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Tento projekt je implementovaný cez program Stredná 
Európa a kofinancovaný cez ERDF. 
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Prečo CircUse 

Manažment opätovného funkčného využitia územia 

(CircUse) Partnerské regióny sú konfrontované 

živelnou urbanistickou zástavbou. Prebiehajúca 

ekonomická kríza a demografické zmeny ústia do 

nevhodného využitia území. Vznikajúce zástavby 

majú byť konkurencieschopné a udržateľné (napr. 

pritiahnutím životaschopných odvetví, rozvinutím 

efektívnej infraštruktúry). Rozptýlené využitie 

územia s vysokými nárokmi na územnú výmeru, 

pôdu a energiu urýchľuje dopad na klimatické 

zmeny. 

12 partnerov zo 6 krajín pracuje spoločne v rámci 

projektu CircUse v snahe čeliť týmto problémom 

a rozvinúť stratégie na ich vyriešenie. Tento projekt 

je implementovaný a spolufinancovaný cez 

Európskou Úniu, cez Európsky fond regionálneho 

rozvoja ERDF, program STREDNÁ EURÓPA. 

Ciele 

V rámci projektu partneri rozvinú a implementujú 
podnebiu priateľský koncept využitia pôdy 
pomocou nových prístupov a vykonajú pilotné 
akcie. 

Hlavnými výsledkami projektu budú: 

1. Vývoj všeobecnej stratégie smerujúcej 
k manažmentu opätovného využitia pôdy  

2.  Nástroje a prostriedky manažmentu opä-
tovného využitia pôdy 

3.  Pilotné projekty (pozri ďalej) 

 
Obr. Príklad hnedého územia, Difu 

Koncept 

Manažment opätovného funkčného využitia 

územia reprezentuje integračnú politiku, riadený, 

plánovaný prístup, ktorý predpokladá zmenu vo 

filozofii využitia územia zameranú na aspekt 

efektívneho funkčného zužitkovania územia. Táto 

filozofia sa dá vyjadriť heslom „ nevyužívať – 

opätovne použiť – kompenzovať“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Diagram opätovného funkčného využitia  

územia, Difu 

CircUse filozofiu vyjadruje diagram vyššie, 

znázorňuje využitie územia v trojfázovom cykle: 

a) vyčlenenie nových „zelených území“ (mi-
nimalizovať 

b) zamietnutie území nevhodných pre ďalšie 
využitie 

c) aktiváciu územných potenciálov (posilniť) 

  hnedé územia ( priemyselné, obchodné, 
vojenské) 

  voľné plochy medzi budovami vnútri areá-
lov 

  územia mestskej obnovy 

  územia spadajúce pod prebiehajúce pláno-
vanie  

Začiatok a koniec každej fázy sú zásadnými 

rozhodujúcimi momentmi. 

Pilotné projekty 

Hlavným predmetom záujmu bude realizácia 

CircUse konceptu na báze vzájomného 

porozumenia. Pre každý pilotný región budú 

vymenované  a zhodnotené existujúce a nové 

nástroje (plánovanie, hospodárenie, financovanie 

a právne). Pre implementáciu konceptu bolo 

vybraných niekoľko miest: 

Stredné Sasko (Nemecko) – špecifický 

koncept  pre návrat k prírode, dočasné využitie, 

a zmiešané mestské využitie 

Voitsberg (Rakúsko)  - redukcia spotreby 

územia  a naštartovanie nového využitia 

územia; napr. plantáže biomasy na 

predchádzajúcich banských územiach 

Región Ústí (ČR)  revitalizácia mestských 

hnedých území 

Mesto Trnava (SR) – opätovný rozvoj územia 

mesta a hraničných častí medzi mestom ako 

takým a obcami, včítane revitalizácie  hnedých 

území 

Mesto Asti (Taliansko) – koncept výstavby 

a zhodnotenia opätovného využitia hnedých 

území nachádzajúcich sa v mestských častiach 

Mesto Plekary (Poľsko) – opätovné zazelenanie 

pôvodných priemyselných oblastí 
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