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INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚST

IPRM obsahuje soubor časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města (problémové síd-

liště). IPRM v Integrovaném operačním programu je zonální, tzn. řeší určitou zónu. Smyslem zonálního přístupu

k integrovanému rozvoji měst je koncentrovat finanční prostředky na územně vymezenou vybranou zónu města

a zaměřit se na řešení všech existujících problémů (deprivovaná, neboli problémová území) komplexním způso-

bem v této zóně. IPRM zahrnuje aktivity spolufinancované z Integrovaného operačního programu.

V rámci IOP bude naplňo vána oblast intervence Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, která přispěje ke

zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť. Pod-

pora se soustředí na komplexní revitalizace či regenerace prostředí sídlišť ve velkých městech s hrozícími prob-

lémy, které by mohly v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných rodin vyústit v sociální vyloučení.

Cílem intervence je jejich přeměna na přitažlivé celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.  

IPRM může také odděleně obsahovat důležité projekty ve vybrané zóně města, které budou spolufinancovány

z jiných operačních programů. Nicméně tyto důležité projekty nejsou funkčně součástí IPRM. Přesto takto do-

chází k celkovému integrovanému přístupu, naplňujícímu hlavní vizi celkového zlepšení kvality života ve zvolené

zóně města. 
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Vážení přátelé,  

publikace Revitalizace sídlišť – Integrované plány rozvoje měst v IOP vám představuje úspěšné projekty, které

byly realizovány z Integrovaného operačního programu v oblasti revitalizace problémových městských zón. 

Využít možnost podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje pro revitalizaci problémových městských zón se

v programovém období 2007–2013 rozhodlo celkem čtyřicet jedna měst v České republice. 

Oblast „Revitalizace problémových sídlišť“ se tak daří realizovat téměř ve všech důležitých městských aglome-

racích v ČR a za dobu své existence se tato oblast stala nedílnou součástí regionálního rozvoje.

Revitalizace problémových sídlišť je realizována prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), přičemž

jejich  jedinečnost spočívá v provázanosti jednotlivých investic zaměřujících se na celkovou revitalizaci městského

prostředí.  Investice směřují do oblasti revitalizace veřejného prostředí a regenerace bytových domů. Často nevzhledná

sídliště se  zastaralou bytovou zástavbou a zanedbaným veřejným prostorem se tak stávají příjemným místem

k životu, které zlepšuje celkovou image města. Důležitou roli plní IPRM i v sociální sféře. V problémových oblas-

tech jsou investice vzájemně provázány se sociální prací, která tak doplňuje komplexní přístup v řešení problematiky

sociálně vyloučených městských zón. 

Svou úspěšnost v oblasti revitalizace problémových městských zón potvrzuje i velký zájem o podporu z Integro-

vaného operačního programu v dané oblasti. Do dnešních dní bylo podáno v oblasti regenerace problémových síd-

lišť více jak 700 projektových žádostí v celkové hodnotě přesahující 2 mld. Kč. V tomto směru jsme zhruba vpolovině

našich možností a věřím, že bude jistě využita celá částka, která je určena v Integrovaném operačním programu

na podporu revitalizace problémových sídlišť.

Nyní prosím nahlédněte na úspěšně realizované projekty, které jsou řazeny dle příslušnosti k jednotlivým krajům

České  republiky a ukazují, jak se města snaží zlepšit jejich vzhled a zpříjemnit tak život svých občanů a jak je izájmem

občanů zvýšit úroveň vlastního bydlení.

K tomu, aby se podařilo zlepšovat prostředí kolem nás, vám přeji nejen nezbytné finanční prostředky, ale i hodně

energie jít za tímto cílem. 
Ing. LUMÍRA KAFKOVÁ

ředitelka ŘO IOP
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
Ve Středočeském kraji probíhá realizace Integrovaného plánu rozvoje měst ve městech Mladá Boleslav, Kladno aPříbram. 

Za dobu své existence bylo v těchto městech realizováno velké množství projektů zlepšujících kvalitu života obyvatel

deprivovaných zón, a to jak v otázce veřejných prostranství, tak v otázce bydlení. Probíhá realizace více jak 70 projektů

v hodnotě přesahující 241 mil. Kč. Díky realizaci IPRM se tak obyvatelé vybraných městských zón budou moci t ěšit

z regenerace více jak 4500 bytů adosud devíti realizovaných projektů zaměřených na revitalizaci veřejného prostranství.

