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C)         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.   
 

D)  Vlastní text práce 
 
D.1.1) 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: 
 

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:  

 
D.1.2)  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: 
   Projekt Zdravé město ve spolupráci s WHO 
 Aktivity CENTROPE 
 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (RRAJM) 
 Centrála cestovního ruchu jižní Moravy 
 Projekt MAS (Místní aktivizační spolky – MAS Boskovicko Plus) 
 LEADER 
 MA21 (místní Agenda 21) 
 Spolek pro obnovu venkova SPOV 
 EUREGIO City.net (šance pro města z jihu Moravy) 
 Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  v  

Jihomoravském kraji 
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 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) 
 

D.1.3)  Systém obnovy měst v Dolním Rakousku 
 

Dorf & Stadterneuerung se skládá z následujících skupin:  
 
 Dorferneuerung (není analyzováno v PhD práci) 
 Gemeinde 21 
 Stadterneuerung 
 Netzwerke 
 Projekte 
 Der Verband 
 

D.1.4) Některé významné ateliéry podílející se na programu obnovy měst 
 
 D.1.4.1)   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. 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.  
 



 8

 
Obrá

 

ázek 01: konc

společně s 

Obr
Zdroj: 

cepce obnov
p

Lokalita
kanceláří Pr

rázek 02: To
Delugan Me

y na městské
parkování, ob
a: Steyr, Aust
royer & Proy

ownhouse W
eissl Associat

ém pozemku
bchody, kanc
tria, Zdroj: J
yer Architekt

 

Wimbergergas
ted Architect

 

u – axonomet
celáře, bydlen
an Chladil, D
ten – OEG, h

sse, Lokalita:
ts, http://ww

trický model
ní 
Dipl.-Ing. 
http://www.p

: Vienna, Au
ww.deluganm

l, smíšená fu

proyer.com/ 

ustria 
meissl.at/ 

 

nkce – 

 



 9

D.2) CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJÍ VÝSLEDKY 
D.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 OEG.  

 
V architektonické kanceláři Proyer & Proyer Architekten OEG 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.  

 
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.  

 
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.  

 
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. Autor zmiňuje v práci nové formy propagace a prezentace v urbanismu pomocí kravat 
s potiskem. 

 
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. 
Potenciál a cíl práce vidí autor v návrzích pomáhajících městskému managementu. Zde, opakuji, spadá 
návrh urbanistického projektu ve městě Steyr na 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.  

 
D.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. 
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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 
Stadtplanung und soziale Netzwerke im Web 
     



 12

Obr

D.2
 
Dis

vedenou u 
stadterneue

 
Pří
 

Ob

rázek 04: M

2.5) Nové p

sertační prác
nás. Někter

erung.at za in

íklady z USA

brázek 05: P

Model aplikac
elektrop

propagační z

ce analyzuje 
ré projekty 
niciace a part

A 

Planetizen, kr

ce pro podpo
přístrojů, (Ap

Zdroj: Ja

způsoby v u

trendy obno
v realitě jsou
ticipace obča

ravaty, podn
Zdroj: http

 
ru participac
pple, WWW
an Chladil, D

 
rbanismu 

ovy v Dolním
u iniciované
anů.  

 
nikání v oblas
p://www.plan

ce, otázky a r
W),  placená o

Dipl.-Ing. 

m Rakousku
é právě díky

sti městského
netizen.com

referenda s u
dpověď,  

u a srovnává
y webové ap

o plánování a

užitím moder

á tyto trendy
plikaci http:/

 

a manageme

 

rních 

y s obnovou 
//www.dorf-

entu 



 

Uk
kravaty m

 
D.2
 
Viz

při obnově 
aplikací W
hledat heslo
webového 
trh konverz
hodnoty we

 

  
Obráze

kázkové jsou
městských plá

2.6) Koncep

ze – interak
města. Pom

Web 2.0. Chce
o Web 2.0. D
obsahu kom
zace. Web 2
ebu tak, že p

 
ek 06: Vznik

u také rekla
ánovačů a tr

pce internet

ktivní komun
mocí sítí se vý
eme-li této ap
Důležitou vla

mukoliv, otev
2.0 má hype
přesáhne inter

  
k možné sítě m

o

amní a prop
rička.  

