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Víte, že k 17. lednu bylo ze 7527 přijatých žádostí 
o podporu v IOP již 6558 vybráno k podpoře? 
Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie
částkou přesahující 22 miliard Kč.

PROJEKTY AGENTURY 
CZECHTOURISM

O v˘znamu cestovního ruchu pro ãeskou ekono-
miku nejlépe vypovídají ãísla: na tvorbû HDP se po-
dílí 3 %, generuje kaÏdoroãnû pfiíjmy okolo 130
miliard korun a vytváfií pracovní pfiíleÏitosti pro více
neÏ 250 tisíc lidí. Hospodáfiská recese se v‰ak ne-
vyhnula ani tomuto odvûtví. Zmírnit její dopady
a vrátit cestovní ruch opût do ãern˘ch ãísel mají také
dva projekty Integrovaného operaãního programu
realizované agenturou CzechTourism.  Jeden z nich
je zamûfien na zahraniãní a druh˘ na domácí turisty.
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NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA 
VÍTKOVICE BUDE OZDOBOU 
OSTRAVY

Témûfi kaÏd˘, kdo pfiijel do Ostravy a nav‰tívil její
centrum, projíÏdûl kolem Vítkovick˘ch Ïelezáren,
které byly v dobû nejvût‰ího rozmachu chloubou
ãeského prÛmyslu. Pfii pohledu na zrezlé kon-
strukce vysoké pece, propletence trubek v‰ech
moÏn˘ch prÛmûrÛ a tvarÛ, historick˘ch a normali-
zaãních továrních hal, musel si v posledních letech
nutnû poloÏit otázku, co s tím v‰ím bude?
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MODERNIZACE INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO 
SYSTÉMU

V Integrovaném ope-
raãním programu je
pfiipravován projekt
Jednotná úroveÀ infor-
maãních  systémÛ operaãního fiízení a modernizace
technologií pro pfiíjem tísÀového volání základních
sloÏek Integrovaného záchranného systému. Jedná
se o v˘znamn˘ projekt v oblasti informaãních a ko-
mu nikaãních technologií, jehoÏ cílem je systémová
modernizace technologií a ãinností v rámci pfiíjmu
tísÀového volání a operaãního fiízení na operaãních
stfiediscích  základních sloÏek Integrovaného  zá -
chranného  systému (Policie âeské republiky, zdra-
votnické  záchranné sluÏ by krajÛ a Hasiãsk˘ zá  chra nn˘
sbor âeské republiky). 
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Tváfi kampani daly zcela nové spoty se zacílením na
partu mlad˘ch, zamilované, rodinu s dûtmi a seni-
ory. Jejich originální pojetí s v˘razn˘mi grafick˘mi
prvky zaujalo také odborníky. Na karlovarském
TOURREGIONfilmu 2010 jim v kategorii Film udûlili
stfiíbrnou medaili.
·etfiení, které probûhlo mûsíc po skonãení kam-
panû, potvrdilo, Ïe si reklamu lidé dobfie zapama-
tovali a mnohé z nich inspirovala k cestování po
âesku. Dobrou odezvu mûla kampaÀ také u podni-
katelÛ inzerujících své nabídky na portále Kudy
z nudy. Tfii ãtvrtiny dotázan˘ch podnikatelÛ po-
tvrdily, Ïe právû realizace propagaãních aktivit na
národní úrovni je jednou z nejúãinnûj‰ích cest,

CzechTourism své aktivity na poli domácího cestov-
ního ruchu zahájil v dobû, která je tuzemskému ces-
tování více neÏ naklonûna. V roce 2009 narostl poãet
tuzemsk˘ch dovolen˘ch o celou pûtinu a podle ‰e-
tfiení agentury CzechTourism plánovalo v roce 2010
svou dovolenou v tuzemsku témûfi 60 % âechÛ.
KampaÀ spolufinancovaná Evropskou unií odstarto-
vala na zaãátku turistické sezony roku 2010. AÏ do
fiíjna se mohli lidé setkávat v televizi a rozhlase s re-
klamou lákající na dovolenou v âesku. Bûhem prázd-
nin pak navíc probûhla série akcí DnÛ domácího
cestovního ruchu ve ãtyfiech ãesk˘ch a moravsk˘ch
mûstech, kde pfies 80 podnikatelÛ prezentovalo svou
nabídku témûfi 20 tisícÛm náv‰tûvníkÛ.

