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„Dále dopředu, když se jedná o zemi a její budoucnost, blíže u věci, když se jedná o lidi a 
jejich starosti.“ Pod tímto heslem spolupracujeme na úspěšném modelu dolní rakousko. 
Podstatným příspěvkem pro budoucí vývoj představuje Win-strategie dolní rakousko 
(dolní rakousko=niederösterreich ). V roce 2002 jsem zadal úkol vypracovat fundovanou 
a především z praxe vycházející strategii a realizační opatření pro budoucnost této spolk-
ové země.

Vedle názorů odborníků při tom pro mne bylo důležité konsekventně zohlednit 
přání, zkušenosti a názory všech krajanů. děkuji všem těm, kteří se dosud doby tolik 
angažovali.

Win znamená nejen „my v dolním rakousku“, ale také vyhrát. Jsem pevně přesvědčen o 
tom, že osvědčenou spoluprací odborníků, politiky, administrativy, občanů a občanek v 
našem regionu, lidé, kteří zde žijí a tím i celá spolková země vyhrají 
Pro vývoj strategie dolní rakousko pro mne bylo důležitých pět sloupů:

•	 Takový	koncept	pro	vývoj	země,	který	definuje	základy
•	 Jasná	strategie	pro	každý	hlavní	region	Dolní	Rakousko
•	 Klíčové	body	odborných	oddělení	k	důležitým	tématům	sektoru
•	 Zapojení	ideí	/	návrhů	z	malých	regionů	a	obcí
•	 	vyslyšení	zkušeností	a	přání	Dolnorakušanů	a	Dolnorakušanek.	

Předložená brožurka podává ucelený přehled o množství aktivit a konkrétních výsledcích. 
Je vodítkem pro další léta s jasnými těžišti. Politika a adminitrativa se tím prokazují jako 
spolehlivý partner pro všechny ty, kteří v naší zemi žijí, hospodaří, pracují nebo tráví svůj 
volný čas.

Zároveň	ukazuje	naším	sousedům	a	partnerům	v	Rakousku	a	kolem	Rakouska,	co	máme	
v úmyslu. Výchozí situace našeho hospodářství je vynikající a spojena s vysokou životní 
úrovní, což potvrzují všechny průzkumy mínění a veškerá data. Mohu Vám dnes slíbit, že 
proces Win bude pokračovat. Půjdeme i v budoucnu společnou cestou plánování zdolu 
nahoru. Již dnes Vás zvu, abyste s námi i nadále spolupracovali na udržitelném rozvoji 
země, a tak pokračovali v úspěšné tradici dolní rakousko.

Dr. Erwin Pröll 
Zemský	hejtman

w.i.N
pro ject

s t r a t e g i e

d o l n í  r a k o u s k o
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Vážení dámy a pánové

Jako vedoucí skupiny pro územní plánování, životní prostředí a hlavní zodpovědný 
za vypracování strategie dolního rakouska bych se chtěl srdečně poděkovat všem 
zúčastněným	 občanům/kám,	 odborníkům/cím,	 zástupcům	 obcí	 a	 zíjmových	 skupin	 za	
konstruktivní spolupráci. Bez Vašeho přičinění by nebylo bývalo možné pracovat v tak 
úzké návaznosti na realitu. V široce pojmuté občanské kampai, přispělo svým míněním a 
svými nápady 10 000 účastníc a účastníků ve 380 akcích , stejně jako dvakrát po 50.000 
lidí prostřednictvím dotazníků. Přes 70 čestných spolupracovníků „Win-vyslanců“ se po 
vyškolení zapojilo do služeb procesu Win. na regionálních konferencích, v různých pub-
likacích, na jednom internetovém portálu a na celkem čtyřech dnech budoucnosti byla 
probíhající práce diskutována, aby bylo možno záskat další podněty.

na následujících stránkách proto nenaleznete žádnou „konečnou zprávu“, nýbrž shrnutí 
zatím dosaženého, milník, který všem zúčastněným umožní orientaci. Pokud se zapojení 
občanů a občanek bere vážně, nedá se to odbýt jednorázovou akcí.

Pokud chceme utvářet budoucnost, budeme muset cíle a cesty vždy znovu společně 
určovat a opatření jim přizpůsobovat. 

Univ. Prof. Dr. Friedrich ZIBUSCHKA
gruppe raumordnung, umwelt und Verkehr
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1 Podnět. Proces. Práce.

Podnět a výzvy

Politika a společnost nejsou konfrontovány různými výzvami pouze v dolním rakousku. 
Vedle	geopolitických	změn	to	jsou	demografické,	hospodářské	a	společenské	trendy,	kte-
ré	ovlivňují	život	a	lokalitu.	Dolní	Rakousko	bylo	svojí	414	km	dlouhou	hranicí	k	sousední	
České republice a slovensku, stejně jako blízkému Maďarsku po desetiletí obzvlášt silně 
postiženo rozdělením evropy. Jedním rázem se země po pádu „železné opony“, přistoupe-
ním rakouska k eu a následným přistoupením sousedních zemí dostala ze své geopolitic-
ky okrajové polohy do středu střední evropy.

Po té, co hranice byly překonány i v hlavách, způsobily tyto změněné rámcové podmínky 
obrovskou dynamiku hospodářského vývoje. Mnoho podniků dolního rakouska využilo 
a využívá možnosti internacionalizace. růst této spolkové země je vynikající a zaměst-
nanost dosahuje rekordů. takovéto změny však mohou i znejistit a proto je třeba jasných 
představ o budoucnosti , aby bylo možno i nadále optimálně využívat těchto možností 
rozvoje. nejsou to však pouze dopady internacionalizace, které občanky a občané zaží-
vají na vlastní kůži. Přeměna průmyslové společnosti ve vědní společnost je v plném cho-
du. Procesy úbitku ve venkovských oblastech a růstu v centrálních prostorech vedou ke 
vzniku	dodatečných	nároků	na	infrastrukturu.	To	ovlivňuje	zemské	plánování	stejně	jako	
demografické	změny	(např.	posun	věkové	pyramidy),	na	něž	musí	všechny	evropské	státy	
reagovat. Je to především tempo přeměn, které intenzivně zaměstnává politiku, hospo-
dářství a v neposlední řadě každého z nás.

Právě dolní rakousko se svojí krajinnou, hospodářskou a strukturní rozmanitostí stojí před 
obrovskými výzvami. tato rozdílnost byla také vždy i silnou stránkou naší spolkové země. 
Je	třeba	rozpoznat	mezinárodní	vývoj	a	zároveň	zahrnout	tuto	rozmanitost	při	plánování	
a rozvoji . Je třeba různorodých modelů, na jedné straně pro venkov a na druhé pro cent-
rální prostory s jejich hlavními osami. ne na všechno “stejný metr”, solidárně dále rozvíjet 
silné stránky regionů. tento náročný úkol býlo možno splnit spojením procesů “top down” 
und “bottom up” . tak vznikl pro budoucnost způsobilý koncept rozvoje země, který bude 
realizován. Čím dále bude svět, ve kterém se jako země pohybujeme, tím důležitější bude 
prostředí, v němž zcela osobně žijeme. Čím více se my sami v naší zemi vyvineme, o to 
úspěšnější budeme také jako země v mezinárodní soutěži. Win-proces se narodil.

podnět. proces. práce.
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Der WINN proces – 5 let vývoje země

Společně utvářet budoucnost.
My v dolním rakousku utváříme svoji zemi společně s ob-
čankami a občany země. to je naše strategie úspěchu. a tak 
byla také nazvána: „strategie dolní rakousko“. obyvatelstvo 
a	hospodářství	očekávají	v	takto	rychle	se	proměňujících	do-
bách orientaci a rovněž jistotu plánování a rozhodování. k 
tomu je zapotřebí jasných představ o zemi jako celku, o jeho 
regionech a také o jeho nejrozmanitějších tématických oblas-
tech. na tomto pozadí dala země dolní rakousko v roce 2002 
podnět	k	projektu	„WIN“.	„WIN“	znamená	zároveň	:	My	v	Dol-
ním rakousku ale také vyhrát. Při tom se jedná o strategickou 
předlohu procesu, který se pomocí koncepčních úvah pokouší 
včas rozpoznat možnosti, problémy, rizika a potenciály země.

Koncept rozvoje země
dolnorakouský koncept rozvoje země je východiskem strategie pro celou zem. Vznikl tří-
letou spoluprací v pracovních mezioborových skupinách a v září 2004 byl schválen zem-
skou vládou . dokument formuluje, vycházejíc ze základních výzev, nejdůležitější cíle, 
principy a základní strategie k rozvoji země formou integrující předlohy. koncept je jako 
základní dokument centrálním koordinačním, řídícím a informačním instrumentem země 
dolní rakousko a zůstává proto prostorově a tematicky relativně obecný. regionální a sek-
torové konkretizace jeho ústředních cílů – vytvoření rovnocenných podmínek, konkuren-
ce schopných regionů a udržitelného územního rozvoje – bylo uskutečněno ve dvou na 
sebe navzaujících následných konceptech.

Perspektivy pro hlavní regiony
 „Perspektivy pro hlavní regiony“ představují další centrální základní kámen. navazujíc 
na rozsáhlou regionální analýzu pro pět hlavních regionů (Waldviertel, Weinviertel, in-
dustrieviertel,	NÖ-Mitte,	Mostviertel)	prohloubili	externí	odbornící/ce	zásady	a	principy	
konceptu rozvoje země.

Hlavní	pozornost	přitom	věnovali	pro	regiony	specifickým	konkretizacím	cílů	a	opatření	s	
pomocí územních vzorů. tím se projevují výsledky na příslušnou oblast a její obyvatelstvo. 
regionální proces účasti tomu dal za pravdu.

Perspektivy sektorů
tematického probroušení se ujaly pro to vytvořené pracovní kruhy odborných oddělení 
země, které vypracovaly podklady pro různé tematické oblasti (např. sídliště, doprava, 
hospodářství, turismus, hospodaření s odpadky a vodní hospodářství). tyto jsou důleži-
tým standardem ve schvalovacím procesu příslušných odborných oddělení v otázkách, 
týkajících se územního uspořádádní.

Proces kooperace a účasti
kvalita každého procesu je konec konců závislá na jeho akceptanci. Proto se v rámci „Win-
strategie“ od počátku přikládal silý důraz na širokou kooperaci a účast v procesu. Proto 
zatímco například při vypracovávání „Perspektiv sektorů“ ustavením pracovních skupin 
byla základní myšlenka kooperace především na odborné úrovni. na druhé straně byla 
nabídnuta	občanům/kám	možnost	se	na	procesu	podílet.	Akademie	země	Dolní	Rakousko	
provedla na počátku celé kampaně a pak ještě znovu začátkem roku 2007 prostřednictvím 
dotazníku na budoucnost jednu z největších účastnických akcí v rakousku. Při každé z 

Perspektivy pro hlavní regiony
Byly vyhotoveny strategie pro jednot-
livé části země a shrnuty do přehledné 
brožury. Tato obsahuje rozvojové a 
spojovací osy v Dolním Rakousku, vzo-
rové funkce pro celou zemi, stejně jako 
strategické mapy. Podrobnosti viz
www.strategie-noe.at.

Regionální konference
Okresní konference
Univ.Prof. Friedrich Zibuschka průběž-
ně informoval odborníky/ce, politické 
zástupce/kyně a zainteresovanou ve-
řejnost o stavu práce.

Dolnorakouský koncept vývoje země 
byl po tříleté práci dokončen a v lis-
topadu 2003 představen v pěti regio-
nálních konferencích veřejnosti jako 
projekt.

Budoucnost pro všechny – Jedna z nej-
větších účastnických akcí v Rakousku.
V zimě 2001/2002 a na jaře 2007 se 
pokaždé zúčastnilo více než 50.000 
občanů/ek na dolnorakouské dotazní-
kové akci na budoucnost.
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nich bylo možno vyhodnotit 50.000 zpětných odpovědí. k tomu se navíc při vypracová-
vání	„regionálních	perspektiv“	zúčastnilo	kolem	10.000	občanů/ek	380	akcí	v	74	malých	
regionech a přispělo svými myšlenkami, přáními a vizemi. k tomu navíc je možno od roku 
2003 přispět diskuzními příspěvky ke strategii dolního rakouska na Homepage www.
strategie-noe.at.
 
Úspěšná cesta do budoucnosti
V lednu 2007 se bylo možno při dolnorakouském dnu budoucnosti poohlédnout na nad-
míru	úspěšnou	cestu.	Zároveň	bylo	 informováno	o	pokračování	 „WIN	 -	Strategie	Dolní	
rakousko“. tato strategie má být i nadále orientačním a pracovním rámcem pro projekty 
ukazující do budoucnosti v dolním rakousku. Proces má napříště působit ještě výrazněji v 
regionech tím, že se zcela konkrétní projekty budou realizovat přímo na místě. Přesné in-
formace	k	plánovaným	krokům	,	stejně	tak	jako	k	dosavadnímu	vývoji	lze	nalézt	na	http://
www.strategie-noe.at.

na dnu budoucnosti v listopadu 2007 prezentoval zemský hejtman dr. erwin Pröll shrnutí 
dosavadní práce. tato přehledná brožura je pro všechny zainteresované k dispozici v jazy-
cích německém, anglickém, českém, slovenském a maďarském.

www.strategie-noe.at
Od počátku práce jsou na internetu k 
dispozici nejdůležitější milníky, tisko-
viny a termíny.

Práce v malých regionech
V roce 2004 byly malé regiony a obce 
vyzvány, aby se podílely na vypraco-
vání strategie WIN pro Dolní Rakous-
ko. Vyslanci/kyně WIN předali ještě 
v tomtéž roce u příležitosti Dne bu-
doucnosti zemskému hejtmanovi Dr. 
Pröllovi vypracované myšlenky a ná-
vrhy ve formě 74 brožur.

Dolnorakouský den budoucnosti 
2004, 2005, 2006 a 2007
O procesu WIN a o dalších krocích 
byla každý rok společně se zemským 
hejtmanem podávána zpráva.

WIN Coaches & WIN Vyslanci/kyně 
V r. 2004 bylo pro účastnický proces 
v několika seminářích vyškoleno 26 
trenérů Dolnorakouského regionální-
ho managementu a obnovy vesnice a 
města, stejně jako 70 čestných vyslan-
ců WIN.

podnět. proces. práce.
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Základ práce – Koncept rozvoje země

rozvoj země je vždy začleněn do nadřízeného politického, společenského a hospodář-
ského vývoje dané země. nevzniká samoúčelně, nýbrž musí rozpoznat budoucí vývojové 
směry, resp. tyto předvídat a musí na ně reagovat z hledisek politických a plánovacích. 

aktuální proces vývoje země z roku 2004 tvoří odbornou základnu k „Win-strategii dolní 
Rakousko“,	která	je	rozdělena	do	pěti	klíčových	bodů	a	doplněna	Zásadami	k	dosažení	cílů	
a k realizaci.

První z těchto těžišt staví některé z těchto zásadních a předvídatelných trendů spole-
čenského a územního rozvoje do centra pozornosti a skicuje jejich dopad . k těm mezi 
jinými tématy patří i taková jako hospodářské a hospodářsko-územní změny, nebo nová 
konkurence v lokalitách, společenská proměna a stárnutí společnosti, stejně jako napros-
to rozdílná dynamika rozvoje obyvatelstva (centrum, periferie). Územní disparity a vznik 
nových funkčních území formují celkový obraz.

druhé těžiště obsahuje znázornění všeobecného vzoru územního uspořádání a využívá-
ní. Přitom se přebírají návody evropského a rakouského konceptu o územním rozvoji. tři 
obecné cíle rakouského konceptu územního rozvoje jsou:

•	 rovnocenné	životní	podmínky	pro	všechny	společenské	skupiny	ve	všech	částech	země.
•	 Konkurence	schopné	regiony	a	rozvoj	regionálních	potenciálů
•	 udržitelné	pro	životní	prostředí	neškodné	a	šetrné	využívání	přírodních	zdrojů
 
Cíle jako sociální soudržnost a společenská spravedlnost, udržitelný rozvoj regionů a kon-
kurence	schopné	regiony	jsou	dalekosáhlé	a	zároveň	vyrovnané	a	platí	také	pro	Dolnora-
kouské územní uspořádání.

V rámci třetího těžiště se do středu pozornosti dostávají zásady územních struktur, územ-
ní typy a územně plánovací strukturní prvky. tato země patří k největším na obyvatelstvo 
nejlidnatějším a politicky nejvýznamnějším spolkovým zemím rakouska. Postavení dol-
ního rakouska jak mezinárodně, tak vnitrostátně se na základě geopolitického rozvoje 
podstatně změnilo. Po pádu železné opony význam země dodatečně vzrostl. 

dostala se z okrajové evropské polohy do polohy středové, se všemi z toho vyplývajícími 
výzvami a šancemi.
k principům pro územní rozvoj patří:

•	 Posilovat	silné	stránky
•	 Využívat	stávající	(endogenní)	potenciály
•	 Podporovat	decentrální	koncentraci
•	 Posilovat	strukturně	slabé	regiony

Jaké vývojové perspektivy se například zdají být výhodné pro zhuštující se území a jaké 
pro venkovské oblasti? Jaké dlouhodobé představy existují pro hraniční oblasti, jakou roli 
hrají centra a centrální osy pro rozvoj země? Vymezení územních typů se přitom orientuje 
podle	specifických	socio-ekonomických	nebo	sídlištně-strukturálních	znaků,	aniž	by	však	
zavádělo konkrétní regionalizaci.
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Čtvrté těžiště se zabývá 19 sektorálními tématy. Přitom je vždy znázorněno, s jakými vý-
zvami jsou územně důležité politické oblasti konfrontovány a o jaké cíle se usiluje. tento 
souhrn činí koncept vývoje země zajímavým i pro ty, kteří chtějí vědět, jaké základní cíle 
vývoje, například veřejné energetické hospodářství, hospodaření s odpadky země, do-
pravní nebo průmyslová politika se sledují. toto shrnutí obsahuje rozdílné politické ob-
lasti a ozřejmuje, že nezávisle na věcnosti témtu, existuje několik principů přesahování, 
např.: udržitelnost, ekonomická efektivnost, rovnost šancí a vyrovnaný regionální vývoj.