V Mladé Boleslavi tak mohou  místní obyvatelé nově využít například nedávno dokončenou cyklistickou stezku, která

oblast Severního sídliště zatraktivnila nejen pro své obyvatele, ale i pro ostatní návštěvníky města. V Příbrami se zase

mimo regeneraci bytového fondu obyvatelé Březohorského sídliště dočkali také revitalizace veřejného prostranství

v okolí kulturního domu a polikliniky, což přispělo k celkovému zlepšení kvality  života v dané lokalitě.

Město Kladno investovalo více jak 25 mil.Kč do celkové revitalizace pěší zóny vsídliště Kročehlavy a více jak 50 mil.Kč

využili vlastníci bytových domů na regeneraci společných prostor domů. Sídliště Kročehlavy tak díky investicím z In-

tegrovaného operačního programu zcela změnilo svou tvář a image této části města se výrazně zlepšila. Město Kladno

také v rámci IPRM realizuje Pilotní program zaměřený na problematiku sociálního vyloučení romského obyva telstva,

ve kterém propojuje sociální aktivity realizované společně s místními neziskovými organizacemi s investicemi do zpří-

jemnění životního prostoru obyvatel sociálně vyloučené oblasti. Integrovaný plán rozvoje města se tak skutečně sou-

středí na komplexní řešení palčivých témat města.
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí ve Středočeském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Mladá Boleslav
Regenerace panelového 

bytového domu U Stadionu 888–890

Před rekonstrukcí
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Kladno
Rekonstrukce 

bytového domu

Vitry 2118–2120

Příbram
Rekonstrukce

bytového domu

Kremnická 162–164

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí



V Královéhradeckém kraji realizují IPRM města Náchod a Hradec Králové. Město Náchod z celkového příspěvku

z ERDF ve výši 102 mil.Kč již realizovalo 12 projektů v celkové hodnotě 65 mil. Kč. V zóně IPRM, která z valné části

zahrnuje sídliště SUN, bylo již investováno 40 mil. Kč do regenerace bytových domů a 24 mil. Kč do zkvalitnění do-

pravní obslužnosti zóny v rámci revitalizace veřejných prostranství. Kromě dalších plánovaných investic do byto-

vých domů se také obyvatelé zóny dočkají dalších úprav veřejných ploch v podobě úpravy zeleně, městského mo-

biliáře a ploch pro volnočasové aktivity. Alokace vyčleněná pro revitalizaci zóny v Hradci Králové – Třídy Edvarda

Beneše je z ERDF 160 mil. Kč. V oblasti regenerace bytových domů bylo již podáno 14 projektových žádostí v cel-

kové hodnotě 29 mil. Kč. V následujícím období chce město Hradec Králové realizovat několik projektů zlepšují-

cích současný stav veřejných prostranství. Plánované projekty se týkají zejména výstavby a regenerace komuni-

kací pro pěší a cyklisty, úpravy stávající veřejné technické infrastruktury a v neposlední řadě úpravy veřejné zeleně

a výstavby nových volnočasových ploch.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Královéhradeckém kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Náchod
Stavební úpravy bytového domu Růžová 1965–1967

Stavební úpravy bytového domu 

Bílá 1961–1962
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Hradec Králové
Projekt rekonstrukce teras pod kanovnickými domy,

plánované dokončení v roce 2012

Před rekonstrukcí



PARDUBICKÝ KRAJ 
Realizace IPRM v Integrovaném operačním programu je v Pardubickém kraji zastoupena ve městech Pardubice

a Chrudim. Město Pardubice ve vybrané zóně sídliště Dukla a Višňovka disponuje s celkovou alokací z ERDF ve

výši 151 mil. Kč. Celkově již bylo podáno 35 projektů v celkové hodnotě 69 mil. Kč, ze kterých do oblasti regene-

race bytových domů směřuje prozatím částka 30 mil. Kč, v 31 podaných projektových žádostech. V oblasti revita-

lizace veřejných prostranství byly doposud provedeny investice v částce 39 mil. Kč. Město Chrudim z celkové alo-

kované částky 78 mil. Kč z ERDF provedlo v zóně „sídliště pod nádražím“, která zahrnuje 655 bytových jednotek

a rozprostírá se na ploše 12 ha, investice ve výši 29 mil. Kč. V lokalitě sídliště bylo doposud investováno do revi-

talizace veřejných prostranství 20 mil. Kč, ato zejména do městského mobiliáře a vybudování nových dětských hřišť. 