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou deváté číslo
informačního čtvrtletníku IOP pod
 lupou, který vám přináší informace 
o aktuálním dění v Integrovaném ope-
račním programu formou zbavenou
úřednického jazyka a eurožargonu.

Kromě tradičních informací o výzvách
jsme si pro vás připravili  reportáž
z místa zřejmě nejzajímavější industri-
álně-architektonické  památky v naší
zemi, z Vítkovických železáren v Ostravě.

Pod názvem Nové Vítkovice zde vyroste unikátní vzdělávací komplex
s kulturním využitím. Uvnitř bývalého plynojemu bude vybudována mul-
tifunkční aula jako konferenční a výukové centrum. Tato část projektu by
měla být otevřena již koncem příštího roku.  Příspěvkem zaměřeným na
projekty hrazené z IOP v regionu Moravskoslezsko je také Transformace
služeb sociální péče v Opavě. Ta by měla zajistit lidem se zdravotním

 postižením odpovídající bydlení a aktivity, které je budou rozvíjet, a pokud je to
možné, připravovat na samostatný život.

V rubrice Představujeme jsme se tentokrát zaměřili na modernizaci informačního
systému Integrovaného záchranného systému. Pomocí nasazení moderních
 informačních a komunikačních technologií se zlepší příjem tísňového volání
a zajistí vyšší úroveň vzájemné spolupráce všech základních složek IZS (policie,
hasiči, záchranná služba).

O tom, že Evropská unie není jen pasivním zdrojem financí, které se bez jakékoli
kontroly rozdělí a „nějak“ využijí, se mohli přesvědčit zástupci města Kladna.
Koncem loňského roku navštívili pracovníci Evropské komise hotové i rozpraco-
vané projekty na největším kladenském sídlišti Kročehlavy. O tom, jaké hodno-
cení si Kladno vysloužilo, se můžete dočíst v závěrečném příspěvku tohoto čísla
našeho newsletteru.

Přejeme Vám v roce 2011 mnoho úspěšných projektových žádostí, které se setkají
s oceněním nejen Evropské komise, ale především občanů naší země.

Ing. KAMIL JANKOVSKÝ
ministr pro místní rozvoj

Projekty agentury CzechTourism
O významu cestovního ruchu pro českou ekonomiku nejlépe vypovídají čísla: na tvorbě HDP se podílí 3 %,
generuje každoročně příjmy okolo 130 miliard korun a vytváří pracovní příležitosti pro více než 250 tisíc
lidí. Hospodářská recese se však nevyhnula ani tomuto odvětví. Zmírnit její dopady a vrátit cestovní ruch
opět do černých čísel mají také dva projekty Integrovaného operačního programu realizované agenturou
CzechTourism. Jeden z nich je zaměřen na zahraniční a druhý na domácí turisty.

Kampaň na podporu domácího cestování u veřejnosti uspěla
První velká kampaň na podporu domácího cestovního ruchu u veřejnosti
uspěla. Reklama s hlavním sloganem „Dovolená v Česku – to letí!“ motivo-
vala k cestování v tuzemsku více než polovinu z těch, kteří ji zaregistrovali.
Kampaň přitom poněkud netradičně nezdůrazňovala jen krásná místa, ale
zaměřila se především na zajímavé možnosti trávení volného času v Česku. 
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Zdroj: šetření Factum Invenio (srpen a listopad 2010)
První vlna šetření proběhla během kampaně, druhá měsíc
po jejím skončení. Z výsledků tedy vyplývá, že logotyp byl
vybrán dobře, protože pro zcela nové logo jde o nadprů-
měrný výsledek.

Základní data o projektu: 
Název: Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o do-
mácím cestovním ruchu 
realizace: 1. 1. 2009 – 30. 6. 2011, rozpočet: 74,5 milionu Kč.



Pro venkovní reklamu byl vytvofien nov˘
velkoplo‰n˘ billboard s fotografiemi

a malífiskou paletou symbolizující pestrou
nabídku a harmonii krás zemû. Shodn˘

motiv byl zakomponován i do televizního
spotu.