Páté a poslední těžiště obsahuje strategické výpovědi o realizaci, a jak je při tom mož-
no postupovat. Při tom jsou jmenovány principy k realizační strategii a ukázána cesta k 
realizaci.	Země	samotná	 je	bezesporu	první	adresou	pro	oslovení	a	 tudíž	 i	adresou	pro	
jednání. Celkově však existuje stejně jako při instrumentech realizace široká paleta part-
nerů pro oslovení. od územních korporací jako jsou např. obce přes dobrovolné nebo sta-
novené svazy, přes instituce, které mají úzký vztak k zemi dolní rakousko, až k zájmovým 
zastoupením, vzdělávacím zařízením a stále důležitějším nevládním organizacím, stejně 
jako	angažovaným	občanům/kám	a	spolkům.	Všichni	se	mají	stát	jednajícími	partnery	při	
uskutečnování rozvoje země dolní rakousko.

na www.strategie-noe.at naleznete v části „dokumenty“ celkový koncept vývoje země. 

Dolní Rakousko v číslech 
Plocha území v km2 ....................................................................................................................................................................................................................................19.178
státní hranice v km  .........................................................................................................................................................................................................................................414
nadmořská výška–nejvyšší bod  ....................................................................................................................................................................................................2.076
správní okresy  .........................................................................................................................................................................................................................................................21
statutární města  ......................................................................................................................................................................................................................................................4
obce  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................573
osady  ......................................................................................................................................................................................................................................................................3.908
trvale bydlící obyvatelstvo v roce 2007  .......................................................................................................................................................................1.589.580
Vedlejší	trvalá	bydliště	2006	 ....................................................................................................................................................................................................  282.472
Prognoza vývoje obyvatelstva pro 2021  ..................................................................................................................................................................... 1.605.093
Hospodářský	růst	2006	%	 ..........................................................................................................................................................................................................................3,8
Hrubý	regionální	produkt/	obyvatele	v	€	 ..........................................................................................................................................................................36.583
Podíl	na	rakouském	HDP	in	%	 ..............................................................................................................................................................................................................15,5
Aktivní	provoz.	lokality	2006	 ............................................................................................................................................................................................................71741
Založení	podniků	2006	 ..............................................................................................................................................................................................................................5.711
Kvota	nezaměstnanosti.	červenec	2007	in	%	 ........................................................................................................................................................................5,4:
Kvota	nezaměstnanosti	2006	v	%	......................................................................................................................................................................................................6,9
Přenocování	2006	 ............................................................................................................................................................................................................................6.010.346
Prameny: Land NÖ, AMS, Statistika Austria, ecoplus, WKNÖ
 Další údaje : www.noel.gv.at/Land-Zukunft/Zahlen-Fakten.html

podnět. proces. práce.
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2 Přehled strategií

Hlavní	Dolnorakouské	 regiony	představují	 i	 v	budoucnu	nejdůležitější	 vývojové	buňky.	
dolní rakousko je povýtce decentralizováno a tím strukturováno blízko občanům. to zře-
telně ukazuje rozdělení do:

•	 5	Hlavních	regionů,	7	EU-regionů	(NUTS	III)
•	 21	Krajů	a	přes	70	malých	regionů
•	 573	Obcí	se	4.315	osadami

tato blízkost a přehlednost malých jednotek je silnou stránkou. avšak je třeba neustále 
prověřovat, jak se k sobě jednotlivé jednotky hodí. Především při vývojových procesech je 
třeba brát ohled na rozdílné územní a hospodářské situace.

Hlavní regiony Waldviertel, Weinviertel, industrieviertel, nÖ-Mitte a Mostviertel jsou 
rozvojovými	buňkami	budoucnosti.	Jsou	orientovány	na	cíle	konkurence	schopnosti	a	udr-
žitelnosti – konkurence schopný v mezinárodním a meziregionálním srovnání a udržitelný 
ve	vývoji	s	ohledem	na	zdroje	regionu.	Za	tímto	účelem	dává	zatřešovací	svaz	k	dispozici	
v	každé	oblasti	po	celé	zemi	jednoho/jednu	manažera/ku	pro	informační,	aktivační	a	ko-
ordinační činnost. regionální vývojové svazy a regionální management tvoří na projekt 
orientovany mezispoj mezi zemí dolní rakousko a obcemi.

Mezi	přednosti	Dolního	Rakouska	patříí	vedle	pružného	pracovního	trhu	s	kavlifikovaný-
mi	pracovníky/cemi	také	snadný	přístup	k	Know-how	a	službám	pro	hospodářství,	tvůrčí	a	
pro inovace otevřené „klima“. stejně jako štíhlá a efektivní administrativa. lokality si také 
pro sebe mohou dělat reklamu s „bezpečím“, „zdravým životním prostředím“ a „atraktivní 
krajinou“ stejně jako výkonnými dopravními spojemi. Formulované strategie a odpovída-
jící strategické mapy se dají shrnout do tří těžišt:

•	 zlepšit	dosažitelnost
•	 podporovat	rozvojové	a	centrální	osy
•	 stnovit	vzorové	funkce

Rychlý přehled
Připojené strategické mapy poskytují rychlý přehled o 
plánovaných opatřeních pro infrastrukturu jako pod-
klad	 pro	 budoucí	 dosažitelnost	 a	 kvalitu	 lokality.	 Zá-
roveň	 je	 znázorněno	 budoucí	 funkcionální	 stanovení	
těžišť v regionech, stejně jako rozvojové osy a těžiště, 
která mají být posílena. 

přehled strategií
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Zlepšit dosažitelnost

Východní oblast rakouska (Wien, niederösterreich und Burgenland) zaujímá geopoliticky 
a z dopravního hlediska centrální postavení ve střední evropě. rakousko tím leží na průse-
číku hlavních dopravních koridorů, jímž se pro budoucnost předpovídá podstatné zvýšení 
dopravy. Jsou to zejména:

•	 ve	východo-západním	směru	probíhající	Dunajská	osa	z	jižní	Evropy	(Černé	moře)	přes	
Maďarsko, slovensko a rakousko do západní evropy

•	 Severo-jižní	osa	z	Varšavy	přes	Prahu	do	severní	Itálie

na pozadí postupného rozvoje celkové dopravní sítě a s ohledem na regionální, nadregi-
onální a přeshraniční požadavky dopravního vývoje se u infrastruktury vztažené na trasy 
usiluje o následující výstavbu:
AktualisierteGrafik	einfügen:„Strategiekarte	Verkehrsinfrastruktur	Straße	u.	Schiene“)

tím se dosáhne zásadního zlepšení dosažitelnosti ve směru na sever a na východ do hos-
podářských území České republiky, Polska, slovenska a Maďarska. Podstatná opatření k 
dosažení tohoto cíle jsou:

•	 V	oblasti	drah:	výstavba	marchegské	větve	Vídeň-Marchegg-Bratislava,	výstavba	Pot-
tendorfské	linky,	spojka	letiště	Vídeň-Gützendorf

•	 V	oblasti	silniční	infrastruktury	budou	realizovány	následující	projekty:	severní	dálnice	
(A5),	severo-východní	dálnice	(A6),	rychlosilnice	Marchfeld	Schnellstraße	(S8),	Wein-
viertel	Schnellstraße	(S3)

aby bylo možno zlepšit dosažitelnost západoevropského hospodářského prostoru, budou 
odstraňěny	zúžené	kapacity	dopravních	spojení	dunajské	osy.	Podstatná	opatření	k	tomu	
jsou	4-kolejová	výstavba	západní	dráhy	a	výstavba	západní	dálnice	v	6ti	jízdních	drahách.
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regionální a nadregionální dosažitelnost se v oblasti železniční infrastruktury zlepší vý-
stavbou rychlodráhy s2 Wien-Wolkersdorf-Mistelbach – laa na dyji, výstavba linie Wi-
ener neustadt-Mattersburg-sopron se plánuje. V oblasti silnic se předpokládá výstavba 
jižní	dálnice	v	osmi	pruzích	(A2),	výstavba	silnice	Traisental	Schnellstraße	(S34),	silnice	
Kremser	Straße	 (B37),	 silnice	Böhmerwald	Straße	 (B38),	 silnice	Zwettler	Straße	 (B36)	a	
výstavba	silnice	Waldviertler	Straße	(B2)	stejně	jako	silnice	Horner	Straße	(B4)	pomocí	
obchvatů.

V uzlově koncipované infrastruktuře bude dopravní uzel v oblasti Vídně vybudován v od-
povídající kapacitě:

•	 V	silniční	dopravě	má	být	dosaženo	rozpuštění	transitní	dopravy	od	cílové	a	zdrojové	
dopravy.	Hlavními	opatřeními	jsou	výstavba,	resp.	rozšíření	rychlosilnice	Vídeňské-
ho vnějšího okruhu (s1), dunajské pobřežní dálnice (a22), rychlosilnice stockerauer 
Schnellstraße(S5),	rychlosilnice	Kremser	Schnellstraße	(S33)	stejně	jako	dunajského	
mostu traismauer, takže nakonec vznikne kolem Vídně okruh dálnic.

V železniční dopravě dojde k uvolnění nákladní a osobní dopravy. důležitými etapovými 
cíli	jsou	rovněž	výstavba	nové	trasy	Vídeň	-	St.	Pölten,	objížděcí	kolej	nákladních	vlaků	v	
St.	Pöltenu,	tunel	Lainzer	a	nádraží	ve	Vídni	(Jihovýchodní	nádraží	-	Süd-Ostbahnhof).

Jmenované přednostní zásahy do infrastruktury se buď nalézají ve fázi plánování, nebo 
ve výstavbě. Celá síť bude pravděpodobně k dispozici nejpozději za 10 let.

přehled strategií
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Stanovení hlavních směrů rozvoje

Vývojové osy jsou ona území podél přednostní dopravní infrastruktury, která již v nedáv-
né minulosti prošla dynamickým vývojem a pro která se i do budoucnosti předvídá, že tato 
dynamika bude pokračovat, a kde se o ni též usiluje. Cílem je tyto osy dále multifunkcio-
nálně vyvíjet. Vývojové osy jsou především ve spádových oblastech dálnic a rychlosilnic 
stejně jako jiných důležitých dopravních cest (např. jižní osa z obce Mödling do obce te-
mitz, východní osa z obce schwechat do obce Bruck a.d. leitha, západní osa Melk-amstet-
ten, budoucí severní dálnice, rychlosilnice Marchfeld, dolnorakouské centrální území).

Vedle	toho	se	však	vykazují	také	takové	regiony	jako	území	Hom,	území	Waidhofen/Th,	
území	Gmünd,	území	Zwettl,	území	Tulln	nebo	území	Ennsdorf	Haag	jako	těžiště	vývoje.	
spojovací osy jsou přednostní, resp. nadregionálně důležitá spojení, která mají velký do-
pravní význam. 
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Stanovení hlavních funkcí

Aby	se	Dolní	Rakousko	mohlo	rozvíjet	spořádaným,	koordinovaným	a	zároveň	inovativ-
ním, a rovněž perspektivním způsobem, byly pro jednotlivé regiony přiděleny různé vzo-
rové funkce. tyto odrážejí těžiště prostorového rozvoje na ploše a slouží jako orientační 
rámec. V mnohých částech může na základě uzpůsobilosti vystupovat i několik vzorových 
funkcí.
Vedoucí postavení funkce „hospodářský rozvoj“ vyznačuje území s příznivými podmín-
kami lokalit a velkým vývojovým potenciálem pro jednotlivé hospodářské oblasti. Vedle 
tradičních průmyslových oblastí jako jižní osa (z obce Mödling do obce ternitz) jsou to 
mezi jinými také severní okraj Vídně( od obce korneuburg do obce gänserndorf), dol-
norakouské centrální území s hlavním městem st. Pölten, krems a.d. donau a tulln nebo 
západní	osa	z	obce	Melk/Loosdorf	do	obce	Amstetten.	Ale	z	 rozšíření	EU	mají	užitek	 i	
taková	území	jako	např.	obce	Bruck/Leitha,	obce	Poysdorf	-	Mistelbach	nebo	obce	Gmünd	
-	Waidhofen/Th	-	Zwettl.

Vedoucí postavení funkce „turistický rozvoj“ vyznačuje ona území, v nichž je na základě 
jejich polohy, krajinné rozmanitosti a turisticko- kulturního ražení z minulosti slibný vývoj 
v turistické oblasti.

to se týká zejména regionu světového kulturního dědictví Wachau (s tématickámi okruhy 
kultura – víno), přiléhající území Vídně, údolí dunaje ( s důrazem na turistice cyklistické, 
životního prostředí a vinařství), vinařské uličky obce Weinviertler, údolí kamptal stejně 
jako velké části Waldviertelu a alpský jih země s oblastmi Ötscher a semmeringg.

přehled strategií



20

Ve vedoucím postavení funkce „rozvoj přírodního území“ jsou ukázány spolu související 
plochy, které mají zákonně stanovenou ochranu přírodního prostředí a kde se vývoj má 
uskutečnovat se zřetelem na tyto přírodně-územní kvality. do toho spadají jako vizitky 
země	 např.	 národní	 park	 Thayatal/Podyjí,	 biosférický	 park	 Wienerwald/Vídeňský	 les,	
Marchauen/Moravské	nivy	a	národní	park	a	Donau-Auen/	Dunajské	nivy,	stejně	jako	další	
oblasti kolem dunaje (jako např. Wachau) a všech 23 domácích přírodních parků.

Vedoucí postavení funkce „rozvoj venkova zemědělství a lesnictví se vztahuje na ta území, 
kde opatření k udržení vysoké životní úrovně (např. bydlení, nabídka služeb atd.) stej-
ně jako se zemědělstvím a lesnictvím související hospodářské oblasti mají přednostní 
význam pro další rozvoj. sem patří například hlavní území zemědělské produkce, jako je 
Marchfeld/Moravské	pole,	Wiener	Becken/Vídeňská	pánev	nebo	Alpenvorland/Předalpí.	
Využívání dřeva a biomasy k budování regionálních řetězců na čerpání bohatství hraje v 
oblasti Voralpenland a v oblasti Waldviertel, stejně jako na alpském jihu velkou roli.
Weinviertel,	Kamptal,	Wachau,	lazěnská	oblast	a	Arbesthaler	Hügelland	sjsou	využívány	
pro vinařství.

spolupráce přes hranice země je pro dolní rakousko
nezbytná zvyšuje pro tuto zemi v srdci evropy její konkurenceschopnost. národní parky 
Thayatal/Podyjí	und	Donau-Auen/Dunajské	nivy	stejně	jako	Marchauen/Moravské	nivy	
jsou příklady úspěšné spolupráce v přírodním území, ve kterých se má pokračovat. V hos-
podářské oblasti se nabízí například možnosti rozvoje s novými zeměmi eu podél východ-
ní a budoucí severní dálnice. také spolupráce s Vídní, Horním rakoukem (enns,steyr) a 
oblastí Burgenland má zvláštní význam. turistický rozvoj ve věku internacionalizace je 
myslitelný pouze ve vazbách, a spolupráce je žádoucí i v oblasti rozvoje venkova.
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Přeshraniční spolupráce v regionu Centrope

Pád železné opony a rozšíření eu otevřelo nové možnosti pro prohloubení integrace a 
spolupráce mezi Českou republikou, slovenskem, Maďarskem a rakouskem. spoluprací se 
vytváří atraktivní společný životní a hospodářský prostor. V dolním rakousku jsou velmi 
pozitivní vlivy vývoje poslední doby již patrné. 

Dlouhodobě a profesionálně spolupracovat
Přeshraniční spolupráce těchto čtyř zemí posiluje regiony v srdci evropy. „dolnorakous-
kými domy“ v sousedních zemích, internacionalizačním programem pro malé a střední 
podniky a početnými přeshraničními aktivitami zdůraznuje dolní rakousko význam spo-
lupráce se sousedními zeměmi, která představuje důležitý faktor pro mezinárodní umís-
tění a hospodářský rozvoj spolkové země dolní rakousko.

Initiativa CENTROPE
V	CENTROPE,	v	Evropském	regionu	středu,	žije	a	prauje	šest	a	půl	milionů	 lidí.	Značka	
pro území s velkou rozmanitostí kultury, přírodního území a znalostí. nabízí se udělat vše 
pro to, aby z tohoto území vznikl prosperující evropský region, v němž by byly společně 
využity a propojeny stávající přednosti pro dynamický rozvoj.
Proto	se	v	roce	2003	dohodli	rozhodující	funkcionáři	ze	16	partnerských	regionů	a	měst	
iniciovat a podpořit v těchto čtyřech zemích vybudování evropského regionu středu – 
CentroPe. V letech 2008 až 2011 bude spolupráce v CentroPe upevněna společným 
kooperačním managementem a bezpočtem realizačních programů.