tové stránky

nikační sítě 
ýuka urbanis
plikaci poroz
astností Web
vřená komun
erlinkovou st
rnetovou hor

mezi univerz
obrázek je au

Zdroj: Ja

pagační pře

y 

sloužící k v
smu může in
zumět, stačí 
b 2.0 je právě
nikace, decen
trukturu web
rečku na kon

zitami, CZAT
utorským pří
an Chladil, D

edměty pro

výměně info
spirovat para
se podívat n
ě sociální fen
ntralizace au
bu, dá se od
nci devadesát

TURB, aplik
íkladem web
Dipl.-Ing. 

o urbanismu

ormací mezi
ametry nové 
a stránky htt

nomén spojen
utorit, sdílení
d něj očekáv
tých let.  

kace pro web
u 

us: transitn

i participujíc
 generace in
tp://www.wik
ný s tvorbou

ní a využití a
vat zvýšení e

b a mobilní s

13

ní kravaty, 

cími články 
nternetových 
kipedia.cz a 

u a distribucí 
a především
ekonomické 

 

ítě, tento 



 14

D.2
     

 
No

na http://w
možno vyu
geodaty, te
urbánní pro

 

Obrázek 

2.7)           V
                 a 

ové technolog
www.cagi.cz/
užít jejich zk
echnologiemi
ostory, připra

07: Možnos

yužití novýc
 v mobilech

gie ve zpraco
/). V případě
kušeností. F
i a metodam
avují a přímo

st sběru infor
mobilní sítě

ch technolog
h 

ování v obla
ě realizace o
Firma se zab
mi, jak zacház
o ve velkém 

rmací pro kat
ě, použití let

Zdroj: Ja

gií prezentuj

asti katastru v
obsáhlejší w
bývá sběrem 
zet s prostor
vyrábějí sup

 
tastr na dané
tadýlek a mik
an Chladil, D

jící urbánní

využívá např
ebové aplika
dat z oblas

rovou inform
perkvalitní da

é téma (louky
krokamerový
Dipl.-Ing. 

í prostory na

ř. firma CAG
ace mezi Če
ti geoinform

mací. Členové
ata. 

y, zahrady …
ých systémů 

a internetu 

GI (informac
eskem a Rak

matiky, GIS, 
é firmy CAG

…), aplikace p

 

ce naleznete 
kouskem je 
moderními 

GI modelují 

pro www a 



 

D.2
      
 
Au

práce je vy
akademické
praxi při ob

 
Mě

města spol
zařízení ne
reálným sv
komunikac
možností v
multikultur
kombinací 
zapojit odb
v Rakousku

 
Str

Zdravé mě
(RRAJM), 
MA21, Sp
výchovy a 
Stadterneue
sadu idejí d

 
D.2
 
 V t

polohy situ
hráč zde n
k pouze for
takové vítě
střetu zájm
politologii,
 

2.8)          Pr
               str

utor při obh
ytvoření mak
é úrovni. Ná
bnově malýc

ěsta plánují 
upodílet mů
ebo internet 
větem a on-
cí a vazeb bu
využijí, ale n
rní web bez 
urbanistické
borníky a m
u a na jižní M

ránka má vy
ěsto (WHO)

Centrála ce
polek pro o
osvěty v Jih
erung, Netzw
doplňující ob

2.9) Teorie 

teorii hry jde
uace ztráty. J
ezískává pro
rmálnímu ví
ězství a jsme
mů – existu
, sociologii a

roč v rámci d
ránky?  

ajobě tezí v
kety elektroni
ásledně šlo a
ch a středních

své prostory
ůže. Otázkou

doplňuje v
line světem 
ude na síť ví
ne vždy budo

potřebné do
é a sociologic
městský ma
Moravě ?  

yplnit slabý 
, Aktivity o

estovního ru
bnovu venk

homoravském
werke, Proje
bnovu v Doln

her v obci  

e trochu o fa
Jedná se o s
ospěch, situa
ítězství – tzv
e zničeni.“  

uje široké sp
a biologii.  

disertační p

ycházel ze z
ického fóra –
autorovi o vy
h měst. 