Soustfiedûná venkovní kampaÀ probíhala v pfií-
hraniãních ãástech Nûmecka, odkud nejãastûji pfii-

jíÏdí turisté do âeska. Velkoplo‰ná reklama byla
rozmístûna podél hlavních silniãních tahÛ a ve velk˘ch
mûstech. Dále jsme se v reklamním pÛsobení zamûfiili
na obyvatele Polska, Itálie, Velké Británie a Rakouska. 
Televizní kampaÀ byla naplánována a odvysílána na
panevropsk˘ch televizních kanálech, a to na CNN
International, Eurosport a Sky News. KaÏd˘ spot vi-
dûlo nejménû 20 milionÛ divákÛ. V první vlnû, kvût-
nové a ãervnové, bylo odvysíláno více neÏ 300
reklamních spotÛ a ve druhé vlnû bûhem záfií a fiíjna
bûÏelo ve vysílání dal‰ích 360 spotÛ. Na TV Euro-
sport byly navíc bûhem podzimu vysílány krátké re-
klamní pofiady o ãesk˘ch sportovcích, ktefií zvali
diváky k cestám do âeské republiky. Úspû‰nost
 televizní reklamy byla ovûfiena v˘zkumem sledova-
nosti a zapamatování. Podle dlouhodobého ‰etfiení
agentury STEM/MARK „Propagace âR v zahraniãí“
u tranzitujících náv‰tûvníkÛ z Nûmecka, Polska, Ra-
kouska a Velké Británie byl zji‰tûn nárÛst podílu
tûch, ktefií zaznamenali propagaci v TV v ãervnu
2010 oproti pfiedchozím mûsícÛm ve v‰ech sledo-
van˘ch zemích (napfi. u obãanÛ Polska cca o 3 %,
u obãanÛ Nûmecka cca o 12 %).
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Na pfielomu roku 2010 byla provádûna podrobnûj‰í
‰etfiení k zji‰tûní efektivity reklamních kampaní
a podle v˘sledkÛ budou naplánovány dal‰í reklamní
aktivity pro následující období.
V marketingovém ‰etfiení agentury STEM/MARK mezi
zahraniãními turisty provádûném ve 2. ãtvrtletí roku
2010 uvedlo 92 % turistÛ jako informaãní zdroj pfied
cestou internet. Proto inovativní ãástí reklamní kam-
panû bylo oslovování uÏivatelÛ internetu a komuni-
kace v prostfiedí sociálních sítí. âást kampanû byla
vedena formou one-to-one komunikace na portále
www.myCzechRepublic.eu. UÏivatelé zde vyhledávají
a tfiídí informace podle sv˘ch zájmÛ. Zájemce si mÛÏe
najít fotku ãi popis místa s kontaktem na dal‰í infor-
mace a na mapû vidí pfiesnûj‰í umístûní. UÏivatelé
 vybírají z popisÛ 2437 míst, mohou si prohlédnout
2514 fotek a 31 videí, pfieãíst si o 111 akcích a dozvû-
dût se o 71 programech. V seznamu najdou uÏivatelé
177 certifikovan˘ch hotelÛ, 116 restaurací, lázeÀská
nebo kongresová místa atd. U kaÏdého zvefiejnûného
cíle je zobrazován aktuální poãet zhlédnutí.
Cel˘ obsah portálu se zobrazuje uÏivatelÛm Face-
booku. Poãet denních registrací se pohybuje kolem
500 osob. One-to-one komunikace garantuje cíle-
nûj‰í marketing ve srovnání s reklamou odvysílanou
v televizi; sociální marketing, jak se také nûkdy na-
z˘vá, oslovuje pfiedev‰ím mlad‰í generaci. Nejvût‰í
ohlas má tato moderní forma kampanû v Polsku,
odkud se pfiipojují témûfi 2/3 v‰ech uÏivatelÛ. ●

Mgr. MARKÉTA CHALOUPKOVÁ
Ing. VERONIKA VÁŇOVÁ

Upevnění postavení České republiky 
a její konkurenceschopnosti
Počty příjezdů zahraničních turistů v ČR mezi roky 2006 a 2007 narůstaly
o 3,8 %, v letech 2007–2008 došlo k mírnému snížení o 0,5 % (stagnace)
a v letech 2008–2009 nastal pokles o 9,3 %. Reklamní kampaň„UPEVNĚNÍ
POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOSTI NA EV-
ROPSKÉM TRHU CESTOVNÍHO RUCHU“ odstartovaná na jaře roku 2009
měla za cíl zastavit pokles zájmu o cestování do Česka. Kampaň byla za-
měřena na nejbližší evropské státy, odkud nejčastěji turisté přijíždí, a pod-
pořila image České republiky jako pestrého turistického cíle. 