Přeshraniční kooperace se při tom zaměřuje na čtyři tematické okruhy:
•	 Hospodářství,	výkum	a	inovace
•	 Plánování,	infrastruktura,	životní	prostředí
•	 Zaměstnanost,	kvalifikace,	pracovní	trh
•	 Kultura,	turistika,	volný	čas,	sport

od posílení regionu CentroPe v její celistvosti očekává dolní rakousko důležité podně-
ty pro celou spolkovou zemi.
Vedle regionu Centrope existuje bezpočet aktivit. euregia, nabídky ecoplus-internatio-
nal, projekty v rámci interreg, nabídky hospodářské komory jsou dalšími příklady k posi-
lování mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi regiony.

Zemští hejtmani a starostové při podepsání 
smlouvy v Kittsee k 
CENTROPE Europa Region Mitte/Střed
www.centrope.info
pgo.centropemap.org

přehled strategií
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3 Výsledky podle hlavních 
 regionů

Rozdělení
dolní rakousko je rozděleno do pěti hlavních regionů. Hlavní regiony Waldviertel, We-
inviertel, industrieviertel a Mostviertel historicky vzrostlá území se silnou uvědomělostí 
regionu.	NÖ-Mitte/Dolní	Rakousko	Střed	vznikl	jako	dodatečná	územní	jednotka	teprve	
v posledních letech. signál k tomu vzešel z vývojového procesu, v němž se st.Pölten stal 
hlavním městem země.

Nesen	 regionem,	financován	zemí	a	podporován	Evropskou	unií	 se	 regionální	manage-
ment snaží rozvinout zvlášt silné stránky rozličných hlavních regionů. Při tom se soustře-
dí zejména na tzv. „endogenní potenciály“. to znamená, že se snaží jedinečnost dolnora-
kouských regionů nejen udržet, ale také využívat k prospěchu obyvatelstva v úspěšných 
projektech hospodářského a regionálního rozvoje.

Tím	vyplňují	hlavní	regiony	institucionální	mezeru	v	plánovacím	procesu,	která	existovala	
mezi jednotlivými obcemi a zemí. Vypracováním vývojových konceptů vývoje dostali do 
rukou instrument k dosažení následujících cílů.:

•	 Zvýšení	regionálního	čerpání	hodnot
•	 Zlepšení	kvality	životní	úrovně
•	 Budování	hospodářsky	atraktivních	lokalit
•	 Podpora	inovativních	projektů
•	 Zvýšení	mezinárodní	konkurenceschopnosti

Jsou to témata zajištění existence, která jsou nanejvýš zajímavá pro všechny občany a 
občanky. Jak a kde budeme pracovat, jak vypadá zdravotní péče, jaké je zásobobání mís-
ta? Jak budou vypadat v budoucnosti 
dopravní spojení, jaká je nabídka byd-
lení, jaké možnosti vzdělání existují, 
jaká pečovatelská zařízení pro děti? 
Jaké nabídky mě očekávají ve stáří?

„Win-strategie dolní rakousko“ dává 
odpovědi na úrovni hlavních regionů 
a shrnuje budoucí těžiště vývoje do 
dvou tematických oblastí „lokalita a 
dosažitelnost“ a „Život v regionu“. 

výsledky podle hlavních regionů
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Hlavní region WaldViertel

Ohraničení
Hlavní region Waldviertel leží v severozápadní části dolního rakouska a sestává z okresů 
Gmünd,	Horn,	Waidhofen/Thaya,	Zwettl	a	ze	soudního	okresu	Gföhl	stejně	 jako	z	částí	
kraje krems land.

Waldviertel	je	poměrně	vzdálen	od	velkoměst	Vídeň,	Linz	a	Buějovice	a	tím	se	vyznačuje	
obszvláštní samostatností. kulturní výměna s těmito třemi městy a hospodářské signá-
ly přispívají k jeho dalšímu dynamickému rozvoji. stejně důležité je i posílení městského 
svazku	Waldviertel,	který	bude	spoluprací	hlavních	částí,	upřednostňováním	úkolů	záso-
bování – také pro okrajové oblasti a mezioblasti – ještě lépe uzpůsoben. V oblasti turistiky 
by bylo možno uvést do chodu rozmach tím, že by se ještě výrazněji prezentovaly jejich 
přirozené a přírodně územní danosti s jejich nordickou jasností.

Silné stránky a šance 

Vývoj obyvatelstva a osídlení 
okolním přírodním prostorem, nízkými cenami půdy a atraktivním vzhledem míst a měst 
poskytuje	Waldviertel	s	trvalým	58%	územním	osídlením	vysokou	a	diferencovanou	kva-
litu bydlení a volného času s vysokou životní úrovní. Možnosti posílit osídlení jsou dány 
využitím stávající stavební substance v centrech míst. Podněty vznikají zlepšením infra-
struktury, hodnotném rozvoji sídlišť a posílením hlavních osad. důležitou roli hrají také 
energii šetřící výstavba.

Hospodářství a zaměstnanost
Za	velké	plus	se	považuje	blízkost	k	Českým	Budějovicím,	hospodářskému	prostoru	Gmün-
d-Schrems,	Waidhofen/Th,	Horn	a	Zwett	stejně	jako	vysoká	schopnost	přizpůsobení	a	vý-
voje malých a středních podniků. dále se region vyznačuje vysokým podílem zemědělské-
ho hospodářství, tradičním textilním a sklářským průmyslem, hospodářským odvětvím 
jemné mechaniky a zejména vedoucími podniky elektronického a technicko zpravodaj-
ského průmyslu. skrze k lokalitě se vztahujícím těžištěm ve vývoji nabídky a uvádění na 
trh, múže být využit vysoký potenciál stanoviště a vývoje.

Doprava
Již existující síť spolkových silnic, napojení na dunajský přístav krems ale i trvající staveb-
ní opatření mluví pro lokalitu Waldviertel. to platí jak pro výstavbu veřejných dopravních 
prostředků uvnitř regionu, tak i směrem k centrům a sousedním zemím.

Sociální infrastruktura
k dispozici stojí spezializované nemocnice a lázně. díky dostatečným možnostem preven-
ce a konceptům v hlavních oblastech zdravotnictví a péče ve stáří může region hledět 
do budoucnosti „zdravě“. rovněž primární sít péče o rodinu a jistota zásobování patří k 
silným stránkám.

Infrastruktura zásobování a odstraňování odpadu
Vlastní zdroje energie jako vysoký potenciál biomasy a vodní energie a podpora opatření 
k	odstraňování	odpadu	region	posilují.	Šance	vyplývají	z	optimalizovaného	využívání	bio-
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masy, vlastního kompostování, lokálnách zařízení pro zpracování odpadu, snížení spotře-
by energie a vytvoření retenčních prostor.

Přírodní prostor a životní prostředí
Hlavní	region	Waldviertel	disponuje	na	základě	své	rozmanité	topografie	velkou	atrakti-
vitou krajiny. Prostor přírody a krajiny má enormní potenciál a nabízí útočiště pro zvířata 
i rostliny. k možnostem rozvoje se počítají s přírodou spojená turistika, funkce příměstské 
rekreace, ale i využívání obnovitelných zdrojů energie, udržitelné a ekologické využívání 
prostoru a oblasti chráněné přírody patří k možnostem rozvoje.

Touristika, příměstská rekreace, kultura 
Waldviertel se může spoléhat na kvalitu krajiny a oblasti chráněné přírody, které již jsou 
známy pod značkou „Waldviertel“. na úrovni pěti hlavních regionů Waldviertel, Weinvier-
tel, nÖ-Mitte, industrieviertel a Mostviertel prohloubili a konkretizovali dolnorakouští 
regionální	manažeři	a	manažerky	společně	s	odborníky/cemi	a	zástupci/kyněmi	regionů	
cíle konceptu rozvoje země. Plánovací skupiny vypracovali na základě obsáhlých regionál-
ních analýz prováděcí strategie a podložili je konkrétními opatřeními. dalších úspěchů se 
dosahuje profesionálním propojením nabídek, k regionu se vztahujícími těžišti v rozvoji 
nabídky a uvádění na trh stejně jako vzorovými projekty.

Zemědělství a lesnictví 
Značky	 regionu,	 zdroje	 dřeva,péče	 o	 krajinu	 a	 ekologické	 služby,	 etablované	možnosti	
uvádění	na	trh	a	odborně	specifické	vzdělání	vytvářejí	pracovní	a	existenční	podmínky.	
Úspěch slibuje i velká rozmanitost zemědělských výrobků, zvláštních kultur a nová pra-
covní místa v zemědělství skrze přímé uplatnění na trhu, ekologické zemědělství, zušlech-
ťování biogenních surovin a kombinace řemesel.

EU-rozšíření / Integrace
Zde	se	region	vyznačuje	regionálními	oblastmi	těžišt	na	venkově.	Šance	nabízí	přeshranič-
ní dělba práce, rozšiřování trhu pomocí přeshraničních sítí a kooperací, přeshraniční vývoj 
turistiky a především odbouráváním „hranic v hlavách“, které určují spolužití všedních 
dnů. 

Pohled dopředu – do budoucnosti Waldviertelu

„Dostatečný odstup od velkoměst, avšak tak blízko, aby je bylo možno využít“ toto 
heslo strategie Waldviertelu vyjadřuje, že region vykazuje dlouhou tradici svébytnosti.
sebevědomí vůči centrálním územím s takovou kvalitou životní úrovně, která mnoho lidí 
přitahuje.	Zlepšenou	dosažitelností	využívá	stále	více	lidí	předností	tohoto	hospodářské-
ho, bytového a rekrečního prostoru.

 výsledky waldviertel

Rozšíření infrastruktury a lepší nabídky 
ve veřejné dopravě zkracují jízdní dobu

realizováno např:
Autobus Wieselbus:
•	 Úspora	jízdní	doby	do	St.Pölten	
-	z	Gmündu:	asi	1	hodinu
-	z	Zwettlu:	asi	2	hodiny

Vlaková spojení :
•	 Gmünd	–	Wien	(nádraží	FJ-Bahnhof)
-	Zvýšení	počtu	rychlíkových	spojů	ze	7	na	10	

denně
Silniční spojení:
•	 Gmünd/Zwettl	–	St.	Pölten	

- výstavbou s 33 krems – st. Pölten a 
B	37/B	38	zkrácení	jízdní	doby	o	asi	40	minut
•	 Gmünd/Zwettl	–	Wien

- výstavbou s 5 stockerau – tulln – krems a B 
37/B	38	zkrácení	jízdní	doby	o	asi	50	minut

•	 Waidhofen/Thaya	–	Wien
-	výstavbou	Stockerau	–	Ziersdorf	–	Horn	B	
2/B	4	zkrácení	jízdní	doby	o	asi	25	minut

plánováno např:
Vlaková spojení :

- Propojením FJ-Bahn se západní dráhou v 
tullnerfeldu mohou býtvlaky vedeny přímo 
k	západnímu	nádraží/	Westbahnhof	a	bu-
doucímu	hlavnímu	nadraží.	Zkrácení	jízdní	
doby fpro jízdy na západ a jih Vídně asi 30 
minut.

Silniční spojení:
- další výstavba stockerau – Horn – 
Schrems/Waidhofen/Thaya,	B	2/B	4	Zkrá-
cení jízdní doby o asi 1 15 minut, objezdem 
Maissau a předjížděcími pruhy.

-	Výstavba	Zwettl	–	Vitis,	B	36/B	38,	objezdy,	
zkrácení jízdní doby o asi 15 minut směrem 
st. Pölten a směrem Wien
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Příklad strategické mapy

Příklad strategické mapy

Lokalita a Dosažitelnost utvářejí hospodaření a práci v regionu. s 
rozšířením infrastruktury se doba jízdy do centrálních území zlepšila 
až o 30 minut.
Prosřednictvím cílového aktivního marketingu lokalit se hospodářská 
lokalita dále zhodnocuje. Příkladem je kooperace 19 obcí k uplatnění 
podnikatelských ploch v projektu „aktivní lokalita“.
Cenné suroviny regionu zaručují perspektivní zemědělství, s ním spo-
jená odvětví a tím venkov.

Život v regionu
Zajištění	 školních	 zařízení	 a	dodatečná	nabídka	v	oblasti	 vzdělávání	
dávají mladým lidem možnost v regionu zůstat.
Ve zdravotnických a pečovateských zařízeních se více a plošně inves-
tuje. to dává jistotu ve všech životních fázích.
se signálními projekty v turistice a jedinečnou kulturní krajinou je 
Waldviertel místem k regeneraci, k uzdravení a místem pohody. tyto 
přednosti objevuje stále více hostů. 

Od teorie k WIN - Praxi

Na	příkladech	konkrétních	projektů	 je	výsledek	viditelný	a	„pochopitelný“.	Země	Dolní	
rakousko dávala již v minulosti podněty k vzorovým projektům, resp. podporovala regi-
onální projekty. 
Právě tím bylo v nedávné minulosti možné otevřít nové perspektivy i pro tento kdysi 
okrajový	hraniční	region	a	zároveň	zrychlit	proces	dohánění.	Pomocí		Dolnorakouské	WIN		
strategie podporuje země dolní rakousko konsekventně a kontinuálně tuto strategii.
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Waldviertel: Příklady projektů

Zemská výstava 2009 a doprovodné projekty
„V srdci Evropy“ tak zní pracovní název přeshraniční zemské výstavy konané v roce 2009, která 
přinese důležité podněty a přivede do regionu Waidhofen/Th a Horn mnoho návštěvníků. Přípravy již 
probíhají.

Sole-Felsenbad Gmünd
Koupání jako v moři. Od otevření v prosinci 2006 již využilo více než 200.000 návštěvníků ze všech 
částí země atraktivní rekreační zařízení.

Sonnenplatz- bydlení na zkoušku ve Waldviertelu
Byl realizován první stupeň rozšíření s nejmodernějšími pasivními domy. Díky tomu patří region 
Waldviertel i ve „stavbách budoucnosti“ k ukázkovým regionům.

Lázeňský turismus, vzorové projekty v  
lázeňském centru Traunstein a zravotnickém centru 
Ottenschlag

Stavba obou projektů wellness plynule pokračuje. V Traunsteinu vzniká lázeňské centrum a v 
Ottenschlagu zdravotní středisko. Oba projekty podporuje stát a bude zde vytvořeno 170 nových 
pracovních míst.

Cílově zaměřená podpora bytové výstavby pro obce s 
odlivem Waldviertel

Již v minulém roce rozhodla zemská vláda o cíleném použití prostředků na bytovou výstavbu, aby 
zabránila migraci z venkovských obcí.

Lokalita:aktivní 
Uplatnění hospodářské lokality Waldviertelna na 
trhu

Se společným prodejem ploch pro podnikání jde 19 obcí regionu Waldviertel podél hlavních 
dopravních os novou cestou rozvoje této lokality. Tento projekt je pro všechny dobře viditelný a je 
odměněn prvními úspěchy. www.standort:aktiv.at

Iniciativa pro uplatnění hradů-nadačních ústavů-
zámků na trhu

Společné kulturní dědictví překračující hranice země je jednou ze zvláštností tohoto regionu. 
Tyto kulturní památky lákají 2,5 miliónu návštěvníků ročně. Nyní jsou k dispozici nové informační 
materiály, mapy a informační tabule i trojjazyčné webové stránky.

Výstavba silnic Krems – Gföhl - Zwettl 
objezd Maissau, objezd Zwettl

Na obou důležitých osách směřujících do regionu Waldviertel se plánují a realizují další rozšíření. 
Díky tomu se dále zkrátí jízdní doba do center a zlepší se jejich dosažitelnost. 

Bezpecnostní centrum Allensteig
Prestavba vojenského cvicište Allensteig na mezinárodní bezpecnostní centrum. Rídicí impulz pro 
celý region Waldviertel.

Aliance klima klíčový region Waldviertel
Díky mnoha propojeným aktivitám bude zlepšeno uvědomění o svědomitém zacházení s omezenými 
zdroji. Například 15 obcí v okrese Waidhofen/Th. si stanovilo ambiciózní klimatické cíle. Je to další 
krok směrem k energeticky soběstačnému regionu.

Zemská klinika Waldviertel a zřízení  
neurologického rehabilitačního zařízení Neuro– 
Rehazentrum Allentsteig

Díky investicím do nemocnic okresních měst bude zajištěna vynikající nabídka lékařských služeb 
na mnoho let dopředu. Nové středisko v Allentsteigu zajistí kompletní neurologickou péči regionu 
Waldviertel ve stacionární oblasti.

Učební kurzy vysoké odborné školy v Gmündu, Waid-
hofen/Th Krems

Tím bude rozšířena necentrální nabídka vzdělávání a mladým lidem bude dána možnost k tomu, aby 
nemuseli opouštět region. 

Výstavba domovů pro zemské pensionisty a 
pečovatelských domovů: např. Waidhofen/Th, 
Raabs/Th, Litschau

K dispozici jsou nejmodernější domovy. Díky možnosti krátkodobého přijetí lze pružně reagovat na 
potřeby lidí. 