y k zástavbě 
u je, kdo strá
vnímání svět

bude stále 
íce či méně 
ou zdarma. P
otace začala 
cké analýzy. 
arketing a p

prostor me
organizace C
chu jižní M

kova SPOV,
m kraji, TIMU
ekte, Der Ve
ním Rakousk

  

akt, že partic
situaci s nevy
ace vždy kon
v. Pyrrhovo 
Konfliktní s
pektrum roz

Obráze
Zdroj:

práce nebyly

záměru zrea
– elektronick
yhodnocení 

tak 20 let d
ánky financu
ta o jakýsi 
méně vidite
vázáno. Vni

Právě spor o
být funkčn

 Je lepší způ
podávat na 

ezikulturní k
CENTROPE,

Moravy, Proje
, EUREGIO
UR, Dorfern
erband a jiný
ku a na jižní 

cipující obča
yhnutelnými
nčí pro hráče
vítězství. Za

situace v obc
zhodovacích

 
ek 08: Obec 
: World Wid

y realizovány

alizovat web
ké komunitn
výsledků a j

dopředu, obč
uje? Město, k
šestý smysl

elná a čím d
ikají a vznik

o tom, zda by
í, je nasnadě
ůsob v případ

webu fundo

komunikace 
, Regionální
ekt MAS –

O City.net, S
neuerung (v d
ých. Momen
Moravě. 

an nemá být
i nebo nepře
e nepříznivě
ajímavé je v
ci nastávají

situací. Up

jako hra 
de Web 

y webové  

ové stránky.
í sítě a její z
jejich doporu

čan se pocho
kraj nebo pr
, rozšířenou
dál více spo
knou nové sl
y takováto p
ě? Spíše než

dě snahy vytv
ované zpráv

a doplnit k
í rozvojová 
MAS Bosko
Síť environm
disertaci vyn
ntálně v PhD

ve hře disk
edvídatelným
ě. Při particip
v této souvisl
principiálně 
platnění teor

. Původní cí
zveřejnění a t
ručení pro ur

opitelně ideo
rivátní subjek
u realitu. Hr
olečenských 
lužby, které 
počítačová ap
ž CZATURB
vořit web o u
vy z oblasti 

kulturu strán
agentura již

ovicko Plus,
mentálního 
necháno), Ge

D práci autor

kriminován a
mi podmínka
paci nemá d
losti fráze: „
vždy, když 

orie her je v

 

15

íl disertační 
testování na 
rbanistickou 

ově na tváři 
kt? Mobilní 
ranice mezi 
i intimních 
obrovských 

plikace jako 
B může být 
urbanismu a 

urbanismu 

nek: Projekt 
žní Moravy 
, LEADER, 
vzdělávání, 

emeinde 21, 
r prezentuje 

a uváděn do 
ami – žádný 
docházet ani 
„Ještě jedno 

dochází ke 
v ekonomii, 



 16

D.2
 
Ob

instalovaný

Pří

 mě

 vin

 žid

 žid

 vod
 
Tyt

akceptovat
realizovat v
ruchu. Vzn
podporu re
turismu, pr

 

Obrázek 

D.2
 

Chod systé
 
Registrace:
Zisk: 30 eu
 
Podmínka:
z univerzity
hlasujícím 
Efekt: podp
zastupiteli 
transparen
může vznik
 
Tzn. vezme
 
JE TATO P

2.10)    Enter

bnova měst b
ých na speciá

íklad výběru

ěstské divadl

nný svět Lang

dovská obec B

dovská obec M

dní Park Pála

to tabule by
elná i jejich 
v obou regio

nik těchto EN
egionálního 
rincip VIDÍM

09: Loisium

2.11)      Uká

mu:  

: Petr Novák
uro na reálné

 napsání ná
y etc.)… nás
účastníkům 

dpora partic
při vypisová
tnosti je, že p

knout synergi

eme-li si, že a

PRÁCE SPRÁ

rtainment b

by se mohla
álních tabulíc

u bodů:  

o Haag  

genlois 

Boskovice 

Mikulov 

ava 

y měly být 
jednodušší 

onech. ENTE
NTERTAINM
rozvoje. Tab

M A JEDU ve

m Allee 1, 355

ázka obce s 

k  
é konto 

ázoru na da
sledně vyhod
odebírá po 1
ipace obyva
ání problém
při hlasován
ický efekt (1+

ankety na otá

ÁVNÁ? 

body 

a mimo jiné 
ch a vybraný

vícejazyčné
varianta – p

ERTAINMEN
MENT BODŮ
bule mohou 
elmi dobře n

50 Langenloi
Reinisch, Z

on-line iden

aný problém
dnocení odev
1 euru.  
atel a jejich
mů, možnost 
ní ostatní nev
+1=3).  

