
zapadlá vesnička v Alpách. Vybudování jednoduché sítě a platformy pro obnovu 
může pomoci sousedům i tuzemcům v orientaci. Rozvinutím sociálních virtuálních 
vazeb vzniká totiž mnohdy nový virtuální prostor, který může být předehrou k jejich 
realizaci.  Díky rozvoji internetu, globální sítě, je tok informací velmi snadný. Další 
vlastností internetu je bezvládí, anarchie je ostatně také vlastností současných 
sociálních sítí. Zavedení hierarchie můžeme vidět v plánech počítačových 
společností do roku 2030. Potenciál sítí v programu obnovy je nepopiratelný. 
Můžeme vycházet z jejich mediálního předobrazu, kdy rozvoj internetu a v nové řadě 
Web 2.0 slaví obrovský úspěch. Je to například sociální síť http://www.facebook.com, 
která nabízí unikátní možnosti vytváření vazeb, nových vztahů, síť komunikace a 
nových interakcí. Typickou složkou tohoto webu je jeho sociální fenomén – tvorba a 
distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv.  
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Dochází zde k velmi otevřené komunikaci, decentralizaci autorit, sdílení, 
znovu využití a pojetí „trhu jako konverzace“. Uvědomit si ale musíme ekonomickou 
stránku projektu, jedná se především o velice dobře zaplacený projekt počítačového 
průmyslu. 

 
Návrh webového projektu inspirovaný sociální sítí Web 2.0, který má být 

impulzem ke komunikaci, se dá využít dobře také na školách, mezi kulturami, mezi 
městy etc. Množství variant je velké. Pouze vznikem vzájemně komunikujících 
systémů, vznikem nových hierarchií a rozvojem dílčích vazeb vzniká při dobré víře 
nová struktura. Důležité je především, aby obnova malých a středních měst zůstala 
otevřená novým podmětům, přičemž ale stabilizovala pozitiva obnovy současné 
a připravila vizemi a idejemi obnovu budoucí.  

 
Tato platforma by měla být vyplněním slabého místa v Obnově malých a 

středních měst na jižní Moravě a tím je právě sociální participace a účast obyvatel při 
ní. V dnešní struktuře obnovy probíhá informační tok především mezi Evropskou unií, 
místními samosprávami a v lepším případě mezi obcemi navzájem (např. MAS 
Boskovicko). Tento tok by se díky nové internetové platformě mohl podstatně rozšířit. 
Vznik takovéto virtuální fungující sítě je cestou usnadnění komunikace mezi lidmi 
s podobnými tématy, zapojuje všechny bez rozdílu generací a pomáhá vytvářet 
novou platformu obnovy – virtuální obnovu. Podstatné je otevřít plánování veřejnosti 
prostřednictvím nových médií, tudíž nahradit nedostatek nekoordinovanosti a 
roztříštěnosti na úrovni Jihomoravského kraje. 

 
Od ní k realitě je jenom krůček, vynikající ukázkou obnovy na sociální úrovni je 

například program Netzwerke v Niederösterreichische Dorf & Stadterneuerung, a 
sice témata jako Alt werden im Ort (Staří lidé v lokalitě), Generationuebergreifende 
Projekte (Nadgenerační projekty) und Aktionen (Akce), Jugend bleibt im Ort (Mladí 
lidé v lokalitě), Bildung (Vzdělání) nebo témata jako Energie / Bauen & Wohnen / 
Öffentliche Infrastruktur (Energie, Stavění & Bydlení, veřejná infrastruktura), 
Mobilität, Radland NÖ (Mobilita, Kolem po Dolním Rakousku), Landwirtschaft, 
Bodenschutz (Zemědělství, Ochrana půdního fondu), Konsum / Ernährung / Freizeit 
(Konzum, Výživa, Volný čas), Örtliche Raumordnung – Siedlung der kurzen Wege, 
autofreie Siedlungen (Místní prostorové uspořádání – krátké cesty v osídlení, 
osídlení bez aut). 

 
Právě silná mediální podpora Dorf & Stadterneuerung stojí mimo jiné za jejím 

výrazným úspěchem. Od inteligentně mířené popularizace obnovy v médiích se dá 
očekávat vzestup její hodnoty u lidí i politiků. Zde je otázkou, zda by její popularizace 
neměla být spojená přímo s nějakou stranou. Dá se říci, že všechny strany, které 
mají blízko k základnímu programu a idejím obnovy, se mohou s obnovou 
ztotožňovat. Sítě můžeme najít kdekoliv. Člověk nachází nějaké sítě všude a existují 
ve všech tematických okruzích: 

 vzdělávací sítě, 

 sítě neuronů (pozemek), 

 politické sítě, 

 sítě zajišťující obstarání a chod společnosti, 
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 sítě absolventů, 

 síť LEADER, 

 síť přátel piva, 

 síť měst v hradbách, 

 síť mladých, 

 internet, Web 2.0. 

Některé ukázky velkých evropských sítí jsou: 

 „Innocité“ (Inovace pro Vaše město) – v ČR není v současnosti žádná 
agentura v oblasti Obnovy partnerem „Innocité“, v Dolním Rakousku a 
na Slovensku je partnerem „Innocité“ 

 WallForTowN 

 citinet.or.at 

 European Regional Development Fund 

 Central Europe – Cooperating for success 

Každý „úspěšný“ člověk „musí“ být dnes současně úspěšným člověkem v síti. 
Ale co síť přesně znamená a k čemu ji vlastně potřebujeme, nejsme tak jako tak 
automaticky vždy a všude zasíťováni, je vynaložená energie do budování sítí vůbec 
v rozumné relaci k jejímu užití? Jak se vůbec síť definuje? Teorie sítí říká: síť je 
systém, který sestává z množství elementů (uzlů), které jsou skrze spojení (hrany) 
vzájemně propojeny. Některé body jsou někdy spojeny do uzavřeného tahu (tedy 
kruhu). Když mluvíme o sítích, míníme zpravidla sociální sítě. Jejich uzly jsou lidé 
a organizace. Hranami jsou vzájemné vztahy, stejně tak druh a způsob, jak lidé 
navzájem spolu zachází nebo vyměňují informace (komunikují). 
 

Hovorově se říká každému člověku Netzwerker / Síťař (ten / ta, kdo buduje 
síť), který jeho vztažnou soustavu (sociální síť) aktivně staví a rozšiřuje. Nově se 
tento pojem používá pro sociální sítě jako pro Web 2.0 – platformy Facebook, Xing 
etc. 

 
Volně dle: Stadt und Land, Winter 2008 

Interakce a komunikace v sítích může být velmi mnohoznačná. Jak 
mnohoznačná, to popisují různé modely a systémové teorie, např. radikální 
konstruktivismus, systémová rodinná terapie, kybernetika druhého řádu, autopoiese 
koncept a jiné. 

 
Některým z nás tyto pojmy říkají málo nebo takřka nic, nevadí, zde je 

vysvětlení. V podstatě se jedná o to, že lidé si vytvářejí sami svou realitu (Jak reálná 
je vlastně Vaše realita?) a každá změna člověka způsobuje změnu v sociální síti, tzn. 
sociální síť je dynamická a proměná. Platí, že změním-li se sám, tak se mění 
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nějakým způsobem i ostatní a naopak, takto síť funguje. To už ale pohlížíme do 
kybernetického prostoru virtuální reality, který svým způsobem má i nemá s reálným 
světem něco společného. 

 
 

Obrázek 37: Netzwerker, Zdroj: World Wide Web 
 

 
 

Obrázek 38: Netzwerker, Zdroj: World Wide Web 
 

 
 

Obrázek 39: Netzwerker, Zdroj: World Wide Web 
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Obrázek 40: Netzwerker, Zdroj: World Wide Web 
 

 

 
  

Obrázek 41: Netzwerker, Zdroj: World Wide Web 
 

J.1.10 Od sítě ke kooperaci 
 

Cílové body jako „důvěra“ a „respekt“ jsou v síti obzvláště důležité. Jsou 
podkladem pro to, že z jedné sítě vzniká něco jako kooperace, tedy úzká forma 
spolupráce. Neurobiolog Joachim Bauer zjistil, že člověk je od přírody vybudován ke 
kooperacím a dělá ho to štastným. Při kooperacích a vznikajících vztazích je 
v mozku produkován hormon štěstí. A co to vytváří? Spass, neboli radost a veselí. A 
to chceme patrně všichni namísto agrese a egoismu. Např. nehraje-li jeden z nás fér, 
promyslí si i okolí, zda bude kooperovat. V tomto spočívá obrovský potenciál ve 
využití sítí. Vytvoříme-li mnoho pozitivních vazeb a staráme-li se o ně, bude potom 
snadné vytvářet malé kooperace a ty nás dělají dvakrát tak štastnými. Minimálně nás 
odvracejí od deprese. Vyvíjí-li se z vlastních elementů síť zajímavé spolupráce – 
Kompetenznetzwerk (kompetentní síť) – poté to přináší každému elementu výhodu. 
Podmínkou je ovšem, že se otáčí tímto směrem všichni a dávají do úspěšné 
kooperace mnoho energie.  
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Na obrázku níže je mapa lokality Dolní Rakousko a jižní Morava.  

 

  
 

Obrázek 42: Mapa jižní Morava, Dolní Rakousko, participace 
Zdroj: World Wide Web 

 
Sítě na úrovni města a spolkové země 

 
V Dolním Rakousku byl vzat potenciál vzniku sítí velmi vážně.  Na zemské 

a regionální úrovni existuje mnoho iniciativ v síti, které zúčastněným partnerům a tím 
také lidem, pro které partneři pracují, přinášejí mnoho užitku. 

 
Jsou to:  

 Stadtkernbelebung (oživení městského centra), 

 Ortskernbelebung (oživení místních veřejných prostor), 

 Regionalmanagement (regionální management), 

 Regionalen Entwicklungsverbände (spolky pro rozvoj regionu), 

 Kulturvernetzung (zesíťování kultur), 

 Cluster der Ecoplus (cluster ecoplus), 

stejně tak jako četné sítě v oblasti vzdělání. V České republice se na jižní 
Moravě začíná na sítích také pracovat. 

 
Ach ano, pavoučí sítě. Může se roztáhnout o trojnásobek a je, posadí-li člověk 

do relace materiál ocel, asi čtyřikrát pevnější. A jak jsou pevné a flexibilní vaše sítě? 
 

Volně dle: Stadt und Land, Winter 2008  
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J.1.11 Decentralizace systému  
 

V důsledku globalizačních procesů dochází k jistému rozvolnění a oslabení 
národních komunit a identit. Vliv na to mají vnější politické a ekonomické tlaky. 
Zajímavou myšlenkou je v tomto směru možnost demokratizace na nadnárodní 
úrovni. V souvislosti s tímto termínem je spojeno „globální demokratické občanství” a 
snaha demokratizovat existující mezinárodní institucionální uspořádání. Demokracie 
jakožto vláda svobody je dle Platóna „tržištěm zřízení”. Snahou udržitelné obnovy je 
existence spravedlivého státu. Ona láska k poznání je základním předpokladem 
spravedlivého vládce. Platón v této lásce vidí lásku k poznávání idejí, ne věcí. 
Aristoteles tvrdí, že obec se člení na zámožné a chudobné. Zajímavá se nám může 
v obci jevit například střední třída – to je třída, které chybí neřesti nejchudších 
i nejbohatších. V obci jako takové se nám může jevit zajímavý také pojem „obchodní 
společnost” – teorie hodnoty. Dnes je notorickým příkladem politické neschopnosti 
teritoriálních jednotek nezpůsobilost bránit pohyb globálně mobilního kapitálu. 
Demokratické procesy nemá smysl uzavřít do „národního kontejneru”, ale jde spíše o 
to znovu demokracii promyslet. Existuje řada komplexních pravidel a překrývajících 
se politických kompetencí bez zastřešující se politické autority charakterizované 
právem a schopností politická rozhodnutí vynucovat (volně dle Jamese Rosenaua). 
Existuje i pojem „globální vláda” – global governance – „sumou myriád – doslova 
miliónů – kontrolních mechanismů poháněných různými historiemi, cíli, strukturami a 
procesy”. S globální vládou je spojena reagovat na nové situace inovativním 
způsobem – je to prostor charakterizovaný vysokou flexibilitou a nepředvídatelností. 
Vytvoření „globální společnosti” je jistou vizí budoucnosti. Důležitá je transparentnost 
rozhodovacích procesů. Pochopitelně existuje i debata o hodnotách, kdy jistá 
mnohost a neslučitelnost partikulárních kultur a životních postojů vede 
k hodnotovému relativismu.  

 
Od decentralizace nižší vládní úrovně se očekává vyšší hospodárnost a vyšší 

úroveň veřejné a občanské kontroly nad kvalitou a kvantitou. Decentralizace je 
společenský stav, kdy je z vyšších společenských složek systému na nižší složky 
téhož systému delegováno více pravomocí a s tím souvisejících odpovědností. 
V oblasti veřejné správy je výrazem decentralizace existence územní samosprávy.   

 

 
 

Obrázek 43: Modely organizace v síti, Centralized, Decentralized, Distributed Network  
Zdroj: World Wide Web 
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J.1.12 E - participace, e – Government, sociální marketing 

Současné urbánní plánování pracuje s mnoha technikami, jež slouží 
k participaci obyvatel na procesu plánování. Současná technika používaná 
v plánovacím procesu vede od telefonních průzkumů až k „otevřeným domům“ – 
„open house“. Příchod sociálních médií, kam spadají média jako blog, fórum, wiki, 
sociální síťování a kolaborativní software, je vskutku novotou a  událostí pro 
plánovače v oblasti urbanismu. Tyto lidi zajímá především pojem e-participace, tzn. 
spolupráce obyvatel – politik na síti. Tyto nástroje umožňují a pomáhají vytvořit 
takový druh komunity, jaký chceme, a myslet ve skupinách, které mají ještě k tomu 
svou vlastní dynamiku, která je proměnlivá. Nástroje sociálních médií pomáhají 
plánovacím skupinám a lokálním správám zůstat v kontaktu s obyvateli, aby se stalo 
plánování více efektivní a reprezentativní.  

 
E-participace je termín veřejné správy 21. století a jedná se o informační 

technologie podporující metodu vládnutí veřejné zprávy. Cílem e-participace je spojit 
informační a komunikační technologie k rozšíření a prohloubení politické 
participace tím, že umozňuje spojení občanů s jejich politickými představiteli. 
Objevuje se vynikající příležitost využít prostředků strukturálních fondů právě pro 
modernizaci úřadů samospráv. Nejedná se pouze o zavádění metod e-governmentu. 
Kromě nutného sladění celostátních veřejných registrů a rozvoje služeb typu Czech 
Point doufáme, že bude dán prostor obcím pro rozvoj tzv. e-participace, tj. využití ICT 
k posílení veřejných služeb a hlubšímu zapojení občanů do veřejných rozhodovacích 
procesů. Sem patří také systémová integrace informačních systémů v obcích, 
moderním trendem je zavádění městských a obecních call center nebo rozdělení 
úřadů na tzv. servisní zóny (Front Office – Back Office). Jde zde o všeobecný rozvoj 
technologií směrem ke kolaborativním prostředkům a počítači zprostředkovaná 
interakce na poli sociálních a pracovních vztahů, dále pak rozvoj e-demokracie od 
elektronického hlasování až k lobování a politickým kampaním, a také rozvoj e-
governmentu (správa daní, výpočty daní...).  

       

 
 

Obrázek 44: Sítě a sociální marketing, e – Government 
Zdroj: World Wide Web 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  63

 
J.1.13  Vize v územním plánování  
 

 Snaha převést nejsmělejší urbanistické vize v realitu je snahou oprávněnou. 
Místy nastávají komunikační problémy „strategická vize – územní plán – realita”. Při 
přeměně vize v realitu se jedná o proces, kdy dochází k řadě zpětných vazeb. 
Simulační model (klíčový aktér, sledované podmínky, aktivity při odchylce, 
spotřebované zdroje etc.) má vliv na rozumění dynamice města.  
 
 Cíl u každého města je definován po vzoru managementu, formulace 
územního plánu, zpřesnění a realizace (vztah profesionál, instituce, legislativa, 
dokumetace). Vize je v podstatě sen. Syntéza je proces spojování dvou nebo více 
částí do jednoho celku. Rozbory jsou věcí racionálního rozumu. Syntéza většinou 
obsahuje přání, jak by se měly věci vyvíjet – cíle, související s našimi hodnotami, 
které často neumíme vyjádřit.  

 
Vize musí splňovat určitá kritéria:  

- především transcendentální (přesahuje jednotlivce), 

- osobní i totální (pro každého i pro všechny), 

- na dnešek i na zítřek , 

- smělá, povznášející i věrohodná, 

- metaforická i hmatatelná, 

- působící se změnami dovnitř i ven. 

Funkcemi vize jsou:  

- orientace zacilující se na snažení, 

- mobilizace síly, 

- integrace lidí, 

- koordinace postupů . 

 Zajímavým jevem je, že v malých obcích a menších městech se lidé snáze 
domluví na tom, co vlastně chtějí. Pojem obec se skládá z mnoha dílčích skupin 
a vize jejich společné budoucnosti musí být výsledkem mnoha úvah, vyjednávání, 
sporů a formulování společných jmenovatelů pro dílčí zájmy. Vize zpravidla utvářejí 
politické strany a zastupitelstva.  Zajímavá je psychologická dimenze urbanismu, 
jako každá dimenze urbanismu vede k uvažování v rovině individuální (cíl tvůrce) a v 
rovině společenské. V implicitní vizi je obsažen společenský kontext, o kterém bude 
řeč níže. Urbanista je vnímán jako dirigent zadavatele spolupracovníky a realizátory 
ke kolektivnímu dílu. I urbanista jako tvůrce se společně se svými projekty pohybuje 
v tržním prostředí. Tržní mechanismy v urbanismu i při tvorbě vizí opravdu fungují. 
Lze zde svobodně sledovat svůj zájem, všechny směny jsou dobrovolné, tam kde 
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existují vlastnické tituly, je právo i disponovat s vlastním majetkem. Konečná vize je 
výsledek střetu zájmů jednotlivých obyvatel. S prognózou úzce souvisí studium 
statistiky (SWOT, TIMUR etc.), z těchto údajů se dá mnohé vypátrat a prognózovat.  
 

 
 

Obrázek 45: Skica uživatele, Václavské náměstí, Praha, Česká republika  
Zdroj: World Wide Web 

 
Volně dle: Metody komunikace urbanistické vize, Lubomír Kostroň a kolektiv, 

ISBN 80-86633-44-6 
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J.2  CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ VÝSLEDKY 
J.2.1  Autorův přínos k Obnově malých a středních měst 
 
Tato práce vychází z obecných trendů v městském managementu a snaží se 

práci městského managera usnadnit. Autor si neklade v práci cíl jeden. Práce je 
„kuchyňskou sadou“ jednotlivých nástrojů, které mohou usnadnit práci v městském 
managementu. Jedním příkladem spolupráce s městským managementem je 
následně ukázka z praxe během PhD studia v architektonické kanceláři  Proyer & 
Proyer Architekten OG.  