Vodní říše Schrems
Zajímavý pohled na typickou flóru a faunu regionu poskytuje nová atrakce. Park přibližuje 
návštěvníkům region a do regionu přivádí mnoho návštěvníků.

Loisium a Hotel Langenlois
Mekku vinného turismu navštěvuje více než 75.000 návštěvníků ročně, kteří si užívají spojení mezi 
moderní architekturou a vynikajícím vínem.

 výsledky waldviertel
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Hlavní region WeinViertel

Ohraničení
Hlavní region Weinviertel leží v severovýchodním dolním rakousku a je tvořen okresy 
Gänserndorf,	Hollabrunn,	Mistelbach,	Korneuburg	a	obcí	Gerasdorf	(okrsek	Vídeň	okolí).

Silné stránky a šance 

Vývoj obyvatelstva a osídlení 
Vývoj obyvatelstva má stoupájící tendenci. region má nadprůměrně vysoký podíl trva-
le	osídleného	prostoru	(82%)	s	vysokou	hodnotou	bydlení	a	volného	času	a	atraktivním	
vzhledem	obcí	a	měst.	Blízkost	k	Vídni,	Brnu	a	Bratislavě	stejně	jako	výhodná	topografie	
regionu se projevují velmi pozitivně. další zvyšování osídlení je podporováno zlepšováním 
infrastruktury, městskými stavebními vysoce hodnotnými osídlovacími snahami, multi-
funkcionalitou a a aktivní pozemkovou politikou.důležitými tématy jsou také na energii 
úsporné stavební formy a zamezování dopravy

Hospodářství a zaměstnanost 
Weinviertel	disponuje	cennými	zdroji	fosilních	energií.	Zemědělské	výrobky	jsou	zušlech-
továny na tradice bohatým potravinářským a lahůdkářským průmyslem. Podniky schopné 
přizpůsobení a vývoje, výhodné ceny pozemků a rostoucí výkonný vzdělávací systém pod-
miňují	podprůměrnou	nezaměstnanost.	Velké	potenciály	lokalit	a	vývoje	je	možno	dále	
rozšiřovat prostřednictvím z regionu vycházejících těžišt ve vývoji nabídky a uplatnění na 
trhu, skrze kooperační sítě, Frequenzbringer, pendlováním namísto odstěhováním, stejně 
jako „měkkými“ faktory lokalit a těžišti vývoje.

Doprava
Stávající	 spolková	 silniční	 sít,	 plánovaní	 dílnice	 A5	 a	 Vídeňská	 rychlosilnice	 vnějšího	
obchvatu s1 a rychlosilnice Marchfeld s8 jako součást obsáhlého stavebního programu 
zlepšují dosažitelnost a mění udržitelně podmínky lokalit. sem patří i plánovaná výstavba 
Marcheggské větve výchoní dráhy. Pro region mají ale také velký význam strategie k ome-
zení dopravy a k přemístění dopravy.

Sociální infrastruktura
Existují	odborně	zaměřené	nemocnice	a	lázeňské	a	rehabilitační	centrum	Bad	Pirawarth.	
V budoucnosti by se tento hlavní region mohl prostřednictvím integrovaného plánování v 
oblasti zdravotnictví, dostatečným možnostem prevence, nabídkami vzdělávání a dalšího 
vzdělávání úspěšně umístit. k silným stránkám Weinviertelu patří také primární sít péče 
o rodinu a jistota zásobování. 

Infrastruktura zásobování a odstraňování odpadu
Dobré	struktury	spojení,	podpora	opatření	k	odstraňování	odpadu	na	úrovni	obcí	a	nale-
ziště	ropy	a	zemního	plynu	v	oblasti	Marchfeld	vyznačjí	tento	region.	Za	zmínku	stojí	také	
retenční území, potenciály pro biomasu, větrnou energii, vlastní kompostování a snahy o 
snížení spotřeby energie.



29

výsledky weinviertel

Přírodní prostor a životní prostředí
Weinviertel nabízí dostatek útočišt pro zvířata i rostliny, rekreačního a ozdravovacího 
prostoru pro městké oblasti a velkoplošné pohledy do otevřené přírody. další posílení 
přírodního	prostoru	se	uskutečňuje	prostřednictvím	s	přírodou	spojená	turistiky,	funkce	
příměstské rekreace, ale i stoupající využívání obnovitelných zdrojů energie. Patří sem i 
strategické koncepty pro životní prostředí udržitelné a ekologické využívání prostoru.

Tourismus a příměstská rekreace, kultura 
Turisté	jsou	přitahováni	nabídkami	turistických	výletů	(příměstské	rekreace	pro	Vídeň).	
sem patří národní parky thaya¬tal und donauauen, přírodní park leiser Berge a March 
– thaya – auen, lázně laa, vinařství se svými sklípkoými uličkami sklipků a Heurigen, cyk-
lostezky, turistické a jezdecké trasy, tématické trasy a rozmanitá krajina v oblasti Wein-
viertel. turismus by bylo možno ještě oživit profesionálním propojením nabídky, k regionu 
se vztahujícími těžišti v rozvoji nabídky a při uvedení na trh. Vzorovými projekty dochází 
ke zvyšování regionálního čerpání hodnot a k dodatečným možnostem příijmů.

Zemědělství a lesnictví 
Vinařská oblast, „obilná komora“, pěstování zeleniny a příznivé klima pro zemědělskou 
produkci	 definuyí	 značku	 regionu.	 Péčí	 o	 krajinu,	 ekologickým	přístupem,	 zavedenými	
možnostmi na trhu, stejně tak jako odborně specializovaným vzděláním vznikají pracovní 
a	existenční	možnosti.	Rozvojem	turistických	potenciálů,	příméch	uplatňováním	na	trhu,	
ekologické zemědělství, biogenní suroviny a velká rozmanitost zemědělských produktů 
vytvářejí dodatečný rozmach a zaměstnanost. kombinované možnosti výdělku zajištují 
jisté příjmy.

Rozšíření EU / integrace
Weinviertel staví už léta konsekventně na přeshraniční strategie vývoje (euregio). dy-
namický vývoj obyvatelstva stejně jako potenciály přírodního území a pracovních sil se 
využívají společně. k dosažení výhodnosti nákladů pomocí přeshraniční dělby práce a 
rozšiřování trhů je zapozřebí sítí &kooperací. to platí i pro interregionální turistiku. tato 
fuknční propojení posilují venkov a centra.

Pohled dopředu – do budoucnosti Weinviertelu

Cílem je kombinace kvalit venkovských regionů Weinviertelu s možnostmi měst Wien, 
Brno,	Bratislava,	Znojmo,	Břeclav	und	Malacky	a	vědomě	posilovat	funkčnost	území	mezi	
těmito aglomeracemi. Vývoj a umístění těchto měst se cílevědomě využívá pro Weinvier-
tel. Vývoj na technologii zaměřeného zemědělského clustru vytváří v regionu spojení 
mezi vzděláním a hospodářstvím a dává nové podněty pro zemědělství a zaměstnanost.
Velké rozvojové možnosti skrývají plnohodnotné potraviny, stejně jako ofenziva za kvalitu 
vína v kombinaci s udržením krajiny a agroturismus. Přes otevřené hranice je Weinviertel 
atraktivním	cílem	pro	jednodenní	výlety.	Z	bezprostřední	blízkosti	ke	třem	velkoměstům	
mají užitek stále důležitější oblasti Wellness a kultury a také turistika za vínem.

Rozšíření infrastruktury a lepší nabídky 
ve veřejné dopravě zkracují jízdní dobu

realizovani např:
Autobus Wieselbus:
•	 Úspora	jízdní	doby	do	St.Pölten	

- z Mistelbachu: asi 30 minut
-	z	Laa/Thayau:	asi	25	minut

Vlaková spojení :
•	 Laa/Thaya	–	Wien	Mitte
	 Zdvojnásobení	počtu	spojů	a	zkrácení	jízdní	

doby, asi 15 minut
•	 Mistelbach	–	Wien	Mitte
	 Zkrácení	jízdní	doby	a	zvýšení	počtu	spojení	

z 24 na 34

Silniční spojení:
•	 Mistelbach	–	St.	Pölten
 Výstavbou s 5 stockerau – tulln – koller-

sdorf s 33 zkrácení jízdní doby o asi 25 minut

plánováno např:
Silniční spojení
•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	Wien
	 Výstavbou	A	5	Nordautobahn/severní	
dálnice	a	S	1	vnější	okruh	Schnellstraße/	
rychlosilnice na vnějším okruhu, zkrácení 
jízdní doby o asi 15 minut

•	 Mistelbach/Laa/Thaya	–	St.	Pölten
	 Výstavbou	mostu	přes	Dunaj/	Donaubrücke	

traismauer, s 1 korneuburg – Wolkersdorf, a 
5	Nordautobahn/severní	dálnice	a	objezdem	
Mistelbachu, zkrácení jízdní doby o asi 25 
minut

•	 Marchfeld	–	letiště	Wien	
	 Schwechat/jih	z	Vídně	výstavbou	S	1	
Schwechat	–	Süßenbrunn	a	S	8	rychlosilnice	
Marchfeldschnellstraße,	zkrácení	jízdní	
doby o asi 45 minut
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Hospodářská lokalita a dosažitelnost 
Weinviertel má na základě dobrého infrastrukturního zpřístupnění a 
dobré dosažitelnosti potenciál pro dalekosáhlý hospodářský vývoj. 
sem patří:
•	 budování	lokalit	mezi	obcemi	podél	mezinárodních	vývojových	os	
(Wien	–	Brno,	Wien	-	Korneuburg	–	Hollabrunn	–Znojmo,	Wien	–	
Marchegg – Bratislava)

•	 signální	funkce	hospodářských	lokalitMistelbach,	Hollabrunn,	
Marchegg, Wolkersdorf, korneuburg, stockerau, gänserndorf 

•	 kooperační	strategie	s	jihomoravskou	Břeclaví	nebo	Mikulovem	a	
hospodářskou zénou v oblasti Malacky – euro Valley

•	 hospodářské	parky	Ecoplus	v	obcích	Poysdorf,	Wolkersdorf,	Mar-
chegg,	die	Gewerbezone	Strasshof	Impuls-zsřízení	RIZ	Hollabrunn,	
Mistelbach, gänserndorf a strasshof

Život v regionu
s hranice překračujícím kulturním dědictvím, zámky a hrady, nabídka-
mi Wellness a ozdravy, přírodními a národními parky skýtá region roz-
manitou nabídku. ta je dodatečně obohacována kooperací v Centrope 
(zámky, vinnou cestou, cyklistika). Bytový a životní prostor je umocno-
ván signálními projekty lázní Bad Pirawarth a laa a.d.th, investicemi 
do uchování zelených os, ekonomickou a ekologickou stabilitou skrze 
plošné obhospodařování této pěstitelské oblasti(víno, cibule, bram-
bory) a pionýrskou činností v zavádění větrné a ekologické energie. 
dobře členěná nabídka vzdělání v oborech zdravotnictví, Wellness, vi-
nařství, potravinářství, ekoenergie a technologie přitahuje mladé lidi.

 

Od teorie k WIN – Praxi

na příkladech konkrétních projektů je výsledek strategií a koncepí viditelný pro lidi v re-
gionu „pochopitelný“.
některé již realizované projekty to mají ozřejmit:

Příklad strategické mapy

Příklad strategické mapy
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Weinviertel: Příklady projektů

Výstavba zemské kliniky Weinviertel
Díky střediskové nemocnici v Mistelbachu, Lékařskému centru v Gänserndorfu a školícímu středisku 
zdravotnických profesí bude zajištěna optimální lékařská péče a vytvořeno téměř 1.500 pracovních míst. 

Výstavba 
S2 rychlodráha Wolkersdorf–Mistelbach–Laa/Th
Východní dráha Stadlau – Marchegg
A5 Nordautobahn/ Severní dálnice
S1 okruh kolem Wien, Lobbauquerung 
S8 rychlosilnice Marchfeldschnellstraße

Díky rozhodnutí o výstavbě či rozšíření důležitých dopravních os se zlepší nejen dosažitelnost, nýbrž 
vzniknou i podstatně lepší místní podmínky pro řadu obcí regionu Weinviertel.

Spolková zeme Dolní Rakousko prevezme predfinancování rychlostní komunikace S8 Marchfeld,  
címž by se melo plánované zahájení výstavby posunout z roku 2015 již na rok 2011.

Kooperace lokalit podél dopravních os S3 a A5
Podél důležitých dopravních os spolupracují obce na optimalizaci rozvoje a prodeje obytných i 
nebytových ploch.

Lázně a hotel Laa/Th
Termální lázně Laa představují již 5 let jako přední turistický provoz regionu moderní oázu rekreace, 
relaxace a trávení volného času. Jsou příkladem úspěchu pro celý region Weinviertel.

Lázeňské a rehabilitační centrum Bad Pirawarth
Lázně známé až do přelomu století navázaly na svoji starou tradici. Díky velmi vysoké lékařské úrovni a 
komfortnímu hotelovému provozu jsou vytvářeny hodnoty pro celý region. 

Golfové hřiště Poysdorf
V roce 2006 bylo golfové hřiště Veltlinerland Poysdorf oceněno jako nejlepší nové golfové hřiště v 
Rakousku. Krajina regionu Weinviertel je pro hraní golfu jako stvořená. 

Oblastní vinotheka – Best of Weinviertel
Pouze jeden příklad toho, jak kvalitní produkty regionu přitahují hosty a přímo i nepřímo vytvářejí řadě 
lidí pracovní místa. 

Hospodářský park příklad Wolkersdorf
Industriální park se momentálně velmi dynamicky rozvíjí, protože leží přímo u rozestavěné severní 
dálnice A 5 a rychlodráhy S2. 

Amethystové centrum Maissau
Díky jednomu z nejvýznamnějších nalezišť ametystu na světě se jedinečné naleziště od roku 2005 
úspěšně rozvíjí a přivádí do regionu tuzemské i zahraniční návštěvníky.

Centrum jazykové kompetence Deutsch Wagram
Tisíce dětí se učí v Dolním Rakousku v souvislosti s jazykovou ofenzívou země česky, slovensky nebo 
maďarsky. Cílem je, aby byly ve sjednocené Evropě překonány jazykové bariéry. Centrum je styčným 
bodem, i pro jazykové kurzy ekonomického sektoru.

Marchfeldschutzdamm/ ochranná přehrada
Ačkoli je technickým stavebním dílem, má ekologicky vysokou prioritu. Je příkladem, že vliv člověka na 
přírodu může rovněž zvýšit rozmanitost druhů.

Revitalizace zámku Hof
Jestliže zde kdysi Habsburkové pořádali skvělé slavnosti, dnes se zde rozvíjí jedinečný barokní svět 
zážitků pro návštěvníky z celého světa. 

Ökopark Lassee
Díky plánovanému centru komunálního a ekologického oběhového hospodářství budou podporovány 
obce a regionální iniciativy při realizaci důsledného hospodaření.

Automotiv Cluster podporuje stávající podniky
Cílem klastru je spolupráce průmyslu, systémových dodavatelů, dodavatelů komponent, výzkumu a 
vývoje. Klastr se zaměřuje nejen na subdodavatele automobilového průmyslu v regionu, nýbrž i na 
budoucnost komunikací či dopravních řídicích systémů. 

EUREGIO podporuje přednostně spolupráci se 
sousedními regiony Slovenska a České republiky

EUREGIO Weinviertel – jižní Morava – západní Slovensko se zabývá už 10 let přeshraničními tématy i 
ekonomickými a sociálními úkoly. Jaký potenciál má sousedská spolupráce, dokazuje řada společných 
projektů a partnerství.

výsledky weinviertel
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Hlavní region nÖ-Mitte

Ohraničení 
Hlavní region nÖ-Mitte se rozprostírá od Wachau až k předměstí Vídně., na jihu hraničí 
se	zemskou	hranicí	se	Štýrskem.	Skládá	se	z	hlavního	města	země		St.Pölten,	statutárního	
města krems na dunaji, okresů st.Pölten (země), tulln a lilienfeld, částí okresů krems 
(zem)	a	Vídeň	–okolí,	stejně	jako	tří	obcí	okresu	Melk.

Silné a slabé stránky a šance

Vývoj obyvatelstva a osídlení
S	Výjimkou	města	St.	Pölten	Město	zaznamenává	NÖ-Mitte/Dolní	Rakousko-Střed	nárůst	
obyvatelstva ve všech okresech. obzvláštu vysoké přírůstky mají okresy tulln, Wien okolí 
a	St.	Pölten	Země.	Značně	vysoká	úroven	vzdělávání	a	dobrá	dosažitelnost	několika	vý-
značných lokalit s koncentrovanu nabídkou služeb púsobí jako „motor pro usídlování“

Hospodářství a zaměstnanost
Hospodářský výkon v hlavním regionu se rozvíjí pozitivně ve všech velikostních třídách 
podniků. některá odvětví (především sektor služeb) stejně jako počet nesamostatně za-
městnaných nadprůměrně rostou. kvota nezaměstnanosti je v rakouském srovnání pod-
průměrná. Prostřednictvím vyšší rozmanitosti oborů a dostatku průmyslových a podnika-
telských pozemků by dynamika hospodářství mohla být ještě zvýšena. 