ázku:  

podporovat 
ých místech v

é, pokud mo
plechová tabu
NT BODY js
Ů může být 
mít vazbu 

na zahraniční

 
is, Rakousko

Zdroj: World
 

ntitou 

m – odpověď
vzdaných řeš

h zájmu o o
práce na ú

ví, jak kdo hl

vznikem sít
v Dolním Ra

ožno částečn
ule s vyznač
sou v princip
financován z
na internet. 
ího turistu fu

 

o, Architekt: 
d Wide Web

ď a), b), c) 
šení, vítězné

obecnou pro
územně pláno
lasuje. Při vě

tí tzv. ENTE
akousku a již

ně multimed
čením bodů. 
pu také form
ze strany Evr
Tímto počin

unguje. 

Steven Holl

… (problém
řešení je po

oblematiku (m
ovací proble
ětším počtu ú

ERTAINME
žní Moravě. 

diální (zvuk,
Tuto síť by 

mou podpory 
ropské unie, 
nem docház

l, Franz Sam

m vypisuje n
otom v zisku

(možnost spo
ematice etc.)
účastníků z ji

ENT BODŮ 

, obraz). Je 
bylo dobré 

turistického 
z fondů pro 
í k podpoře 

 

, Irene Ott-

např. někdo 
u a ostatním 

olupráce se 
) Základem 
iných kultur 



 

se zúčastní
na otázku 
otázka a) A
v anketě na
 
Tyto dotazy
aktivně s ob
 

í 100 lidí, z to
b) JE SPRÁ

ANO, JE SPR
a otázku a) A

y mohou vyp
byvatelstvem

Obrá
Au

oho v partici
ÁVNÁ, ALE 
RÁVNÁ …  tz

ANO, JE SPR

psat aktivní z
m. 

ázek 10: Mo
ustria – Czech

ipačním mod
MÁ CHYBY

tzn. 55 lidí od
RÁVNÁ   

zastupitelstva

ožnost anket 
h Republic 2

delu odpoví 4
Y, 30 lidí na
dpovědělo šp

a nebo i poli

 
a ukázky Eu

2007-2013, Z

45 lidí na otá
a otázku c) N
patně = zisk 

itici a za pou

uropean territ
Zdroj: Jan Ch

ázku a) ANO
NE, JE ŠPA
55 eur pro 4

užití nových t

torial co-oper
hladil, Dipl.-I

O, JE SPRÁV
ATNÁ vyhráv
45 lidi, kteří

technologií p

ration 
Ing. 

17

VNÁ , 25 lidí 
vá v modelu 
í odpověděli 

participovat 

 



 18

E) 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. 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 
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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). 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 D.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. 
 

F)          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.  
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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.  

 
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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PERSONÁLNÍ DATA: 
 
Jméno: JAN CHLADIL 
Stupeň: Dipl.Ing., Fakulta Architektury, TU Graz 
Datum narození: 21.04.1980 v Brně 
Národnost: Česká 
Adresa: Zeleného 36, 616 00 Brno, Česká Republika 
Telefon: + 420 721 021 961 
E-mail: honzig@email.cz 
Web Page: http://chladil.blogspot.com 
 
VZDĚLÁNÍ: 
 

2007 – 2012  PhD práce – management “Obnovy malých a středních měst” 
23.11.2004  Diplomová práce – Fakultaet fuer Architektur, TU Graz 
2003  Bc., FA VUT Brno (Bc.-projekt vypracován na TU Graz) 
2002 – 2004  Technische Universitaet Graz, Fakultaet fuer Architektur 
1998 – 2001  Technická Universita Brno, Fakulta Architektury 
1994 – 1998  Škola gramatiky zaměřená na informatiku a jazyky, Brno 
1986 – 1994  Elementární škola, Brno 