 
V architektonické kanceláři Proyer & Proyer Architekten OG je během studia 

zpracována urbanistická koncepce zástavby. Jedná se zde o křížení „Eybl – Kreuzun 
– Dukartstrasse – Tomitzstrasse – Eisenstrasse“, v současnosti tato oblast není 
optimálně zpracována po stránce urbanistické, architektonické a dopravní. Tento 
plán vychází z přestavby, modifikace a snahy o zlepšení areálu. Skrze navrhnutou 
urbanistickou koncepci má dojít o přestavbu a zatraktivění starého města. 
Urbanistické řešení je prezentováno na Obrázku 26, 27, 28 a 29.    

 
Autor v práci vede úvahu, jak může architektův počin zpopularizovat, jak 

zainteresovat do urbanistických projektů občany. Inspiruje se v komunikaci médiem 
jako je  internet a mobil, využívá těchto médií k participaci obyvatel na dění ve městě. 
Na ukázku autor vymýšlí model internetových stránek podporující komunikaci mezi 
tazatelem (např.architekt, politik) a tázaným (obyvatel města) -  Ideový návrh 
webových stránek CZATURB. Role tazatel a tázaný se může také obrátit. Aplikace 
CZATURB je ukázkou malé internetové sítě, která může konstruktivně analyzovat 
síťe lidí a jejich názory. Lidské sítě jsou obecně složitější pojem, některé ukázky 
grafických analýz skupin v síti naleznete na Obrázku 33, 34, 35, 36 a 37.  

 
V projektu jde rovněž o mezikulturní výměnu. Jak vyřešit elegantně jazykovou 

rozdílnost v komunikaci? Nejvhodnějším řešením je automatizovaný 
přeprogramovaný překladač. Koncepce CZATURB vychází volně z webového portálu 
http://www.dorf-stadterneuerung.at, tzn.webového portálu, který se věnuje obnově 
Dolního Rakouska. Aplikace CZATURB jej doplňuje o českorakouskou větev. Ukázky 
CZATURB naleznete na Obrázku 56, 57, 58 a 59. 

 
Systém pracující s mobilními sítěmi je založen na anketním dotazování. 

Analýzou skrze ankety je možné získat zajímavé údaje použitelné pro architekta a 
městský management a nebo také pro občana. Autor navrhuje v případě realizace 
přímo spolupráci s programátory, kteří programují mobilní sítě. Anketní systém 
financovaný např. z evropských rozvojových fondů je systém aplikovatelný pro 
mobilní sítě nebo pro internet. Ukázky mobilních aplikací naleznete na Obrázku 43, 
44, 45, 46, 47 a 66.  

 
Autor zmiňuje v práci nové formy propagace a prezentace v urbanismu 

pomocí kravat s potiskem (Obrázek 48). 
 
Mezi další ideje spadá vstup obcí na burzu, vyčíslení hodnoty obce v akciích, 

ekologické peníze, pomoc na tvorbě on-line identity, vstup VR do on-line identity 
v obci a virtuální realita pro urbanisty (Obrázek 70). 

Potenciál a cíl práce vidí autor v návrzích pomáhajících městskému 
managementu. Zde, opakuji, spadá návrh urbanistického projektu ve městě Steyr na 
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břehu řeky Enns (architektonický počin na městském pozemku pro městský 
management) a návrh možného prototypu využívající web nebo mobilní telefony 
podporující participaci mezi městem, obyvatelem a architektem. K realizaci webové 
platformy podporující vzájemnou komunikaci mezi městským managementem, 
architektem a občany je možno využít soukromých investorů nebo státních peněz. 
Realizace takovéto webové platformy si za optimálních podmínek žádá také zapojení 
specialistů na budoucnost webových aplikací.  

 
J.2.2  Co by se mělo v obnově měst změnit? 
 
Položíme-li si otázku, zda můžeme systémy obnovy jižní Moravy a Dolního 

Rakouska srovnat, dospějeme k závěru, že systémy srovnatelné příliš nejsou, neboť 
v Dolním Rakousku je obnova centrálně koordinována jednou zaštiťující organizací, 
kdežto na jižní Moravě najdeme koordinujících center více. Zajímavým řešením, 
které by vycházelo z inspirace ve spolkové zemi  Dolní Rakousko, by bylo vybudovat 
„Centrum pro urbanismus“ v Jihomoravském kraji – po vzoru St. Poelten. Tzn. 
zvažovat centrální systémy, to má pochopitelně své výhody i nevýhody. Výhodou je 
koncentrace podobného systému na jednom místě, nevýhodou je skutečnost větších 
distancí pro nemístní. 

 
Snaha spojit tyto dva systémy do jedné je otázkou přirozenosti a nejlépe 

v dnešní době funguje na tržních základech. Schéma městského managementu 
malých a středních měst v Dolním Rakousku je možnou perspektivou pro vývoj 
u nás, ale ne jeho podmínkou. Vývoj neorganizovaný jednou organizací má 
bezesporu své klady, kterými je například nezávislost a schopnost se identifikovat 
individuálně. Dle mého názoru je obnova nejdále v Boskovicích se svým programem 
MAS Boskovicko, který administrativně pomáhá okolním obcím v čerpání 
jednotlivých grantů. Toto je právě mimo jiné smyslem programu Dorf & 
Stadterneuerung – administrativně může pomáhat zaregistrovaným městům a obcím, 
pro úřady Evropské unie je pak tato forma dobře čitelnou. Funkce Dorf & 
Stadterneuerung je také kontrolní, tzn. schvalovacími orgány neprojdou akce a 
aktivity v rozporu se základními idejemi programu. Další funkcí rakouského programu 
je funkce informativní, zde lze konstatovat, že organizace předává velmi snadno 
informace a obnovu u veřejnosti popularizuje. Vše svědčí do jisté míry o kompaktním 
celku systému obnovy, který sice má zajisté své kritiky právě díky investicím do 
centrální řídící skupiny obnovy pod hlavičkou Dorf & Stadterneuerung, ale spíše zemi 
pomáhá. Vezměme si například regionální kanceláře pro obnovu jednotlivých čtvrtí 
v Dolním Rakousku. Čtvrtí rozumějme Waldviertel, Weinviertel, Mostviertel, 
Industrieviertel. 

 
Můžeme zde nalézt následující pobočky:  

 Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung – 
Hollabrunn / Spolek pro rozvoj země, regionu a obce, Hollabrunn, 

 Büro für Dorf- und Stadterneuerung Industrieviertel, Katzelsdorf an der 
Leitha / Kancelář pro obnovu vesnice a města průmyslové čtvrti, 
Katzelsdorf an der Leitha, 

 Büro für Dorf- und Stadterneuerung Mostviertel, Wilhelmsburg / 
Kancelář pro obnovu vesnice a města Mostviertel, Wilhelmsburg,  
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 Büro für Dorf- und Stadterneuerung Waldviertel, Ottenschlag / Kancelář 
pro obnovu vesnice a města Waldviertel, Ottenschlag,  

 Büro für Dorf- und Stadterneuerung Weinviertel, Hollabrunn / Kancelář 
pro obnovu vesnice a města Weinviertel, Hollabrunn. 

Právě díky regionálním kancelářím v Dolním Rakousku je obnova již pevnou 
součástí země. To nemluvíme o megacelku St. Poelten, kde sídlí vláda Dolního 
Rakouska. Ostatní města nezůstávají pozadu a mají ve městech tzv. regionální 
kanceláře pro obnovu. Zeptáte-li se v turistickém infocentru jakéhokoliv města NOE 
na Dorf & Stadterneuerung, nejspíše se dozvíte, že máte navštívit magistrát města. 
Přesto máte v infocentru mnoho publikací a magazínů právě z dílny Dorf & 
Stadterneuerung nebo Centrope. Zde je možné se o obnově vše dozvědět, nechat se 
inspirovat a o mnohé požádat. Na jižní Moravě ovšem žádné kanceláře nejsou, tudíž 
probíhá obnova jenom díky vybraným agenturám, které se prezentují převážně na 
internetu nebo na veletrzích. Se zadostiučiněním můžeme tvrdit, že právě tyto 
agentury pro obnovu (RRAJM) jsou prvními kroky ve vývoji k důmyslnějšímu a 
kompaktnějšímu systému. Většina organizací dnes sídlí v Brně, ale není důvod proč 
po výběrovém řízení nesituovat obnovu do jiného města – např. Mikulova, Znojma, 
Boskovic.  

 
V Rakousku po léta vyvíjený model má velkou popularitu právě díky médiím 

a podpoře ze strany vlády. Multimediální prezentaci dolnorakouské obnovy je možné 
shlédnout na webových stránkách http://www.dorf-stadterneuerung.at. 

 
K tomu musíme započítat velké množství vydávaných periodik, magazínů 

a výročních zpráv k obnově, dále jednání, kongresů etc. Program Dorf 
& Stadterneuerung podporuje silně také turistický rozvoj, velká města jako Vídeň 
s Palaice Niederösterreich nebo centrum obnovy St. Poelten mají na turistickou 
branži silnou vazbu a s organizacemi v oblasti turistiky úzce spolupracují. Zvažme 
také jejich formu prezentace spojenou s trendy 21. století, kdy hodně organizací 
odkrývá krásy všem lidským smyslům právě díky rafinovanosti médií. Zmiňme také 
sílu sociálního kapitálu prezentovanou internetovou diskuzí v sociálních médiích.  
 

Dejme si otázku, zda není schopnost organizovat se na internetu a 
v telekomunikačních sítích do sociálních skupin i budoucnost městského 
managementu?  

 
J.3 Použité vědecké metody zkoumání 

 
Autor se věnuje hodně analýze stávajících postupů, které se v obnově malých 

a středních měst opakují. Z analýzy vyvozuje v důsledku nové metody a další kroky, 
které mají situaci obnovy zlepšovat. Snaží se také naznačit vývoj pomocí 
experimentu.  
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J.4 Výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků 

J.4.1  Referenda 

Přímá demokracie vede k vykonávání moci přímo, je součástí 
reprezentativního systému. Ústavní je dle teorie: lidové veto, imperativní mandát (tzv. 
odvolání poslance voliči), lidová iniciativa, referendum. V pojmu referendum se jedná 
o konzultaci voličů k otázce a návrhu textu, nebo též o přímé rozhodnutí o věci. Od 
roku 1972 hlasovalo více jak 150 miliónů Evropanů. Typy přímé demokracie jsou 
zužovány na lidové hlasování jako: lidová iniciativa, fakultní referendum, mandatorní 
referendum, plebiscit.  

 
Fakultativní referendum je na žádost určitého počtu občanů, kdežto obligatorní 

musí k určité otázce proběhnout. Referenda můžeme rozdělit na závazná 
a konzultativní. Možné je také referendum ratifikační (dodatečně schvaluje určitý 
krok). Referenda se dá využít i v diktatuře, je ovšem pouhou podporou režimu. Český 
řád umožňuje pořádat tzv. místní referendum (upraveno v zákoně č. 22 / 2004 Sb.). 
Čeho lze v referendu dosáhnout? Referendum může být konzultativní a sloužit jako 
vodítko při vlastním rozhodování. Může být také závazné, kdy se politik musí řídit dle 
legislativy rozhodnutím referenda. Listina základních práv a svobod č. 2 / 1993 Sb., 
hlava druhá, čl. 21 – „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo 
nebo svobodnou volbu svých zástupců.” Často uváděné výhody referenda jsou 
především:  

 
V obci se zabýváme také zastupitelskou demokracií – tj. systémem 

společenské reprezentace. Spolupráce pomocí referenda je synonymem pro 
svobodnou společnost. Autor navrhuje zastupitelstvu využití mobilních operátorů a 
technologie mobilních telefonů.  

 

 
Obrázek 46: Apple, iPod classic, iPod touch, iPod shuffle, iPod nano, MP3 přehrávače 

Zdroj: World Wide Web 

J.4.2  Anketní průzkum a dotazník  

Pojem anketa (z franc. enquete / ankét, průzkum, šetření) je nesystematický 
průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují 
statistická kritéria.  
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Ankety se dá využít pro zapojení občanů do městské problematiky. Současně 

může být anketa při dostatku finančních prostředků i možností přivýdělku.  
 

Význam ankety může být zejména v zajímavosti odpovědí, které se proto 
obvykle uveřejňují v plném znění a umožňují kvalitativní výzkum. Výsledky ovšem 
nelze pokládat za reprezentativní a jakékoliv kvantitativní zpracování včetně 
vyjadřování v procentech je problematické. Anketa vyjadřuje pouze názory 
dotazovaných, které nelze zobecnit, neboť výběr respondentů není reprezentativní. 
Naproti tomu odborně prováděné průzkumy mínění veřejnosti nebo nějaké skupiny, 
které lze kvantitativně a statisticky zpracovávat a zobecňovat, vyžadují daleko větší 
počet respondentů (stovky až tisíce) a pečlivý výběr tak, aby soubor respondentů 
vykazoval podobné charakteristiky (například věk, pohlaví, vzdělání, postavení 
a podobně) jako celek zkoumané skupiny.  

 

       
 

Obrázek 47: Anketní průzkumy na telefonu, Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
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Obrázek 48: Anketní průzkumy na telefonu, Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
 
 

 
 

Obrázek 49: Anketní průzkumy na telefonu, Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
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Obrázek 50: Anketní průzkumy na telefonu, Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
 
Výsledky anket se zpracovávají pomocí počítačového programu. Participující 

obyvatelstvo v anketách je hodnoceno, odpovědi, na které odpoví většina 
obyvatelstva, jsou sponzorovány.  

 
J.4.3  Participativní rozhodování 

 
 Autokratický styl rozhodování proces zrychluje. Jiným stylem rozhodování je 
rozhodování participativní. Participativní styl ovlivňuje rozvoj pracovníků a má vliv na 
kvalitu rozhodnutí a organizační klima.  
 

Předností participativního rozhodování je:  

- kombinace různých přístupů a dovedností (synergický efekt),  

- zvýšení rozsahu informací a znalostí, 

- rozšíření spektra přístupů (překonání paradigmat), 

- lepší pochopení problému, 

- zvyšení akceptovatelnosti rozhodnutí (lidé jsou odpovědnější za 
rozhodnutí), 

- zlepšení spolupráce a vztahů,  
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- rozvoj dovedností, 

- získání znalostí a zkušeností, 

- integrace individuálních cílů s cíli organizace, 

- lepší pracovní uspokojení členů organizace.  

Nevýhody participativního rozhodování:  

- větší časová náročnost, 

- snížení pracovní kapacity, 

- sociální tlak (nebezpečí vzniku tzv. skupinového myšlení, tlak směrem 
k vytváření nesouhlasných názorů, snaha dosáhnout shody), 

- možnost nákazy „chybami“ jiných členů skupin, 

- možnost vyloučení odvážných variant. 

Aby byl výsledek participativního rozhodování objektivní, musí mít skupina 
určité znalosti a dovednosti. U větších skupin je koordinace práce a úsilí členů 
složitější.  

S participací může souviset anketní metoda, průzkum veřejného mínění nebo 
interview. Zajímat nás může v souvislosti s metodami participace také možnost 
vzniku komunit (viz stať sociální sítě). Do participačního systému se mohou zapojit 
všechny obce Jihomoravského a Dolnorakouského kraje. Tento systém vede 
k podpoře participace. 

Ukázka průzkumu je o stránku dále, zde se ptá např.magistrát v referendu, 
jaké je tvé nejoblíbenější město v České republice: 

A) Bosonohy 

B) Mikulov 

C) Boskovice  

Otázka má hodnotu 100 Euro nebo 2 500 Kč : 
 

A) na otázku A odpovědělo 45 lidí 
B) na otázku B odpovědělo 30 lidí 
C) na otázku C odpovědělo 25 lidí  

 
100 Euro / 45 Euro = 2.22 Euro 
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Obrázek 51: Model aplikace pro podporu participace, 
otázky a referenda s užitím moderních elektropřístrojů 

(Apple, WWW), placená odpověď 
Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 

 

J.4.4  Zisk z mezikulturní obnovy  
 
Hlavním profitem systému navrhnutého v textech uvedených dříve je možnost 

grafické a matematické analýzy chování participujících obyvatel s tím, že obyvatele 
motivuje k účasti vidinou zisku do vlastní pěněženky. Zkoumat přeliv peněz z jedné 
kultury do druhé pod různými jevy může usnadnit průzkum názoru nebo pomoci 
při tvorbě urbanistické vize. Poměr mezikulturního napětí se stále mění a dá se tímto 
způsobem prozkoumat. Možná aplikace pro obnovu měst může podpořit také firmy 
věnující se finančnímu sektoru a firmy z oblasti elektronických médií jako je iPhone a 
iPod, tzn. vydělávání pěněz vyjádřením názoru je opravdu možné. 
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J.4.5  Nové propagační způsoby v urbanismu 

Disertační práce analyzuje trendy obnovy v Dolním Rakousku a srovnává tyto 
trendy s obnovou vedenou u nás. Některé projekty v realitě jsou iniciované právě 
díky webové aplikaci http://www.dorf-stadterneuerung.at za iniciace a participace 
občanů.  

Příklady z USA 

 
 

Obrázek 52: Planetizen, kravaty, podnikání v oblasti městského plánování a managementu 
Zdroj: http://www.planetizen.com 

 
Trendy využívání sociálního kapitálu a jeho myšlenek k rozšířené revitalizaci 

venkova, malých a středních měst a kraje je znám také z USA. Volání po nových 
myšlenkách využívajících elektronická média jako iPod a iPhone, internetové sociální 
sítě a obecně myšlenky vedoucí ke vzniku nových komunit plánovačů je také z USA. 
Zajímavou aplikací v této oblasti je Planning Pool (http://planningpool.com), který 
funguje jako inkubátor pro všechny plánovací oblasti. Jedná se o multidisciplinární 
projekt zaměřený na multimédia a aktivity spojené s urbanistickým plánováním a 
vyjadřující se k otázkám urbanismu. Vášeň pro elektroniku vzbuzují v lidech giganti 
v oblasti elektroprůmyslu jako Apple nebo Microsoft. Webová aplikace Planetizen 
(http://www.planetizen.com) a Crystal Wilson (Director of Communication to Create 
More Livable Cities) ukazují do jisté míry trendy budoucnosti.  

