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1. ÚVOD K TÉMATU OBNOVA MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST 

40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 
50tis.obyvatel. 

V ČR žije 70%obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije 
v malých městech do 10tis.obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří 75% 
všech českých měst. 

Specifičností plánování rozvoje malých a středních měst jsou nízké rozpočty 
na řešení velkých problémů. Celkový trend v EU (i v ekonomicky vyspělých zemích) 
jsou stále se snižující veřejné rozpočty. Malá města jsou navíc často bez vlastních 
odborných institucí zabývající se rozvojem (útvary hlavních architektů, odbory 
rozvoje,…). Závažnost a aktuálnost problémů je ale stejná, ne-li relativně vyšší jako u 
velkých měst. Proto při řešení problémů rozvoje malých a středních měst o to víc 
záleží na synergii, občanské shodě a participaci, partnerství veřejného i soukromého 
sektoru. 

Společenský vývoj u nás dosud nedospěl k uplatňování korporativních, 
komunitních a participačních forem plánování rozvoje měst. Obecné proklamace o 
trvale udržitelném rozvoji postavené na obnově, šetrnosti, zachování a obnovitelnosti 
zdrojů nejsou v praktickém životě společnosti nijak zřetelné. 

Společenská závažnost a naléhavost řešení je stále více akcelerována 
celosvětově působící globalizací. Příklady a zkušenosti z řešení obdobných 
problémů malých a středních měst lze čerpat ze sousedního Rakouska, které má 
srovnatelnou urbánní strukturu a také kulturní a historickou podobnost. 

Příkladné pro nás je zejména území Dolního Rakouska, kde koordinovaný 
proces obnovy malých a středních měst je úspěšně rozvíjen od roku 1992 v reálných, 
ekonomicky limitovaných podmínkách i se zkušenostmi dřívějšího vstupu Rakouska 
do EU. 

 

2. SOUČASNÝ STAV OBNOVY MĚST  

Specifičnost této problematiky podobné problematice obnovy venkova je pro 
svoji zdánlivou neatraktivnost na okraji zájmu a zřejmě také pro svoji potřebu 
soustavnějšího a podrobnějšího sledování. U nás probíhá obnova spíše 
nesystematicky, bez programového či koordinujícího vedení, mnohdy řízena spíše 
lokálními zájmy a poptávkou trhu. 
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3. CÍLOVÝ STAV ŘEŠENÍ OBNOVY 

Cílem řešení je rozšíření a doplnění teoretické přípravy a studia aktuálních 
problémů rozvoje měst. Jedná se o praktické poznání reálného prostředí měst 
cílevědomě zapojených do koordinovaného systému obnovy malých a středních 
měst v kulturně a historicky blízkém Rakousku. Vysledováním a dokumentováním 
postupů s přenosem zkušeností z úspěšného procesu obnovy ve všech poznaných 
souvislostech bude vytvořen potřebný základ pro obnovu měst u nás. Výsledně by 
měl vzniknout kurz s postupně aktualizovánými a doplňovanými pozitivními příklady 
z moravských i českých měst. Využití kurzu i pro jiné univerzity a veřejnou sféru by 
bylo samozřejmostí. Řešení se dotkne studentů v rámci workshopů,  angažovaných 
zástupců občanských iniciativ a  komunálních politiků malých a středních měst.  

 

4. OBNOVA V DOLNÍM RAKOUSKU  

K obnově měst v Dolním Rakousku přispívají nezisková organizace a spolky, 
soutěže mezi městy, veřejná diskuze na téma, rekonstrukce domů, vybrané 
rekonstrukce, akademie, workshop, školení,  brožury, publikace, rady priv.subjektů + 
rady obcím, dopisy občanů, aktivity přizpívající k "Stadterneuerung" a sjezdy a 
konference. 

 

5. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBNOVĚ 
V rámci European Council of Spatial Planners vznikla příručka pro Trvale udržitelný 
rozvoj na místní úrovni – TRY IT THIS WAY – tzn.ZKUS TO TAKHLE. 
 
Evropská rada územních plánovačů chce touto příručkou dodat plánovačům 
praktické pokyny a podněty, jak mohou principy trvale udržitelného rozvoje realizovat 
v praxi.  
 
Příručky pojednává o různých aspektech trvale udržitelného rozvoje, vztahující se na 
územní plánování: voda, vzduch a hluk, půda a země, příroda a ekologie, doprava a 
mobilita, energie, odpad, lokální/místní tradice a obnovování,  nebezpečí a prevence, 
sociální rovnováha. Význam práce územních plánovačů pro každou z těchto oblastí 
je zvýrazněn a doplněn návrhy pro trvale udržitelné plánování. 
 
Závěrečná  část se zabývá postupnými kroky v plánovacím procesu. K tomu patří: 
vývoj strategie, rozvrh plánu, povolení plánu, realizace a monitoring. Plánovači 
nejsou vždy zúčastněni všech fází plánovacího procesu, i když by to bylo žádoucí, 
aby bylo dosaženo trvale udržitelného působení a výsledků. Kroky postupu by měly 
být brány v úvahu z hlediska vzájemného působení. 
 
V každé fázi je  integrace, participace, komunikace a účast stejně tak důležitá, jako 
technické aspekty. Na všechny aspekty předcházející kapitoly by měl být dále brán 
ohled. Integrace je centrální heslo. Zůstává otevřené, na kolik se všechny 
zúčastněné skupiny nechají přimět k tomu aby se zapojili s angažmentem a 
podporou na cestě k  trvale udržitelnému rozvoji.  
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6. VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY 
      1.  Obecní peníze  
      2.  Spolkové peníze 
      3.  Státní peníze 
      4.  Fondy pro regeneraci 
      5.  EU Granty  
      6.  Strukturální fondy EU   
      7.  Sponzoři 
      8.  Zahraniční granty (Aktion,...)       
 

7. CENTRÁLNÍ EVROPSKÝ REGION - CENTROPE  
 
V srdci „Nové Evropy“  
 
CENTROPE region, je strategicky umístěn v srdci „Nové Evropy“, je to region 
s nejsilnějším ekonomickým růstem jednotlivého regionu na světě, předběhnut pouze 
regionem Jižní Asie. Členství v Evropské Unii se ukazuje jako pozoruhodně úspěšná 
story.  

Region na hranici čtyř zemí – prosperující a dynamická ekonomická oblast – 
láká mezinárodní investory s impozantním rozsahem konkurenceschopnosti (v 
regionu může být vše nalezeno v rozsahu 200km) . 

Téma OBNOVA MALÝCH A STŘEDNÍCH MĚST se úzce dotýká 
urbanistického rozvoje regionu CENTROPE, tudíž se předpokládá budoucí 
spolupráce s touto organizací.  

 
                                                                

 
 
 