 
POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI: 
 

 excelentní znalosti Auto CAD 
 základní znalost v Adobe Photoshop, Adobe In Design, Flash MX, Corel Draw, 

ArchiCad, DataCad 
 středně dobrá znalost v softwaru Rhinoceros  
 znalost  vizualizací v 3d Studiu Max na úrovni university 

 
ZNALOSTI: 
 

International Driving License (A, B) 
 
PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI SAMOSTATNÉ: 

 
 soutěž pro hřiště, Brno, CZ (2011)  
 návrh a realizace kuchyně, Brno, CZ (2011)  
 hranice zastavěného území města Kroměříž, Brno, CZ (do 2009)  
 projekt pro novostavbu garáže, Brno, CZ (do 03.04.2009) – návrh ve variantách a výkresová 

dokumentace pro stavební povolení 
 projekt pro novostavbu střešní nástavby, Brno, CZ (do 13.12.2008) – návrh a výkresová 

dokumentace pro stavební povolení 
 interiér prodejny sýrů ve Valašském Mezeříčí, CZ (2008) – návrh a vizualizace 
 interiér výstavního stánku pro HARTMANN + RICO, tender, CZ (08/2008) – návrh designu a 3d 

společně s firmou FTM Communication 
 architektonická studie RD v Rajhradicích, CZ (06 - 07/2008) – studie (nerealizováno) 
 hrací hřiště pro děti, Brno, CZ (05/2008) – studie projektu (nerealizované) 
 koupelna v RD, Brno (04/2008) 
 vizualizace RD 3d model, CZ (03/2008) 
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ZKUŠENOSTI Z UNIVERSITY: 
 

 příprava výstav  
 překladatel  
 příprava lekcí a kurzů  
 přednášky na vědecké konferenci  
 průvodce v rámci architektonické exkurze  
 pomoc při chodu institutu (web design, . . .) 
 zkušenosti z přednášek o městském management  

(Niederoesterreichische Stadterneuerung . . .) 
 
BAD ARCHITECTS ZT – KG 
 
Innsbruck, Austria, 04 / 2011 
Spolupráce na pozici “Architekt asistent” v rámci architektonické praxe 
 
ATELIER PROYER & PROYER ARCHITEKTEN OEG 
 
Schwarzmayrstr.10, 4400, Steyr, Austria, 12/2010 – 03/2011 
Spolupráce na pozici “Architekt” v rámci architektonické praxe 
 
ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.  
 
Tišnovská 145, 614 00, Brno, 8.9. 07 – 20.12.2007 
Spolupráce na pozici “Asistent senior architekta” Software: 
AutoCAD, Adobe, MS Office 
Hlavní aktivita:  
Rekonstrukce RD – od fáze konceptu po plány pro stavbu až po detail 
Lokalita: Bílovice n.Svitavou, CZ 
Náhled: http://chladil.blogspot.com/2010/01/bilovice-nad-svitavou-rd.html 
 
PÖRNER+PARTNER ZIVILTECHNIKER – GMBH  
 
Hamburgerstr.9, A-1050, Vienna   
15.1.07 - 01.09.2007 
Spolupráce na pozici “Technický kreslič“ Software: 
AutoCAD 2007, MS Office 
Hlavní aktivita: Zakreslování změn do stavebního povolení pro projekt: 
Továrna na výrobu  bioethanolu (AGRANA)  
Lokalita: tok Dunaje, vesnice Pischelsdorf, AU 
Náhled:  
http://chladil.blogspot.com/2009/01/technical-drawer-2007.html 

 

COOPHIMMELB(L)AU 

 

Spengergasse 37, 1050 Wien, Österreich 
od 1.5.06 do 1.11.2006 
Spolupráce na pozici: Intern / Internship Leonardo da Vinci 
Software: AutoCAD, Rhinoceros, Adobe Photoshop 
Hlavní aktivita: Výkresová dokumentace, práce na modelu, stavba gastronomie (BMW svět)  
Lokalita: Mnichov, DE 

Náhled: http://chladil.blogspot.com/2009/01/coophimmelblau-internship-2006.html 



 27

 
ATELIER RAW & TIŠNOVKA s.r.o. 
 