 
Planetizen je nová webová stránka organizace Urban Insight města Los 

Angeles v Kalifornii. Organizace Planetizen vede současnou debatu v urbanistickém 
plánování. Slovo se skládá z více slov – NET a citizen. Organizace Planetizen je 
vedoucí destinací pro urbanistické plánování, design a vývoj komunit. Planetizen 
pracuje s problémy jako je široké spektrum plánování, designu, vývoje, transportu, 
teplotních změn, architektury a infrastruktury, bydlení, komunity nebo historického 
dědictví. Planetizen je čteno na rozličných polích v přírodních a jiných interakcí. Pro 
naši práci je důležitá především audience profesionálních urbanistických plánovačů.  
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Ukázkové jsou také reklamní a propagační předměty pro urbanismus: 
transitní kravaty, kravaty městských plánovačů a trička. Planetizen obsahuje 
složky Home, Novinky, Blog, Op-Ed, Charakteristiky, Noviny, O, Práce, Inzerovat, 
Předpovědi, Konzultace, Kurzy, Školy, Sklady, Video, Forum, Radar, Obrázky 
Planetizen, Kontribuce. Každý rok homepage navštíví asi 1,2 mil. návštěvníků, 
organizace Planetizen se věnuje také vydávání knih. Uveďme některé tituly jako 
Where Things Are, From Near to Far etc. Tato kniha je recenzovaná The New York 
Times. Kniha se zakládá na debatách v letech 2007 v oblasti městského plánování 
„Planetizen's Contemporary Debates in Urban Planning“. Inovace a debaty jsou 
vedeny na téma: Suburban Sprawl, Informal Settlements, Skycrapers. Vášně a 
elektronické mánie vedoucí k vysoké informovanosti obyvatel skrze média nachází 
svou romantiku právě využitím v krajině, mimo megapole a metropole. Zapojila-li by 
se do podobné akce například společnost Apple a využila-li by technologie 
současnosti jako iPad a iPhone pro urbánní obnovu, iniciovala by s vysokou 
pravděpodobností vznik nových témat za účasti moderátora. To by byl velký úspěch 
pro obě strany, vedou-li nová média k větší vládě lidu a nové módě v oblasti 
urbanistického plánování, může ukázat pouze čas. Každopádně americké příklady 
z megapolí ukazují jistou vlnu zájmu o participaci obyvatel bez izolovanosti vládní 
skupiny.  

 
Podpoření vzniku internetového fóra může zahrnovat profesionální urbánní 

plánovače, developery, architekty, policii, vědce, ekonomy, civilisty a jiné obyvatele 
kraje. Planetizen rozšiřuje skupinu o diskuze v oblasti plánování, designu, transportu 
a z oblasti globálního oteplování, architektury, infrastruktury, bydlení a komunitního 
vývoje a zachování kulturního dědictví. Ono kouzlo míchání historie a přírodních 
témat s novými médii může být hudbou budoucnosti.  

 
Zmiňme systém V. I. P. System for cary development (http://vip.townofcary.org/) 

– The Virtual Interactive Planner je vytvořen se snahou vytvořit uživatelsky přátelské 
prostředí k vedení občanů a uživatelů skrze Town of Cary, založený na redukci 
chaosu a hrozbě asociované v nutný komplex, komplexní proces zemského vývoje. 
Identifikace pomocí čísel VIP, PIN (Property Identification Number) nebo RID (Real 
Estate Identification Number). 

 
Jinou aplikaci představuje http://www.urbaninsight.com. Tato společnost byla 

založena v roce 1997 na filozofii nových vynořujících se technologií, které 
fundamentálně mění způsob plánování, vývoje a managementu urbanistických ploch. 
Urban Insight je expertní, kreativní a profesionální technologickou a konzultantskou 
firmou. Nabízí služby v oblasti plánování, výstavby a operace úspěšných webových 
stránek používající management webového systému. Planetizen používá University 
WebChat a UAdvice.  

 
„Planning cybercities” a integrace telekomunikace do územního plánování jsou 

předměty úvah autorů jménem Stephen Graham a Simon Marvin. Informační 
technologie a telekomunikace jsou součástí moderní společnosti. Moderní 
společnost je založena do jisté míry právě na vlivu nových médií. Vytvoření 
webového portálu má ukazovat cestu vědeckého poznání formou zpřehlednění a 
formou výzkumu (např. na základě fóra). Nová média vedou ke zpřehlednění, a jak 
již bylo zmíněno výše, ke spoluúčasti obyvatel na obnově. Média mohou iniciovat 
vznik fóra, diskuzní skupiny nebo reálného setkání a mítinku. V ideálním případě se 
projektu mohou chytit zastupitelstva jednotlivých měst jižní Moravy a za přispění 
univerzity mohou podnítit vznik hvězdice měst.   



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  76

Propagace spolkové země Dolní Rakousko probíhá za přispění expertů z 
oblasti elektroniky efektivně již řadu let. Propagační prostředky jsou vlastně 
materiální expresí reklamní reality. Jak je to i v jiných médiích, hraje roli, co chceme 
sdělit, které cílové skupině to chceme sdělit, jak to chceme sdělit a kde to chceme 
sdělit. Reklama je společenský fenomén, který je pro podnikání, trh a ekonomiku 
hnacím motorem. Bez reklamy nefunguje ani tržní hospodářství. Vznikem prvních 
manufaktur automaticky vzniká poptávka po předání informace do podvědomí 
zákazníka. Média pracují s nástroji, jako je slovo, obraz, zvuk, pohyb, tvar a barva. 
Média se obecně rozlišují na horká, chladná, elektronická a klasická média. Horká 
média pracují se zvukem a barvou (televize, rozhlas). Chladná média jsou volena 
recipientem (noviny, časopisy, bilboardy, dopravní prostředky). Elektronická média 
jsou televize, rozhlas, video a počítač. Ostatní média jsou více méně klasická. Mezi 
nejrozšířenější média spadají masová média a sem patří periodický tisk, rozhlas a 
především internet. Masmédia jsou tématem současnosti a digitálního světa obecně. 
S médii jsou spjaty také jisté negativní vlivy, i když i zde je možné vést polemiku. 
Ona virtuální realita spojena s masmédii má dozajista i svá pozitiva a je součástí 
informačního věku. Přesto zmiňme problém masmédií – je to otázka odpovědnosti. 
Do masmédií se díky silné ekonomické pozici může dostat kdokoliv, o co více v 
internetové síti panuje i jistá anarchie. Je to správně? Do jisté míry ano, nejvyšší 
dovršení totiž spočívá dle Pierra Josepha Proudhona právě v nejvyšším dovršení 
pořádku a anarchie. Funkce masmédií: orientační a informační funkce, interpretační 
funkce, veřejná kontrola moci pomocí médií, socializační funkce, zábavná a 
oddechová funkce. Myšlenky marketingu, manufaktury, call center a managementu 
jsou součástí tzv. masové úpravy. Tento systém kombinuje nízké náklady masové 
produkce s flexibilitou individuální úpravy. Koncept byl popsán Stanem Davisem v 
knize Future Perfect. Je popsán v knize Mass Customization – The New Frontier in 
Business Competition. 

 

 
 

Obrázek 53: Americký server územních plánovačů 
Zdroj: http://www.planetizen.com 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  77

J.4.6  Proč mixovat urbánní plánování a sociální média  
(mobilní  sítě, web) 

Současné urbánní plánování pracuje s mnoha technikami, jež slouží 
k participaci obyvatel při procesu plánování. Současná technika používaná 
v plánovacím procesu vede od telefonních průzkumů až k otevřeným domům. 
Příchod sociálních médií, kam spadají média jako blog, fórum, wiki, sociální síťování 
a kolaborativní software, je vskutku novotou a událostí pro oblasti plánovačů 
v urbanismu. Tyto lidi zajímá především pojem e-participace, tzn. spolupráce 
obyvatel – politik na síti. Tyto nástroje umožňují a pomáhají vytvořit takový druh 
komunity, jaký chceme, a myslet ve skupinách, které mají ještě k tomu svou vlastní 
dynamiku, která je proměnlivá. Nástroje sociálních médií pomáhají plánovacím 
skupinám a lokálním vládám zůstat v kontaktu s obyvateli, aby se stalo plánování 
více efektivní a reprezentativní. 

 
Tato esej chce vysvětlit, proč se lidé často v sociálních médiích reprezentují, 

a ukazuje rovněž cesty, jak se mohou plánovací skupiny více zapojit do procesu 
komunikace s lidmi a stát se více participujícími. 

 

 
 

Obrázek 54: Rozdíly v typologii médií 
Zdroj: World Wide Web 

 
Ačkoliv plánování je již od dávných časů v rukách expertů, společné plánování 

s účastí všech je řečí současného desetiletí, v Latinské Americe se objevuje jako 
reakce na autoritářské režimy. Někteří myslitelé tvrdí, že územní plánování má 
povstat z řadových voličů a nebýt nařizováno zvrchu, takže lidé mohou definovat a 
řídit růst komunit. Participace je žádoucí v plánovacím procesu, neboť je tautologicky 
dokazována. Jiné ospravedlnění pro plánování zahrnuje dynamiku sociálních změn, 
je zesilováno s rostoucím sociálním kapitálem a objevuje se zpravidla s vládou 
vyžadující zvládání sociálních změn, které zesilují sociální kapitál.  Ačkoliv plánování 
naráží na tři oblasti, o kterých debatujeme, sociální média poskytují v plánovací 
profesi variantu cest zlepšení participace, dosažení sociálních změn, zesílení 
sociálního kapitálu a v konečném důsledku zlepšení vládnutí. Co je to pojem sociální 
kapitál? Je to růst významu sociálně kulturních faktorů při snaze vysvětlit lokální a 
regionální rozvoj. 
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Určité formy organizace a sociálního chování mají pozitivní vliv na rozvoj 
lokalit a regionů než jiné. Formy sociální organizace a sociálního chování se liší 
především regiony a lokalitami. Existují specifické formy sociálně prostorové 
organizace, určené vnitřní organizací a postavením. Sociální kapitál neznamená 
rovnostářskou sociální strukturu, sociální kapitál je o obecném sociálním klimatu, 
které může být nerovné, až utilitární povahy:  

  
Klubko vzájemných souvislostí je vskutku skličující …, 

nekonečná nit nemá počátku ani konce …, 
musíme v některém místě tuto nit přestřihnout 

a tím se jejího konce zmocnit. 
(W. Isard 1960) 

Zmiňme také následující pojmy v sociálních sítích:  

 „bonding“ – utvářený interakcemi mezi členy sociální skupiny, 

 „bridging“ – formovaný v rámci sociálních sítí integrujících členy 
z různých sociálních skupin, nadregionální, 

 „linking“ – propojuje sociální skupiny či společenství nižší úrovně na 
klíčové aktéry s výraznou mocí v hierarchicky nadřazených sociálních 
systémech, 

 kognitivní důvěra, 

 partikularizovaná důvěra mezi členy určité sociální sítě (sociální 
skupiny) na základě zkušeností vyplývajících z konkrétních interakcí, 

 generalizovaná důvěra je obecnou, sdílenou důvěrou členů sociální 
skupiny s ostatními členy skupiny, zpravidla důvěrou v celou společnost, 

 vnitroskupinový „bonding“ – sociální kapitál integruje sociální skupinu či 
síť – vnitroregionální a meziregionální, 

 lokalita/region – zapojení aktérů do různých sociálních sítí, konstituce 
těchto sítí prostřednictvím vnitroskupinových vazeb, vzájemné 
meziskup. vazby mezi sítěmi, hierarchické vztahy na aktéry působící 
v sítích na vyšších úrovních. 

     
 

Obrázek 55: Grafy vývoje webové komunikace, PC Era, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 
Zdroj: World Wide Web 
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Lidé se v rámci systému mohou vzájemně vyhledávat a pomáhat si vytvářet 
„virtuální komunitu“. Tyto systémy přináší možnost publikování různých informací, 
vkládání fotografií a alb, vytváření deníčků a podobně. Sociální sítě umožňují 
například hledání známých, kolegů a virtualizaci pracovních kolektivů. Největší 
slabinou je otázka bezpečnosti a autenticity uživatelů. 

 

 
 

Obrázek 56: Rada pro obnovu města, graf web 3.0 
 Zdroj: http://www.dorf-stadterneuerung.at (obr. vlevo, obr. vpravo – autor neznámý) 
  

  

Ukázky některých služeb jsou na serverech Friendster, LinkedIn, Zorpia, Orkut 
Lidé.cz, Plaxo, Facebook. Vzhledem k tomu, že účelem „tvrdého jádra“ sociálních 
serverů je především schopnost najít známé v několika stupních a třídit je do skupin, 
nabízí se i možnost vydírání uživatelů a podobně. 

 
U jednotlivých uživatelů se identita osob neověřuje, rychlost tohoto vzestupu je 

však neznámá. Tyto komunity sdílejí svá data na síti.  
 
Jak jsou sociální sítě dnes postaveny ve světě, můžeme vidět na následujících 

grafech zmapování světa Facebook (sever USA), Hi5 (Florida), Orkut (Brazílie), QQ 
(China), u nás je situace trochu jiná, zde je používání síťe vidět na následujících 
grafech.  

 
 

Obrázek 57: Světová mapa sociálních sítí 
Zdroj: World Wide Web 
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V Americe můžeme vidět trend využívání sociálních sítí v urbanismu. Některé 
internetové projekty fungují na principu e-participace, e-governmentu a e-demo-
kracie.  Ukázka internetové komunity je například CitySkip:  

 

 
 

Obrázek 58: Další ukázkou projektu je „Multimedia components on developers server“ 
Zdroj:  World Wide Web 

 

 
 

Obrázek 59: Ukázka sociální sítě, USA 
Zdroj: World Wide Web 
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Obrázek 60: Vznik možné sítě mezi univerzitami, CZATURB, aplikace pro web a mobilní sítě, tento 
obrázek je autorským příkladem webu 

Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
 

Pozastavme se u pojmu kolektivní inteligence. Pojmu, jenž souvislost se 
sociálním kapitálem opravdu má. Skupina lidí se dá zkoumat na umělém 
komunikačním modelu, který víceméně může sledovat a analyzovat jevy dané 
skupiny lidí. Vezměme si jako skupinu například plánovače, ti mají ve své skupině 
řadu odborníků a profesionálů. Tito profesionálové mají pochopitelně na různé věci 
různé názory. Jejich názor se dá předurčit analýzou s využitím grafů. Má skupina lidí 
reagovat na politika zásadově, anebo má navazovat diskuzi? Poslední trendy vedou 
k tomu, že se skupina lidí snaží vyvolávat diskuzi. Snaží se participovat, jakým 
způsobem ovšem můžou zasahovat do územního plánování? V principu pouze 
během vzniku územního plánu, a sice dle zákonných postupů, ten následovně platí 
nějakou zákonem stanovenou dobu. Průběh vzniku územního plánu města probíhá 
ve třech fázích: zadání, koncept, návrh a následně schvalování územního plánu. 
Schvalování probíhá pro každou fázi po dobu 30 dnů a je po veřejném jednání 
k nahlédnutí na úřadě. V závěru se projednávají změny územního plánu: 
zastupitelstvo obce či kraje schválí územní plán či jeho změnu. Každý plán musí být 
posuzován z hlediska vlivu procesu SEA – strategické hodnocení vlivů na životní 
prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje na prověřování územních plánů 
v kontextu celé České republiky.  

 
K územnímu plánu se může vyjadřovat kdokoliv, koho se plán nějak dotýká. 

Může to být občan daného města, podnikatel, majitel nemovitosti, místní občanské 
sdružení apod.  
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Klíčové je sledování úřední desky (v budově úřadu nebo na internetu). 
Jedině tak se lze včas dozvědět o připravovaných změnách územních plánů. 

 
Chcete-li ovlivnit podobu územního plánu, je nezbytné účastnit se všech 

kroků.  
 
Vaše připomínky formulujte jednoznačně a podávejte je písemně ve všech 

krocích schvalování. Argumenty, které používáte, se pokuste podepřít fakty, 
studiemi, průzkumy apod. Důležitá je i účast na veřejném projednání územního plánu 
a ústní formulace vašich připomínek. 

 
Na schvalování územních plánů se nevztahuje správní řád. Platný územní 

plán tudíž nepodléhá možnosti odvolání ani soudního přezkoumání. 
 
Poznámka a příklad: Územní plán je politickým rozhodnutím, činí jej 

zastupitelé. Úřadům nedává nikdo povinnost respektovat námitky občanů a v řadě 
případů jsou územní plány skutečně schvalovány v rozporu s přáním veřejnosti.  

 
Ukázkou takového přístupu je projednávání územních plánů obcí i ÚP VÚC na 

severní Moravě. Politici si přejí v této oblasti umístit novou strategickou průmyslovou 
zónu, místní obyvatelé a zemědělci podporují vyhlášení tzv. ptačí oblasti systému 
Natura 2000. Ačkoliv k projednávaným změnám územních plánů přicházely četné 
nesouhlasy lidí, zastupitelé je ignorují. Jedinou možností nápravy v takovém případě 
je změna politické reprezentace. 

 
Pokuste se zjistit stanoviska dotčených orgánů státní správy a získat některý 

z nich na svou stranu. Námitky správních úřadů mají větší váhu než námitky občanů. 
 
Právě námitky občanů k jednotlivým územním plánům jsou předmětem 

pozdějších sporů. Čím více lidí podává námitky k územnímu plánu, tím vážněji se 
jimi musí pořizovatel zabývat. Pokud chcete proces územního plánování ovlivnit, 
vyzvěte k podání připomínek i další dotčené lidi. Můžete se rovněž pokusit zjistit 
postoj dotčených orgánů státní správy a přimět je, aby podpořily Vaše stanovisko. 
Námitky úřadů mají větší váhu než připomínky občanů. 

 
Zdroj: XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Bořetice, 18.-19.6.2009 

Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu WD-13-07-1 
“Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj (SOFARR)” 

Zdroj: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=1920520 
 

Každé zastupitelstvo obce si pořizuje územní plán právě z vlastního podnětu, 
na návrh veřejné správy, občana obce nebo na návrh vlastníka pozemku. Zadání 
územního plánu zpracovává pořizovatel: zašle návrh zadání územního plánu, 
zveřejňuje návrh i návrh vystavuje.   

 
Debata se dá vést nad pojmem občanská společnost, je to v podstatě 

organizovaná aktivita občanů, která není spojena se státními strukturami nebo 
komerčními organizacemi. Zpravidla se věnuje vzniku územního plánu zastupitelstvo 
obce, málokdy přímo občan, ten jej většinou sekundárně diskutuje, opěvuje anebo je 
proti němu. Ona participace neboli spoluúčast je v jistém směru diskutovaný 
problém. Je to problém onoho účastníka rozhodnutí, Platón pomocí tohoto pojmu 
řeší problém mezi jsoucími věcmi a idejemi.  
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J.4.7  Koncepce internetové stránky  
 
Vize – interaktivní komunikační sítě sloužící k výměně informací mezi 

participujícími články při obnově města. Pomocí sítí se výuka urbanismu může 
inspirovat parametry nové generace internetových aplikací Web 2.0. Chceme-li této 
aplikaci porozumět, stačí se podívat na stránky http://www.wikipedia.cz a hledat 
heslo Web 2.0. Důležitou vlastností Web 2.0 je právě sociální fenomén spojený 
s tvorbou a distribucí webového obsahu komukoliv, otevřená komunikace, 
decentralizace autorit, sdílení a využití a především trh konverzace. Web 2.0 má 
hyperlinkovou strukturu webu, dá se od něj očekávat zvýšení ekonomické hodnoty 
webu tak, že přesáhne internetovou horečku na konci devadesátých let.  