Doprava
Především oblasti kolem západní osy a v konglomeraci Vídně jsou dopravně technicky 
vybaveny velmi dobře jak pro veřejné dopravní prostředky, tak pro individuální dopravu.
Počítá se s dalším zlepšováním dopravní infrastruktuy.

Sociální infrastruktura
Hlavní region dolní rakousko -střed disponuje dobrou nabídkou vzděláaní a dostatečnou 
lékařskou péčí. koncentrací vzdělávacích zařízení v městech st. Pölten a krems, doplně-
nou nabídkami v městech tulln und klosterneuburg, se tento hlavní region může etablo-
vat jako znalostní lokalita.

Infrastruktura zásobování a odstraňování odpadu
Dolní	Rakousko	Střed	má	postačující	zásobování	energií.	Zásobování	zemním	plynem	je	
z větší části hlavnímu regionu dáno. Byla již též vybudována různá zařízení pro dálkové 
teplo. Více než dvě třetiny domácností je zásobováno vodou vodními družstvy, nebo zaří-
zeními obce. navíc jsou zásoby pitné vody více než dostačující.

Přírodní prostor a životní prostředí
k nejdůležitějším a nejkrásnějším oblastem cháněné přírody regionu patří oblast Wachu-
au, která je na seznamu světového kulturního dědictví unesCo, velké oblasti chráněného 
ptactva	podél	údolí	Dunaje	od	obce	Krems	na	Dunaji	až	k	Vídni,	Wienerwald	/Vídeňský	
les, část hory Ötscher na jihu stejně jako malá oblast natura 2000-gebiet na Pielachu. 
obecně má region velkou rekreační hodnotu právě na základě mnohotvárnosti krajinných 
typů.	Vídeňský	 les	 je	velmi	 žádán	 jako	místo	pro	usídlení.	Aby	ho	bylo	možno	předejít	
roztříštěnosti osídlení je třeba prozíravého plánování.
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Tourismus a příměstská rekreace, kultura 
st. Pölten, hlavní město dolního rakouska a města jako krems, tulln nebo Melk, stejně 
jako	nadační	města	poskytují	plnohodnotnou	kulturní	nabídku.	Ve	Wachau	a	ve	Vídeň-
ském lese existují vynikající turistické podniky v velkým podílem ubytování ve vyšších 
katgoriích.	Formy	turismu	v	souvislosti	s	požitkem/ekologií/zdravím	skýtají	další	možnos-
ti	profilování.

Zemědělství a lesnictví 
Hlavní region má ve srovnání velkoplošné podniky s částečně vysokým podílem lesů. Pro-
to je podíl podniků hlavních živností velmi vysoký.okres lilienfeld má silně nadprůměrný 
podíl ekologických zemědělců.Možnost vedlejšího výdělku v zemědělství nabízí důležitou 
hospodářskou základnu velkému množství lidí .

Rozšíření EU / integrace
Přestože neexistují žádné bezprostřední hranice k sousedům, mají především podniky 
velký zájem na přeshraniční činnosti. Provedením některých meziregionálnách projektů 
bylo	již	možno	nasbírat	cenné	zkušenosti	s	přistoupivšími	zeměmi.	Za	zmínku	stojí	i	kaž-
doročně se konající europaforum ve Wachau.

 

Pohled dopředu – do budoucnosti Dolní Rakousko-střed

dolní rakousko-střed je atraktivním hospodářskou lokalitou pro výzkum, vývoj, moderní 
výrobu a služby a nabízí prosřednictvím své územní polohy, svojí infrastrukturní vyba-
veností, stejně jako vzdělávacími, vědeckými a kulturními zařízeními mezinárodně kon-
kurence schopné předpoklady pro hospodářský vývoj. Vytvářením sítí a seskupováním 
zařízení	 v	 regionu	 se	 vytváří	 kvalita	 podobná	městské,	 spojená	 zároveň	 s	 optimálními	
podmínkami životního prostředí a výhodnějšími cenami. Územní rozvoj vytváří dobrý pří-
stup k pracovním místům v centrech (polycentrický vývoj).

výsledky nö-mitte

Rozšíření infrastruktury a lepší nabídky 
ve veřejné dopravě zkracují jízdní dobu

realizovani např:
Vlaková spojení :
•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
	 Zvýšení	počtu	spojení	spojení	z	10	na	40	

denně, zkrácení jízdní doby
•	 Krems	–	St.	Pölten
	 Zvýšení	spojení	o	40	%	a	zkrácení	jízdní	
doby	o	asi	30	%	spěšnými	vlaky	Wieselzüge

•	 Krems	–	Wien
	 Zkrácení	jízdní	doby	a	zdvojnásobení	počtu	

spěšných vlaků
•	 Lilienfeld	–	Wien	West
	 Zvýšení	počtu	spojení	z	8	na	29	(autobus	a	

dráhy)

Silniční spojení
•	 Krems	–	St.	Pölten
	 Zkrácení	jízdní	doby	výstavbou	S	33

plánováno např:
Vlaková spojení :
•	 St.	Pölten	a	západně	odtud	–	Wien
 zkrácení jízdní doby pomocí nové západní 
dráhy/Westbahn	v	Tullnerfeldu	o	asi	25	
minut

•	 Tulln	(regionalní	nádraží)	–	Wien	West/	
Vídeń západní nádraží jízdní doba 15 minut, 
úspora asi 25 minut

•	 Tulln	(Regionalní	nádraží)	– 
 Wien hlavní nadraží

 Jízdní doba 20 minut, úspora asi 30 minut
•	 Tulln	–	St.	Pölten	
 Jízdní doba 15 minut , úspora asi 30 minut

Silniční spojení:
•	 Krems	–	Korneuburg	–	Wien
 výstavbou s 5 kollersdorf – krems a a 22, 

zkrácení jízdní doby o asi 15 minut
•	 Lilienfeld	–	St.	Pölten
 výstavbou s 34 a B 334 až k traisen, zkrácení 

jízdní doby o asi 20 Minuten
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Hospodářská lokalita a dosažitelnost
Centra s rozdílným místně centrálním významem počínaje hlavním 
městem země st. Pölten přes hlavní města okresů s nadregionálním 
( krems) a regionálním významem (Melk, tulln, lilienfeld) zajišťují 
polycentrický vývoj. Prostřednictvím dohod o funkčním určení a ko-
operací obcí se využívá jejich iradiační síly pro celý region. k tomu 
patří i soustředění hospodářského rozvoje v přednostních lokalitách. 
optimalizací dopravních spojení lilienfeld – st. Pölten – krems – tulln 
a napojení jižních částí (Přední alpy) na území st. Pölten – krems , 
stejně jako rozšířením Vor-dopravní svaz východního regionu(veřej-
ná doprava) a další vývoj technopolů posílí příznivost lokalit a rozšíříí 
se v celém regionu.

Život v regionu
Zachování	tradičních	sídelních	struktur	a	prevence	sídlištního	roztříš-
tění ve venkovských oblastech zajištují kvalitu bydlení. k tomu přidá-
vají	se	svým	ceným	krajinným	kapitálem	Přední	Alpy,	Vídeňský	les	a	
Wachau a rozmanité kuturní dědictví vytvářejí životní kvalitu které 
se daří vytvořit ještě mladému regionu nÖ-Mitte regionální identitu. 
odsouhlasení vysoce hodnotných vzdělávacích programů v městskím 
„trojúhelníku“ st. Pölten – krems – tulln zajištuje zájem mládeže na 
lokalitě a vytváří potenciály pro podnikatelskou činnost. angažova-
ností pro zajištění kvality vody, ochranou před povodněmi, nabídkou 
pečovateských zařízení a škol pro děti také na venkově a zřizováním 
klíčových projektů v oblasti obnovitelných energií jsou zajištěny pod-
mínky existence.
Plošné	a	udržitelné	obhospodařování	půdy,	 stejně	 jako	diverzifikace	
zemědělské výroby a služeb posilují „okolí center“. 

Od teorie k WIN – Praxi

investicemi do infrastruktury a vytvořením optimálních rámcových podmínek se bude re-
gion	Dolní	Rakousko-střed	díky	své	poloze	v	geografickém	centru	„nových“	EU-27	podílet	
na jejich vývoji a aktivně se jich účastnit. sem patří výstavba prvořadých dopravních no-
sičů ve východo-západním směru jako garant dynamiky regionu. investicemi do západní 
dálnice,	 západní	 dráhy	 Rhein-Main-Donau-Schiffstraße	 (Rotterdam-Schwarzes	 Meer)/	
lodní cesta rýn-Mohan-dunaj (rotterdam-Černíé moře) a dosažitelnost letiště schwe-
chat zajistí dlouhodobě mezinárodní napojení.

Při tom nebude opomíjena kvalita životní úrovně , jak ukazují četná opatření v zajištění 
existence. i zde platí, že na příkladech konkrétních projektů lze práci strategie Win učinit 
viditelnou a „pochopitelnou“. 

Příklad strategické mapy

Příklad strategické mapy
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NÖ-Mitte: Příklady projektů

Investice do zemských klinik  
St. Pölten a Tulln

Do zemské kliniky v St. Pöltenu, největší nemocnice v zemi, bude do roku 2013 investováno více než 250 miliónů 
Euro, a to zejména do rozšíření a modernizace. Zemská klinika Donauregion Tulln je nemocnicí základní lékařské 
péče a bude mít po dokončení přístavby v říjnu k dispozici více než 400 lůžek.

Výstavba silnic např:
A1 Westautobahn 3-proudová 
výstavba
S33 Most přes Dunaj Traismauer
S34 rychlosilnice Traisental- 
schnellstraße
B334 objezd Wilhelmsburg

Rozšiřování posiluje důležité hlavní dopravní osy a zdůrazňuje centrální význam hospodářské lokality Dolní 
Rakousko Mitte, a to díky optimálnímu napojení na mezinárodní dopravní síť. 

Cyklistická síť např.:  
Traisen-Tristing-Gölsental

Cyklistické stezky umožňují poznat rozmanitost a klid jednotlivých údolí. Poskytují nadšencům cyklistiky zdařilou 
kombinaci kultury, přírody a kulinářských specialit. 

Technologické centrum Tulln
Špičkové technologické centrum Tulln (TZT) poskytuje vědcům a podnikům z oblasti zemědělské a ekologické 
biotechnologie přibližně 1.500 m² laboratorních a asi 1.000 m² kancelářských ploch. 

Bioethanol zařízení Pischelsdorf
Ročně má být vyrobeno až 240.000 metrů krychlových bioetanolu, které poté budou přidávat do benzínu. Toto 
ekologické palivo je důležitým opatřením proti znečišťování ovzduší.

Nová AHS Neulengbach
Se zavedením nižšího stupně akademické sekundární školy (AHS) bude zvýšena hodnota lokality a obec i region 
Wienerwald zvýší svoji atraktivitu jako obytná lokalita před branami Vídně.

Protipovodňová ochrana např. Melk
Kvůli své poloze jsou Melk a jeho katastrální obce neustále postihovány záplavami. Proto bude od roku 2010 
chránit zastavěné oblasti zábrana proti povodním v délce více než 1km.

Údržba a modernizace dráhy  
Mariazellebahn

Úzkokolejka Mariazellerbahn vedoucí ze St. Pöltenu přes Pielachtal až do Mariazellu přetíná na své cestě 71 
viaduktů a mostů a projíždí 21 tunelem. Železniční trať elektrifikovaná již v roce 1911 má kromě svého historického 
významu i vysokou prioritu pro obyvatele žijící podél trati jako prostředek místní dopravy a je pro region i 
důležitou a uznávanou turistickou tratí. 

Oživení městského centra
Krems, Neulengbach a Tulln se od počátku účastnily akce „Oživení středu měst a obcí v Dolním Rakousku“. Posílení 
obchodu ve středu obcí i cílená podpora bytové výstavby za účelem oživení centra obcí napomáhají vytvořit 
atraktivní vnitřní město.

Regionální inovační centra
Pobídkové instituce jako například RIZ (regionální inovační centrum) v Kremsu poskytují poradenství mladým 
podnikatelům a lidem, kteří by chtěli založit firmu. Jsou důležitou a cennou podporou na cestě k samostatnosti. 

Dunajský přístav Krems
Neustálé rozšiřování Dunajského přístavu přitahuje hospodářství k řece. Dunajský přístav v Kremsu dosáhl v roce 
2006 přibližně s 1,7 miliónu tunami přeloženého zboží z více než 800 lodí rekordního výsledku. Stále více podniků 
se usazuje v blízkosti přístavu. 

Systém kyvadlové dopravy vysoko 
výkonné dráhy na regionálním 
nádraží lokality Tullnerfeld

Výstavba vysoce výkonné trati Vídeň – St. Pölten plynule pokračuje, díky ní bude region Tullnerfeld mimořádně 
atraktivní. Lepší dosažitelnost, centrální poloha a blízkost Vídně zvýší úroveň regionu jak v oblasti bydlení tak i 
hospodářství. 

Zemská zahradní výstava Tulln
Zemská zahradní výstava (Landesgartenschau) v Tullnu bude mimořádnou atrakcí regionu známého svými 
zahradnickými závody. Díky řadě vymožeností nebude výstava žádnou „jednoletkou“, nýbrž vykvete každým rokem 
znovu.

Světové dědictví UNESCO Wachau
Jako jedna z nejstarších kulturních krajin Rakouska byl region Wachau vyhlášen světovým kulturním dědictvím 
UNESCO. Byla tak oceněna kulturní krajina, ve které žijí už tisíce let lidé v harmonii s přírodou a jsou s ní půvabně 
spojeni.

Jedinečná univerzitní osa Krems - 
Tulln – Klosterneuburg

Díky jedinečným možnostem jako jsou například Výběrová univerzita v Klosterneuburgu, Dunajská univerzita v 
Kremsu a Vysoká odborná škola v Tullnu, se stává region mezinárodním centrem vzdělávání a výzkumu s velkým 
počtem kvalifikovaných pracovních míst a možností vzdělávání mládeže. 

výsledky nö-mitte
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Hlavní region 
industrieViertel

Ohraničení
Pro tento hlavní region je příznačná jeho centrální poloha v jižním koridoru s relativní blíz-
kostí k Vídni. region zahrnuje okresy Baden, Bruck an der leitha, Mödling, neunkirchen, 
Wr. neustadt (město) a Wr. neustadt (země) stejně jako části Vídně-okolí.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvatelstva a osídlení
Hlavní region se vyznačuje přírůstkem obyvatelstva podél hlavních dopravních os a nad-
průměrnou úrovní vzdělání obyvatelstva. V okresech Baden a Wr. neustadt-Město roste 
nadprůměrně podíl mladého obyvatelstva. Východní část hlavního regionu je utvářena 
kompaktní strukturou sídliště.

Hospodářství a zaměstnanost
svou rozmanitou strukturou odvětví se silným zaměřením na terciární sektor je industrie-
viertel považován za hospodářsky nejsilnější region v dolním rakousku. nadprůměrná 
velikost podniků, vysoký obrat obchodu stejně jako nadprůměrný růst nesamostatně čin-
ných osob jsou pro tento region symptomatické. V oblasti podpory investic a hospodář-
ství je podporováno nové osídlování získáváním nemovitostí a dalšími opatřeními. okresy 
Bruck/Leitha,	Mödling	a	Schwechat	mají	podprůměrnou	kvotu	nezaměstnanosti.

Doprava
trumfem regionu je přednostní infrastruktura všech dopravních nosičů a blízkost k mezi-
národním multimodálním uzlům (Wien, schwechat). dosažitelnost zde je dobrá až velmi 
dobrá a i kvalita obsluhy ve veřejné dopravě je vynikající.

Sociální infrastruktura
industrieviertel disponuje hustou vzdělávací sítí s regionálně významnými těžišti. oby-
vatelé	kromě	toho	profitují	na	blízkosti	ke	vzdělávacím	zařízením	Vídně,	z	dostatečného	
vybavení nemocnicemi a nadprůměrným vybavením pečovatelských míst pro starší lidi.

Infrastruktura zásobování a odstraňování odpadu
industrieviertel disponuje vynikajícím zásobováním energií. také zásobování zemním ply-
nem je z větší části dáno. Velké spolu související oblasti chráněné vody zajišťují ochranu 
a kontrolu pitné vody. 

Přírodní prostor a životní prostředí
Průmysl a příroda jsou v jenom regionu spojeny. 
na území industrieviertel se nacházejí významné chráněné oblasti.Podél dunaje se mezi 
Vídní	a	státní	hranicí	se	Slovenskem	rozprostírá	koridor	Národní	park	Dunajské	nivy.	Zří-
zení	105.000	ha	velkého	biosférického	parku	Wienerwald/Vídeňský	les	podle	mezinárod-
ních	kritérií	UNESCO	spolkovými	zeměmi	Dolní	Rakousko	a	Vídeň/Wien	chrání	hodnotný	
přírodní	prostor.	Hohe	Wand,	Scheeberg/Rax	a	široké	pásy	krajiny	mezi	Neunkirchen	a	
Wr.neustad, dále směrem na sever a podél leitha jsou rovněž chráněny. nesmí se zapo-
menout světové dědictví na seznamu unesCo dráha „semmeringbahn “ a okolní krajina.
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výsledky industrieviertel

Tourismus a příměstská rekreace, kultura 
Jižní část regionu, s převážně alpským charakterem, 
je nejdůležitějším turistickým regionem dolního rakouska. Četné lyžařské vleky a lanov-
ky	zpřístupňují	horský	své	alpských	oblastí	Rax-Schnee¬bergland,	Wechselgebiet	a	další	
důležité oblasti horské turistiky a zimních sportů. oblast auland-Carnuntum jako součást 
turistické destinace donautal nabízí těm, kteří se obzvlášt zajímají o přírodu národním 
parkem	Dunajské	nivy/Nationalpark	Donauauen	ale	i	fanouškům	archeologie	a	milovní-
kům vína další atraktivní výletní cíl. Blízkostí k Vídni a Bratislavě , krásou krajiny a kulturní 
tradicí , rychlou dosažitelností a vybavením nadregionálně významnými zařízeními infra-
struktury jako termálními koupališti a lyžařskými vleky, může oblast hledět na dlouhou 
tradici	v	oblasti	letních	pobytů,	výletů	a	lázeňské	turisky.