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Pardubickém kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)

13



Před rekonstrukcí

Chrudim
Rekonstrukce domu 

Rooseveltova 490
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Před rekonstrukcí

Pardubice
Rekonstrukce bytového domu 

Jiránkova 2300–2302
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OLOMOUCKÝ KRAJ
V Olomouckém kraji jsou realizovány IPRM ve městech Olomouc a Přerov. Celková částka z ERDF města Olomouc

pro revitalizaci zóny IPRM, která obsahuje více jak 169 bytových domů s téměř 17 tis. obyvateli, je 175 mil. Kč. Na

zlepšení podmínek bydlení v zóně již bylo v rámci jednotlivých projektových žádostí vyčleněno celkem 11 mil. Kč.

V několika bytových domech tak již došlo k regeneraci společných prostor, modernizaci výtahů a zateplení plášťů

domů. V oblasti revitalizace veřejných prostranství město investovalo prozatím ve dvou projektech více jak 40 mil.Kč

do úprav parkovacích ploch a rekonstrukcí místních komunikací. 

Město Přerov z celkovou alokací 84 mil. Kč. z ERDF  se v první fázi realizace IPRM zaměřilo zejména na regene-

raci č ásti zóny obýv ané sociálně vyl oučeným obyv atelstvem. Celk em v e 12 doposud podaný ch projektových

 žádostech investovalo více jak 34 mil. Kč na zlepšení životních podmínek místního romského obyvatelstva jak v ob-

lasti veřejného prostranství, tak v oblasti regenerace bytových domů. Tyto investice jsou zároveň provázány se

 sociálními projekty, které se zaměřují na integraci místního obyvatelstva do majoritní společnosti. 
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Olomouckém kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Město (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Olomouc
Rekonstrukce parkovací plochy

Trnkova a Skupova



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Moravskoslezský kraj je co do počtu měst, která realizují IPRM v rámci IOP, největší. Tomu také odpovídá i celková

alokovaná částka z ERDF na úrovni celého kraje. Celkem bylo mezi města Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek,

Havířov, Karviná, Kopřivnice, Nový Jičín, Orlová, Opava a Ostrava rozděleno více jak 1,2 mld. Kč. Z celkových 129

úspěšných projektových žádostí bylo doposud zažádáno o investice do projektů v celkové hodnotě 610 mil. Kč.

V rámci jednotlivých IPRM byly již provedeny rozsáhlé práce zahrnující jak regeneraci bytových domů, které

například díky zateplování obvodových plášťů domů vedou k vysoké energetické úspoře, tak k pracím vedoucím

k výrazným změnám v kvalitě veřejného prostranství. V rámci jednotlivých IPRM jsou prováděny úpravy komuni-

kačních koridorů (ulice a prostory kolem bytových domů), prostor pro parkování, budování nových cyklostezek, mo-

dernizace veřejného osvětlení a dalších prvků městského mobiliáře. Města Orlová a Ostrava se také v rámci svých

IPRM zaměřují na řešení otázky sociálně vyloučeného romského obyvatelstva. V těchto zónách je pak prováděn

integrovaný přístup, kdy investice do bytových domů a veřejného prostranství provází sociální a komunitní práce

v daných lokalitách. Tyto aktivity pak vedou nejen k zajištění zvýšení udržitelnosti jednotlivých projektů, ale také

k celkovému začleňování sociálně vyloučených osob v kraji v rámci zmíněných městských zón.