 
Není revoluce sociálních sítí i současně revolucí, která se může odrazit až 

v urbanistickém rozvoji malých a středních měst? Odraz fenoménu síť zajisté 
najdeme a aktivně s ním pracují Američané.  Na tomto místě uveďme následující 
webové stránky:  
 

Webové aplikace s ukázkami sítí: 

 http://www.projektvenus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0&Itemid=14&lang=cs 

 http://www.netlab-online.eu/index.php?id_seite=7287&pagelang=de 

 http://www.projektvenus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0&Itemid=14&lang=cs 

 http://www.mycentrope.com/cs/home/jobs 

 http://www.energyfuture.eu/index.php?option=com_content&view=mysection&l
ayout=blog&id=1&Itemid=4&lang=cs 

 http://www.euregio-city.net/ 

 http://www.regionw3.eu/cz/pages/oblast-se-3-prednostmi-35.aspx 

Facebook and City Planning 

 http://bcplanningblog.blogspot.com/2009/04/facebook-and-city-planning.html 

City planning – People organisation – City management – Web community  
Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 

 http://www.stuttgart-fotos.de/stadtplanung-und-soziale-netzwerke-im-web-20-ii 

 http://www.urbaninsight.com/~steins/2007/steins-opc2007-web20.pdf 

Web 2.0, User created data, Culture of participation and collaboration 

 http://www.planetizen.com/courses/index.php 
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 http://socialmediatrader.com/what-is-the-future-of-social-networks/ 

 http://planningpool.com/about/mix-urban-planning-social-media/ 

 
Současný plánovací proces používá mnoho technik v komunikaci: 

 
 mail, telefon, otevřené domy, design charettes, eParticipation, PlaceVision >> 

social media 
 
Crystal Wilson – Web 2.0 for Urban Planning (Crystal Wilson) 

 http://www.placevision.net/portfolio.php?section=portfolio 

 http://www.interactivearchitecture.org/mediaarchitecture-media-
urbanism.html 

 představme si další možnosti informací, které jdou získat přes internet  

 burza idejí (vize, ideje, výsledkem je inspirace pro město a občany, 
možno i proplácet) 

 publikování příspěvků občanů na veřejnou nástěnku 

 chat 

 tvorba anket (pro město a občany) 

 tvorba barometru stránky 

 možnost pořádání soutěží s tématem stránka na vybraná témata 

 zakládání občanských spolků a komunit   

 publikování příspěvků městem  

 možnost pořádání virtuálních diskuzí (hlasové a obrazové médium) 

Burza idejí – ideje měst prezentovány na jedné interaktivní stránce, možnost 
výměny informací na veřejné nástěnce – každá obec / spolek může prezentovat 
koncept nebo vložit ideu na internet, podpůrná organizace jako Jihomoravský kraj 
nebo jiná organizace s realizací pomůže. Možnost vzniku vazeb a nových konexí 
mezi jednotlivými městy s podobným tématem, na vazbu možnost reakce politiků, 
skupin, jednotlivých lidí. Veřejná nástěnka s NEWS z oblasti obnovy, publikace 
příspěvků občanů na téma udržitelnost. Tvorba anket pro obyvatelstvo na vybrané 
téma magistrátem, vládou, stránky pomáhají ve veřejném průzkumu. Možná tvorba 
barometru např. veřejných financí, kolik kdo vyčerpal v interaktivním grafu. Možnost 
soutěže mezi městy s jeho slavnostním vyhlášením, mezi lidmi např. o nejlepší 
ekostavbu etc. Možnost založení spolků pro lidi se společnými zájmy + vkládání 
fotografií.  
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Příklady spolků:  

 přátel historické skupiny rakousko - české spolupráce  

 skupina Vinařství  

 Jazykový klub  

 Přátelé cykloturistiky  

 Ekologičtí stavitelé 

 Síť Měst s hradbami 

 Síť Židovských měst 

 Přátelé hlíny 

 Green Heart 

 Udržitelný urbanismus 

 Green Cities 

Vznik tématických skupin:  

 Obnova měst v Dolním Rakousku 

 Obnova měst v České republice 

 Udržitelnost a ekologie – obnova na lokální úrovni se zaměřením na 
téma udržitelnost a ekologie 

 Možnost pořádání párty a setkání jednotlivých skupin 

 Indikátory – TIMUR a jejich aplikace na internetu 

Podpořit lze rovněž odbourávání jazykových bariér, např. pořádání jazykových 
kurzů.  

 
Motivací vzniku stránky je také rozšiřování a podpora CENTROPE. K realizaci 

vhodných internetových stránek je samozřejmě vhodné mít programátora. Snahou 
může být také získání sponzora pro stránky. Možní kandidáti na sponzorování jsou:   

 RRAJM  

 CCRJM  

 CENTROPE  
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 Dorf & Stadterneuerung 

Jaká je tedy vize obnovy Jihomoravského kraje a jednotlivých obcí 
v současnosti? Je určena na 20 let dopředu a jak může Fakulta Architektury Brno 
VUT k doplnění vize přispět? Má být vůbec jedinec ve společnosti jako v celku 
vizionářem  a nebo to má být zvolený zástupce lidu?  

 

 
Obrázek 61: … hledání investora pro webovou aplikaci  

Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
 

J.4.8 Využití nových technologií prezentující urbánní 
prostory na internetu a v mobilech 

 
Nové technologie ve zpracování v oblasti katastru využívá např. firma CAGI 

(informace naleznete na http://www.cagi.cz/). V případě realizace obsáhlejší webové 
aplikace mezi Českem a Rakouskem je možno využít jejich zkušeností. Firma se 
zabývá sběrem dat z oblasti geoinformatiky, GIS, moderními geodaty, technologiemi 
a metodami, jak zacházet s prostorovou informací. Členové firmy CAGI modelují 
urbánní prostory, připravují a přímo ve velkém vyrábějí superkvalitní data. 
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Obrázek 62: Možnost sběru informací pro katastr na dané téma (louky, zahrady …), aplikace pro 
www a mobilní sítě, použití letadýlek a mikrokamerových systémů 

Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
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Obrázek 63: Zkoumání urbanistické tematiky pomocí leteckých snímků 
Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 

J.4.8.1 Proč v rámci disertační práce nebyly realizovány 
webové stránky?  

Autor při obhajobě tezí vycházel ze záměru zrealizovat webové stránky. 
Původní cíl disertační práce je vytvoření makety elektronického fóra – elektronické 
komunitní sítě a její zveřejnění a testování na akademické úrovni. Následně šlo 
autorovi o vyhodnocení výsledků a jejich doporučení pro urbanistickou praxi při 
obnově malých a středních měst. 
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Z důvodu kapacity a náročnosti projektu, který by vyžadoval k optimalizaci 
externí sponzory a externí firmy věnující se budoucnosti webu, se autor rozhodl pro 
variantu ideovou, stránky pouze navrhnul, ale nerealizoval. Tyto stránky je možno 
s programátory konzultovat, propojení virtuální reality a reality je tematika probíraná 
na četných internetových fórech. Realizace webového portálů CZATURB je otevřena 
diskuzi. Na internetu je řada webových stránek, autorovi jde v návrhu koncepce o 
vyplnění slabého místa. Propojení sociálních sítí, kdy si občan na netu sám vytváří 
identitu, a městského marketingu (vztah občan – město), se může jevit jako docela 
perspektivní zájem.  

 
Budoucnost webového portálu je možno sledovat například u americké 

společnosti Planetizen vlastněné firmou Urban Insight of Los Angeles, California. 
Stránky navštěvuje každý rok asi 1,5 miliónu lidí. Stránka se věnuje americkému 
urbanismu, inovace a debaty jsou o suburbanizaci, informačním osídlování a 
výškových budovách včetně mrakodrapů. Chceme-li takovou stránku realizovat na 
jižní Moravě, je to pochopitelně možné. Úvaha, proč by se nemohl prezentovat 
například občan Svitávky idejí, že si vezme mikrokameru a nafotí s ní například 
předzahradu nebo omítku svého domu nebo proč si nezapůjčí například malý vrtulník 
na ovládání a nenafotí s ním prostředí, ve kterém žije, jistě stojí za to. Fakt, že občan 
bude prezentovat nějaký prostor pomocí mikrokamery nebo záběrů z vrtulníku na 
internetu je i pozitivní, jen si musí vybrat správné prostředí. I na internetu začíná 
schopnost člověka vnímat prostorovou věc. Takovéto fotografie se dají následně i 
oceňovat a hodnotit, a to na základě anketních průzkumů, a dále zpracovávat 
s mistry na webovou komunikaci. Původní záměr internetové aplikace CZATURB je 
začít sbližovat dvě jazykově a kulturně odlišné kultury. Současně je záměrem webu 
také možnost navést obyvatelstvo k participaci s městkým managementem, 
k spolupodílení se na městské ideji a vizi.  

 
Města plánují své prostory k zástavbě tak 20 let dopředu, občan se 

pochopitelně ideově na tváři města spolupodílet může. Otázkou je, kdo stránky 
financuje? Město, kraj nebo privátní subjekt? Mobilní zařízení nebo internet doplňuje 
vnímání světa o jakýsi šestý smysl, rozšířenou realitu. Hranice mezi reálným světem 
a on-line světem bude stále méně viditelná a čím dál více společenských i intimních 
komunikací a vazeb bude na síť více či méně vázáno. Vnikají a vzniknou nové 
služby, které obrovských možností využijí, ale ne vždy budou zdarma. Právě spor o 
tom, zda by takováto počítačová aplikace jako multikulturní web bez potřebné dotace 
začala být funkční, je nasnadě? Spíše než CZATURB může být kombinací 
urbanistické a sociologické analýzy. Je lepší způsob v případě snahy vytvořit web o 
urbanismu a zapojit odborníky a městský marketing a podávat na webu fundované 
zprávy z oblasti urbanismu v Rakousku a na jižní Moravě?  

 
Stránka má vyplnit slabý prostor mezikulturní komunikace a doplnit kulturu 

stránek: Projekt Zdravé město (WHO), Aktivity organizace CENTROPE, Regionální 
rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, 
Projekt MAS – MAS Boskovicko Plus, LEADER, MA21, Spolek pro obnovu venkova 
SPOV, EUREGIO City.net, Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 
Jihomoravském kraji, TIMUR, Dorferneuerung (v disertaci vynecháno), Gemeinde 
21, Stadterneuerung, Netzwerke, Projekte, Der Verband a jiných. Momentálně v PhD 
práci autor prezentuje sadu idejí doplňující obnovu v Dolním Rakousku a na jižní 
Moravě. 
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J.4.9 Obec z ekonomického (akcie obce), ekologického 
(virtuální ekologické peníze) a psychologického 
náhledu (prezentace obce na burze) 

J.4.9.1 Ekonomie obce a českorakouská finanční burza 

Stále se transformující společnost nás vede k různým polohám vnímání 
krajiny, a to z pohledu geografického, kulturního, mediálního a psychologického. 
Novým nástrojem pro ovládání mas je médium. Společnost jako reklama je tématem 
v mnohých zemích (Japonsko, Spojené státy etc.). Ono infoklima ve společnosti je 
nenásilným způsobem komunikace ve společnosti. Reklama je formou sociopoezie 
a vede lidi sběhlé v etice k novým inspiracím. Onen fénix informační společnosti je 
symbolem nových kulturních archetypů lidstva, najít ho nelze, neboť místa, kde se 
nachází, jsou tajemná a neobjevitelná. Reklama funguje i v českorakouské 
společnosti, zde je reklama členěna na kategorie orientované dle spotřebitele, 
orientované na produkt, trh etc. S udržitelným rozvojem reklama pochopitelně 
souvisí, je integrovanou součástí masmédií. Veřejně sdělovací prostředek vede 
reklamou společnost k přiměřené informační manipulaci. Reklama je věcí pozitivní, 
je-li přijímána s mírou. Ať již na nás z reklamy mluví diktátor, chudáček, opatrovatel 
nebo mafián, vždy záleží na správné formě interpretace. Přitažlivost krajiny Dolního 
Rakouska a jižní Moravy nás uvádí do rozpaků. Krajina je to chráněná. Patří sem 
například Wachau, Mušov nebo i Znojmo. Jistý vstup komerce a nové technologie 
krajině pouze pomáhá. Chceme-li vést úvahu o konečnosti krajiny, můžeme se 
cestováním v čase inspirovat knihou Konec věčnosti od Isaaca Asimova z roku 1955. 
Finančního hodnota krajů Dolní Rakousko i jižní Morava se dá pochopitelně vyčíslit, 
může mít i své akcie. V kraji hraje roli čas, kloubení jednotlivých hemisfér vývoje 
krajiny nás může dovést k oněm spásným větrným hradům evoluce. Hvězdná brána 
těchto dvou planet – Dolní Rakousko a jižní Morava – je spojována a znovu 
rozpojována v souvislosti s aktuálním postavením na virtuálním trhu. Chceme-li na 
větrný hrad vystoupit, zjistíme, že nevíme jak? Krajina nám mizí před očima 
a zjišťujeme, že onen fantastický trh organizace CENTROPE nabývá nový rozměr.  

 
Jakou hodnotu má zemský povrch? Ta se ve vyspělých zemích opravdu 

vyčísluje ekonomickou silou jednotlivých pozemků vyjádřenou penězi. Reklama v 
tomto ohledu souvisí s ovlivněním individuálního chování ekonomických sil. Přes 
rozdílnost v nákladech na reklamu mají všechny reklamy jednu společnou věc – cíl. 
Ano, reklama má svůj účel i svou příčinu, je jednou z důležitých charakteristik 
lidského jednání na rozdíl od jiných, náhodilých nebo naopak nutných procesů. 
Kauzalita a účelnost vzniku burzovního systému českorakouského prostoru může 
spočívat právě v participaci. Přirozené bohatství se pochopitelně vznikem virtuálního 
systému pracujícího s penězi dostává do jiné polohy. Tvrzení, že zemědělství má 
blíže k přírodě než k obchodům a financím, je sporné. Každopádně to neznamená, 
že to, co je přirozené, je i pro člověka nejlepší. Existuje také argument, že 
zemědělské chování je omezené, kdežto obchod s financemi je obchodem 
neomezeným. Snazší je pochopitelně hromadění peněžního bohatství (od jisté fáze), 
než bohatství ze zemědělství.  

 
Vezmeme-li si krajinu jako prostor s menšími sídly, vyšší zaměstnaností 

v zemědělství, sepjetí místních obyvatel s přírodou a krajinou, architektonickým 
rázem, charakterem zástavby a určitým životním stylem, zjistíme, že je to prostor 
s velkým potenciálem. Finanční prostředky jsou pro rozvoj venkova v dalších letech 
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rozděleny následovně. Česká republika má dostat v roce 2007 - 2013 77,66 mld. eur 
pro rozvoj venkova. To je v přepočtu 1 950 miliard korun. Na jižní Moravě žije v 
současnosti 1 193 930 obyvatel. Na jeden rok to vychází na hodnotu 279 miliard 
korun. Přepočteme-li tuto částku na 1 obyvatele je to hodnota 279 000 000 000 Kč / 
1 193 930 = 233 682 Kč na 1 obyvatele. Vezmeme-li si tuto částku na 1 km2, je to 
celkem 279 000 000 000 Kč / 7 196,5 = 38 768 845,97 Kč / km2, rozpočteme-li tuto 
částku na obec je to hodnota 279 000 000 000 Kč / 672 obcí = 415 178 571 Kč na 
obec. Dle pramenů Evropské komise (2006) se má věnovat České republice hodnota 
2 815,5 MEUR (běžné ceny) v období 2007-2013. Rakousko má v letech 2007-2013 
dostat hodnotu 3 911,5 MEUR (běžné ceny). Rozpočtové bilance se pochopitelně rok 
od roku mění.  

 
Hustota zalidnění jižní Moravy je 150 obyvatel/km2, CZ NUTS (CZ064, 

CZ062), rozloha krajiny je 7196,5 km2. Počet obcí je 672, měst 48. Asi 60 procent 
plochy kraje tvoří zemědělská půda, z toho 84 procent je půda orná. Osy politiky 
Evropské komise (2006) vytvářejí jednotný fond pro rozvoj venkova, jednotný soubor 
pravidel programování, financování, monitorování a auditu. Osa LEADER se skládá z 
konkurenceschopnosti, životního prostředí, hospodaření s půdou, hospodářské 
diverzifikace a kvality života. Negativní působení na životní prostředí se má v 
důsledku eliminovat. Vlivu se věnuje environmentální ekonomická politika.  

 
Spojení obyvatel s venkovem se vyznačuje úzkým propojením s přírodou. Na 

venkově můžeme nalézt pochopitelně mnoho hmotných statků, které jsou určeny k 
prodeji. Cesta k podpoření udržitelného pokroku může vést mimo jiné 
prostřednictvím zapojení většího počtu jednotek (obyvatelstvo, hmotné i nehmotné 
statky) do systému. Zajímavé se nám může jevit rozdílné seskupení hodnot 
u každého člověka. Pokrok je dle encyklopedie Wikipedia v typu vývoje. Venkovské 
oblasti se rozkládají asi na 91 procentech území Evropské unie. Ve venkovských 
oblastech žije v průměru asi 38 obyvatel/km2. Ve venkovských oblastech se objevuje 
řada nových mladých podnikatelů podnikajících v zemědělství. V nových zemích je 
průměrně ve venkovských oblastech asi 22 procent lidí. S činností dnešní civilizace 
úzce souvisí ochrana životního prostředí. 

 
Zajímavým termínem je ve vztahu ke krajině versus masmediím pojem sdílení. 

Sdílení nějakého hmotného statku nás vede k vytvoření podílu na něčem. Participace 
na burze (řecky methexis) nás vede až k participační demokracii.  

 
Obec má schopnost obchodovat s plodinami, má schopnost obchodovat 

s komoditami, může mít i svou virtuální peněžní hodnotu. Na burze se v obci 
setkávají emitenti i investoři. V obci hraje roli: počet kusů, finanční síla, export 
a import, majetkoprávní vztahy, udržitelné a ekologické hledisko. Vznik virtuální 
a reálné burzy může být podpořen zastupitelstvem a je formou udržitelného rozvoje. 
Je-li v obci zajištěn prodej komodit již před jejich výrobou a vypěstováním, je to pro 
perspektivu a transparentnost obecního systému pouze výhodou. Právě 
transparentní systém obecního fungování zvyšuje u obce její čitelnost. S obcí může 
existovat termínovaný kontrakt, který vede k termínovanému obchodování. Tento 
průběh obchodování vede k tzv. hedgingu, zmírnění budoucích výkyvů cen dané 
komodity v obci. Největší likviditu mají měsíční kontrakty. Počátky termínovaných 
obchodů v obci sahají až do středověku, kdy si rolníci snažili zajistit budoucí odkup 
své úrody. Právě termínovaný odběr je u obcí založených na zemědělských 
produktech pro farmáře zásadní. Díky předem dané jistotě mohli rolníci předem určit 
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odkup pomocné síly, která se vracela až po sklizni. Investiční nástroje obcí mohou 
být cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futures. Emitent vlastnící cenný 
papír, tj. listinu zajišťující mu soukromé právo, investor kupující od emitenta cenný 
papír, tzn. zvláštní typ dlužního úpisu, a v neposlední řadě burzovní derivát. 
Derivátem je finanční instrument (např. obce). Derivátu může využít pěstitel, ten 
může například s panem B (forward – nejvyšší typ derivátu) uzavřít smlouvu na 
odkoupení určitého množství pšenice ve stanovenou dobu za určitou cenu. Dává 
tímto způsobem přednost jistotě před spekulací. Motivy vedoucí ke koupi derivátu 
existují 3: zajištění, spekulace a arbitráž. Pěstitel pšenice se chce zajistit například 
proti poklesu ceny. Prodejce derivátu je v tzv. short position, kupující mlynář je v 
tzv. long position. Prodejce pšenice ovšem může přijít do styku také se spekulantem. 
Každá obec může mít také svůj bank a tzv. nominální hodnotu složenou např. 
z počtu věřitelů etc. Obec může mít po analýze svých burzovních vlastností svou 
hodnotu, kterou si věřitelé na tzv. burze obcí mohou koupit.  