Zemědělství a lesnictví 
Zemědělská	 výroba	 se	 koncentruje	 východně,	 resp.	 západně	 od	 v	 severojižním	 směru	
probíhající	 vývojové	osy	mezi	Vidní	a	Wr.	Neustadt.	Zčásti	 zde	 lze	nalézt	velmi	výhod-
né podmínky pro výrobu. Vytváření značek kvality, vývoj inovačních produktů a využí-
vání biomasy jsou v plném proudu. Jelikož industrie¬viertel leží v přechodné klimatické 
a	topografické	zoně,	jsou	zde	rozdílné	lesní	porosty.	Struktura	velikosti	zemědělských	a	
lesnických podniků prokazuje zřetelné regionální rozdíly.V posledních letech sílí trend k 
přechodu na ekologické způsoby hospodaření.

Rozšíření EU / integrace
rozšířením eu se pro region otevřely nové možnosti ve čtyřmezí rakousko-Česká repub-
lika-Slovensko-Maďarsko.	 Početné	 projekty	 už	 byly	 zahájeny.	 Zintenzivňování	 přeshra-
ničního pendlování, obchodu a nová prospěšnost lokalit mají pozitivní celohospodářské 
dopady.

 

Pohled dopředu – do budoucnosti Industrieviertelu

industrieviertel je vedoucí hospodářskou lokalitou pro průmysl, služby, obchod a vý-
zkum&vývoj v dolním rakousku a tím důležitým „motorem“ pro vývoj spolkové země. 
tento hlavní region se také podílí na přeshraničním hospodářském vývoji na slovensku 
a v Maďarsku a na vytvoření společného regionu europaregion (CentroPe). dopravní 
infrastruktura nabízí jak mezinárodně konkurence schopné předpoklady pro hospodářský 
rozvoj, tak také atraktivní dopravní nabídku pro pracující a bydlící obyvatelstvo.industrie-
viertel se hlásí k obsáhlým ochranným opatřením stávající zeleně jako základu kvality ži-
vota občanů a občanek stejně jako základu pro turistiku ve venkovských dílčích územích.

Rozšíření infrastruktury a lepší nabídky 
ve veřejné dopravě zkracují jízdní dobu

realizovani např:
Autobus Wieselbus:
•	 Zkrácení	jízdní	doby	do	St.	Pölten

- z Mödlingu asi 30 minut
- z Wr. neustadtu asi 20 minut

Vlaková- a autobusová spojení :
•	 Wr.	Neustadt	–	Wien	Süd
	 Zdvojnásobení	počtu	spojů,	zkrácení	jízdní	

doby
•	 Mödling	–	Wien	Süd
	 Zdvojnásobení	počtu	spojů
•	 Wien	jižní	území	–	Schwechat

dodatečná autobusová spojení
•	 SCS
- lepší napojení na rychlodráhu a metro, 

zhuštění intervalů na dráze Badner Bahn  
7,5 minut

plánováno např:
Vlakové- a autobusové spojení :
•	 Letiště	Wien	–	Schwechat	–	Pressburg
 dnes 45 minut, v budoucnu 35 minut
•	 Badner	Bahn
 rozšíření provozní doby a zhuštění intervalů

Silniční spojení:
•	 Wien	–	Pressburg
	 Úspora	jízdní	doby	dokončením	A	6	Nor-
dostautobahn/severovýchodní	dálnice,	asi	
10 minut

•	 Wien	jižní	území	–	Wien	severní	území
	 výstavbou	S	1	Schwechat	–	Süßenbrunn,	

zkrácení jízdní doby o asi 30-45 minut
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Hospodářská lokalita a dosažitelnost
Prioritu má zajištění regionu jako hospodářsko-politického motoru 
pro dolní rakousko. k tomu patří další vývoj technopolu Wiener neu-
stadt, zajištění lokality skrze rozšíření infrastruktury, spoluprací obcí 
a sesíťováním regionálních podniků, dále cílově zaměřené řízení vý-
voje nákupních center a specializovaných prodejních trhů se souhla-
sem Vídně a oblastí Burgenland stejně jako kooperace se sousedními 
zeměmi, které probíhají v rámci projektu CentroPe- (europaregion 
střed). k přeshraničním projektům dává také podněty a podporuje je 
regionální	management	a	regionální	svaz	pro	rozvoj.	Zlepšení	spojení	
uvnitř regionu, zejména ve veřejné dopravě (rozšíření a odsouhlasení 
nabídky ve Vor ) se orientuje na změněných podmínkách bydlícího 
obyvatelstva.

Život v regionu
Posilování center posiluje i venkovské oblasti. Přiměřené zhuštování 
osídlení při zachování zelených území a kompaktní sídlištní struktury 
ve	východní	Vídeňské	pánvi	a	pohoří	Arbesthaler	Hügelland	a	přiměře-
né	osídlení	Vídeňského	lesa	zajištují	lokalitu.	Důležité	je	též	zachová-
ní tradičních sídlištních struktur a předcházení dalšímu roztříšťování 
osídlení ve venkovských oblastech na jihu. Jednotlivé obce přesahující 
nabídka zajištuje základní zásobování na vekově (školy, zásobování 
vodou	 atd.).	 Zachování	 kapitálu	 krajiny	 a	 opatření	 proti	 povodním	
stupnují kvalitu života stejně jako plánovaná výstavba zvyšování 
kvality turistické infrastruktury a rozmanitost kulturní nabídky. Pro-
dukcí hodnotných potravin a krmiv, době odpovídajících výdělečných 
kombinací (turistika, biomasa, přímé uplatnění na trhu) a zajištěním 
zemědělských ploch v aglomeracích je možné udržitelné hospodaření 
v zemědělsví a lesnictví. to tvoří základnu pro životní kvalitu tohoto 
dynamického území. 

 

Od teorie k WIN – Praxi

Posílení vzorových podniků prostřednictvím cílených podpor a realizace nových vzo-
rových	projektů	 s	 iradiačním	zářením	pro	celý	 region	 jako	např.	Med	Austron	doplňují	
optimálně výstavbu infrastruktury a posilují mezinárodní vývoj industrieviertelu. dvě 
přednostní dopravní osy, východo-západní osa, dráhy, dunaj a severo-jižní osa : silnice, 
dráhy	stejně	jako	rakouské	největší	letiště	Vídeň-Schwechat	jsou	posilovány	opatřeními	k	
mezinárodnímu napojení směrem Bratislava a Budapesšt. 

na příkladech konkrétních projektů lze užitečnost strategie Win učinit viditelnou a „po-
chopitelnou“.

Příklad strategické mapy

Příklad strategické mapy
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Industrieviertel: Příklady projektů

Zemská klinikaThermenregion
Investice do novostaveb v Badenu a Mödlingu budou realizovány až do roku 2017. Klinické obory se 
všemi potřebnými technickými, centrálními a zásobovacími zařízeními poskytují prvotřídní nabídku  
péče o zdraví. Kromě toho představují domy důležitý ekonomický faktor.

Protipovodňová ochrana např. ve spádové oblasti 
Schwechat und Triesting

Díky investicím do ochranných opatření podél řek budou zmírněny dopady nebezpečných  
povodňových škod a tím se zvýší kvalita zástavby a bydlení.

Anti-Korruptční-Akademie Laxenburg
Jako mezinárodní Center of Excellence and Competence v otázkách korupce bude účastníkům z celého 
světa do budoucna poskytnuto kontaktní místo (one stop shop). Prostřednictvím vědy a vzdělávání 
bude sledován rozsáhlý záměr k zachycení celé šíře fenoménu zvaného „korupce“.

Policejní Akademie 
Sídlo vysoké odborné školy Wiener Neustadt získá další studijní obor a může tak dále rozšířit svůj 
význam jako vzdělávací centrum a přispět ke zvýšení všeobecné integrity.

Archeologický park Carnuntum 
a Kulturní centrum Hainburg

Římská metropole na Dunaji se probouzí k novému životu. Investuje se do archeologického parku 
Carnuntum. Kulturfabrik Hainburg jako inspirující místo ležící přímo na Dunaji je místem setkání pro 
podnětnou výměnu zkušeností, jevištěm uměleckých inscenací a místem uměleckých zážitků. 
Zachovává se tak nejen cenné kulturní dědictví, nýbrž je důležitým podnětem ekonomiky cestovního 
ruchu a rekreace, neboť poskytuje stále většímu počtu lidí zaměstnání. 

Investice do lyžařské a putovní turistiky  
(oblast Semmering- & Wechsel)

Cestovní ruch v oblasti lyžování a pěší turistiky je samozřejmostí tohoto regionu. Díky investicím do 
potřebných infrastruktur se toto výletní místo bude dále rozšiřovat. Stoupající počet zahraničních 
návštěvníků zdůrazňuje význam nabídky.

Usídlení nových vzorových podniků
Realizace rakouského centra výzkumu rakoviny pro  iontovou terapii je jedním z nejvýznamnějších 
projektů Dolního Rakouska. Tím splní region Industrieviertel svoji roli motoru dolnorakouského 
hospodářství a technologického centra. 

Lázeňské a hotelové projekty
Díky projektům a plánům například v Erlachu, Payerbachu, Reichenau se cíleně pracuje na dalším  
rozvoji zdravotního a rekreačního turismu. 

Impuls prostřednictvím zemské výstavy 2011
Díky možnosti iniciovat prostřednictvím zemské výstavy důležité podněty pro regionální rozvoj 
cestovního ruchu, vzniká šance k trvalému prosazení oblasti v rámci regionu Industrieviertel.

Výstavba horské dráhy Schneebergbahn  
(Salamander) a sedačkového vleku Puchberg

Na hoře Schneeberg známé daleko za hranicemi země budou investicemi do moderní infrastruktury 
dány důležité podněty pro rozvoj cestovního ruchu a možností rekreace a tím i pro vytváření nových 
pracovních míst. 

Energeticky soběstačný region Bruck/Leitha a 
Bucklige Welt

Efektivní kombinací biomasy, bioplynu, vodní, větrné a solární energie i fotovoltaiků se regionům  
podaří pokrýt 100 procent spotřeby energie z vlastních zdrojů nezatěžujících životní prostředí CO2. 
Opatření na snížení spotřeby energie a na zvyšování efektivnosti využívání energie podporují  
dosažení cílů průkopnických regionů Dolního Rakouska.

Regionální inovační centrum
Pobídkové instituce ve Wr. Neustadtu, Berndorfu, Ternitzu a v Bucklige Welt poskytují poradenství 
mladým podnikatelům a lidem, kteří by chtěli založit firmu. Jsou důležitou a cennou podporou na  
cestě k samostatnosti.

Výstavba dráhy spojka Götzendorfer Spange 
Spojení letištní rychlodráhy s východní dráhou 
směrem Budapest a Bratislava

Díky tomu se rovněž podstatně zlepší tuzemské a mezinárodní napojení letiště Schwechat.

2-kolejná výstavba Pottendorferské linky do 
Wampersdorfu

Ulehčení jižní tratě a zhuštění intervalů regionální dopravy povedou ke zlepšení nabídky i pro  
cestující a pracovníky dojíždějící pravidelně do zaměstnání.

Výstavba silnic např:
S1 dokončení jižního obchvatu Vídně
A6 spojka Spange Kittsee  
(spojení Bruck / Leitha – Bratislava)

Díky oběma přednostním úsekům komunikací bude propojena Vídeň s Bratislavou prostřednictvím 
přímého dálničního spojení a jižní oblast Wiener Umland bude zbavena tranzitní dopravy. 

výsledky industrieviertel
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Hlavní region MostViertel

Ohraničení
Hlavní region Mostviertel zahrnuje politické okresy
amstetten, Melk (s výjimkou tří obcí) a obec scheibbs stejně jako statutární město Waid-
hofen	 an	 der	 Ybbs.	Obce	 Emmersdorf,	 Schönbühel-Aggsbach	 a	Melk	 hlavního	 regionu	
dolní rakousko střed byly zohledněny vzhledem k funkčnímu propletení.

Silné stránky a šance

Vývoj obyvatelstva a osídlení
rostoucí obyvatelstvo usiluje o fungující obecní a městská jádra a stará se tak o vysokou 
kvalitu života.

Hospodářství a zaměstnanost
Většinou vysoce motivovaní a dobře vzdělaní zaměstnanci pracují ve stabilním mixu z ma-
lých a středních podniků s vysokým podílem na výrobě a opracovávání kovů. Prostorová 
blizkost k centrálním rakouským územím je navíc výhodou pro pendlery a stará se o níz-
kou kvotu nezaměstnanosti. i při rozvoji hospodářství leží těžiště v koridoru dunajsé osy 
-západní	dráhy/západní	dálnice.

Doprava
Jednotlivá místa regionu vykazují podstatné rozdíly v dosažitelnosti:Východo-západní 
osa disponuje přednostní infrastrukturou jakou má jen málo hospodářských území v ra-
kousku. V oblasti dunajského údolí dochází ke spojení třech dopravních cest meziárodní-
ho významu na velmi těsném prostoru: západní dálnice, západní dráha (vysokovýkonná 
trasa)	 Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsstraße	 (	 spojení	 z	 Rotterdamu	 až	 k	 černému	
moři). tyto tři mezinárodní dopravní nosiče leží částečně jen 3 km od sebe vzdáleny.tím 
je	zvýhodněn	výběr	alternativních	dopravních	prostředků	stejně	jako	překládka	zboží.	Zá-
padní část regionu leží poblíž hornorakouského centrálního prosstoru, který patří mezi 
nejpřednější průmyslové oblasti středjí evropy.

Sociální infrastruktura
V Mostviertelu existuje velká zemědělskí a lesnická tradiceojená se solidní identitou a 
fungujícím rolnictvím. Bohatý život ve spolcích, dobré základní a místní zásobování, stej-
ně jako mnohovrstevnatá kulturní nabídka hlavních měst okresu se starají o vynikající ob-
lasti bydlení a života. k tomu se ještě přidružuje dobrá nabídka vzdělání a zdravotnictví.

Infrastruktura zásobování a odstraňování odpadu
region má vysoký potenciál energie v biomase a částečně i ve vodní energii. Vybavení 
infrastruktury je vynikající a ve zvýšeném měřítku se nasazují v regionu dostupné obnovi-
telné zdroje s ohledem na povětšině domácí čerpání hodnot. 

Přírodní prostor a životní prostředí
neporušené životní prostředí a rozkošná krajina se udržuje a poskytuje vysokou kvali-
tu	bydlení	a	života.	Topografie	 je	 rozmanitá	a	obsahuje	velkoplošné	chráněné	oblasti	a	
částečně nedotčenou přírodu. region má nejlepší předpoklady pro „jemnou turistiku“ a 
obzvláštní potenciál jako „zahrada rakouska“. Významný počet vodních toků jako enns, 
Ybbs, kleine erlauf, atd. stejně jako dunaj určují obraz krajiny.
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Tourismus a příměstská rekreace, kultura 
obsáhlá nabídka pamětihodností, význam jako lyžařská oblast a mnohostranná kulinární 
a gastronomická nabídka pomohly “Mostviertelu” již nyní k pojmu nadregionální značky. 
region leží velmi výhodně a je dobře dosažitelný mezi aglomeracemi Vídně a lince. „do-
volená	na	statku“	nabízí	dodatečný	zdroj	příjmů	pro	zemědělské	podniky.	Eisenstraße	a	
Moststraße	mají	vysoký	potenciál	pro	rozvoj	přeshraničního	vývoje	nabídky	a	uplatnění	
na trhu.

Zemědělství a lesnictví 
Na	základě	topografických	poměrů	lze	v	Mostviertelu	rozlišovat	hlavní	produkční	oblasti	
alpenvorland, kalkalpengebiet-Ötscherland stejně jako částečný region Jižní Waldviertel 
. 
Zemědělství	v	regionu	má	vysokou	hodnotu.	Dodává	zboží	vysoké	kvality	(mléko,	hovězí)	
a přispívá důležitým způsobem k péči o krajinu. Jako čtvrtá nejbohatší oblast v dolním 
rakousku vykazuje Mostviertel v této oblasti vysokou kompetenci. dobré šance na trhu 
jsou u výrobků z organicko-ekologického zemědělství a z posílení produkce energie z Bi-
omassy.
 
Rozšíření EU / integrace
na základě územní polohy hlavního regionu Mostviertlu neexistuje žádná přímá hranice k 
novým státům eu.rozšířením evropské unie se však objevují změny a možnosti i pro Mos-
tviertl. Vedle mezinárodního propojení některých hospodářských podniků spočívá užitek 
též ve stoupajícím počtu hostů ze sousedních zemí. 

