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Příspěvek je stručnou informací o Programu regenerace panelových sídlišť 

určeném pro zkvalitnění technické a  dopravní infrastruktury, venkovní 

úpravy, zpracování regulačního plánu atp. ❚ The article brings short 

information about the Programme of refurbishment of panel housing 

estates focused on improvement of technical and transport infrastructure, 

improvement of all open spaces, elaboration of regulatory plan, etc.

Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces 

zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architekto-

nické a technické zhodnocení sídlišť, jehož výsledkem je pře-

měna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné s kla-

sickou městskou zástavbou.

Sídliště v  České republice mají výhodu v  pestré sociální 

skladbě. Věková struktura, která byla původně velice mono-

tónní, se již ve většině měst postupně mění. Vhodná sociální 

a věková skladba obyvatel na českých sídlištích vytváří jed-

nu z reálných šancí pro postupnou proměnu v plnohodnot-

né městské čtvrti.

Nejčastěji se vyskytujícími problémy všech sídlišť jsou:

• monofunkčnost, technické závady,

• nevyhovující řešení dopravy, zejména parkování,

• nekoncepční úpravy, které se v sídlištích prováděly,

• nedostatek upravených volných ploch (hřišť, ploch zeleně, 

odpočinkových ploch),

• nedostatečná údržba vozovek, pěších komunikací, parko-

višť, hřišť a zeleně,

• nevybavený parter, vzhled domů, 

• pokud je sídliště situováno v těsné blízkosti původní zástav-

by, není dořešena návaznost architektury a urbanismu sídli-

ště na strukturu obce,

• nedostatek zařízení občanského vybavení, který se v sou-

časné době v mnoha případech prohlubuje v souvislosti se 

změnami vlastnických vztahů.

Závažnost jednotlivých problémů souvisí s  obdobím vý-

stavby sídliště, s jeho velikostí, s velikostí města, ke kterému 

náleží, a s lokalizací sídliště v rámci města. Problémy jsou dů-

sledkem realizace kvantity panelových domů, která byla vy-

vážena zpravidla nižší technickou, architektonickou a urbani-

stickou kvalitou. Problémy se dále prohlubovaly průběžným 

nedostatkem údržby.

Mají-li se území sídlišť zhodnotit tak, aby se stala plnohod-

notnými částmi obcí, je nezbytné přistupovat k řešení jejich 

problémů komplexně. Vzhledem k rozsahu sídlišť, množství 

nahromaděných problémů a  ekonomické náročnosti jejich 

řešení je regenerace dlouhodobým procesem. Pouze globál-

ní přístup zajistí řešení problémů v logickém časovém sledu 

a zabezpečí efektivní vynakládání finančních prostředků. Pro 

realizaci tohoto procesu je nezbytným předpokladem spoje-

ní státních, obecních a soukromých investic.

Domy a jejich okolí tvoří nedílný celek. Zatímco na opravy, 

zateplování a další úpravy panelových bytových domů exis-

tuje již delší dobu několik dotačních titulů, na úpravy celého 

prostředí a okolí panelových domů se zapomínalo.

NAŘÍZENÍ  VLÁDY č .  494/2000

Panelovým sídlištěm dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 

18. prosince 2000, ve  znění nařízení vlády č.  99/2007  Sb., 

o podmínkách dotací ze státního rozpočtu na regeneraci síd-

lišť je ucelená část území obce zastavěná bytovými domy po-

stavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 

sto padesát bytů. V současné době na území ČR téměř ne-

existuje město, které by nebylo poznamenáno tímto typem vý-

stavby. Panelová sídliště jsou v cca tři sta městech a předsta-

vují v průměru 30 % celkového počtu trvale obydlených bytů.

Nařízení vlády jednoznačně vymezuje úpravy, na které lze 

čerpat dotaci z programu regenerace, a stanovuje podmín-

ky a postup pro získání dotace. Přílohou vládního nařízení je 

postup při zpracování projektu regenerace a obsahové ná-

ležitosti projektu.

Dotaci podle nařízení vlády č.  494/2000 Sb. lze zís-

kat na:

• zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury včetně par-

kovacích stání, opatření proti povodním a na přestavbu síd-

lištních kotelen,

• úpravy vedoucí ke zlepšení vzhledu sídliště a zvýšení kvali-

ty denního života na sídlišti, mimo jiné na zřizování dětských 

hřišť s vybavením, úpravy zeleně a budování veřejných re-

kreačních ploch,

• zpracování regulačního plánu pro celé území sídliště nebo 

pro jeho část. Regulačním plánem lze do značné podrob-

nosti závazně stanovit regulaci navrhovaných úprav na síd-

lišti.