PŘEDSTAVUJEME

Na Dnech domácího cestovního ruchu v Telãi se
lidé dobfie bavili.

jakou by stát mohl pomoci
provozovatelÛm turistic-
k˘ch aktivit. 

„Pozitivní vnímání
kampanû nás potû-
‰ilo. Od dubna do
ãervna roku 2011
proto plánujeme po-
kraãování propagace opût pod
sloganem Dovolená v âesku – to letí! Ten-
tokrát se více zamûfiíme na inter net, sociální sítû
nebo reklamu v tisku,“ komentuje v˘sledky pro-
jektu za rok 2010 fieditel agentury CzechTourism
Rostislav Vondru‰ka. 
StûÏejní souãástí projektu byla mediální kampaÀ,
prostfiedky byly ale pouÏity i na dal‰í aktivity, které
povedou ke zlep‰ení vnímání domácího cestovního
ruchu. Kompletní pfiestavbou pro‰el portál Kudy
z nudy a byly vytvofieny studijní materiály pro v˘uku
cestovního ruchu na ‰kolách. Samostatnou kapitolu
pfiedstavovaly ãinnosti na podporu turistick˘ch in-
formaãních center. Pro nû bylo vydáno 1,3 milionu
kusÛ map atraktivit, které mohou zdarma rozdávat
sv˘m náv‰tûvníkÛm, a do‰lo rovnûÏ k zavedení sy-
stému sledování náv‰tûvnosti turistick˘ch infor-
maãních center. ●

Ukázky grafického provedení venkovní reklamy

Obálka jedné ze ãtyfiiceti 
verzí tiskoviny pro turistická 

informaãní centra



Informační systém krizového řízení 

Samostatné projekty
jednotlivých složek IZS (po krajích)
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Modernizace Informačního systému 
Integrovaného záchranného systému

Krajské standardizované projekty
projektu IS IZS

PROČ PROJEKT IS IZS?
Integrovan˘ záchrann˘ systém (IZS) má v posledních letech za sebou fiadu ex-
trémních zku‰eností:
● katastrofální povodnû 
● niãivé orkány 
● hromadné dopravní nehody na dálnicích i na Ïeleznici
● rozsáhl˘ poÏár rafinérie 
● nákazu ptaãí chfiipky 
● statisíce spoleãn˘ch zásahÛ od krátk˘ch 

a jednoduch˘ch aÏ po dlouhé a velmi komplikované 

Je moÏné, Ïe v budoucnu nastanou je‰tû rozsáhlej‰í a slo-
Ïitûj‰í mimofiádné události. 

K tomu pfiistupuje oprávnûn˘ poÏadavek obãanÛ na
rychlou a kvalitní pomoc v tûchto situacích, bez

ohledu na územní ãlenûní nebo typy zasahují-
cích sloÏek. Ty musí jednat plnû prová-

zanû a v ãasov˘ch limitech
platn˘ch pro v‰echny a v‰ude. 
Klíãovou roli pfii tûchto zásazích
hrají operaãní stfiediska, která pfii-
jímají tísÀová volání a fiídí zasahu-
jící síly a prostfiedky (SaP).

Proto projekt směřuje
do tûchto operaãních stfiedisek
 základních sloÏek IZS (Policie âR,
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR

a zdravotnické záchranné sluÏby krajÛ), která jsou urãena pro komunikaci s ob-
ãanem v tísni a pro rychlé nasazení a operaãní fiízení sil a prostfiedkÛ. 
Projektem bude nastaven a budován jednotn˘ koncept operaãních stfiedisek
základních sloÏek IZS. Pomocí optimalizovan˘ch procesÛ podpofien˘ch nasa-
zením moderních informaãních a komunikaãních technologií dojde ke zlep-
‰ení pfiíjmu tísÀového volání a bude zaji‰tûna vy‰‰í úroveÀ vzájemné spolupráce
v‰ech základních sloÏek IZS. 

● ● STRUKTURA PROJEKTU
Ideové fie‰ení projektu vystihuje základní my‰lenku, provázanost celkového fie-
‰ení a základní strukturu projektu IS IZS – spoleãné standardy a technologie
v‰ude tam, kde jednotlivé sloÏky IZS provádí obdobné procesy, a plnou prová-
zanost tam, kde kooperují.  