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP

20



Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Moravskoslezském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Před rekonstrukcí

Havířov
Obytné ulice E. Destinové a H. Malířové 

včetně obratiště autobusů



Před rekonstrukcí

Bohumín
Stavební úprava 

bytového domu

Mírová 1015 a 1016
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ZLÍNSKÝ KRAJ
Ve Zlínském kraji jsou Integrované plány rozvoje měst realizovány ve městech Uherské Hradiště, Kroměříž a Vse-

tín. Celková alokovaná částka pro tato tři města z IOP je 273 mil. Kč z ERDF. Město Uherské Hradiště doposud ze

své alokace realizovalo v 19 úspěšných projektových žádostech více jak 54 mil Kč. Ve vytyčené městské zóně byly

provedeny investice nejen do bytových domů, ale také do oblasti revitalizace veřejného prostranství. Například díky

investici ve výši 9 mil. Kč byla původně vojenská střelnice přeměna na veřejný park. Město Kroměříž v celkem 31

doposud podaných projektových žádostech využilo částku 77 mil. Kč z celkové alokované částky 92 mil. Kč. Investice

směřují jak do oblasti regenerace bytových domů, tak do revitalizace veřejného prostoru. Výrazným projektem

financovaným z IOP v rámci revitalizace veřejného prostředí je například revitalizace Bezručova parku v hodnotě

11 mil. Kč. Město Vsetín podalo doposud 31 projektových žádostí v celkové hodnotě 90 mil. Kč, to je téměř sto

procent z celkové alokace, kterou město má k dispozici. Investice do revitalizace veřejného prostranství přesáhly

50 mil. Kč a v rámci regenerace bytových domů podalo žádost o dotaci více jak dvacet čtyři vlastníků bytových domů. 
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí ve Zlínském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Před rekonstrukcí

Uherské Hradiště
Přeměna bývalé vojenské střelnice

na městský park



Před rekonstrukcí
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Kroměříž
Rekonstrukce bytových domů 

Albertova 4037–4038



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Integrovaný plán rozvoje města v Jihomoravském kraji, financovaný z Integrovaného operačního programu, zpra-

covala města Brno, Břeclav, Hodonín a Znojmo. Celková vyčleněná částka z ERDF, která má podpořit r ealizaci

těchto integrovaných plánů měst, je 346 mil. Kč. Doposud bylo v tomto kraji podáno celkem 55 úspěšných pro-

jektových žádostí v celkové hodnotě 146 mil. Kč a příspěvek z ERDF na tyto projekty činí celkem 130 mil. Kč. V Břec-

lavi tak bylo prozatím investováno více jak 20 mil.Kč do oblasti revitalizace bytových domů vedoucí k snižování ener-

getické náročnosti byt ových zás taveb. Hodonín v e s vé vybr ané zóně sídliš tě Bažantnic e realizuje víc e jak 25

projektů, kde příspěvek z ERDF přesáhl částku 40 mil. Kč a místní obyvatelé se kromě regenerace bytových domů

dočkali například také výstavby nových dětských hřišť a parkovacích ploch. Další projekty jsou plánovány. Znojmo

prozatím využilo finanční prostředky v rámci svého IPRM zejména na zkvalitnění veřejného prostranství. Obyva-

telé sídliště Přímětice se dočkali nového kamerového systému zvyšujícího bezpečnost a několika ploch určených

pro volnočasové aktivity. V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna probíhají investice v deprivované zóně

navazující na městskou památkovou rezervaci. Dopad těchto investic tak bude patrný na celkovou image města.

Doposud bylo do této oblasti investováno celkem 72 mil. Kč, z toho 56 mil. Kč do projektů zaměřených na řešení

problematiky romského obyvatelstva, konkrétně projekty revitalizace bytových domů, které jsou následně propo-

jovány s projekty v sociální oblasti ať z další oblasti intervence IOP, nebo z jiných operačních programů.

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Jihomoravském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Před rekonstrukcí

Hodonín
Revitalizace bytového domu 

Patočkova 3488–89
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Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí
Revitalizace bytového domu 

nám. B. Martinů 2805–07



KRAJ VYSOČINA
V kraji Vysočina probíhá realizace IPRM  ve městě Třebíč, které získalo pro realizaci svého IPRM částku 95 mil. Kč

z ERDF. Zóna města byla vybrána v sídlišti Horka-Domky, které se rozkládá  na téměř 46 ha a obsahuje více jak

2000 bytových jednotek. V oblasti regenerace bytových domů již bylo podáno 10 projektových žádostí v celkové

hodnotě přesahující 29 mil. Kč. Část obyvatel bytových domů v sídlišti Horka-Domky se tak může těšit z nově re-

konstruovaných výtahů, rekonstruovaných lodžií a renovovaných rozvodů tepla bytových domů. V rámci  revitalizace

veřejného prostranství v zóně IPRM město již realizovalo projekty v hodnotě 19 mil. Kč. Byla tak rozšířena a zkva-

litněna nabídka sportovních a relaxačních ploch pro obyvatele vybrané lokality, ale i občany celého města Třebíč.