 
Vznik komerčního bankovnictví v České republice vede k zavedení praktik 

jako úvěr, úroková míra, vklad, kurz, akcie. Pravdivá představa fiktivního burzovního 
trhu obce nebo vesnice, která simuluje hodnotu vesnice, může vzniknout spíše na 
základě statistikých údajů. Pomocí statistických metod můžeme změřit kulturní, 
sociální nebo ekonomickou hodnotu obce. Vyjádření hodnoty číslem nebo grafem za 
použití webu může / nemusí evokovat zájem obyvatel.  V dobách Rakouska-
Uherska, tam kam spadalo i markrabství moravské, existoval archaický model 
rakousko-uherského burzovnictví. Kožený měšec rakousko-uherského burzovního 
systému má své kouzlo dodnes. Globalizace světové ekonomiky a rozvoj 
informačních technologií vede k fenoménu obchodování s akciemi on-line. 
Představa, že by každá vesnice (Bosonohy, Boskovice, Mikulov, Zwettl, Weitra…) 
měla v regionu CENTROPE svou hodnotu, kterou si občan vesnice může koupit a s 
ní obchodovat, umožňuje aktivně zapojit obyvatele do spolupráce (např. s jinou obcí 
etc.). Základní kapitál této burzy je kupříkladu v rukou zakladatele burzy, nebo v 
rukou evropských fondů podporujících udržitelný rozvoj (European Territorial Co-
Operation Austria – Czech Republic 2007-2013). Aktivity burz CP organizujících 
nabídku a poptávku jsou korigovány zákonem č. 256 / 2004 Sb. ze dne 14. dubna 
2004 o podnikání na kapitálovém trhu. Přijetí za člena česko-rakouské burzy je 
možné po stanovení základních poplatků. Člen burzy by nakupoval cenné papíry 
jednotlivých obcí buď jako individuum, nebo za pomoci burzovního makléře. Vůbec 
charakter finančního zákonodárství vychází z archaického rakousko-uherského 
práva. Vize finančního česko-rakouského trhu je založena na jednotlivci, umožňuje 
vytvářet skupiny a celé společnosti. Dva měšce rakousko české spolupráce se tak 
mohou dynamicky za participace obyvatelstva naplnit. Zřizování spořitelen bylo 
v počátcích v Evropě vyvoláno snahou pomoci sociálně nejslabším vrstvám 
obyvatelstva. Snaha přispět i nízkým vrstvám k lepšímu hospodaření třebas i s 
nepatrnou hotovostí měla přimět lidi k šetrnosti a pracovitosti. Mnohé informace o 
Jihomoravském kraji nalezneme například v knize Statistický lexikon obcí České 
Republiky 2005 (Ing. Jiřina Růžková, Csc., Ing. Štěpánka Morávková, Ing. Josef 
Škrabal, Ing. Galina Jungová, Marie Pavlíková). 

 
Z rozpočtu EU je pro Českou republiku pro politiku soudržnosti asi 

688 mld. Kč. Ročně je to asi 98 mld. Kč, což je téměř pětkrát více než průměrných 
25,4 mld. Kč v období 2004 - 2006. Roky 2007 - 2013 jsou často nazývány obdobím, 
kdy bude mít ČR poslední příležitost využít dotací z EU v tak velkém objemu. 
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Všechny regiony NUTS 2 až na Prahu budou mít možnost čerpat pomoc v rámci Cíle 
konvergence. Struktura programových dokumentů pro období 2007 - 2013: 
 

Strategické obecné zásady Společenství: 

 rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti, 

 navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU, schvaluje Evropský 
parlament. 

Národní rozvojový plán 

 vytváří členský stát při použití principu partnerství. 

Národní strategický referenční rámec 

 rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, 

 základ pro sektorové a regionální operační programy, 

 předmět vyjednávání s Komisí. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka: 
 
Zvýšení přitažlivosti drobného podnikání a zaměstnanosti v malých obcích. Výše 
příspěvku: 

 ve výši pětiprocentního úroku z bankovního úvěru, 

 vyplácí se po dobu splatnosti, max. však 4 roky, 

 procento výše příspěvku nemůže přesáhnout skutečnou výši úrokové 
sazby úvěru, 

 poskytuje se jen na úvěry do 20 mil. Kč. 

Program je určen:  
 

Subjektům průmyslové výroby, stavební výroby, řemeslné výroby, službám 
včetně zdravotnických, obchodní činnosti, vnitrozemské vodní dopravě etc. 
 

Volně dle: Českomoravská záruční a rozvojová banka, http://www.cmzrb.cz 

J.4.9.2 Hodnota obce z ekologického pohledu 

Ekologické jednotky (solární panely, ekočističky, ekologické nakládání 
s odpadem, používání ekologických materiálů) se dají vyčíslit hodnotou. Ta je 
v jednotlivých obcích různá, dá se s ní přirozeně obchodovat. Vzrůst hodnoty 
venkova a krajiny trochu souvisí se změnami v našem klimatickém pásmu, dále do 
jisté míry s novými technologiemi. Idea „Chceme svět ekologičtější“ nás může dovést 
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ke skutečným high-tech řešením. Ukázková díla ekologické architektury jsou díla 
Vincenta Callebauta (Visuté zahrady) nebo dílo Renza Piana Nové akademie věd – 
California Academy of Sciences nebo projekty typu otáčivý mořský mrakodrap. 
Ekologie spojená s bytovou, kancelářskou nebo i průmyslovou výstavbou dostává 
díky celosvětovému hodnotovému systému na váze. Chceme principiálně dosáhnout 
takové vyváženosti, aby nedocházelo ke zbytečné destrukci krajiny, ale ani 
k omezení ekonomického rozvoje. Má-li být ekologie vedoucím leitmotivem výstavby, 
musí mít racionální opodstatnění. Tím je patrně negativní dopad průmyslové 
revoluce na přírodu. Zcela jistě se nejedná v oblasti ekologie o fikci (důsledky jsou 
viditelné), ale jedná se v dnešní době o obchodní záležitost. Objem celosvětového 
obchodu v oblasti ekologie je 0,6 % hrubého domácího produktu Evropské unie. 
Nejvíce na její ochranu vynakládají Dánsko, Lucembursko a Nizozemí, nejméně 
Rumunsko, Litva, Lotyšsko. Rakousko vydává 56 euro na osobu, Česká republika 
vydává 23 euro na osobu na ekologii za danou časovou jednotku. Vytvoříme-li 
virtuální ekologické peníze, vytváříme tím také tlak, který ovšem možná není 
žádoucím, neboť v ekologii jde o přírodní procesy, které právě se vznikem kapitálu 
ne zcela souvisejí, ale jsou s ním trochu spojeny. Ochrana životního prostředí je 
jedním z hlavních cílů pro dosažení udržitelného rozvoje a také prioritou pro 
spolufinancování z rozpočtu EU. Chceme-li v dnešní době vést svět takovým 
způsobem, abychom na vodováze nalezli rovnováhu mezi průmyslovým rozvojem 
a ekologickou architekturou, zjistíme, že ji vlastně hledat úplně nemusíme, ona 
rovnováha se objeví díky působení přirozených přírodních procesů.  

J.4.9.3 Psychodynamika obce   

Obec jako celek o určitém počtu lidí má pochopitelně i svou dynamiku. Vnímat 
obec jako statický a stabilní systém by z jistého úhlu pohledu byla opravdu chyba. 
Názor jednotlivce v obci má být v případě majetkoprávních sporů opravdu 
zohledňován, leč překročení zájmu jednotlivce na úkor zájmu jiného, který je v právu, 
vede v obci ke konfliktu. Těmito problémy se principiálně zastupitelstvo obce opravdu 
za účasti policie mnohdy zabývá. Otázkou je: „Kdo se v obci vlastně stydí víc?“ 
Občan, který je v právu, anebo zastupitel, který je v právu obecním. Uvědomujme si, 
že obec chce v jisté míře mediálně prezentovat vášeň. Jakou identitu si nalezne, je 
hudba budoucnosti. Má být vlastně obec v 21. století manipulovatelná? Nebo se má 
uzavřít sama do sebe a vytvořit svébytnou kulturu, na první pohled nečitelnou. Ona 
komerční doba a globalizace obce vede do jisté míry k exhibicionismu obce jako 
takové, který ovšem na ulicích opravdu je. Takže se dá říci, že v obci z pohledu 
psychodynamiky opravdu existují světy dva, svět před stěnou a svět za stěnou. 
Z důvodu obecní ekonomiky je pochopitelně extrovertní chování obce navenek 
výhodné. Obec má vstupovat na burzu, mít i svou nominální hodnotu a s ostatními 
obcemi závodit. Ano, je to cesta k tržním mechanismům.  
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Obrázek 64: Vědomí, podvědomí, nevědomí, superego, ego, id, psychodynamika 
Zdroj: World Wide Web 

J.4.10 Teorie her v obci    

 V teorii hry jde trochu o fakt, že participující občan nemá být ve hře 
diskriminován a uváděn do polohy situace ztráty. Jedná se o situaci 
s nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými podmínkami – žádný hráč zde nezískává 
prospěch, situace vždy končí pro hráče nepříznivě. Při participaci nemá docházet ani 
k pouze formálnímu vítězství – tzv. Pyrrhovo vítězství. Zajímavé je v této souvislosti 
fráze: „Ještě jedno takové vítězství a jsme zničeni.“  Konfliktní situace v obci 
nastávají principiálně vždy, když dochází ke střetu zájmů – existuje široké spektrum 
rozhodovacích situací. Uplatnění teorie her je v ekonomii, politologii, sociologii 
a biologii.  
 

 
 

Obrázek 65: Obec jako hra 
Zdroj: World Wide Web 

J.4.11 Role klastrů v regionálním rozvoji  

Současné období ve světové ekonomice je charakteristické především díky 
vlivu globalizace, kdy hraje větší roli integrace národních a regionálních ekonomik. 
Pojem klastr představuje vyústění různých proudů teorie a praxe ekonomického 
rozvoje: spolupráce a propojení mezi firmami (sítě), aglomerační výhody (externí 
úspory), sociální kapitál, asociativní chování, transfer, šíření technologií, inovace 
a předávání znalostí. Klastr vnímejme jako kooperující a konkurující si jednotky 
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navzájem (základní stavební jednotkou klastru může být firma, dodavatel, 
poskytovatel služeb).  

 

 
 

Obrázek 66: Schéma klastru 
Zdroj: World Wide Web 

J.4.12 Entertainment body  

Obnova měst by se mohla mimo jiné podporovat vznikem sítí tzv. 
ENTERTAINMENT BODŮ instalovaných na speciálních tabulích a vybraných 
místech v Dolním Rakousku a jižní Moravě. 

Příklad výběru bodů:  

 městské divadlo Haag, 

 vinný svět Langenlois, 

 židovská obec Boskovice, 

 židovská obec Mikulov, 

 vodní Park Pálava. 

Tyto tabule by měly být vícejazyčné, pokud možno částečně multimediální 
(zvuk, obraz). Je akceptovatelná i jejich jednodušší varianta – plechová tabule 
s vyznačením bodů. Tuto síť by bylo dobré realizovat v obou regionech. 
ENTERTAINMENT BODY jsou v principu také formou podpory turistického ruchu. 
Vznik těchto ENTERTAINMENT BODŮ může být financován ze strany Evropské 
unie, z fondů pro podporu regionálního rozvoje. Tabule mohou mít vazbu na internet. 
Tímto počinem dochází k podpoře turismu, princip VIDÍM A JEDU velmi dobře na 
zahraničního turistu funguje. 

 

    
 

Obrázek 67: Loisium Allee 1, 3550 Langenlois, Rakousko, Architekt: Steven Holl, Franz Sam, Irene 
Ott-Reinisch  

Zdroj: World Wide Web 
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J.4.13  Ukázka obce s on-line identitou 
 
Sociální reprezentace obyvatel v síti je součástí světa mimo vlastní realitu. 

Vede-li ovšem identita k vzájemně vhodnému organizování s konstruktivním cílem, 
může to vést k reálným výsledkům. Vytvoření on-line identity v zapadlé alpské 
vesničce odbourává izolovanost obyvatel a v realitě vede k novým kontaktům. 
Otázkou identity jednotlivce v obci je také jeho sebepojetí na internetu. Jak se člověk 
vnímá, co přináší obci, jakou má vizi – to vše v obci může vytvářet profilace 
obyvatele. V participační demokracii, kdy rozhoduje největší počet jednotlivců a 
podílí se na co největším počtu rozhodnutí, hraje vytvoření virtuální identity 
rozhodující roli a roli hraje i to, jaké má případná webová aplikace vytvářející on-line 
identitu možnosti. Problematika internetu spočívá ovšem v pravdivosti dat, ono 
oddělení reálného a virtuálního světa v gigabytech opravdu může vést k jisté 
rozpolcenosti jedince – aneb ty světy jsou dva. Vezmeme-li v potaz u on-line identity 
spíše pozitiva, zjistíme, že v případě, že funguje v on-line identitě i finanční 
mechanismus, jsou tyto profily kladné. Málokdo dospělý se bude v obci účastnit 
aktivně sezení v on-line komunitě, nemá-li z toho ekonomický profit. Základem 
možné webové aplikace je tedy mít základní „value“ – např. z fondu pro European 
Territorial Co-Operation Austria – Czech Republic 2007 - 2013 (INTERREG III). 
Vezmeme-li si například základní hodnotu pro obci 30 euro na obyvatele v on-line 
komunitě pro zaregistrované obce v kyberprostoru obnovy jižní Moravy a Dolního 
Rakouska, může nás dovést tento systém k novým formám participace obyvatel. 
Základem je ovšem dát každému zaregistrovanému základní „value“, se kterou může 
začít obchodovat. Vznik vize může vznikat pak díky seskupení obyvatel „grupa“, jenž 
může mít i své podskupiny etc. 

 
Vezmeme-li si ukázku obce Mikulov, jež má 7700 obyvatel, dostane obec na 

vytvoření on-line identity svých obyvatel 231 000 euro (tato částka je smluvní). Při 
vzniku vizí je důležité, že daná vize vzniklá od více či méně obyvatel může být 
úspěšná pouze díky hlasování obyvatel jiných on-line komunit (např. rakouského 
města). Touto cestou je zabráněno nezaujatosti. V systému funguje i funkce prémie – 
vítězná vize dostává např. 1000 euro. S on-line identitou může být spojena i burza 
spojená s oceňováním obyvatel. Chování a zájmy obyvatel se samozřejmě analyzují 
a vyhodnocují a mohou být zajímavým vstupním údajem pro zastupitelstva a politiku. 
V praxi má vytváření skupiny významů i řadu norem. Vznik takovéto souhry 
participujících obyvatel za peníze s on-line interakcí, např. na politika nebo 
zastupitele, který umožňuje pomocí internetu nebo jiné počítačové sítě být 
v budoucnu např. i v kyberprostoru volen, může být zajímavým modelem pro realitu. 
Dnešní propojování reality a virtuálního prostoru je jevem aktuálním, kolem virtuální 
komunity existuje kultura – vstupující člen do komunity může zaujmout pozici dle 
Amy Jo Kim (2000) – lurker (číhající), příchozí (nováček), zasvěcenec (stálý člen), 
strážce hranic (vůdce), odchozí (starý). Je to také doplňková forma komunikace mezi 
členy, kteří mohou být formou komunikace mezi lidmi.  
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Obrázek 68: google, yahoo, altavista, aol, askJeeves, Inktomi, Overture, exite, msn, netscape, flickr 
 … možnosti získání digitální identity, Inktomi Cooperation je společnost z Kalifornie, která zřizuje 

internetové poskytovatele     
Zdroj: World Wide Web 

 

 
 

Obrázek 69: google, yahoo, altavista, aol, askJeeves, Inktomi, Overture, exite, msn, netscape, flickr 
 …možnosti získání digitální identity 

Zdroj: World Wide Web 
 

Chod systému:  
 
Registrace: Petr Novák  
 
Zisk: 30 euro na reálné konto 
 
Podmínka: napsání názoru na daný problém – odpověď a), b), c) … (problém 
vypisuje např. někdo z univerzity etc.) 
 
…následně vyhodnocení odevzdaných řešení, vítězné řešení je potom v zisku 
a ostatním hlasujícím účastníkům odebírá po 1 euru.  
 
Efekt: podpora participace obyvatel a jejich zájmu o obecnou problematiku (možnost 
spolupráce se zastupiteli při vypisování problémů, možnost práce na územně 
plánovací problematice etc.) 
 
Základem transparentnosti je, že při hlasování ostatní neví, jak kdo hlasuje. Při 
větším počtu účastníků z jiných kultur může vzniknout synergický efekt (1+1=3).  
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Tzn. vezmeme-li si, že ankety na otázku:  
 
JE TATO PRÁCE SPRÁVNÁ? 
se zúčastní 100 lidí, z toho v participačním modelu odpoví 45 lidí na otázku a) ANO, 
JE SPRÁVNÁ , 25 lidí na otázku b) JE SPRÁVNÁ, ALE MÁ CHYBY, 30 lidí na 
otázku c) NE, JE ŠPATNÁ vyhrává v modelu otázka a) ANO, JE SPRÁVNÁ …  tzn. 
55 lidí odpovědělo špatně = zisk 55 eur pro 45 lidi, kteří odpověděli v anketě na 
otázku a) ANO, JE SPRÁVNÁ   
 
Tyto dotazy mohou vypsat aktivní zastupitelstva nebo i politici a za použití nových 
technologií participovat aktivně s obyvatelstvem. 
 