Dotace z  tohoto programu nejsou určeny na  opravu, 

modernizaci nebo zateplení bytových domů, ani na vý-

stavbu a rekonstrukce objektů občanského vybavení.

Pořizovatelem projektu regenerace, který obsahuje analý-

zu a návrh, je obec. Realizace navržených úprav je většinou 

rozdělena do několika etap, jejichž rozsah a časový harmo-

nogram je dán finančními možnostmi obce. 

Dosavadní poznatky a  zkušenosti ukazují, že při přípravě 

a návrhu projektů regenerace sídlišť je nutné hledat kompro-

misy v řešení jednotlivých problémů, které by byly přijatelné 

pro všechny obyvatele. Stát a obec mohou pomoci při za-

jišťování zlepšení obytného prostředí sídliště. Obyvatelé však 

nemohou být pouze pasivními pozorovateli, ale musí se sa-

mi aktivně podílet a angažovat na spoluvytváření a zachová-

ní nového prostředí.

PROJEKTY REGENERACE

Ústav územního rozvoje v Brně (ÚÚR), který se dlouhodo-

bě zabýval územními problémy sídlišť a podílel se na přípra-

vě podprogramu Podpory regenerace panelových sídlišť, byl 

pověřen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) po-

skytovat bezplatné konzultace obcím a zpracovatelům pro-

jektů regenerace sídlišť a provádět od roku 2001 hodnocení 

technicko-ekonomické úrovně těchto projektů. Projekty re-

generace panelových sídlišť jsou posuzovány z hlediska úpl-

nosti, komplexnosti řešení problémů, věcné a formální kva-

lity projektů. 

ÚÚR zpracoval publikace Regenerace panelových sídlišť 

– katalog příkladů za rok 2001, za rok 2002 a za rok 2004 

z podkladů MMR ČR a  jednotlivých oslovených měst. Pub-

likace nabízejí obcím, projektantům a realizátorům regene-

race výběr nejzdařilejších, již ukončených akcí, prezentují-

cích různé způsoby řešení regenerace sídlišť. Ukázky jsou 

určeny pro srovnání i inspiraci a slouží jako určitá motivace 

a vzor pro další města a obce, které by se rozhodly program 

regenerace využít. 
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PŘEHLED DOTACÍ  PRO  REGENERACI  S ÍDLIŠŤ

Realizace Programu regenerace panelových sídlišť byla za-

hájena v roce 2001. Zájem měst o dotaci je stabilní, v roz-

mezí cca osmdesát až devadesát žádostí ročně. ÚÚR zpra-

covával od roku 2001 do roku 2012 v souvislosti s Progra-

mem regenerace panelových sídlišť monitoring dotací. Vý-

sledkem řešení úkolu byl přehled žádostí o dotace a přehled 

poskytnutých dotací v průběhu celého trvání tohoto dotač-

ního titulu (obr. 1 a 2). 

Více informací na internetových stránkách Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR www.mmr.cz a Ústavu územního rozvo-
je www.uur.cz.

Hana Šimková

Ústav územního rozvoje, Brno

tel.: 542 423 132

e-mail: simkova@uur.cz

www.uur.cz
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Obr. 1 Podané 

žádosti a získané 

dotace z Programu 

regenerace 

panelových sídlišť 

v letech 2001 až 2011 

(kartogram) ❚ 

Fig. 1 Applications 

and subsidies received 

from the Program 

of refurbishment of 

housing estates in 

the years 2001–2011 

(cartogram)

Obr. 2 Přehled 

za jednotlivá sídliště 

– rekapitulace dotací 

a žádostí v letech 

2001 až 2011 ❚ 

Fig. 2 List for 

individual housing 

estates – applications 

and received subsidies 

from the Program 

of refurbishment of 

housing estates in the 

years 2001–2011

Přehled za jednotlivá sídliště

Rekapitulace dotací a žádostí v Programu regenerace panelových sídlišť v letech 2001–2011

Rok Celkem podáno žádostí Počet dotací
Počet neúspěšných 

žádostí

Celkové dotace MMR 

(v Kč)

2001 33 15 18 150 000 000

2002 68 18 50 80 000 0000

2003 dotace nebyla poskytována v důsledku povodní v roce 2002

2004 91 22 69 110 956 000

2005 91 40 51 164 527 000

2006 91 52 39 178 575 000

2007 72 71 1 309 680 000

2008 85 50 35 181 661 000

2009 77 65 12 183 048 000

2010 81 42 39 149 983 828

2011 78 69 9 229 085 623