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Kraji Vysočina k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Před rekonstrukcí



Třebíč
Modernizace výtahu v bytovém domě 

Družstevní 1060–3 

Před rekonstrukcí
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JIHOČESKÝ KRAJ
V Jihočeském kraji probíhá realizace IPRM z Integrovaného operačního programu v těchto městech: České

 Budějovice, Tábor, Strakonice a Písek. Celková plánovaná investice do oblasti revitalizace problémových sídlišť

je z ERDF 473 mil.Kč. Města provádějí investice jak do veřejného prostranství, tak do revitalizace bytových domů. Díky

těmto projektům se začínají původně nepříliš atraktivní městské zóny stávat plnohodnotnou součástí původní měst-

ské zástavby. V Českých Budějovicích se v rámci revitalizace sídliště Máj provedla revitalizace bytových domů v cel-

kové hodnotě 5 milionů a další investice se ve spolupráci s místními vlastníky bytových domů připravují. Město

České Budějovice také provedlo úpravu veřejného prostranství v rámci městského projektu v hodnotě 36 mil. Kč.

Ve Strakonicích se mimo jiné zIntegrovaného operačního programu provedla revitalizace Velkého náměstí v hod-

notě 15 mil. Kč  a v oblasti revitalizace bytových domů bylo podáno více jak 30 projektových žádostí. Město Písek

v zóně Portyč realizuje celkem čtyři projekty revitalizace veřejného prostranství v hodnotě 24 mil. Kč a několik dal-

ších projektů zaměřených na zateplování bytových domů realizují vlastníci bytových domů. Město Tábor realizuje

IPRM v zóně Pražského a Náchodského sídliště. Doposud bylo podáno 18 úspěšných projektových žádostí v ob-

lasti revitalizace bytových domů. Příspěvek z ERDF činí 46 mil.Kč. Město Tábor také plánuje využití finančních pro-

středků z IOP pro revitalizaci veřejného prostranství. Ta se bude zejména týkat úprav parkovacích ploch, údržby

veřejné zeleně a vybudovaní nových ploch pro volnočasové aktivity.

36
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Jihočeském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)



Strakonice
Rekonstrukce Velkého náměstí

Před rekonstrukcí
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Písek
Rekonstrukce 

bytového domu 

Čechova 341–342

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí

Tábor
Regenerace 

panelového domu 

Pražského povstání

2301–2304



KARLOVARSKÝ KRAJ
Integrované plány rozvoje měst v IOP v Karlovarském kraji jsou realizovány v Karlových Varech a Chebu. Pro město

Karlovy Vary byla z ERDF na realizaci regenerace deprivované zóny městské oblasti Stará Role vyčleněna částka

79 mil. Kč. Doposud se podařilo úspěšně podat žádosti o 20 projektů pro oblast regenerace bytových domů v cel-

kové hodnotě 25 mil. Kč. V následujícím období mohou také obyvatelé zóny Stará Role kromě pokračujících investic

do bytového fondu očekávat i investice do revitalizace stávajících veřejných prostranství, kdy se plánují realizace

projektů zaměřených na revitalizaci parkových ploch a zeleně, veřejných ploch pro volnočasové aktivity a také úpravy

a rozšíření stávajících parkovacích ploch. Město Cheb ve vybrané zóně sídliště Zlatý vrch obdrželo z IOP příspě-

vek na regeneraci městské zóny ve výši 90 mil.Kč. Doposud byly podány projektové žádosti pro oblast regenerace

bytových domů za více jak 29 mil. Kč a pro oblast revitalizace veřejného prostranství, která celkově zlepšuje kva-

litu a atraktivitu života obyvatel ve vybrané zóně, byly podány projektové žádosti v hodnotě 31 mil. Kč.
40
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Karlovarském kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)



Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí
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Karlovy Vary
Stavební úpravy bytového panelového

domu, Dvořákova 661–662



ÚSTECKÝ KRAJ 
V Ústeckém kraji probíhá realizace v celkem šesti městech. Těmito městy jsou Ústní nad Labem, Chomutov, Děčín,

Most, Jirkov a Litvínov. Celková alokovaná částka pro jednotlivá města činí z ERDF 678 mil. Kč.  Na úrovni krajů

ČR se tak jedná o druhý největší podíl z celkových alokovaných prostředků. Do současné doby bylo v rámci Ústec-

kého kraje podáno celkem 97 úspěšných projektových žádostí v celkové hodnotě 292 mil. Kč. Na úrovni celého

kraje se tak jedná o výraznou finanční podporu pro oblast zatíženou těžebním průmyslem.  V jednotlivých zónách

zahrnutých do Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci IOP tak probíhá rozsáhlá revitalizace většinou sídlišť vy-

budovaných v druhé polovině dvacátého století. Součástí integrovaného přístupu je i práce se sociálně vylouče-

ným obyvatelstvem, zejména ve městě Most, které spojilo revitalizaci sídliště Chanov s vybudováním polyfunkčního

centra v téže lokalitě hrazeného také Integrovaným operačním programem v rámci oblasti intervence. 

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Ústeckém kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Jirkov
Zateplení objektu 

a výměna sklepních oken 

Na Borku 1622

Před rekonstrukcí
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Chomutov
Rekonstrukce-modernizace výtahů SVJ

Jirkovská 5000–5004

Před rekonstrukcí
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LIBERECKÝ KRAJ
Celková vyčleněná částka v IPRM pro Liberecký kraj je z ERDF 310 mil. Kč. Město Liberec v rámci regenerace síd-

liště Rochlice obdrželo pro realizaci IPRM 146 mil. Kč z ERDF. V současné době bylo z tohoto objemu prostředků

zažádáno o dotace v celkové hodnotě 69 mil. Kč. Celkem 53 projektových žádostí směřuje do oblasti regenerace

bytových domů, což výrazně přispělo nejen ke zlepšení celkového image sídliště, ale také k výrazné energetické

úspoře. Další výraznou investicí, kterou město Liberec v zóně IPRM realizuje, je investice do veřejných prostranství,

která je v tuto chvíli v hodnotě 36 mil. Kč. Jablonec nad Nisou obdržel pro celkovou regeneraci městské části Žižkův

Vrch částku 106 mil. Kč z ERDF. Do dnešních dnů byly provedeny celkové investice jak v oblasti regenerace byto-

vých domů, tak v oblasti revitalizace veřejných prostranství v celkové hodnotě 80 mil. Kč. Městská část Žižkův

Vrch se tak kromě regenerace několika bytových domů dočkala revitalizace veřejné zeleně v hodnotě 48 mil. Kč

a nově zbudovaných pěších komunikací v hodnotě 3,5 mil. Kč. 
48
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem a počet úspěšně podaných projektových žádostí v Libereckém kraji k 1. 9. 2011

Revitalizace veřejných prostranství

Regenerace bytových domů

Obec (finance v mil. Kč / počet projektů)
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Jablonec nad Nisou
Veřejné prostranství  – park Nová Pasířská

Před rekonstrukcí
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Před rekonstrukcí
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
počet úspěšně podaných projektových žádostí k 1. 9. 2011

Zdroj dat: IS MONIT 7+
Zdroj geografických dat: © ČÚZK

© CRR ČR, září 2011
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Města se schváleným Integrovaným plánem rozvoje měst v IOP
finanční objem úspěšně podaných projektových žádostí k 1. 9. 2011

Zdroj dat: IS MONIT 7+
Zdroj geografických dat: © ČÚZK
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Tábor

Integrovaný plán rozvoje města Tábor výrazně napomohl k zvýšení atraktivity samotné měst-

ské zóny, ale dopad má na úroveň celého města Tábor. V rámci zóny je plánována revitalizace

bytových domů s nejméně 308 byty. Přes počáteční problémy v komunikaci s jednotlivými ma-

jiteli bytových domů (bytová družstva, SVJ apod.) je přínos více než patrný. V důsledku reali-

zace IPRM se celkově zlepšilo životní prostředí zóny IPRM atím i samotného města Tábor, sní-

žila se energetická náročnost budov a došlo také k navýšení hodnoty jednotlivých bytů v zóně.

