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A1. ÚVOD 

 
A1.0. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 

 

 Zakázka �Projekt regenerace panelového sídli�tě Přerov II � Předmostí� je zpracována 

na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem � městem Přerov a zhotovitele � ing. 

arch. Magdalenou Zemanovou � Archplan � dne 16.6.2003. Součástí smlouvy o dílo je 

�Osnova úkolu�, která podrobněji určuje způsob zpracování i obsah díla. 

 Smlouva o dílo byla zpracována na základě oznámení o výběru nejvhodněj�í nabídky a 

objednávky na zpracování �Projektu regenerace panelového sídli�tě Přerov II � Předmostí� � 

obě ze dne 3.6.2003. 

 Průzkumy a rozbory � analytická část a podklady pro návrh zadání jsou první etapou 

prací na projektu regenerace panelového sídli�tě Předmostí v Přerově. 

 Zpracováním projektu regenerace sídli�tě Předmostí reaguje městský úřad v Přerově 

na podněty občanů � obyvatel sídli�tě, kteří se obracejí na odbor rozvoje s �ádostmi o ře�ení 

problému s parkováním, gará�ováním, nedostatkem dětských hři�ť apod. 

 

 

A1.1. PODKLADY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE 

 

PRO PRŮZKUMY A ROZBORY � ANALYTICKOU ČÁST PROJEKTU REGENERACE 

BYLY POU�ITY TYTO PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM: 

- polohopis ře�eného území, jeho� základem je katastrální mapa doplněna doměřenými 

údaji, v digitální vektorové podobě; 

- podklady o vlastnictví parcel a budov pro zhotovení výkresu majetkoprávních vztahů � 

v digitální podobě; 

- kopie výřezů z hlavních výkresů územního plánu Přerova vč. potřebných výpisů z textu a 

obecně závazné vyhlá�ky (S-projekt Zlín, 1996); 

- letecký snímek ře�eného území v digitální podobě; 

- stav sítí technického vybavení v digitální podobě; 

- údaje o zařízeních �kolských v sídli�ti; 

- závěry a vyhodnocení ankety provedené ji� dříve mezi obyvateli celého Přerova; 

- podklady k záměrům (územním rozhodnutím) v ře�eném území: 
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•  archeologický památník �lovců mamutů� v Předmostí u Přerova (projektová kancelář 

Ing. akad. arch. Jiří Malý, Altgasse 20/10/4 A-1210 Wien, 07/2002; 

•  výkresy z původní dokumentace k panelovému sídli�ti (vedoucí projektu Ing. arch.  

R. Pluskal, Stavoprojekt v Olomouci, 1979); 

•  soubor dětských hři�ť, studie 01/1997 (Tř. Tomá�e Bati 8692 Zlín, ateliér KOSA); 

•  parkovi�tě ul. Hranická (PRINTES � ateliér, s.r.o., �kodova 3, 750 02 Přerov, 

10/2000); 

- výřez ze star�í mapy 1: 5 000 zachycující původní zástavbu ře�eného území. 

 

Dále jsme pou�ili, získali, provedli 

- pochůzku v terénu, která nám poskytla podrobněj�í údaje o funkčním vyu�ití pozemků a 

budov, problémech v sídli�ti 

- zhotovili jsme fotodokumentaci stavu ře�eného území 

- z vlastního archivu jsme vybrali ukázky mo�ných a vhodných úprav a realizací pro projekt 

regenerace 

- sestavili jsme dotazník a provedli vyhodnocení dotazníkového �etření mezi obyvateli 

sídli�tě. 

 

 

A1.2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 

 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18.12.2000 upravuje podmínky poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídli�ť. Regenerace panelových 

sídli�ť bude dlouhodobý proces, zaměřený na ekonomické, urbanistické, architektonické a 

technické zhodnocení sídli�ť, na v�estranné zlep�ení jejich obytného prostředí. 

 

METODIKOU REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLI�Ť se dlouhodobě zabývá Ústav 

územního rozvoje v Brně, z jejich materiálů dále uvádíme stručný výtah � �úvodu do 

problematiky�. 