V Integrovaném operačním programu je připravován projekt Jednotná úroveň informačních systémů 
operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného
záchranného systému (dále jen IS IZS). Jedná se o významný projekt v oblasti informačních a komunikač-
ních technologií, jehož cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového
volání a operačního řízení na operačních střediscích základních složek Integrovaného záchranného systému
(Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby krajů a Hasičský záchranný sbor České  republiky).
Projekt je připravován v gesci Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky za účasti základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a ve
 spolupráci s Policejním prezídiem České republiky, kraji a Asociací krajů České republiky.

Poãet dílãích projektÛ v rámci projektu IS IZS je  extrémní s ohledem na poãet
zúãastnûn˘ch subjektÛ a nutnost respektovat vlastnické vztahy s ohledem na
dotaãní titul (jednotlivé ZZS jsou totiÏ v majetku pfiíslu‰n˘ch krajÛ a hlavní
mûsto Praha nemá na dotaci nárok). Proto i struktura projektu je dosti sloÏitá:

Střechové řešení
projektu IS IZS
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PŘEDSTAVUJEME

Celková ãástka zpÛsobil˘ch v˘dajÛ pro aktivitu smûfiující do projektu Jednotná
úroveÀ informaãních systémÛ operaãního fiízení a modernizace technologií pro
pfiíjem tísÀového volání ãiní 2 054 000 000 Kã.

● ● PŘÍNOSY PROJEKTU
Pro občana
SníÏení následkÛ mimofiádn˘ch událostí v pfiípadû spoleãn˘ch akcí více základ-
ních sloÏek IZS díky rychlej‰ím a provázanûj‰ím zásahÛm. Ty umoÏÀuje plnû
 dostupné tísÀové volání, pfiesnûj‰í urãení místa mimofiádné události, okamÏité
zahájení ãinností potfiebn˘ch základních sloÏek IZS a rychlej‰í pfieprava na místo
mimofiádné události. 
Pro základní složky IZS
MoÏnost efektivní v˘mûny a sdílení dat a informací mezi základními sloÏkami IZS,
moÏnost lep‰í spolupráce a vybudování jednotné technologie pro pfiíjem tís-
Àového volání.

● ● PRAKTICKÉ DOPADY PROJEKTU
Popis nûkolika typov˘ch pfiípadÛ, ve kter˘ch mÛÏe budovan˘ systém v˘raznû
zrychlit a zefektivnit spoleãn˘ zásah více sloÏek:
Dopravní nehoda
Dnes. Stal jste se úãastníkem dopravní nehody s váÏnû zranûnou osobou.  Ta je
zaklínûna v havarovaném voze. Voláte proto linku 155. Dispeãer tísÀové linky
vám telefonicky poradí pfii neodkladné resuscitaci, událost zaznamenává a vysílá
na místo vozidlo. Posádka záchranky po pfiíjezdu zji‰Èuje, Ïe nemÛÏe zranûného
vyprostit, a pfiivolává pfies operaãní fiízení ZZS v˘jezdovou skupinu hasiãÛ. Ti
vypro‰Èují zranûného a souãasnû volají pfies operaãní fiízení HZS  policii, aby za-
jistila místo dopravní nehody a umoÏnila pfiistání vrtulníku LZS.
Po dokonãení projektu IS IZS. Voláte linku 155. Dispeãer tísÀové linky tele-
fonicky radí pfii neodkladné resuscitaci, automaticky je událost lokalizována
a okamÏitû zobrazena na mapách u v‰ech tfií sloÏek IZS, které na místo vyjíÏdûjí
souãasnû a souãasnû také u nehody zasahují.
Přepadená osoba v bytě
Dnes. Na tísÀovou linku 158 volá star‰í Ïena, Ïe byla napadena ve svém bytû.
Operaãní dÛstojník lokalizuje byt a vysílá na místo nejbliÏ‰í hlídku. Ta se ne-
mÛÏe do bytu dostat, protoÏe je byt chránûn˘ bezpeãnostními dvefimi. Proto
pfies operaãní stfiedisko pfiivolává hasiãe. Ti po pfiíjezdu otvírají dvefie a v bytû
nachází tûÏce zranûnou Ïenu. Proto pfies operaãní stfiedisko pfiivolávají
 záchranku a do jejího pfiíjezdu poskytují neodkladnou péãi. Hlídka následnû
pfiivolává kriminalisty.
Po dokonãení projektu IS IZS. Napadená Ïena volá na linku 158. Byt je auto-
maticky lokalizován a událost zobrazena na operaãních stfiediscích v‰ech slo-
Ïek IZS. Ty vysílají na místo souãasnû pfiíslu‰né síly a prostfiedky a provádí
spoleãn˘ zásah.
Požár průmyslového objektu
Dnes. Na tísÀovou linku 150 je nahlá‰en poÏár v továrnû. Hasiãi po pfiíjezdu na
místo zji‰Èují, Ïe v objektu jsou osoby, evakuují je a povolávají záchranku a po-
licii. Jejich vozidla se k místu mimofiádné události dostávají obtíÏnû a na místû
musí jejich ãinnost pracnû koordinovat velitel zásahu.
Po dokonãení projektu IS IZS. Po nahlá‰ení poÏáru systém automaticky
 vybírá adekvátní síly a prostfiedky a operaãní dÛstojník je vysílá na místo. Sou-
ãasnû je událost sdílena s ostatními sloÏkami, které ve stejném ãase vysílají své
prostfiedky. Policie na místû fiídí dopravu a uzavírá okolí, vedoucí lékafi fiídí trans-
port zranûn˘ch, hasiãi provádí  záchranu osob a likvidují poÏár. Situace na místû
(zóny, poloha jednotliv˘ch sil a prostfiedkÛ, kontaminace…) je trvale vizuali-
zována a operaãní fiízení jednotliv˘ch sloÏek ji vyuÏívá pro vysílání a navigování
dal‰ích potfiebn˘ch sil. ●