 
 

Obrázek 70: Možnost anket a ukázky European territorial co-operation 
Austria – Czech Republic 2007-2013  

Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
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J.4.14 Masmédia 
 

Ideály města ve vztahu k budoucnosti vedou populaci ve městě k velice 
zajímavým reakcím, které mohou být paralelně s jejich vývojem znovu 
přezkoumávány. Vzniklá vize může a zpravidla je konzultována s mnoha odborníky. 
Žádoucí na tomto místě je pochopitelně spoluúčast obyvatel a jejich participace. Co 
to vlastně participace je? Slovo participace pochází z latinského partem capere, mít 
podíl, a znamená sdílení něčeho a účast a podílení se na něčem. Pomocí pojmu 
participace (řecky methexis) řešil Platón vztah mezi jsoucími věcmi a idejemi 
jednoho, pro nás je ovšem zajímavý především pojem participační demokracie. Co to 
je? Participační demokracie se může projevovat například referendy, veřejnou 
diskuzí a podobně. Zapojení obyvatel do společné diskuze je žádoucí u měst, jako 
jsou Boskovice, Vyškov, Kyjov, Znojmo, Mikulov a Břeclav. Zapojí-li se do oblasti 
obnovy i lidé z dolnorakouských měst Krems a.d. Donau, Langenlois, Melk, 
Eggenburg, Drosendorf, Retz a St. Poelten, přivede nás toto spojení ke společné 
diskuzi. Na základě argumentace vzniklé během diskuze se můžeme dostat k 
věcnému řešení problému.  

 
Vzdělávací či jiné důvody, které vedou města ke kontaktu s masovými médii, 

nás přivádí k práci s novinami, telefony, e-mailem, on-line sociální sítí nebo chatem. 
Pokud je pro kontakt využita počítačová síť, nazývá se on-line komunita. Virtuální a 
on-line komunity mohou být též doplňkovou formou komunikace mezi lidmi, kteří se 
znají především v reálném životě. Mnoho prostředků se používá v sociálním softwaru 
samostatně nebo v kombinaci s textovými chatovacími (čti „četovacími“) místnostmi, 
diskuzními fóry využívajícími hlas, text nebo avatary.  

 
V úvodní stati se zamýšlíme nad myšlenkami směřujícími k obnově Dolního 

Rakouska a jižní Moravy. Shoda je ve společných myšlenkách vedoucích 
k udržitelnému rozvoji, které jsou právě díky investicím do obnovy zapojeny. 
Přijmeme-li různorodou ekonomickou realitu obou krajů, ale společného vedoucího 
EU, uvědomíme si, že je v principu žádoucí navzájem participovat. Neviditelná ruka 
trhu ovládající obnovu obou krajů je ovládána pochopitelně tlaky zvenku i zevnitř.  

 
Uvědomujme si také jistou nahodilost vize budoucího vývoje, která může být 

zcela jistě ovlivňována mnoha venkovními faktory, přestože je daná v zákonech. 
Nemožnost chovat se jinak, než jak je dáno v územním plánu, je pochopitelně také 
věcí politiky a různých socioekonomických vztahů. 

 
Zajímavá je z nových počinů v obnově jejich modernost, dospějeme k závěru, 

že jsme v oblasti, kde je více než žádoucí a může ukazovat obyvatelům nový směr. 
Právě masmédia pracující na vzhledu a vizuální tváři budoucích měst nás nabádají 
k novému zamyšlení. Následně také pochopitelně musí zaznít otázka nové 
generace. Není jich vlastně moc? Zahlcenost médii v nové generaci pochopitelně 
balancuje mezi dvěmi světy, světem reálným a mediálním, vzhledem k tomu, že 
onen svět médií neznamená pro člověka přes jistou váhu informačního věku 
všechno, dospějeme k závěru, že právě citlivé balancování na hraně nás může 
dovést k úspěchu.  

 
Ona idyličnost krajiny někdy vstupující do konfliktu s materiálností města nás 

vede k zajímavým závěrům. Debata o udržitelnosti pochopitelně asi nenastala 
v idylické krajině romantizujícího Dolního Rakouska, ale spíše v některé ze 
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světových megapolí a nebo při pohledu na zdevastovanou krajinu. Ona spící krajina 
zničená právě negativními ekologickými zásahy vede pochopitelně obyvatele měst 
k větší adaptabilitě nově smýšlejících lidí. To, že se při počinech dnešních má myslet 
na generace budoucí a generace našich vnuků, je věcí samozřejmou. Jak na ně ale 
budeme myslet, je věc otevřená. Je onen ekologický zásah do naší planety tak 
fatální?  

 
Každopádně obezřetnost nás vede k zajímavým činům i aktivitám, které 

s pojmem šetřivost a šetrnost souvisejí. Dá se říci, že ono šetrné chování v rodinách 
nás vede ke spásnému environmentálnímu chování. Jak občan uspokojuje své slasti 
ve „svém“ městě, může pochopitelně ovlivňovat všemožnými způsoby a my mu 
v jeho ukájení můžeme pomoci právě skrze dobře a aktivně navrhnutý web design, 
který podporuje obnovu. Dokonalé město je pak město akceptující veškeré přání 
obyvatel s ohledem k životnímu prostředí. Toto superego města řídící se principem 
dokonalosti vzniká působením výchovy, okolními vlivy a snaží se nás civilizovat do 
standardů společnosti. Ona božská inteligence vnořená do snah chování každého 
města nás může vytáhnout k novým virtuálním zážitkům. Právě snaha některých 
měst přiblížit skrze nové formy jiný úhel pohledu na město nás vede k nové 
smyslnosti ve městě.  

 
Jaká je tedy vize obnovy Jihomoravského kraje a jednotlivých obcí 

v současnosti? Je určena na 20 let dopředu a jak může FA VUT Brno k doplnění vize 
přispět? Má být vůbec jedinec ve společnosti jako celku vizionářem, nebo to má být 
zvolený zástupce lidu? 

  
Vizionář je jedinec, jenž dokáže mít myšlenky, které zřetelně a pravdivě 

předpovídají a odhadují stav do budoucnosti, v našem případě například v oblasti 
nových technologií. Člověk, jenž tyto vize dělá, může být pro obchod zásadní. 
Vynikajícím vizionářem je například Steve Jobs, který stál u zrodu moderních 
osobních počítačů a animovaných filmů. Animované filmy přispívají vynikajícím 
způsobem k obnově například v USA (iPod a iPhone). Vizionářem je také Jan 
Antonín Baťa, který před druhou světovou válkou předpovídal obrovský růst obchodu 
a jeho důležitý ekonomický rozvoj. Obraz budoucnosti města může mít různá 
zobrazení, dříve si lidé dokonce mysleli, že budoucnost předpovídá sen, onen 
iluzorní obraz duše. To ovšem není pravda, sen za předpovězením budoucnosti 
opravdu nestojí, spíše je to realita. Problematika územního plánování samozřejmě 
souvisí s ekonomikou a konkrétně s oceňováním nemovitostí. Se změnami územního 
plánu souvisí aktéři územního plánování a těmi je vláda a zastupitelstvo. 
Autorizovaní úředníci, jako jsou obec s rozšířenou působností, kraj, stát a 
ministerstvo pro místní rozvoj, stejně tak jako pomocné zastupitelské orgány, jako 
jsou Rada udržitelného rozvoje a starostové a zastupitelé, určují, co je udržitelné. 

 
Územní plánování používá také pochopitelně mocnou sadu nástrojů, těmi jsou 

nástroje jako územní rozhodnutí, územní opatření, úprava vztahů v území a jiné 
základní nástroje územního plánování. Územně plánovací podklady, dokumentace, 
rozhodnutí a jiné plánovací podklady jsou součástí budoucích územně plánovacích 
podkladů. 

 
Snaha propojit města Dolního Rakouska a jižní Moravy ovlivňuje taková 

města, která se přes svou geografickou vzdálenost a politické rozdíly spojily, aby 
pěstovaly kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Praxe partnerských měst 
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vznikla v Evropě se snahou přimět obyvatele k vzájemnému bližšímu porozumění a 
také jako způsob, jak podpořit přeshraniční styky. Asi od roku 1989 podporuje ideu 
partnerských měst také Evropská unie. Na lince http://www.sister-cities.org je ukázka 
obyvatel města v globálním světě pro diplomatické sítě. Právě ono propojování měst 
je předmětem globalizace kraje a vede k různým společenským změnám. V 
globalizaci se pracuje s globální ekonomikou a úzce souvisí s teoriemi ekonomického 
růstu a rozvojovou politikou. Zápory globalizace a proces globalizace s sebou přináší 
problémy, jedním z nich je přílišná odlišnost některých kultur. Průkopníkem 
globalizace jsou především Spojené státy americké a podporují jako takové 
propojenost politických, sociokulturních a ekonomických událostí na globální úrovni. 
Globalizaci lze spíše chápat jako nerovný proces, který vede k přibližování a 
oddalování světa.  S globalizací úzce souvisí práce s informacemi a jejich přesun na 
dlouhou vzdálenost. Někteří prognostici tvrdí, že v blízké budoucnosti nás čeká tzv. 
„informační společnost“, kde výroba a distribuce v oblasti informací je zásadní 
složkou ekonomiky. Informace, ať již je to informace o městě nebo o osobách, se 
uchovává v neuronové síti, cílem je nastavit neuronovou síť tak, aby dávala přesné 
výsledky. Vnímat město jako neuronovou síť je možné také, ono město jako centrum 
mozků (Brain City), město jako mikroskopická stavba je základní stavební jednotkou, 
ze které se skládá mozek. Rozebereme-li města do základu, zjistíme, že jisté vize 
jsou pro jednotlivá města opravdu společné a jejich výměna může podpořit kontrakty 
a obchod obyvatel.  

 
S informacemi zase souvisí masmédium, v našem případě internet. To na 

jedné straně rozšiřuje svobodu slova, na druhé straně umožňuje šíření nepravdivých 
informací, zde pak dochází k problému, kdo se má v systému orientovat.  

 
Nová aplikace, která by rozvoj mohla podpořit, je založena na způsobu 

sledování, který představuje činnost a způsob monitorování a chování lidí, objektů 
a procesů. Měla by být rozšířenou rukou managementu, jak již říká původní název, 
latinské slovo manus znamená ruka, jeho prazákladem je ruční ovládání koní. 
Hlavními složkami managementu je plánování, organizování, personalistika, vedení 
a kontrolování. Oblast plánovacího procesu souvisí s analýzou SWOT. Název SWOT 
je odvozen od S = strenghts  (silná stránka firmy), W = weaknesses (slabé stránky 
firmy), O = opportunities (příležitosti), T = threats (nebezpečí). Celý plánovací 
process souvisí s uvědoměním si stanovení cílů, zvažování plánovacích 
předpokladů, stanovení alternativ, jejich porovnání společně s porovnáním cílů, výběr 
alternativ, formulování pomocných plánů a numerické vyjádření plánů pomocí 
rozpočtu.  

 
Oblast médií je spojena s obrovskými přesuny finančních prostředků, média 

a telekomunikace se ocitají na druhém místě, a to hned za bankovním sektorem. 
Multimediální trh EU se odhaduje na objem asi 700 biliónů americkým dolarů za rok. 
Vše, co víme o naší společnosti a o našem světě, poznáváme prostřednictvím 
informačních služeb a médií. Zajímavá může být také úvaha nad zodpovědností 
v médiích? Klasickou tematikou médií je pojem objektivnost a s ní související 
koncepce plurality, dále pojem nezávislost, přičemž si musíme uvědomit, že v 
komplexně propojeném světě nemůžeme absolutně vzato chápat informaci v médiích 
jako vědomou nebo nevědomou fikci. Tématem je transparentnost informačního 
zdroje, s ní úzce souvisí ověřitelnost informace. Specifickým typem médií je vnesení 
obsahu do vědomí za účelem manipulace a využití podprahových podnětů, jejichž 
vjem si nemůže recipient uvědomit. Co je to podprahový podnět? Je to signál, který 
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daná osoba zaregistruje, ale v té chvíli si to neuvědomí, protože jí obsah signálu 
přejde do podvědomí. Vědomí může být informacemi zahlceno, v tom okamžiku 
začíná pracovat podvědomí. Snadnější manipulace s lidmi probíhá díky podvědomí. 
V podvědomí máme uloženo daleko více informací, které se nějakým způsobem 
dostávají do našeho vědomí. To, že se podle nich můžeme řídit, nám umožňuje 
používat tzv. šestý smysl. Opakujeme-li obdobnou situaci znovu, naše podvědomí 
umožňuje posílat informace, jednat a rozhodovat se rychleji. Mezi podprahové 
vnímání se řadí také neverbální komunikace nebo takzvané nedokončené věty: to je 
věta, kdy řečník větu úmyslně nedokončí, když z ní jasně vyplívá závěr, který je buď 
lživý, nebo nepotvrzený. S problematikou médií souvisí také otázka manipulace, to je 
snaha působit na myšlení druhé osoby nebo skupiny osob. Manipulace probíhá 
reálnými nebo imaginárními postavami, může být altruistická nebo egocentrická, 
nátlaková nebo taktizující. Klasifikací manipulace se zabývá Jeroným Klimeš. 
Manipulace v mezilidských vztazích je pochopitelně také zajímavá věc, ale není 
předmětem doktorátu. Pozitivní vliv manipulace používají například diplomaté, 
psychologové nebo zdravotníci. Zajímavou formou manipulace je propaganda – 
slouží k ovládání davu a cílevědomě přesměrovává základní lidské emoce a city.  

 
Médium jako zdroj imaginace samozřejmě do jisté míry produkuje i utopie – 

nereálné představy o lidské společnosti, obci nebo státu. Můžeme ovšem 
konstatovat, že utopie je lepší produkt nežli antiutopie. Antiutopie je myšlenka, že 
společnost se vyvinula špatným směrem. Většina utopií uvažuje spíše pozitivně, 
jejich vzorem je mnohdy ráj. Nejstarším rájem na světě je ráj na svatých polích Aalu 
(Starověký Egypt). Díváme-li se na Dolní Rakousko a jižní Moravu jako na pozemský 
ráj s naplňujícím se potenciálem, zajisté nejsme na planetě jediní. Tímto způsobem 
uvažují i jiné regiony. Zkušenost s regionem je příliž složitá, než aby se dala 
vystihnout jediným pohledem nebo jedinou teorií. Vztah obou regionů navzájem je do 
jisté míry i relativní, bez snahy vytvořit soudržný systém. Vraťme se ale k médiím. 
Jak řekl Stanislaw Jerzy Lec: „Bláto dělá někdy dojem hloubky.“ Tematika internetu 
nás spojuje s informacemi všeho druhu. Základní problém internetu je nepřehlednost 
a kvalita informací na internetu. Spoléhat pouze na web je do jisté míry i projevem 
iracionality. Každopádně je web technologickou výzvou, kdy web chápeme jako 
multimediální vysílání, jež může používat každý. V informační společnosti platí 
opravdu zásada Stanislawa Jerzy Lece, který tvrdí:  „Na každém vrcholu stojíš nad 
propastí.“ Informační společnost nemá být sociálním inženýrstvím. 
Charakteristickými vlivy informační společnosti jsou tedy média, digitalizace, technika 
hypertextu, interaktivita, virtuální realita a křížení vlastnictví. Veřejné mínění v 
informační společnosti můžeme definovat opět dle citace: „Z řady nul se snadno 
udělá řetěz.“ (Stanislaw Jerzy Lec) 

Volně dle: Elektronická média v informační společnosti, Josef Musil  
Praha ISBN 80-7220-157-3 Votobia, 2003 

 

   
 

Obrázek 71: Psychodynamika 
Zdroj: World Wide Web 
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J.4.15 Polarita zájmů v médiích  
 
Polarita zájmů, které se mohou křížit na poli technickém, ekonomickém 

a kulturním, je dnes běžným jevem. Ona popularita politika jako zastupitele konec 
konců právě díky rozhodnutí individuality vzniká, ale současně i zaniká. Občanův 
fragment na mapě dostávající se do rozporu s jeho zájmem a územním plánem 
pochopitelně předmětem námitek je a bude, neboť souvisí s myšlením ve 
společnosti. Ta může mít zájem i nadnárodní, ona externalita myšlení a 
zohledňování zájmu společnosti na úkor jedince, nebo naopak zájmu jedince na úkor 
společenského zájmu, je tématem procházejícím již původem civilizace. Právě jinak 
stanovené cíle občana, stojící v rozporu například s cílem souseda, vedou ke vzniku 
vnitřního konfliktu. Konflikt kolem zájmu občana může být pochopitelně racionální 
povahy a zaujmout v něm správné stanovisko je mnohdy věcí náhody. Kontingence 
věcí, které mohou, ale nemusí být, a ve svém důsledku vznikají i zanikají, je jevem 
současné doby možná více než doby minulé. Apatie spojená s neúspěchem a 
vyčerpáním občana ve správním řízení stojí v jistém směru za vznikem komplexu 
méněcennosti. Ona výnosová křivka není pochopitelně u občana totožná s výnosem 
státu. Snaha domluvit se je první fází diplomatického jednání. Druhou fází je ovšem 
čin. Tímto činem se občan principiálně staví k jistému proudu vůči vládnoucí vrstvě. 
Buď je v souznění, nebo stojí s třídou v rozporu. Každopádně snaha o partnerství se 
státem je cestou kompromisu, který k dnešní společnosti patří. Egocentričnost 
chování se na společenských modelech pochopitelně projevuje. Stojí-li ovšem v 
myšlení a v popředí hodnota ohleduplnosti, je to základem úspěchu. Neřešitelné 
společenské problémy dostávají pak díky houževnatosti občana a státu nový tvar. 
Tvar, který pomáhá pokroku. Habituální sklon občana jednat správně a dobře je 
pozitivním společenským návykem. Základem spravedlnosti je důvěra (fides), tj. 
stálost a pravdivost řečeného a dohodnutého: „Co se řekne, má se stát.” Aristoteles 
tvrdí: „Spravedlnost je norma jednání ve společnosti, mezi přateli ale není třeba.“ 
Zajímavá myšlenka v obci, neboť se tímto tématem zabýváme, je: „Kdo není schopen 
mít podíl na studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.” Tato teze je 
zajímavá právě svým pojmem stud. Občan v liberální společnosti může principiálně 
dělat kroky nekontrolovatelné, tzn. i takové, které s vládou v jistém konfliktu stojí. 
Ono „laissez faire“ mluvící volnou rukou trhu je pro některé jedince dnešní 
společnosti prioritou myšlení. Zastánci „laissez faire” tvrdí, že trh nachází vždy 
nejvhodnější řešení. Dokonce ignoruje řešení, která nejsou schopna generovat zisk. 
Stud občana, jakožto obrana vlastní intimity, stud jako projev psychofyzický a 
mimovolní, je v principu důsledkem mravní výchovy. Ono obscénní chování občana 
vstupující do konfliktu se státem je reakcí na státní prudérii, tzn. stud sice uráží, ale 
nepopírá – aneb kdyby se lidé nestyděli, neexistovala by obscenita. Platón například 
tvrdí, že stud je nezbytnou podmínkou pro život v obci. Ráz obce je tedy generován 
lidmi, vznik územního plánu a jeho následná realizace je lidmi generována rovněž a v 
tomto smyslu pravý recept na jednání opravdu neexistuje.  
 