Problémy, společné pro vět�inu sídli�ť jsou: 

•  monofunkčnost, 

•  technické závady 

•  nevyhovující ře�ení dopravy v klidu, 
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•  nekoncepční úpravy a nedostatek údr�by volných ploch, 

•  nevybavený parter, 

•  vzhled domů, 

•  pokud je sídli�tě situováno v těsné blízkosti původní zástavby, není doře�ena návaznost 

architektury a urbanismu sídli�tě na původní strukturu města, 

•  nedostatky v zařízení občanského vybavení, které se v současné době v mnoha případech 

prohlubují v souvislosti se změnami vlastnických vztahů. 

Záva�nost jednotlivých problémů souvisí: 

•  s údobím výstavby sídli�tě, 

•  s velikostí sídli�tě, 

•  s velikostí města, ke kterému sídli�tě nále�í, 

•  s lokalizací sídli�tě v rámci města. 

Problémy jsou důsledkem realizace vět�ího mno�ství panelových domů,která byla vyvá�ena 

zpravidla ni��í technickou, architektonickou a urbanistickou kvalitou. Problémy se stále 

prohlubovaly průbě�ným nedostatkem údr�by. 

 

Mo�nosti ře�ení problémů 

 Opravy některých panelových domů a výjimečné dílčí zásahy do volných ploch jsou 

vět�inou dosud jedinými realizovanými příspěvky k ře�ení problémů sídli�ť. Mají-li se území 

panelových sídli�ť zhodnotit tak, aby se stala plnohodnotnými částmi obcí, je nezbytné 

přistupovat k ře�ení globálně. Vzhledem k rozsahu sídli�ť, mno�ství nahromaděných 

problémů a ekonomické náročnosti jejich ře�ení, bude regenerace dlouhodobým procesem. 

Pouze globální přístup zajistí ře�ení problémů v logickém časovém sledu a zabezpečí 

efektivní vynakládání finančních prostředků. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytným 

předpokladem spojení státních, obecních a soukromých investic. 

 Postup regenerace je v�ak mimo jiné závislý na vlastnických vztazích k objektům a 

zejména k jednotlivým bytům. Tam, kde obec přistoupila k prodeji bytů v chátrajících 

panelových domech, lze očekávat při komplexních úpravách značné komplikace. Obec se tak 

dočasně zbaví tí�ivého problému, který se v�ak v blízké budoucnosti vrátí v mnohém 

záva�něj�í formě. Jednání s mnoha vlastníky je zpravidla velmi obtí�né. Problém představuje 

rovně� vlastnictví pozemku, na kterém je dům s mnoha vlastníky vybudován. 
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 Bezkolizní postup regenerace se nejlépe zaji�ťuje zpracováním projektu regenerace 

pro celé území sídli�tě. Provádění jednotlivých kroků regenerace bez předem zpracovaného 

projektu se v�emi nále�itostmi mů�e vést i k nevhodným aktivitám. 

 Před zahájením procesu pořizování projektu regenerace je nezbytné zajistit participaci 

obyvatel, nejlépe formou osvěty ve veřejných sdělovacích prostředcích. Bez této propagace a 

seznámení obyvatel s výhodami a problémy regenerace nelze očekávat kladný přístup 

obyvatel sídli�tě k úpravám. 

 Ře�ení projektu musí vycházet z územního plánu, z urbanistické studie nebo 

regulačního plánu a z rozvojových programů obce. 

 

Projekt regenerace 

 Projekt regenerace pořizuje obec. Ře�ení projektu musí korespondovat se schválenou 

ÚPD obce a s Programem rozvoje obce a musí vycházet z oprávněných nároků obyvatel 

sídli�tě. 

 Organizační zaji�tění přípravy zpracování a realizací projektu regenerace zaji�ťuje 

komise zastupitelstva, kterou si obec pro tento účel zřídí. 

Projekt musí mít nále�itosti dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

 Pokud je pro území sídli�tě zpracovaná aktuální urbanistická studie nebo regulační 

plán dle stavebního zákona, nahradí v projektu regenerace urbanistické ře�ení. (To není případ 

regenerace panelového sídli�tě v Předmostí). Zde bude zpracována urbanistická studie (jen 

jako komplexní urbanistický návrh) soubě�ně s projektem regenerace. 