Pohled dopředu – do budoucnosti Mostviertels

Mostviertel	odráží	rozmanitost	Dolního	Rakouska.	Geograficky	–	od	roviny	až	k	alpským	
oblastem , demoskopicky – od aglomerací až po řídce osídlené venkovské oblasti – a hos-
podářsky – od silných průmyslových a živnostnických lokalit až k zemědělským oblastem. 
Cílem je posílit Mostviertel v jeho rozmanitosti a jedinečnosti. tento hlavní region bývá 
také	označován	za	„původ	Rakouska“.	V	roce	996	zde	bylo	Rakousko	poprvé	písemně	do-
loženo jako”ostarrichi”. 
Mostviertel je na základě své polohy mezi centrálními územími Horního a dolního ra-
kouska bránou dolního rakouska k západu. region se prostřednictvím své kvality lokalit 
vyvíjí	k	stabilnímu	a	inovativnímu	klíčovému	regionu.	Zemědělství&lesnictví	a	průmysl	&	
živnostnictví tvoří základ budoucnosti schopného rozvoje. rozmanitost Mostviertelu je 
zajišťována vnitroregionálním určením těžišť.na základě rozličných částečných regionál-
ních typů se region obzvláště hodí k vývoji nových na budoucnost orientovaných techno-
logií. 

výsledky mostviertel

Rozšíření infrastruktury a lepší nabídky 
ve veřejné dopravě zkracují jízdní dobu

realizovani např:
Vlaková spojení :
•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
	 Zvýšení	spojení	z	13	na	21/den
•	 Amstetten	–	Wien	West/	Vídeń-západ
	 Zdvojnásobení	počtu	spojů/den

Silniční spojení:
•	 3-proudová	výstavba	západní	dálnice/

Westautobahn přinese zkrácení jízdní doby 
a zvýší bezpečnost

plánováno např:
Vlaková spojení :
•	 Nová	západní	dráha,	4-kolejová	výstavba	

Wels – Wien přinese trojnásobné možnosti:
1. přeložení kamionů na železnici, asi  
	 3500/den

2. 25 minut zkrácení jízdní doby
3.	 Zlepšení	intervalů	pro	regionální	 

 dopravu na staré západní dráze 

Silniční spojení:
•	 Scheibbs	–	St.	Pölten
	 Zkrácení	jízdní	doby	výstavbou	objezdu	

Wieselburg o asi 10 minut
•	 Waidhofen/Ybbs	–	St.	Pölten
	 Zkrácení	jízdní	doby	prostřednictvím	

částečné výstavby B 121 a City tunnel  
Waidhofen/Ybbs	o	asi	10	minut

•	 B	122	objezdem	Seitenstetten
 zkrácení jízdní doby
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Hospodářská lokalita a dosažitelnost
Přednostní dopravní nosiče protínají region ve východo-západním 
směru a jsou zárukou hospodářské dynamiky a rozvoje celého Most-
viertelu. Příčné osy zajišťují napojení jižních částí regionu na hlavní 
osu.tato struktura os tvoří páteř celého regionu a je neustále vylepšo-
vána. Vedle uplatnění lokalit na trhu za účelem usídlení nových pod-
niků je činnost k zajištění stávajícího podnikání centrálním úkolem. 
koordinovaným a kooperačním postupem se vytvářejí kvality lokalit, 
k nimž také patří zajištění a zatraktivnění veřejné dopravy a využití 
potenciálu vodní a letecké dopravy.

Život v regionu
regionálně diferencovaný vývoj osídlení s rozdílnými nároky a předví-
davá pozemková politika a plánování rozvoje tvoří základ pro kvalitu 
bytových	lokalit.	Zachování	místních	a	městských	jader	s	době	odpo-
vídající nabídkou obchodu a služeb vytváří regionální identitu, stejně 
jako péče o stavy tradičně pěstovaných ovocných stromů, o pastvinář-
ství a salašnictví. tradiční a regionální kultura tvoří důležitou základ-
nu pro podnikání v oboru cestovního ruchu a volného času.Při pláno-
vání a realizaci je třeba zajistit vysokou kvalitu života.Cíl udržitelného 
rozvoje a vysoké sociální soudržnosti stejně jako zajištění přírodních 
zdrojů přírody a životního prostředí mají nejvyšší prioritu. to zahrnuje 
především příměstskou rekreaci, udržení přírodních podmínek živo-
ta, stejně jako optimální symbiozu života a práce, a uctu k člověku v 
každém věku. 

Od teorie k WIN – Praxi

k posílení Mostviertelu v jeho rozmanitosti a jedinečnosti nestačí jednodimensionální 
strategie, je třeba vývojových perspektiv ve více oborech. důležitým tématem je optima-
lizace	dosažitelnosti.	Sem	patří	 výstavba	6	proudové	západní	dálnice,výstavba	západní	
dálnice, západní dráhy k vysokovýkonnostní trase a rozšíření dunajských přístavů enns 
a	Krems.	Tím	se	posunují	 i	obě	 letiště	Vídeň-	Schwechat	a	Linz	blíže	k	regionu.	K	tomu	
přistupuje speciální posílení trojúhelníkových lokalit st. Pölten – Melk – lilienfeld a am-
stetten	–	Waidhofen/Ybbs	–	Scheibbs	v	odvětvích	průmyslu	a	živnostenství,	technologie	
a výzkum & vývoj.
na příkladech konkrétních projektů se užitek strategie pro dolní rakousko pro lidi zvidi-
telňuje	a	činí	„pochopitelným“

Příklad strategické mapy

Příklad strategické mapy
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Mostviertel: Příklady projektů

Zemská klinika Mostviertel
Země Dolní Rakousko neustále investuje do rozšíření a rekonstrukce Zemské kliniky regionu 
Mostviertel, aby zajistila optimální péči o pacienty. Stavebními úpravami se urychlí pracovní procesy a 
tím se zkrátí doba pobytu pacientů. 

Výstavba silnic 
A1 tříproudová výstavba
B25 obchvat Wieselburg
B31 tunel Citytunnel Waidhofen /Ybbs 
B122 obchvat Seitenstetten

Lepší dosažitelnost zvyšuje rovněž kvalitu lokalit podél dopravních os. Region tím může ještě dále zlepšit 
svoji hospodářskou atraktivnost. 

Regionální inovační centra
Pobídkové instituce v Amstettenu, Waidhofenu/Ybbs a Melku poskytují poradenství mladým 
podnikatelům a lidem, kteří by chtěli založit firmu. Jsou důležitou a cennou podporou na cestě k 
samostatnosti.

Vysoká odborná škola a veletrh Wieselburg
Vysoká odborná škola a veletrh jsou pro region Mostviertel mimořádnou prioritou. Proto se v dalších 
letech počítá za účelem zatraktivnění veletržního města Wieselburg a zabezpečení vysoké odborné školy 
s investicemi a adaptačními opatřeními ve výši miliónů Euro. 

energeticky soběstačný region např: výtopny
Soběstačné zásobování regionů obnovitelnými energiemi znamená posílení regionálního hospodářství a 
zamezení odlivu kupní síly. 

Síť cyklistických stezek v Mostviertelu
Díky své široce rozvětvené síti cyklistických stezek vedoucích nádhernou a rozmanitou krajinou může 
region Mostviertel zabodovat u rodin i u sportovně ambiciózních cyklistů. 

Zemská výstava 2007
Waidhofen/Ybbs a St. Peter/Au

Díky zemské výstavě „Feuer und Erde“ („Oheň a země“) se úspěšně podařilo veřejně zviditelnit region 
Mostviertel a vytvořit z něj Mekku pro návštěvníky. 

Dunajský přístav Ennsdorf
Oblast přístavu je spolu s oběma industriálními parky Ennsdorf a Enns a největší souvislou zónou 
průmyslové výstavby na horním toku Dunaje důležitým hospodářským centrem. 

MostBirn Haus Ardagger
Nový svět zážitků svět kolem Mostbirne (moštové hrušky), regionu Mostviertel a Mostviertler 
Moststraße. Sem se vydávají návštěvníci na zábavnou cestu životem hrušky a působivou kulturní 
krajinou.

Lyžařská oblast Lackenhof
Otscher jako nejvyšší vyvýšenina regionu Mostviertel převyšuje Voralpenland. Atraktivní lyžařská oblast 
poskytuje mladým i starým všechno, co činí lyžování atraktivním. 

Oživení jádra obce např. Waidhofen/Ybbs
Waidhofen je jedním z pilotních měst projektu oživení středů měst Dolního Rakouska. Díky velkému úsilí 
došlo k opětovnému návratu do vnitřního města a prázdné prodejní plochy byly opět zaplněny. 

Železniční přípoj park Kematen
Industriální park Kematen získá železniční přípojku s napojením na západní trať. Díky tomuto projektu 
bude industriální park ještě atraktivnější pro umisťování nových firem. 

Systém protipovodňových předpovědí Erlauf
Díky systému předpovědi záplav se v závažných případech podstatně zlepší reakční doba zásahových sil 
a postiženého obyvatelstva. 

silnice Moststraße a silnice Eisenstraße

Více než 300 různým odrůdám hrušek se daří v mírném klimatu jižně od Dunaje. Na jaře v době květu 
hrušní se země proměňuje ve voňavé bílé moře květů. 
Kulturní park Eisenstraße v Dolním Rakousku poskytuje zajímavosti o umění opracování a zpracování 
kovů, kromě toho se zde představují regionální tradice a vzpomínky na sociální a pracovní život 
dřívějších časů. 

Památník Ostarrichi
Rozšířený památník Ostarrichi v Neuhofenu an der Ybbs uchovává informace o listině císaře Otty III. ze 
dne 1. listopadu 996, která dala Rakousku jméno.

výsledky mostviertel
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4 Vyvoj localit v dolním 
 rakousku

Hospodářský a životní prostor
národní a internacionální konkurence lokalit je stále náročnější. obce, regiony a lokality 
konkurují o obyvatele, podniky a investice. Jasným cílem politiky je zvýšení konkurence 
schopnosti dolního rakouska. důležité faktory lokalit jsou pozorovány, průběžně přizpů-
sobovány, investuje se, upravuje se. Při tom je člověk vždy středem pozornosti. Úsilí o 
co možná nejvyšší kvalitu života a udržitelného rozvoje nevytlačuje v dolním rakousku 
krátkodobý konkurenční akcionismus.

V rozpětí mezi konkurencí a kooperací se regionálně rozdílné předpoklady lokalit vyví-
její společně přes hranice administrativy a sektoru. Úspěchy posledních let tuto kvalitu 
potvrzují. Pro rozhodnutí o lokalitách není důležitý pohled do minulosti, nýbrž jasné a 
ověřitelné prezentování lokalit příštích let. na to dává odpověd strategie- Win dolního 
rakouska.

Čím konkrétnější plánování, tím upotřebitelnější je pro osobní a podnikatelská rozhodnu-
tí. do kterého regionu, do které obce se bude investovat, kde se bude bydlet, hospodařit, 
a spoluutvářet, závisí od jasných výpovědí o budoucí nabídce oblasti. Proto je vedle celko-
vé zemské strategie a jasnosti opatření pro hlavní regiony také důležité.

vyvoj localit v dolním rakousku
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Konkretní příklady

Na	základě	v	konceptu	vývoje	země	definovaných	vývojových	os	a	ve-
doucích funkcí bylo plánování prohloubeno také na menších prosto-
rech. Co CHCeMe? Co se MÁ stÁt? byly otázky na počátku společné 
strategické práce mezi zemí dolní rakousko a obcemi a regiony. tím 
bylo zajištěno, že po koncepční práci budou následovat konkrétní tě-
žiště a projekty. 

Příklad Tullnerfeld 
Pomocí tohoto příkladného regionu budou krátce popsány perspekti-
vy k rozvoji částečného regionu dolnorakouska-středu. konkrétní od-
povědi na otázku, jak bude tullnerfeld v budoucnosti hodnotu a jakou 
bude mít vybaven pro konkurenční soutěž.

Zlepšit dosažitelnost
svojí polohou na okraji u Vídně se regionu otvírají úplně nové perspek-
tivy. obce budou odlehčeny nebo objížděny, čímž bude nejen zlepšena 
dosažitelnost ale zvýší se i kvalita života. Příklady jsou obchvaty tulln, 
Pischelsdorf, königstetten. 

Prostřednictvím	nové	západní	dráhy/	„Neue	Westbahn“	 je	Vídeňské	
západní	nádraží/Wiener	Westbahnhof	za	15	Min	a	budoucí	Vídeňské	
centrální	 nádraží/	Wiener	 Zentralbahnhof	 za	 23	 minut	 dosažitelné.	
dokonce i k letišti schwechat to je jen o 40 minut více. toto zlepšení 
ve veřejné dopravě dodatečně zvyšuje kvalitu lokality.

tlak z Vídně vede k novým projektům bydlení a opatřením pro pracov-
ní místa. konkrétně se budou rozvíjet regionální podnikatelská území 
Michelhausen	-	Judenau,	Zwentendorf	-	Pischelsdorf,	Sitzenberg	-	Rei-
dling.

Jako	vzdělávací	lokalita	se	profiluje	region	s	odbornou	vysokou	školou	Tulln,	university	pro	
kulturu půdy v tullnu a elitní universita v klosterneuburgu. o oddych a zotavení se starají 
cyklostezky, přírodní území podél dunaje, kulturní nabídka na dunajské scéně nebo velký 
dojem vzbuzující zahradní výstava.

Shrnut: Tullnerfeld nabízí do budoucnosti
•	 atraktivní	lokality	bydlení	
•	 vynikající	dosažitelnost
•	 nová	pracovní	místa	-	zaměstnanost
•	 dobrou	nabídku	vzdělání
•	 vysokou	rekreační	hodnotu

Tullnerfeld – region budoucnosti
Pro ty, kteří hledají lokality bude jasně popsáno jak region budoucnosti vypadá a zda regi-
onální nabídka odpovídá vlastním kritériím rozhodování.
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Jasné struktury podporují rozmanitost země 

Právě v tak rozmanité zemi jako je dolní rakousko se svými silnými centrálními území-
mi, rozdílnými venkovskými oblastmi, bývalým pohraničím a novou polohou v jádrovém 
prostoru evropy je důležité, „nešít vývoj na jednu míru“. rozdílné silné stránky a rozdílné 
šance	podmiňují	též	prostupné	organizační	a	podpůrné	struktury.
Při práci na strategii Win dolního rakouska jsme se nezabývali pouze hlavnimi regiony, 
ale i vývojem v malých regionech. Pracovalo se ne shora dolů, nýbrž s obcemi a regiony a 
tak tomu bude i nadále.

Regionální management Dolní Rakousko
i V pěti hlavních regionech mohou dolnorakouské obce, města, podniky, svazy, iniciati-
vy, a malé regiony využít podpory regionálního managementu. regionalní manažeři a 
manažerky	a	jajich	spolupracovníci/ce	jsou	důležitými	„uzlovými	body	„	ve	vypracování	
strategie Win dolního rakouska. Vedle odborné práce na úrovni hlavních regionů, pod-
porují aktivity ve více než 70 malých regionech v dolním rakouskuVedle regionálního ma-
nagementu nabízí zem také kompetentní adresní místa, na kterážto se mohou obracet s 
nejrůznějšími tematickými těžišti.,resp. země podporuje nejrůznější organizace a servisní 
nabídku v obcích a regionech

Příklady jsou: dohled a péče o malé regiony, obnova vesnic a měst, hospodářská agentura 
eco-plus, regionální inovační centra, vedoucí management, turistické destinace, poraden-
sttví v otázkách životního prostředí, výstavba a mnoho dalších.
	Přehled	seřazený	podle	tematických	úkolů	najdete	pod	www.strategie-noe.at.	Zájemci	
zde snadno naleznou cestu k odpovídajícím informacím a konkrítné podpoře na místě. 

Malé regiony
Jako malé regiony jsou označovány územní koo-
perace, v nichž spolupracují obce se stejnou zá-
jmovou a problémovou situací. Čím dál více se 
ukazuje, že stoupající počet úkolů lze smysluplnně 
zvládnout jen obce přesahujícím úsilím. Společně 
mohou být rozvojové a územně plánovací záměry 
komplexního charakteru lépe zvládány. Kooperace 
obcí v Dolním Rakousku se zakládají na principu 
dobrovolnosti. Jako nejmenší velikost jsou stano-
veny následující směrové hodnoty.

•	 6	 nebo	 více	 obcí	 s	 celkem	 10.000	 obyvateli,	
resp. 