Kroměříž

Základní vizí Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže, který vznikl jako strategický do-

kument koncem roku 2008, bylo učinit z problémového prostoru kroměřížských sídlišť bez-

pečné a příjemné místo k životu s vysokým standardem bydlení. Díky úspěšné realizaci prv-

ních projektů na regeneraci bytových domů byly prolomeny obavy ostatních vlastníků bytových

domů z náročné administrace žádostí. Do poloviny roku 2011 schválilo město Kroměříž 28 pro-

jektových žádostí na rekonstrukce bytových domů za celkové náklady 102 milionů korun. Po-

lovina z nich je již dokončena a proplacena. Mezi nejčastější aktivity patří modernizace zasta-

ralých výtahů, výměna balkonů za lodžie, výměna oken a zateplení. Několik projektů řeší také

rekonstrukci střechy a vnitřních rozvodů. V případě stoprocentní úspěšnosti dojde k regene-

raci 1328 kroměřížských bytů. V roce 2010 se také uskutečnila dlouho plánovaná revitalizace

Bezručova parku, zahrnující především vybudování nových chodníků, fontán a sadové úpravy.

Přes mnohdy náročnou administraci a také výkyvy v alokaci způsobené pohybem kurzu eura

vůči české koruně nelze přínos IPRM pro město Kroměříž hodnotit jinak než zcela pozitivně.

REVITALIZACE SÍDLIŠŤ  – INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST V IOP

Karel Hotový

Iveta Mišurcová
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Kladno

Statutární město Kladno požádalo o dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie na spolu-

financování projektu revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů ve vy-

brané lokalitě sídliště Kladno-Kročehlavy. Díky realizaci IPRM revitalizujeme celkem 50 tisíc

m2 veřejných prostranství, pomůžeme zregenerovat více jak tisíc bytů a docílíme 15% úspory

spotřeby energie bytových domů. Statutární město Kladno je také jedním ze šesti měst v ČR,

které realizuje Pilotní projekt pro integraci sociálně vyloučené komunity. Město v této oblasti

úzce spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi (NNO), které v našem městě pů-

sobí, a to s organizací Člověk v tísni, o. p. s., a Střediskem pomoci ohroženým dětem ROSA.

Díky IPRM se tak daří zvyšovat nejen kvalitu života v dané lokalitě, ale zároveň řešit i složitou

sociální situaci některých sociálně vyloučených obyvatel.

Vsetín

Když se v roce 2007 v odborných kruzích začala skloňovat zkratka IPRM, měla většina měst

pouze zevrubnou představu o tomto nástroji realizace místní strategie rozvoje. Navzdory řadě

neznámých proměnných se ale Město Vsetín již od prvopočátku netajilo tím, že si od integro-

vaného plánu mnohé slibuje. Tuto snahu města s povděkem kvitovali i vlastníci bytových domů,

o čemž svědčí fakt, že podle provedeného průzkumu evidovalo město téměř dvojnásobný ob-

jem požadavků, než který mohlo ze svého IPRM uspokojit. Na druhou stranu počátek reali-

zace IPRM provázel nízký počet žádostí o dotaci ze stran vlastníků bytových domů – důvodem

byla nízké povědomí o podávání žádostí o dotaci a s tím spojené administrativní zatížení. Si-

tuace se ale časem zlepšovala a město se nyní potýká s problémem opačným, disponibilní

zdroje už jsou z velké části vyčerpány, aby uspokojily požadavky zájemců. IPRM se totiž me-

zitím dostatečně etabloval v povědomí veřejnosti.

Daniela Cimrmanová

Ladislav Baroň
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Foto: Dagmar Pavlíková (mimo měst Karlovy Vary a Náchod)
Mapy: Centrum pro regionální rozvoj ČR, www.crr.cz



PODÍVEJTE SE JAK SE IOP
ZASADIL O VÁŠ KVALITNÍ ŽIVOT

www.strukturalni-fondy.cz/iop

KULTURNÍ ZDRAVÝ BEZPEČNÝ

MODERNÍ AKTIVNÍ



www.strukturalni-fondy.cz/iop