 

DOTAČNÍ TITULY PRO REGENERACE SÍDLI�Ť 

Součástí ekonomické koncepce projektu regenerace by měl být přehled zdrojů pro 

financování jednotlivých akcí. Akce regenerace budou financovány předev�ím z prostředků 

obce, ale i dal�ích státních a mezinárodních dotací i ze soukromých zdrojů. 

 Kromě dotačních titulů dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. je mo�no v současné době 

uplatnit dotace dle nařízení vlády č. 384/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky státní 

finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených 

panelovou technologií. 

V průběhu prací bude třeba upřesnit dal�í mo�né zdroje dotací dle jiných předpisů. 
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PŘEHLED DOPORUČENÉHO POSTUPU PRACÍ NA PROJEKTU REGENERACE 

SÍDLI�TĚ 

 

 Činnost Zajistí 

1 Zřízení pracovní skupiny pro organizační zaji�tění 

projektu. 

Obec jako pořizovatel 

projektu regenerace. 

2 Provádění osvěty mezi obyvateli sídli�tě, informace o 

připravované anketě. 

Zajistí obec, např. formou 

článků v tisku, reportá�í 

v rozhlase a televizi. 

3 Vystavení motivačních skic, které znázorňují mo�nosti 

realizace některých záměrů regenerace. 

Obec. 

4 Anketa mezi obyvateli sídli�tě. Provádí se ve vybraných 

domech, které reprezentují určitý typ stavby. Vy��í 

návratnost odpovědí je vhodné zajistit osobním 

doručením dotazníků. 

Obec. 

5 Posouzení a shrnutí výsledků ankety, zpracování závěrů. Obec. 

6 Shromá�dění a vyhodnocení podkladů včetně údajů o 

ekonomických podmínkách v území. 

Obec. 

7 Zpracování průzkumů a rozborů, provedení stavebně 

technického průzkumu. 

Zpracovatel. 

8 Zpracování zadání. Obec. 

9 Projednání zadání (včetně předlo�ení veřejnosti). Obec. 

10 Zpracování konceptu ře�ení. Zpracovatel. 

11 Projednání konceptu. Obec. 

12 Zpracování návrhu. Zpracovatel. 

13 Projednání návrhu. Obec. 

14 Schválení návrhu. Obec. 
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 V případě panelového sídli�tě v Předmostí v Přerově ji� proběhla anketa mezi 

obyvateli. Vyhodnocení a závěry jsou součástí tohoto svazku.  

Po dokončení průzkumů a rozborů bude zorganizována beseda s občany nad závěry průzkumů 

i příklady mo�ných úprav. 

 

PROBLEMATIKOU PANELOVÝCH SÍDLI�Ť SE ZABÝVÁ PŘÍSPĚVEK v �Aktualitách 

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR� č. 47 (prosinec 1999. Aktuality vydává 

rada Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jako informační tiskovinu pro členy 

Asociace a zájemce).  Název příspěvku � úvahy � je �Co dělat s velkými obytnými soubory � 

panelovými sídli�ti?�, článek je předeslán poznámkou �pohled sociologa�, autorem je Karel 

Schneidler, docent FA VUT Brno. 

Proto�e je zajímavý a výsti�ný, uvádíme stručný výtah. 

Výčet negativ, které dle autora článku velká sídli�tě přiná�ejí: 

- nepřirozená, nevyrovnaná demografická skladba obyvatel; 

- potenciální hrozba přechodu ke �slumům� při dlouhodobém neře�ení problémů; 

- nedostatek pracovních příle�itostí, nutnost dojí�dění za prací, ale i nákupy a slu�bami; 

- nedostatek mo�ností �vy�ití� mimo byt; 

- anonymita prostředí, absence sociální kontroly podporující vznik asociálního chování, 

vandalismu; 

- fádnost, �edivost hmot budov, nevýraznost nebo absence barev, chudoba forem panelové 

�architektury�; 

- nejasná komunikační síť (vozidlová i pě�í), problém odstavování i parkování osobních 

automobilů; 

- mnoho nejasných a neurčených volných ploch: chybí jasné členění veřejných a 

polosoukromých (obytných) prostorů, chybí upravená parková zeleň; 

- nevzhledné popelnice a kontejnery na odpady, nehygienická a neestetická stanovi�tě 

kontejnerů; 

- málo mo�ností pro ka�dodenní rekreaci, hry mláde�e, �volnočasové� aktivity. 