J.4.16 Média a tabu  
 

Chceme-li odkrýt nějaké společenské tabu a začít jeho negativní obraz 
překreslovat do pozitivní podoby, můžeme k tomu použít médium. Onen mediální 
obraz je vlastně fikce, která manipuluje úspěšně s podvědomím lidí. Média 
samozřejmě můžeme měřit dle procentuálního obsahu faktů, existují i konzervativní 
deníky (tzv. chladná média). Médium má schopnost produkovat virtuální informaci, 
souvisí s ním i mediální napodobování. Vytváříme-li např. novou webovou stránku po 
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vzoru jiné země, jsme mediálnímu napodobování spíše blíže. Vnímat internet jako 
splašené médium opravdu můžeme. Ovšem faktem je, že toto médium je aktivní. Jak 
chápe EU internet? Jako jednoznačně mezinárodní médium, usiluje také o to, aby 
existovala odlišnost ilegálního obsahu. Internet je do jisté míry médium spojené 
s anarchií a decentralizací autorit. V médiích je důležitou vlastností uživatele 
schopnost informace třídit. Média se zkoumají i v oblasti neurověd a neurofyziologie.  

 
J.4.17 Kultura jako znak,  jazykové mutace 
 
S prolínáním kultur je spojený také znak (z řeč. sémeion), zvláště v oblasti 

kultury jazykové. Vlastní znakové systémy s pravidly mají tzv. hry a rituály. Americký 
filozof Charles Peirce rozděluje znaky na ikony, indexy a symboly. Charles Morris 
dělí sémiotiku na sémantiku, syntaktiku a pragmatiku. Význam znaků, vztah mezi 
znaky a uživateli, život znaků v lidské společnosti, řeč hluchoněmých, hra v šachy, 
těsnopis a lidové kroje – v těchto všech oblastech naleznete časem určité prolnutí. 
Zda vznikne mezi kulturami nějaký přirozený jazyk, není zcela jasné, každopádně 
kulturní problém zde vzniká. S pojmem kultura a mezikulturní spolupráce úzce 
souvisí také pojem interpretace, obecně to znamená výklad (resp. porozumění) 
nějakého textu, myšlenky, jevu a logiky. Nemůžeme odmítnout možnost, že svět 
zahrnuje nekonečné množství interpretací. To, jak kterou pravdu uživatel sítě např. 
interpretuje, je součástí průzkumu anket etc., které, jak bylo hodnoceno v textech 
uvedených dříve, mohou vyjadřovat různou formu interpretace. Právě zkoumání 
interpretace, která je různá, vede k analytickému myšlení o obyvatelích a k větší 
participaci.  
 
 V rámci spolupráce jižní Moravy a Dolního Rakouska může docházet k jistým 
stavům nevědomosti právě díky jazykové neznalosti. Jak tyto situace řešit? Na jazyk 
v rámci spolupráce neexistuje norma, ve webových aplikacích se v česko-rakouské 
spolupráci dá použít funkce Google Translate. Samozřejmostí je, že dvojjazyčná 
struktura může vést k menšímu rozlišení, leč je cestou k nadhraničnímu uvažování. 
Tito novodobí strukturalisté mají vliv na utváření politických i hospodářských názorů 
(Claudie Lévi-Strauss). Zkuste na chvíli vystoupit z té nepřetržitě zuřící bitvy 
a zamyslet se nad jejími důsledky. Právě se nacházíme v raných stádiích nové 
ekonomiky, která se již ve své podstatě zásadně liší od všech svých předchůdců, 
jako se například automobilový věk lišil od předchozí éry. Jestliže pochopíte tuto 
základní myšlenku, pochopíte mnohem snáze řadu věcí, které v současné době na 
světě probíhají: pochopíte také, proč se ony zdánlivě nepolevující vlny převratných 
změn bytostně dotýkají i vás a vašeho podnikání.  
 

Volně dle : John Huey, 1994 

J.4.18  Kyberkultura  
 
 Základem dnešní ekonomiky i vztahů mezi dvěma kulturami jsou počítačové 
sítě a obvody. Digitální revoluce lidstva znamenala vždy vznik a využívání nových 
nástrojů. Nástroje umožnily zavedení nových způsobů vytváření bohatství, určovali 
další směr vývoje společnosti. Informace hraje v dnešním světě roli, kdy se z 
analogové, digitální a z fyzické podoby předmětů stávají virtuální objekty. Virtuální 
svět může vytvořit virtuální nástěnky (bulletin board), virtuální obchodní park, 
kongres, nákupní centra, kanceláře, obchody, městečka, hospůdky nebo vládní 
úřady. Nová ekonomika je síťovou ekonomikou, jednotlivé molekuly se v ní integrují 
do shluků, které tvoří sítě s jinými shluky a spolupracují s vytvářením bohatství. 
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Výměnu informací mezi dodavateli a zákazníky zabezpečují ve stále větší míře 
informační technologie. Juxtapozice neboli srovnávání a střetávání protichůdných 
myšlenek souvisí s dnešním světem velice úzce. Lidé, kteří nemají přístup k síti, se 
jistým způsobem mohou dostat do izolace. Tyto procesy se musí správně uchopit, 
jelikož pak vzniká nová třída chudých. Rozpor mezi potenciálem nových technologií 
obecně a poklesem životní úrovně je jistým nebezpečím celosvětové stability. Nové 
technologie jsou jedním z nástrojů, které dávají největší okamžité naděje. Počítačem 
můžeme vytvořit online asistenci, zapojit do něj nové myšlenky a metody. Věk síťové 
inteligence vyžaduje síťovou vládu. Síť managementu má roli na jižní Moravě a v 
Dolním Rakousku, je do jisté míry i chráněná. Cyberspace („kyberprostor“) se 
využívá pro označení virtuálního světa vytvářeného moderními technologiemi 
(počítač, komunikační sítě etc.), pracuje s ním také management Dolního Rakouska 
a vede lidi k utváření nové reality. Nebezpečím je v tomto případě vytváření iluze o 
skutečném světě nebo i ve fiktivním světě počítačových her. Druh on-line komunity je 
počítačově simulované prostředí, kde mohou uživatelé vzájemně integrovat, vytvářet 
a užívat objekty. Počítačové simulace světa představují vjemové stimuly pro 
uživatele, kteří s předměty modelovaného světa vytvářejí pocit reálnosti. Ve 
virtuálním světě se mohou simulovat pravidla z reálného světa nebo z hybridního 
fantazijního světa. Management kraje je pochopitelně globalizací a nástupem nových 
médií výrazně poznamenán. Ekonomika znalostí vede veškeré druhy zboží a 
postupy výroby k většímu užívání lidských poznatků. Interaktivní multimédia jsou 
prorostlá kulturou i mezigeneračně. Chaos versus kyberkultura jsou novým trendem 
ve vývoji civilizace, inspiruje to úvahy o dalších možnostech rozšiřování vědomí. 
Kybernetika obecně je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosem 
informací ve strojích a živých organismech. Teorie řízení je naukou o popisu 
systémů. V rámci kyberkultur a kybersvětů, které automaticky vznikem jakékoliv 
internetové aplikace vznikají, vede k jisté ambivalenci, která ovšem nemusí mít 
negativní podobu. Ambivalentní vztahy jsou běžné ve vztahu k politikům, kdy lidé 
politiky současně nesnáší i milují. Tato mutace vnímání vzniká často i mezi kulturami 
a mezi národy, neboť podobní lidé vytvářejí různé hodnoty, které různým způsobem 
hájí.  
 

  
 

Obrázek 72: Digitální ekonomika, úvaha o nadějích a hrozbách věku informační společnosti  
Don Tapscott, ISBN 80-7226-176-2 

Zdroj: World Wide Web 
 



ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 5                                                                                                           Disertační práce 

Dipl. – Ing. Jan Chladil  107

 
 

Obrázek 73: Digitální ekonomika, úvaha o nadějích a hrozbách ve věku informační společnosti  
Don Tapscott, ISBN 80-7226-176-2 

Zdroj: World Wide Web 
 
 Kyberkultura je těžko vymezitelný postmoderní pojem. Internetové subkultury, 
hnutí kyberpunku, vize budoucí společnosti transformované moderními 
technologiemi, kyberkultura jsou novou reflexí nových médií. V kyberkultuře hraje roli 
také mainstreem, tzn. hlavní proud.  
 
 Potřebujeme vládu, která je katalyzátorem – tedy vládu, která nevykonává 
všechny činnosti sama o sobě, ale spíše řídí a definuje prostředí. Utopické koncepty, 
informační koncepty, antropologické koncepty a epistemologické koncepty. 
Kyberkultura na počátku dekády je mainstreemovou kulturou, dokladem jsou 
i pozdější megafilmy jako Matrix. Negativní dopady kybernetiky a virtuální kultury je 
možné spatřit oddělením povahy reálného a imaginárního světa, pozitivní naopak 
oproti tomu v jisté funkci imaginace. Nejvýznamější teoretici utopických konceptů 
z oblasti utopického kyberprostoru jsou například Piérre Lévy, Douglas Rushkoff 
a Andy Hawk. Informační koncepty jsou především v oblasti informační společnosti. 
Reflexe kyberkultury jsou epistemologické koncepty, jsou vymezením informačních 
a komunikačních technologií. Kyberkultura vede k pojmenování kulturní praxe 
spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií. S kyberkulturou 
souvisí i vlastní etický kodex. Vznik vlastních virtuálních subkultur je s pojmem 
internet opravdu spojen – nás zajímají například kultury jako environmentalismus, 
který řeší vztah mezi přírodou a společností. Usiluje o změny mezi společenskými, 
ekonomickými a politickými mechanismy, které brání snahám o ochranu životního 
prostředí.  
 

Environmentální zdroj (zdroj životního prostředí) je složkou přírody, souvisí 
s funkcemi environmentálních zdrojů:  

 zásoba přírodních zdrojů 

 zdroj života 

 vytváření krajiny 
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 úložiště odpadů 

Kyberkulturou se zabývá řada osobností, jako Timothy Leary, Nicholas 
Negroponte, Howard Rheingold, Richard Barbrook, Andrew Cameron, Marchall 
McLuhan, Jean Baudrillard, Steve Jobs, Steve Wozniak, Manfred Clynes, Nathan 
Klin a Douglas Engelbart.  

 
Kyberprostor je tedy znak světa utvářeného počítači, telekomunikačními sítěmi 

etc. Gibsonův kyberprostor využil např. Wiliam Gibson (1984) v knize Neuromancer, 
je inverzí k reálnému světu (realspace). Místo, kde se vyskytují lidé bez fyzických těl.  

 
J.4.19 Vstup VR do on-line identity v obci  
 

 Za použití 3D brýlí a rukavic může obyvatel virtuálního prostoru města svou 
vizi utvářet např. v 3D prostoru i s možností potkat druhého obyvatele s jinou on-line 
identitou a s ním začít jednat. Vize, kdy je opravdu vytvořena směna obyvatel v 3D 
prostoru s reálnou tržní hodnotou, se nám může jevit zajímavá. Ona otázka, proč 
nezačít participovat s reálnými lidmi z jiné kultury a s jejich názory právě v 3D 
prostoru, čeká na odpověď.      
    

Zisk vzniklý vyhráním vize ve virtuálním prostoru má podnítit zájem obyvatel 
o dění v obci a v jiné kultuře s tím, že je aktivista motivován i ekonomicky. Vstupní 
ohodnocení profilu jednotlivce v hodnotě 30 euro na hlavu je symbolické, jednotlivec 
ve VR může díky počtu vítězných vizí získat mnohem větší hodnotu. Vznik suverenity 
on-line identity obyvatele ve VR je žádoucí, ale není automatický. Právě díky 
mechanismu, kdy za vizi může hlasovat pouze účastník jiné on-line komunity (např. 
partnerského města), bez znalosti poměrů, má vést k jisté nezaujatosti 
a objektivnosti VR politiky.  Možnost vytvoření VR komunit je ovšem spíše hudbou 
budoucnosti.  
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Obrázek 74: VR a mapování, Zdroj: Jan Chladil (Dipl.-Ing.) 
 

J.4.20 Hyperrealita versus virtuální realita  
 

V sémiotice a postmoderní filozofii je hyperrealita termín charakterizovaný 
neschopností vědomí rozlišit skutečnost od fantazie, obzvláště v technologicky 
pokročilých postmoderních kulturách. Hyperrealita chce charakterizovat cestu 
vědomí vymezením, co je vlastně „skutečné” ve světě, kde množství médií může 
radikálně formovat a filtrovat událost originálu nebo zážitek zobrazovat? Slavní 
teoretici hyperreality jsou Jean Baudrillard, Albert Borgmann, Daniel Boorstin 
a Umberto Eco. 

 
Jean Baudrillard zvláště navrhuje, že svět, ve kterém my žijeme, byl 

nahrazený světem kopie, kde my hledáme simulované podněty a nic více. Jean 
Baudrillard si půjčuje od Jorgea Luise Borgese (i od Lewise Carrolla) příklad 
společnosti, jejíž geometr vytvoří mapu tak detailní, že to pokryje samotné věci, které 
mohou být reprezentovány. Když říše klesá, mapa se ztratí v krajině a tam není ani 
reprezentace, ani skutečnost – jen hyperrealita. Baudrillardův nápad hyperreality byl 
těžce ovlivňován fenomenologií, sémiotikou a Marshallem McLuhanem. 

 
Hyperrealita je významná jako vzor vysvětlení aktuálních kulturních podmínek. 

Konzumerismus spoléhá na značkovou výměnnou hodnotu (např. značka X ukáže, 
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že jeden je elegantní, auto Y ukáže něčí bohatství), tento svět mohl být viděn také 
jako přispívající faktor ve vytvoření hyperreality. Hyperrealita přiměje vědomí 
k oddělování skutečného citového střetnutí.  

 
Hyperrealita dá předmětu také dojem, že jeden projde přes svět fantazie, kde 

si každý hraje. Výzdoba hyperreality není původní, všechno je kopie a celá věc se 
cítí jako sen. Co není sen, je skutečnost. Jste více nakloněni dávat, když vaše 
vědomí opravdu nerozumí, co se děje. Jinými slovy, ačkoli vy chápete, co se stane v 
kasinu, vaše vědomí si myslí, že peníze z hazardu a v kasinu jsou částí tzv. 
„neskutečného” světa.  

V jeho eseji „Vzor Hyperrealisty” John Tiffin říká, že hyperrealita se liší od 
virtuálního prostředí. Virtuální realita je technologie, která umožňuje počítači tvořit 
reality, které jsou alternativami k fyzické realitě s HMDU. Člověk může cestovat 
trojrozměrným virtuálním světem, který byl vybaven informacemi v databázi počítače. 
Informace vytvoří obrazy, které jsou vřazeny do „skutečného” světa a jsou vytvořeny 
ve virtuálním světě. Zvuk a obrazy jsou adresovány uším a očím. S použitím 
datových rukavic může jedinec cítit dotek také ve virtuálním světě. 

Hyperrealita zahrnuje virtuální realitu, přesto to není virtuální realita. 
Hyperrealita vytváří virtuální realitu a zážitek fyzické skutečnosti, virtuální realita 
a fyzická realita se ovlivňují navzájem. Virtuální realita poskytuje virtuální světy, které 
se zdají více „přesvědčivé.” 

 Tiffin vysvětluje, že rozdíl mezi virtuální realitou a hyperrealitou je jako rozdíl 
mezi kinem a telefonem. Kino je raný pokus vytvořit virtuální realitu. Když lidé jdou do 
kina, světla zhasnou a pak se každý uklidní a nechá projektor „převzít jejich 
vnímavost systému”. Přítomnost slova ve skutečném a virtuálním světě vytváří 
přirozený režim. Posluchač snadno rozlišuje hlas v telefonu a skutečný hlas. Stejně 
tak lze snadno rozpoznat virtuální svět od skutečné hyperreality. 

„HyperWorld není jediný, který ovlivňuje skutečný svět a který ovlivňuje svět 
virtuální, místo, kde se setkává lidská inteligence s umělou inteligencí.” 

 „Simulace” – Jean Baudrillard 
 „Původní padělek” – Umberto Eco 
 „Hyperrealita je spíše technologickou schopností smíchat virtuální 

realitu (VR) s fyzickou realitou (PR) a umělou inteligenci (AI) a s lidskou 
inteligencí, jistým způsobem se tyto světy navzájem ovlivňují.” – 
Nobuyoshi Terashima 
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Obrázek 75: Christer Fuglesang, simulace vesmíru EVA STS – 116, Zdroj: World Wide Web 

„Tajné spříznění mezi hazardem a pouští: intenzita hazardu je posílena 
přítomností pouště obklopující město. Klimatizovaná čerstvost hráčských místností je 
protichůdná k sálajícímu horku venku. Výzva umělých světel vede k násilí paprsků 
slunce. Noc hazardu na všech stranách; zářivá temnota těchto místností ve středu 
pouště. Hazard sám je forma pouště, je nelidský, nekulturní, útokem na přirozenou 
ekonomiku s hodnotou, poblázněním aktivity na pruzích výměny. Ale to také má 
přísnou hranici a neočekávané zastávky, jeho hranice jsou přesné, jeho vášeň nezná 
žádný zmatek. Ani poušť ani hazard nejsou volné plochy; jejich prostory jsou 
konečné a koncentrované, rostoucí v intenzitě k vnitřku, k ústřednímu bodu, jsou 
duchem hazardu nebo srdcem pouště – privilegovaným, prastarým prostorem, kde 
věci ztratí svůj stín, kde peníze ztrácejí svoji hodnotu.” – Baudrillard na Las Vegas.  

Oba, Umberto Eco a Jean Baudrillard, se odkazují na Disneyland jako na 
příklad hyperreality. Provádění návštěv má představivost ve „fantastické minulosti”, 
tato nepravdivá realita vytváří iluzi a udělá více méně žádoucím pro lidi koupit tuto 
realitu. „Falešná příroda” Disneylandu uspokojí naši představivost a fantazie 
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vzdušných zámků v reálném životě. Proto oni vypadají obdivuhodnější a atraktivní. 
Spotřebitelé se formují do linek, jestliže spotřebitel chápe každé pravidlo správně, 
mohou lidé z reality užívat „skutečné věci” a vidět věci, které nejsou jinak dostupné. 

Volně dle: http://wikipedia.infostar.cz/h/hy/hyperreality.html 
 

     
 

Obrázek 76: Umberto Eco, Cestování do Hyperreality, ukázka digitalizace mapování 
Zdroj: World Wide Web 

 
J.4.21 Virtualita a pomíjivost  
 
Zajímavým jevem spjatým s virtuálním prostředím města je pomíjivost, tzn. 

vypnete počítač, ona virtuální profilace přestává fungovat. Lidé, co onen virtuální svět 
přeceňují, pochopitelně vazbu na realitu města ztrácejí, neboť tento svět proti 
kamennému psychologicky funguje jinak. Vžívání obyvatel některých on-line komunit 
do svých idolů a musterů je ovšem běžným jevem. Zajištění reálného fungování    
on-line komunity spočívá v tom, že obyvatel má svůj skutečný zisk viditelný na svém 
bankovním účtě, za nějž si může koupit např. televizi nebo jinou materiální hodnotu. 
Paralelní existence světa idejí a matérie je ovšem známá již od starověku. Vnímejme 
virtuální svět spíše jako svět idejí, které mohou pominout. Jen z myšlenek opravdu 
nežijeme, i když vize je opravdu blíže ideji. Tento virtuální svět by měl být vnímán 
spíše jako hra, která může podněcovat imaginaci a přitom navyšovat bankovní konto 
účastníka.   