•	 mezi	3	a	5	obcemi	s	celkem	12.000	obyvateli
 www.noe.gv.at/ land-zukunft/Raumordnung.

html

vyvoj localit v dolním rakousku
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5 konkrétní užitek 

Strategická	práce	není	samoúčelná.	Zabývání	se	konkrétní	budoucností	životního	a	hos-
podářského prostoru dolního rakouska má za cíl ukázat jasné obrazy budoucnosti a scé-
náře vývoje a tyto též komunikovat.

strategie Win dolní rakousko dává odpovědi na důležité otázky, které občanky a obča-
ny – ať staré nebo mladé - při osobním rozhodování zaměstnávají. strategie Win dolní 
rakousko nabízí pomoc při rozhodování o lokalitách, at uz se jedná o budoucí středisko 
života nebo o nejvhodnější místo pro vlastní podnik. 

strategie Win dolní rakousko byla a je zpracována pro všechny. Pro podnikatelku, kte-
rá chce podnik rozšířit, ale nenachází v lokalitě žádné možnosti, pro nového samostatně 
výdělečně činného, který hledá pro svoji nabídku optimální trh, pro investory a nosite-
le projetů, kteří chtějí investovat své peníze do regionů budoucnosti ale i pro zástupce 
obcí a odborníky , kteří potřebují podklady pro posouzení projektů. Pro ty všechny byla 
a je vypracována strategie Win. s jasnými představami o cílech, transparentními, stále 
aktualizovanými a všem zájemcům přístupnými informacemi k lokalitě dolní rakousko 
a jednotlivým částečným regionům je umožněna vysoká jistota plánování. dodatečně 
tyto	postupy	také	umožňují	rychlá	úřední	rozhodnutí,	která	jsou	opět	důležitým	faktorem	
úspěšnosti při soutěži lokalit.občanům blízká správa na úrovni země a obcí s moderním 
chápáním služeb se tak stává skutečností. k tomu se řadí optimální spolupůsobení přes 
administrativní hranice a odborné oblasti, spolupůsobení mezi politikou, správou, odbor-
níky, hospodářstvím a civilní a občanskou společností. tím zůstává strategie Win dolního 
rakouskaspolehlivým partnerem pro občamky a občany.

Podrobné informace naleznete na w.i.N. Website 
www.strategie-noe.at

Strategie a rámec jednání Dolního 
Rakouska pro cestu k TOP REGIONu v 
Evropě .

Politika země jako spolehlivý partner pro 
•	 Občanky	a	občany
•	 Obce	a	regiony
•	 Nositele	rozhodnutí
•	 Investory	a	sponzory	projektů
•	 Projektanty,	odborníky,	administrativu

Strategie Dplního Rakouska poskytuje vyso-
kou plánovací a rozhodovací záruku
•	 Jasnou	představu	o	cílech	na	zemské	a	

regionální úrovni
•	 Transparentní	a	rychlé	informace	k	proble-

matice lokalit
•	 Rychlá	úřední	rozhodnutí
•	 Informace	o	kvalitě	lokalit	pro	osobní	plány	

do budoucna
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Budoucnost pro všechny – pokračování

Mínění občanů
Již	v	roce	2001/02	se	zapojilo	52.000	Dolnorakušanů	a	Dolnorakušanek	do	akce	„Budouc-
nost pro všechny“ a zpracovalo, vyplnilo a odeslalo dotazník budoucnosti. nebyla to jen 
nová cesta, kterou se tím země dolní rakouko vydalo. Byla to největší akce s účastí ob-
čanů/nek,	jaká	se	kdy	v	některé	rakouské	spolkové	zemi	pořádala.	A	mnozí	nejen,	že	za-
křížkovali odpovědi, nýbrž také podali konkrétní návrhy a vyjádřili svá přání. tato mínění 
a přání byla také podkladem pro vývojový koncept země a na něm stavícím programem 
opatření. Byla zohledněna všechna důležitá témata a všechny regiony.Mnoho z těchto 
projektů a programů už bylo realozováno nebse právě realizuje.
    
Pokud se účast občanů bere vážně, není to jednou akcí odbyto. kdo chce úspešně vytvářet 
budoucnost, musí cíle i cesty vždy znovu společně určovat. Proto byla na jaře 2007 dolno-
rakouskou zemskou akademií již podruhé zahájena akce „Budoucnost pro všechny“
„naslouchat je jedna z nejdůležitějších vlastností každé úspěšné vlády. Účast našich kra-
janů je nejdůležitějším předpokladem pro náš úspěch v budoucnosti.“ napsal zemský 
hejtman dr. erwin Pröll v předmluvě k druhému účastnickému dotazníku a vyzval lidi k 
tomu, aby i nadále kurz spolkové země přímo a osobně spoluurčovali. neboť, tak spolkový 
hetman: “Jsem přesvědčen: Jen když otázku o budoucnosti budou moci zodpovědět všich-
ni občané a občanky, může politika věrohodně vytvářet tuto budoucnost pro všechny“

toto pozvání se neminulo účinkem. Průzkumníci veřejného mínění žasli nad velkou mírou 
účasti.	Každá	domácnost	Dolního	Rakouska	obdržela	obsáhlý	dotazník.	56.119	Dolnoraku-
šanek	a	Dolnorakušanů	–	ještě	více	než	2001/02	–	využilo	této	písemné	formy	dotazníku	o	
budoucnosti jako šanci pro spoluúčast. 

odpovědi ukazují co činí z dolního rakouska vlast, jaká těžiště jsou pro lidi v zemi důleži-
tá.	Více	k	tomu	pod	http://www.zukunft.noe-lak.at

Výsledky z dotazníku na  
budoucnost 2007:

Požadovaná vývojová těžiště pro Dolní  

Rakousko (ohodnocena jako „velmi důležitá“)

•	 Kvalifikace	a	podpora	talentů

•	 Hospodářská	lokalita	a	pracovní	místa

•	 Zdravotnictví

•	 Podpora	dětí	a	mládeže

•	 Životní	prostředí	a	příroda

•	 Bezpečnost	v	Dolním	Rakousku

•	 Sociální	zaopatření	a	podpora

•	 Životní	kvalita	pro	starší	generaci

•	 Modernizace,	inovace,	technologie,	věda

•	 Mobilita	a	doprava

•	 Pohoda,	soudržnost,	kultura

•	 Zemědělství	a	lesnictví

•	 Obnova	vesnice	a	města

•	 Spolupráce	s	Vídní

•	 Spolupráce	s	evropskými	partnery	a	regiony

Často jmenované návrhy a přání 

•	 Učební	a	pracovní	místa	pro	mládež	po	

ukončení školy

•	 Větší	výběr,	pružnost	a	podpora	talentů	ve	

školách

•	 Vytvářet	práci	a	dát	lidem	práci

•	 Pomáhat	malým	podnikům	a	zakladatelům	

podniků

•	 Více	odborných	lékařů	v	regionu
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Strategie WIN Dolní Rakousko 2020 – pohled do budoucna

Co se děje s množstvím informací občanů? názory, podněty i kritiky respondentů tvoří i 
nadále základ stanovení budoucích stěžejních úkolů a další práce v rámci koncepce rozvo-
je země. Jako nástavba se stejně jako dříve i nadále rozvíjejí konkrétní programy opatření, 
a to ke všem důležitým tématům a pro každý region dolního rakouska.

kdo strategii konsekventně realizuje a dále vyvíjí, nepotřebuje každých pár let začínat 
znova. Cíle jsou známé a transparentní. samozřejmě, že čas nestojí a změny ve stále se 
zvyšujícím	tempu	ovlivňují	plánování	a	vývoj	Dolního	Rakouska	i	nadále.

i možnosti podpory v rámci běžícího plánovacího období pro programy eu 2007-2013 jsou 
důležitým instrumentem k realizaci dolnorakouské strategie Win.

Zesílený	trend	ke	kooperaci	 jako	řešení	problémů	ať	už	v	komunální	nebo	hospodářské	
oblasti, vychází práci vstříc. společně navrhovat budoucnost zůstává motem v dolním 
rakousku.

Proces WIN pokračuje
„‘strategie se bude stále znovu upravovat a přizpůsobovat novým výzvám“ to prohlásil 
zadavatel strategie nÖ, zemský hejtman dr. erwin Pröll.

Společně	s	vyslanci/kyněmi	regionu	a	mnoha	zúčastněnými	zástupci	obcí	a	země,	regi-
onálního	managementu	stejně	 jako	s	odborníky/cemi	se	v	práci	pokračuje.	Neustále	se	
odsouhlasuje s politicky zodpovědnými. Při každoročním dnu budoucnosti se podávají 
zprávy, předkládá se bilance a předstaují se nové projekty.

Proces WIN 
Nabídka pro VŠECHNY kdo chtějí spolupůsobit.

Ještě více informací a probíhající aktualizaci ke strategii Win dolního rakouska naleznete 
na homepage Projektu v internetu www.strategie-noe.at.

konkrétní užitek
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Spolková	země	Dolní	Rakousko	byla	v	nedávné	minulosti	ovlivňována	jedinečnými	udá-
lostmi. Pád železné opony, přístup rakouska do eu, účast na euro-zoně a rozšíření evrop-
ské unie o sousední země,byly a jsou obrovskými výzvami pro vývoj země.

Zemský	hejtman	Dr.	Erwin	Pröll	dal	v	roce	2002	zemské	správě	pokyn	vypracovat	společ-
ně s odborníky, zástupci obcí a regionů a za účasti občanů a občanek obsáhlou strategii 
pro budoucnost dolního rakouska. „strategie nÖ“ popisuje jasné cíle, těžiště a konkrétní 
projekty a nabízí zemské politice, obyvatelstvu a hospodářství orientační pomoc. 

WIN	představuje	zároveň	„my	v	Dolním	Rakousku“,	ale	také	„vyhrát“.	Dále	společně	pra-
covat na úspěšném modelu dolního rakouska, tak zní naše moto. na různých úrovních 
bylo vyvinuto množství aktivit, části skládanky byly pečlivě spojeny do celkové strategie. 
Změny	a	trendy	jsou	však	i	nadále	sledovány	a	Strategie	NÖ	se	odpovídajícím	způsobem	
přizpůsobuje, resp. dále vyvíjí. Proces Win a práce na strategii nÖ proto nikdy nekončí. 
Minulost	může	být	analyzována,	budoucnost	potřebuje	formu.	Z	tohoto	důvodu	je	před-
ložená brožura pojímána jako průběžná zpráva a přehled.

Pilíře Strategie NÖ:
•	 Koncept	vývoje	země
•	 Strategie	pro	pět	hlavních	regionů
•	 Odborné	podklady	k	důležitým	sektorům
•	 Účastnický	proces	WIN

Koncept vývoje země
Vypracován	Zemskou	správou	za	 spolupráce	 s	externími	odborníky,	 formuluje	Koncept	
vývoje země integrativní předlohu pro nejdůležitější výzvy, principy a strategie na úrovni 
země. schválen dolnorakouskou vládou v září 2004, představuje zásadní dokument. Hlav-
ní cíle znějí: rovnocenné podmínky pro všechny společenské skupiny a ve všech částech 
země:, konkurence schopné regiony a rozvoj regionálních potenciálů, stejně jako udržitel-
né, životnímu prostředí neškodné a šetrné využívání přírodních zdrojů.

Perspektivy pro hlavní regiony
na úrovni pěti hlavních regionů Waldviertel, Weinviertel, nÖ-Mitte, industrieviertel a 
Mostviertel prohloubili a konkretizovali dolnorakouští regionální manažeři a manažerky 
společně	s	odborníky/cemi	a	zástupci/kyněmi	regionů	cíle	konceptu	rozvoje	země.	Pláno-
vací skupiny vypracovali na základě obsáhlých regionálních analýz prováděcí strategie a 
podložili je konkrétními opatřeními.

Perspektivy sektorů
Vedle precizování konceptu rozvoje země na regionální úrovni vypracovaly vnitrozemské, 
oddělení přesahující pracovní skupiny podklady k důležitým tematickým oblastem. Cenné 
odborné moduly pro rozhodovací procesy a posuzování projektů.

Top down – botton up
kvalita a úspěch plánování závisí do značné míry na tom, zda se podaří vzít v úvahu a 
skloubit vědomosti a zájmy odborníků, politiky, administrativy a příslušných regionálních 
zástupců. u tématu rozvoje země představuje takový proces účasti komplexní a velkou 
výzvu , stejně jako odpovídající výdaje. Win proces koordinovala skupina pro územní 
uspořádání, životní prostředí a dopravu v úřadě dolnorakouské zemské vlády. Pomocí vý-
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sledků z dotazníkové akce o budoucnosti , prezentecí v okresech, zapojením více než 70 
malých regionů a mezinárodní platformy byl zajištěn proces účasti ve spolupráci s mnoha 
organizacemi jako regionální management, obnova vesnic a měst, zemskou akademií a s 
pomocí	mnoha	dobrovolných	WIN	vyslanců/kyň.
Přes 100.000 dolnorakušanek a dolnorakušanů zaslalo zpět dotazník o budoucnosti. Více 
než	10.000	občanů/ek	přispělo	na	380	akcích	svými	myšlenkami	a	názory	a	zároveň	byla	
práce	 četnými	 lidmi	neustále	 komentována	 a	dopňována	přes	 internetovou	platformu.	
Úspěšný příklad a jedinečný model účasti občanů.

Předložená	celková	strategie	umožnňuje	obyvatelům/kám,	těm,	kdo	hledají	lokalitu	pro	
podnikání	a	plánovačům/kám	učinit	si	obraz	o	budoucím	vývoji.	V	internetu	stojí	k	dispo-
zici a jsou průběžně aktualizovány strategické mapy pro všechny hlavní regiony. konkrét-
ní plánování pro hospodářské a životní prostory umísťují regiony zřetelně v (mezi)národní 
soutěži.
Pro dolní rakousko platí, že v konkurenci lokalit je člověk vždy ve středu zájmů, vysoká 
životní kvalita má přednost před konkurenčním akcionismem.
společně s takovými zařízeními služeb, jako je regionální management a jiné, jsou vedle 
zemské administrativy na místě k dispozici kontaktní adresy pro strategii nÖ. tyto jasné 
struktury vytvářejí optimální podmínky pro poradenství a péči
 
Je to pohled do budoucnosti, který dává jistotu při rozhodovacích procesech. Prostřed-
nictvím zřetelných a transparentních vývojových těžišť, rychlými úředními rohodnutími 
a uskutečněním popsaných opatření se politika a administrativa umísťuje jako spolehlivý 
partner.
Ve vyzkoušeném modelu na spoluúčast orientované spolupráce se bude pokračovat. na 
každoročně se konajícím dnu budoucnosti se budou podávat zprávy o stavu práce a bu-
dou představeny nová těžiště a nové projekty.
Předložené strategie nebyly dělány pro psací stůl několika lidí. komunikují se, aby poskyt-
ly orientaci, komunikují se , aby se staly skutečností. Vedle internetové platformy www.
strategie-noe.at informuje tato brožura o aktuálním stavu práce.

Přeshraniční spolupráce v europa region Mitte (evropském regionu středu) je důležitým 
faktorem pro mezinárodní umístění spolkové země. Vydáním v jazycích českém, sloven-
ském,	maďarském	a	anglickém	usnadňuje	tato	brožura	plánovací	procesy	a	podporuje	me-
zinárodní	investory/ky	a	ty,	co	hledají	lokality	pro	podnikání.

Brožura je ukončena několika citáty z dotazníkové akce o budoucnosti. to má vyzdvihnout 
význam	procesu	účasti	a	zároveň	být	motivací	pro	další	práci.



Budoucnost pro všechny – Přání a mínění občanů/ek

Na	závěr	několik	citátů	z	56	000	odpovědí	na	dotazníkovou	akci	občanů	2007	jako	podnět	
pro další práci.

Hospodářství a povolání
…   Nejdůležitější je, aby mladí po škole dostali práci, jinak se dostanou na okraj a start do 

života se jim nepodaří.
…   Jen dobré vzdělání a co nejlepší podpora osobních talentů naší mládeže budou garantovat 

dobré hospodářství.
…   Kvalifikovat znamená vysledovat silné stránky dětí a podporovat je. Pokud budeme ve škole 

stále jen upozorňovat na chyby, nebudou mít rády vzdělání.
…   Ve všech regionech země by se měla věnovat péče malým a středním podnikům a měly by 

se podporovat. Přinášejí a udržují zaměstnanost v regionu.
…   Radit a obzvlášt podporovat mladé podnikatele/ky.
…   Zajisti rovnost šancí pro obchody v centrech obcí a hypermarkety mimo centra.
…   Podporovat výrobky místního hospodářství, uvádět je na trh a tak snížit dlouhé cesty 

dodavatelů

Zdravotnictví a sociální záležitosti
…   zdravotnická píče by měla být pro všechny zůstat prostorově dosažitelná a finančně 

dostupná.
…   Svoboda podnikání a tržní hospodářství pro lékaře. Pak budou dlouhé čekací doby brzy 

minulostí.
…   Když člověk vychovává děti má nevýhody při kariéře, příjmu a důchodu. Prosím podporujte 

tyto výkony, aby tyto nevýhody byly dorovnány.
…   Pečovatelské služby uvnitř rodiny uznat a započítat k důchodu.
…   Budovat domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou.

Společenský život v místě , kultura vlastenectví
…   Co nejvíce podporovat spolky.
…   Integrovat mládež lépe do společnosti a vyzývat ji ke spolupráci a spoluvytváření
…   Sociální soužití, sousedskou pomoc posilovat.
…   Více kulturní nabídky v obcích
…   Vlastní kulturu každodenního života a udržení životních tradic.

Ostatní
…   Více bezpečí, především ochrana hranic.
…   Méně byrokracie šetrnou administrativu.
…   Rozšiřovat veřejnou dopravu s větší flexibilitou, krátké intervaly s menšími vozidly by byly v 

obcích důležité.
…   Technologie šetrné k životnímu prostředí nadále vyvíjet a pojímat je jako motor 

hospodářství.
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