Tišnovská 145, 614 00 Brno 
od 1.1.06 do 25.3.2006 
Spolupráce na pozici “Asistent senior architekta” 
Software: AutoCAD, Adobe Photoshop CS, Adobe Acrobat Pro, MS Office 
Hlavní aktivita:  
Stavební plány pro bytový  komplex  – od fáze konceptu po plány pro stavbu 
Lokalita: Staré Brno, CZ 
Náhled:  
http://chladil.blogspot.com/2006/02/house-by-seven-blackbeetles-dm-u-sedmi.html 
 
HOLODECK architects ZTGmbH 
 
Vienna, Austria  
od 1.3.2005 do 30.9.2005 
Software: AutoCAD, Adobe Photoshop CS, Adobe Acrobat Pro 
Hlavní aktivita: projekce od návrhu po stavební povolení - střešní nástavba 
Lokalita: Vienna, 1.Bezirk, AU 
Náhled:  
http://chladil.blogspot.com/search?updated-max=2009-07-02T07%3A43%3A00-07%3A00 

 
Architectural Studio STROBL 
 
Graz, Austria 
6 měsíců, od 1.12.2003 do 1.6.2004 
Software: AutoCAD, Adobe Photoshop 
Hlavní aktivita: Kolaborace na architektonické soutěži (1.cena pro 5 apartmánových bloků) Pomoc při 
jiných projektech, zaměřování stavby 
Lokalita: Krieglach, AU 
Náhled: http://www.strobl-architektur.at/ 
 
ARI ATELIER CAD, Praha, CZ 
 
4 měsíce, 2001 
Software: AutoCAD 2000, Cadkon&ADT3, vizualizace v 3D Studiu Viz 
Hlavní aktivita:  
vypracování 3d modelu pro dopravní řešení Prahy – Smíchov, animace 
Lokalita: Praha, CZ 
Náhled:  
http://3.bp.blogspot.com/_ii5zE-MAPxk/SXC6t8uRBVI/AAAAAAAAAKo/N8hhz3fkgRc/s1600-
h/TRAFFIC_SOLUTION_DUNKA2.JPG 
 
UDÁLOSTI: 
 
3.cena pro projekt psychiatrické léčebny (bakalářský projekt – soutěž) 
1.cena pro 5.apartmánových bloků (Architectural Studio STROBL) 
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI: 
 
Excelentní psaní a verbální znalost němčiny 
Velmi dobré znalosti psaní a verbální znalosti angličtiny 
Začátečník ve francouzštině 
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Česky mluvící v přirozeném jazyce 
 

ZÁJMY: 
 
muzika,  fotografie,  umění,  cestování  a  znalost  nových  lidí  a  kultur,  kolo,  plavání,  lyžování, 
snowboarding, windsurfing instruktor v létě 2002 /Chorvatsko - Boll/ - http://orca-sport.com/ 
 
REFERENCE: schopnost dalších reference na vyžádání 
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K) Přehled publikační a tvůrčí činnosti   
 

 Exkurze do Dolního Rakouska Ecotech, Rakousko, 2008 
 

 XII. Vědecká konference doktorandů, květen 2008  
FA VUT Brno, Česká republika 
OBNOVA MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST 
ISBN 978 – 80 – 214 – 3656 -5  
se zvláštním zřetelem na Jižní Moravu a Dolní Rakousko  
Dipl. - Ing. Jan Chladil, Školitel: Doc.Ing.arch. Karel Havliš, ÚN 5 

 
 XIII. Vědecká konference doktorandů, květen 2009 

FA VUT Brno, Česká republika 
OBNOVA MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST 
ISBN 978 – 80 – 214 – 3878 – 1 
Dipl. - Ing. Jan Chladil, Školitel: Doc.Ing.arch. Karel Havliš, ÚN 5 

 
 Samostatný pobyt v Dolním Rakousku / St. Poelten, Rakousko, 2009 
 Realizace webových stránek pro UN5, VUT Brno  
 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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L) 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 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 
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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.  

 
„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. 
 

L) 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 
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(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 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 
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 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.  

 
„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.   
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