 

 
 

          Obrázek 77: Pomíjivost, Zdroj: World Wide Web 
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J.5 Práce vztahující se k tématu dis. práce 
 
Autor uvádí v následujícím textu návrhy nových forem a principů participace.  
  

- koncepce webového portálu CZATURB, jenž rozvíjí komunikaci 
mezi městem a občanem 

 
Koncept webové aplikace je založen na analýze stávajícího webového 

systému věnujícího se obnově a tento systém se snaží rozšířit. Navrhnutý systém 
CZATURB se snaží spojit dohromady vytvoření webové identity jednotlivce na 
internetu, vytvoření skupin s podobným zájmem, možnost vkládání fotografií z oblasti 
urbanismu, možnost použití fotografií z malých vrtulníků, možnost vytvořit zájmové 
skupiny podporující udržitelný rozvoj. Tyto skupiny mohou analyzovat např. terénní 
útvary – louky, lesy, jezera, cesty, pole, cesty, jezera, zahrady, dřevostavby a dále 
prvky na domech fasády, dlažby, střechy, zákoutí, skulptury, domy, novostavby a 
zákoutí. Kolem jednotlivých témat mohou vzniknout diskuzní skupiny a fóra. Může se 
zde řešit kultura nebo svoz dřeva na topení na zimu. Tyto stránky mohou být 
podpořeny firmami podporujícími udržitelnost.  

 
Řada systémů je prezentována a ukázána na stávajících aplikacích například 

EUREGIO City.net, RRAJM, aktivity CENTROPE, Projekt MAS, LEADER, MA21 a 
Centrála cestovního ruchu jižní Moravy. Forma participace pomocí webových stránek 
je dnes pouze rozšířením a doplněním stávajích platforem webové komunikace, 
které začali u nás s rozvojem informatiky po roce 1989 a jejichž ukázkou je u 
sousedů například Dorf & Stadterneuerung (Dolní Rakousko). Platforma této firmy 
funguje dobře na webu Dorf & Stadterneuerung Niederoesterreich (stránky jsou na 
http://www.dorf-stadterneuerung.at/). 

 
- referenda 

 
           Referenda jsou hlasováním a pomáhají zjistit názory obyvatel města, vesnice 
nebo jiné volené lokality. Technologicky k jejich rozšíření může pomoci například 
médium internet nebo mobil. Aplikování těchto referend do praxe může pomoci 
vládnoucím a jiným skupinám se dostat do obrazu. S těmito postupy pracuje mnoho 
statistických kanceláří, možno je při jejich realizaci pracovat s Českým statistickým 
úřadem (ČSÚ).  
 
 Chod a provozování referend zajišťuje počítačová centrála, z ní jsou vysílány 
podněty a následně posílány názory k vyhodnocení. Referenda mají doplnit systém 
participativního rozhodování ve vztahu kraj – občan apod. 
 

- koncepce anketních systémů pro mobily 
 

Anketní systémy pro mobily jsou účiným nástrojem k provedení průzkumu u 
obyvatel. Na mobily může být zaveden systém, který současně umožňuje 
hlasujícímu vydělat peníze. Takovýto systém současně motivuje a současně pomáhá 
se rozhodovat o věci vážněji. Jedinec, který se do systému zaregistruje, si může 
přilepšit k stávajícímu platu. Tyto anketní systémy mohou být dodatečně analyzovány 
graficky.  
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Tyto ankety mohou být prováděny den co den, jejich uvedení do provozu 
zajišťuje počítačová centrála.  

 
Ankety doplňují systém participace do mobilních sítí.  
 

- entertainment body v kraji 
 

Entertainment body v kraji jsou navrhnuty k rozšíření stávajících orientačních 
systémů. Jejich originalita je na ztvárnění designera takovéhoto projektu a doplňuje 
systém stávajícího městského a krajinného marketingu.  

 
Návrh „entertainment bodů“ je na designérech. K takovémuto projektu může 

být vypsán grant řešící jejich design, funkci a umístění. Je to rozšíření stávajících 
orientačních systémů a obohacení o nové prvky.  

 
Entertainment rozšiřují a doplňují stávající systémy podporující turismus. 

 
- akcie pro obce, vstup obcí na burzu 

 
Snaha uvést obce do burzovního systému a tím vyčíslit jejich hodnotu na 

finančním trhu je zatím abstraktní.  
 
Burza je instituce, která organizuje trh s investičními nástroji a to prostřednictví 

burzy, kdy nakupuje a prodává například cenné papíry, investiční certifikáty, warranty 
a futures. Zvláštním typem burzy je plodinová burza, kde se obchoduje ve velkém se 
zemědělskými plodinami a potravinářskými produkty. Vize může být i akciová banka 
obcí. 

 
Autor práce chce rozšířit burzy o burzu obcí. Ty mají svou atraktivitu kulturní, 

sociologickou, demografickou, urbanistickou a architektonickou. Některé údaje se 
dají zjistit hlasováním, jiné matematickou analýzou. 

 
Akcie pro obce a vstup obcí na burzu rozšiřují působnost obce na finančních 

trzích.  
 

- ekologické peníze 
 

Ekologické jednotky (solární panely, ekočističky, ekologické nakládání 
s odpadem, používání ekologických materiálů) se dají vyčíslit hodnotou. Ta je 
v jednotlivých obcích různá, dá se s ní přirozeně obchodovat.  

 
Vytvoříme-li virtuální ekologické peníze, vytváříme tím také tlak, který ovšem 

možná není žádoucím, neboť v ekologii jde o přírodní procesy, které právě se 
vznikem kapitálu ne zcela souvisejí, ale jsou s ním trochu spojeny.  

 
Ekologické jednotky a ekologické peníze klasifikují ekologickou hodnotu obce 

a mohou pomoci kraji a dané politicky ohraničené oblasti v jejím ekologickém rozvoji. 
Tyto hodnoty musejí být statisticky zpracovány, graficky znázorněny a podstoupeny 
hlubší analýze. Při jejich analýze je možno pracovat s Českým statistickým úřadem 
(ČSÚ). 
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Ekologické peníze zrcadlí dobře udržitelnost rozvoje v obci a napomáhají 
všem organizacím zabývající se ekologií vyhodnotit klady a zápory obce ve vztahu 
obec – příroda. 

 
-  příspěvek k tvorbě on-line identity obce 

 
Každý obyvatel se má právo bránit izolovanosti vytvořením on-line identit na 

síti. Této formy prezentace využívají kupříkladu sociální sítě. Sociální reprezentace 
obyvatel v síti je součástí světa mimo vlastní realitu, ale může stávající realitu 
zrcadlit. Vede-li ovšem identita k vzájemně vhodnému organizování s konstruktivním 
cílem, může to vést k reálným výsledkům. Otázkou identity jednotlivce v obci je také 
jeho sebepojetí na internetu.  Každý občan vesnice je něčím zvláštní a specifický a 
může pomoci spoluobčanovi vesnice. Představit se to dá na modelu například 
Svitávky, kde se zaregistruje jednoho večera do portálu „ON – LINE IDENTITA 
OBCE SVITÁVKY“ např. Franta. Ten zde začne vytvářet svůj společenský profil, dá o 
sobě údaje jako například: obydlí – typ střechy, výrobce střechy, plot a jeho výrobce, 
výrobce vrat, výrobce dlažby před garáží, dále analýzu terénu: typ travin na zahradě, 
svažitost pozemku etc. Tyto vložené údaje mají komerční a informační hodnotu pro 
obec. Vložením se autor k ničemu neupisuje, naopak napomáhá komerčnímu světu 
vytvořit pro něj nabídku a nebo dostat odměnu od obce. Občan, jenž do systému 
údaje dává, se zaměřuje na hmotné věci kolem sebe. 

 
On-line identita obce je doplnění sociologicko – psychologických systémů a 

pomáhá v orientaci v hmotných hodnotách občanů v obci.  
 

- idea vstupu VR (virtuální reality) do on-line identity v obci 
 

Za použití 3D brýlí a rukavic může obyvatel virtuálního prostoru města svou 
vizi utvářet např. v 3D prostoru i s možností potkat druhého obyvatele s jinou on-line 
identitou a s ním začít jednat. Vize, kdy je opravdu vytvořena směna obyvatel v 3D 
prostoru s reálnou tržní hodnotou, se nám může jevit zajímavá. Ona právě otázka, 
proč nezačít participovat s reálnými lidmi z jiné kultury a s jejich názory právě v 3D 
prostoru čeká na odpověď. Tímto způsobem je možné rozšířit stávající technologické 
systémy. 3D brýle nahrávají počítačovým specialistům vybudovat v obci zábavné 
centrum podporující v obci high-tech kultury. Tyto kultury mohou být i mobilní a 
koncentrované.  

 
Virtuální realita doplňuje a rozvíjí vztah lidí k novým mediím. Může být 

začleněna do pokladnice Jihomoravského kraje. 
 

- obec v počítačové hře 
 

Uplatnění teorie her je v ekonomii, politologii, sociologii a biologii běžné. 
Záměrem je zrealizovat počítačovou hru, která odráží skutečný svět obce. 
Vytvořením počítačového modelu vesnice získáme prostor pro prezentaci vize a 
možná společně s herním průmyslem časem vytvoříme počítačovou hru s tematikou 
obce. Každá obec má svá specifika, ty mohou být ztvárněny v počítačové hře. 

 
Myšlenka doplňuje PC prodejny o novou počítavou hru zaměřenou na 

konkrétní obec. 
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- koncepce urbanistického celku zástavby na městském pozemku ve 
městě Steyr (Austria) pro architektonickou kancelář Proyer & 
Proyer Architekten OEG 
 

Kancelář Proyer & Proyer Architekten OEG vypracovává koncepci zástavby 
na městský pozemek na břehu řeky Enns ve městě Steyr v Horním Rakousku.   
Prosperitu vzniklé kooperace mezi architektonickým studiem a městem ukáže až 
čas. Zástavba na městský pozemek se smíšenou funkcí je krokem k budoucímu 
udržitelnému rozvoji města.  

 
 Datum realizace je do budoucna otevřeno. Více informací je možno získat na 
adrese: Proyer & Proyer Architekten, Schwarzmayrstraße 10, 4400  Steyr, Telefon: 
+43725277083, Fax: +4372527708340, http://www.proyer.com/ 
 
 Koncepce a realizace zástavby na břehu Enns, Steyr podporuje stavební firmy 
a udržitelný rozvoj. 
 

Zajímavým stavebním záměrem může být i stavba Jihomoravského centra po 
vzoru Vládní čtvrti v St.Poelten. Je to nosná myšlenka pro ateliérovou debatu. 
 

Ideje  a principy vedoucí k zlepšení a rozvoji malých a středních měst jsou 
uvedeny v sekci J.2 Cíl disertační práce a její výsledky. Záleží na dalším postupu 
autora, postupu městského managementu, podpůrných organizací a finančních 
prostředcích. Dle toho se budou kroky v práci realizovat. Dále záleží na postoji 
studentů a kompetentních lidí z oblasti vědy, počítačového průmyslu, urbanismu a 
architektury, zda se budou ideje dále rozvíjet nebo zaniknou. 
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K      Závěr – přínos práce 
 
Autor v práci navrhuje kompletní sadu idejí vedoucí k lepší obnově malých a 

středních měst. Mezi tyto ideje patří: referenda, anketní průzkumy a dotazníky, 
participativní dotazování, nové propagační způsoby v urbanismu, obohacení o nové 
ideje mobilní sítě a weby, koncepce internetových stránek, návrh počítačové hry o 
obci a například entertainment body. Analýza se věnuje srovnání obnovy v Dolním 
Rakousku a v Jihomoravském kraji. 

 
Žijeme ve velmi komplexním světě, kde je množství témat, se kterými jsme 

denně konfrontováni, a jejich komplexita těžko přehlédnutelná a víceméně velice 
komplikovaná. Všechno nějak souvisí se vším, my lidé máme snahu věci 
zjednodušovat. Na jednu stranu milujeme mnohost, na druhou stranu nás může 
mnohost a četnost impulzů snadno překonat, takže se v nich začneme ztrácet. Pak 
jsou některé mechanismy a souvislosti zcela nepostřehnutelné, naráz něco krachne 
a nikdo neví proč. Jak říká James Gleick v populární knize Chaos: „I zatřepetání 
křídel motýla může způsobit zemětřesení na druhé straně zeměkoule.“ 

 
Pomysleme např. na aktuální finanční krizi, kde je její příčina? Čím větší 

a komplikovanější jsou lidské sítě, tím se někteří lidé hůře orientují a hledají 
podstatu. V sítích hraje roli čitelnost a podstata. Chceme vytvářet pravost, věci 
založené na pravdivých základech, ovšem hledání podstaty v hlubinách vědění nás 
může zavést i do končin od pravosti odvrácených. Vytvoříme-li jedno špatné spojení, 
může naráz polovina, nebo v konečném důsledku celá síť spadnout.  

 
Zamyslíme-li se nad tématem obnovy u nás a v Dolním Rakousku, 

uvědomíme si, že bez vůle obou stran je ono inspirativní vybudování sítě napříč 
hranicemi nemyslitelné. Taktéž vezmeme-li v úvahu stav obnovy v Dolním Rakousku, 
pochopíme, že kontinuita, přehlednost a systematičnost obnovy Dolního Rakouska je 
v celém Dolním Rakousku předmětem dlouholeté politiky. Příkladným výsledkem této 
politiky je novostavba Vládní čtvrti v St. Poelten od Ernsta Hoffmanna. 

 
Obnova malých a středních měst je předmětem činnosti mnoha organizací a 

firem. Tyto firmy jsou uvedeny v analytické části. Zajímavým faktem obnovy v Dolním 
Rakousku je mediálnost. Mediálnost obnovy, která je v Dolním Rakousku snadno 
viditelná, je potřebnou pákou vedoucí k identifikaci s obyvateli. S mediálností nabývá 
program obnovy nových jistot, takže můžeme v Dolním Rakousku spatřit automobily 
se znakem Dorf & Stadterneuerung nebo rozšířeným modrožlutým znakem 
Niederösterreich.  

 
Kde a jak dávat do naší a nadnárodní sítě obnovy impulzy, aby byla stabilní 

a funkční, přeneseně jak a kde dávat do sítě obnovy impulzy, aby byla stabilní a 
funkční a aby se mohla volně rozvíjet, je téma na delší diskuzi s vícero zúčastněnými 
stranami, která by na toto pojednání mohla navazovat. V práci je uvedena řada idejí 
vedoucích ke zvyšování participace občanů při obnově malých a středních měst. 
Tyto ideje se mohou pochopitelně realizovat např. anketními průzkumy pro mobilní 
operátory, projekty urbanistické zástavby Steyr (Rakousko), potisky kravat a 
reklamních předmětů, referendy, hrami v obci v rámci jedné počítačové hry a 
entertainment body.  
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Webové stránky probírané při obhajobě tezí nejsou dosud realizovány, do 
jejich případné realizace je možno zapojit počítačové experty na budoucnost webu. 
V práci je po analýze situace obnovy v Dolním Rakousku a na jižní Moravě uvedena 
řada idejí, které mohou být realizovány a zkoumány městským marketingem. Ideje a 
myšlenky jsou návodem, který obohacuje stávající strategie městkého rozvoje a 
obnovy. 

 
Výběr nových forem a principů je volen s ohledem obohatit stávající stav. 

Spadá do vědních oborů, jako je architektura, urbanismus, sociologie, web design a 
programování, ekonomie, herní průmysl a virtuální realita, marketing, městský 
management a jiné.  

 
Výběr idejí a principů je v části:  
 
koncepce urbanistického celku zástavby na městském pozemku, koncepce 

webového portálu, referenda, koncepce anketních systémů pro mobily, entertainment 
body v kraji, akcie pro obce, vstup obcí na burzu, ekologické peníze, příspěvek 
k tvorbě on-line identity obce, idea vstupu VR (virtuální reality) do on-line identity 
v obci a obec v počítačové hře. 

 
Otázkou je, kde by tyto nové ideje a principy, vedoucí k větší participaci, měly 

být umístěny? Odkud by měli být řízeny? 
 
Variant, jak mohou být řízeny, je mnoho, autor zmíní alespoň centrální formu 

řízení. Je možno pronajmout prostor nebo koupit mobilní vůz, v něm mít zázemí 
s počítači, odkud je možno psát referenda, ankety, vést finanční burzu a zabývat se 
ekologickými jednotkami.  

 
Formy participace uvedené v textu výše jsou doporučeny k realizaci. 

Organizací, které ideje mohou pomoci zrealizovat, je řada. 
 
Instituce, které mohou využít Projekt Zdravé město ve spolupráci s WHO, 

Aktivity CENTROPE, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM), Centrála 
cestovního ruchu jižní Moravy, Spolek pro obnovu venkova SPOV, Síť 
environmentálního vzdělávání,  výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, Síť 
environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji. Navrhnuté 
systémy může také podpořit program Dorf & Stadterneuerung.   

 
 Některé organizace, které mohou k realizaci přispět, jsou uvedeny v části 

pojednávající o systémech obnovy, ať již v Jihomoravském kraji nebo v Dolním 
Rakousku. 

 
Tato práce slouží odborníkům v oblasti městského marketingu, urbanistům, 

architektům, sociologům a jiným vědeckým oborům a pomáhá rozvíjet mezikulturní 
výměnu. 
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M Seznam použitých zkratek a symbolů (neuvedeno) 
N Seznam příloh (Životopis) 
O Přehled aktivit během studia 
 

 Exkurze do Dolního Rakouska Ecotech, Rakousko, 2008 
 Konference doktorandů, FA VUT Brno, Česká republika, 2008 
 Konference doktorandů, FA VUT Brno, Česká republika, 2009 
 Samostatný pobyt v Dolním Rakousku / St. Poelten, Rakousko, 2009 
 Exkurze do Krems a.d. Donau, Rakousko, 2009 
 Pobyt v Mnichově, Spolková republika Německo, 2010 
 Pracovní pobyt ve městě Steyr, Oberoesterreich, Rakousko 

 2010 – 2011 
 Pracovní pobyt ve městě Innsbruck, Tirol, Rakousko, 2011 
 Pobyt v severním Německu, Spolková republika Německo, 2011 
 Účast na konferenci v Hornu v Dolním Rakousku, 2011 
 Pobyt v severním Německu, Spolková republika Německo, 2012 
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