Uveden je i výčet pozitiv sídli�ť: 

- zaji�ťují standardní bydlení pro značnou část obyvatel; 

- domy obvykle poskytují dobrý standard z hlediska oslunění a provětrání; 

- do jisté míry zaji�ťují sídli�tě kvalitněj�í �ivotní prostředí ne� v centru měst: více zeleně, 

méně dopravního hluku ne� v centrech měst. 
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Autor příspěvku formuluje dva strategické postupy humanizace sídli�ť: 

- zlep�ování funkčních charakteristik obytných souborů jako celku; 

- rekonstrukce, modernizace a přestavba stavebního fondu. 

 

Proto�e jde o pohled sociologa, přidává autor i názor na mo�nosti humanizace sídli�ť v oblasti 

sociální skladby a sociálních vztahů: 

•  doporučení jak předejít nenormální demografické stejnorodosti sídli�ť se týkají spí� 

výstavby nových vět�ích obytných souborů: 

- rozvrhnout výstavbu vět�ích souborů do men�ích etap budovaných postupně; 

- vytvořit rezervy ploch pro funkce, na které nebylo pamatováno (např. chybějící kategorie 

bytů); 

- soubor koncipovat jako flexibilní � hlavně flexibilní a variabilní byty (spojování a 

rozpojování bytů; předávat byty bez úplného vnitřního vybavení � pro mo�nost budoucích 

obyvatel vybavit si byt dle svého vkusu). 

•  dal�í doporučení je mo�no aplikovat ve stávajících sídli�tích: 

- posilovat migraci, podporovat nebo alespoň nebrzdit směnu bytu (jak?) 

- věnovat velkou pozornost mladé generaci, které obytné prostřed poskytuje estetické, 

kulturní a �ivotní vzory (odstranění deficitu mimo�kolních zařízení, zpřístupnění �kolních 

hři�ť a hři�ť sportovních jednot, zaji�tění kvalifikovaného dozoru �) 

- napomáhat vytváření kladných sociálních vztahů a zlep�ení sociální kontroly 

(podporováním lokálních společenství, zainteresováním obyvatel k účasti na změnách a 

údr�bě svého okolí, dobudováním vhodných prostorů pro shroma�ďování a setkávání, 

místní aktivity a činnosti, které v nových obytných souborech dříve neměly tradici � dílny, 

svépomocné dílny �). 

Autor úvahy zdůrazňuje nutnost budování �kladného image� sídli�ť, neboť lidé ve 

skutečnosti daleko více jednají podle svých představ ne� podle své reálné a objektivní situace: 

při častém opakování, �e bydlí v nedůstojných podmínkách je pravděpodobné, �e sociální 

skladba sídli�ť se bude rychleji měnit. 

Autor předpovídá diferenciaci mezi dobrými a �patnými sídli�ti. Vět�í �anci budou mít 

předev�ím soubory o ni��ím počtu podla�í, kvalitněji vybavené s dobrým přírodním zázemím 

a �regenerované� (dodáváme my). 
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A1.3. CÍLE ŘE�ENÍ 

 

 Urbanistická studie (nebo regulační plán) je povinnou součástí projektu regenerace 

(viz § 2, odstavec 2d, nařízení vlády č. 494/2000 S. a bod 4. přílohy k tomuto nařízení). 

Urbanistická studie se bude zabývat celým ře�eným územím sídli�tě Předmostí II a bude ře�it 

komplexní funkční i prostorovou problematiku sídli�tě v rozsahu a obsahu dohodnutém 

s objednatelem. Vlastní ře�ení návrhu PROJEKTU REGENERACE se pak bude zabývat 

konkrétními úpravami, na které je mo�no získat dotace ze státního rozpočtu dle nařízení vlády 

č. 494/2000 Sb., co� nebude celé území ře�ené urbanistickou studií. 

 Tyto průzkumy a rozbory splňují formální i věcné po�adavky na analytickou část 

projektu regenerace dle vý�e jmenovaného nařízení vlády.  

 

 