www.is-izs.cz
plk. Ing. VLADIMÍRA KRACÍKOVÁ

vedoucí oddělení zahraniční spolupráce a strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

● ● STŘECHOVÝ PROJEKT NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (NIS IZS)

Projektem vytváfiíme jednotnou úroveÀ informaãních systémÛ operaãního fií-
zení a modernizujeme technologie pro pfiíjem tísÀového volání základních
 sloÏek IZS.
Základním cílem tohoto projektu je prokazatelné sníÏení následkÛ mimofiád-
n˘ch událostí – ménû mrtv˘ch, zranûn˘ch, men‰í ‰kody na majetku a vy‰‰í uchrá-
nûná hodnota pfii tûchto událostech, a to tam, kde pfii mimofiádné události
zasahuje souãasnû více sloÏek IZS. Typick˘mi pfiíklady takov˘ch zásahÛ jsou napfi.
poÏáry a dopravní nehody. ZávaÏnost následkÛ mimofiádné události je nepfiímo
úmûrná ãasu od jejího vzniku do zahájení zásahu potfiebné sloÏky IZS.
Obãan-úãastník nebo svûdek mimofiádné události pfiedev‰ím potfiebuje moÏ-
nost o této události informovat a jeho informace musí b˘t kvalitnû vytûÏena. Na
stranu druhou je nutné, aby v‰echny potfiebné sloÏky IZS zahájily svou ãinnost
neprodlenû a pfii vlastním zásahu postupovaly v souãinnosti.
A to v‰e musí b˘t zaji‰tûno tak, aby nevzrostly budoucí nároky na státní rozpoãet.

● ● KRAJSKÉ STANDARDIZOVANÉ  PROJEKTY
Zpracování Krajsk˘ch standardizovan˘ch projektÛ (KSP) probíhá na základû
 v˘ stupÛ Anal˘zy interoperability, která mûla za cíl definovat spoleãné standardy
a zajistit provázanost dílãích krajsk˘ch fie‰ení se stfiechov˘m projektem NIS IZS.
Pfiíprava standardÛ probíhala ve tfiech úrovních.
A – Standardy operačního řízení
Standardy platné pro v‰echny základní sloÏky integrova-
ného záchranného systému aÏ na úroveÀ krajÛ, a to v ob-
lasti cílÛ a jejich ukazatelÛ, procesÛ, ICT, infrastruktury
a projektov˘ch standardÛ. Tyto standardy jsou závazné pro
dal‰í specifikace jak v rámci jednotliv˘ch sloÏek, tak na
úrovni jednotliv˘ch krajÛ.
B – Standardy operačního řízení složek
Standardy platné pro pfiíslu‰nou základní sloÏku IZS, a to
v oblasti cílÛ, procesÛ, ICT, organizace a infrastruktury.
Tyto standardy jsou závazné pro dal‰í specifikace prová-
dûné na úrovni jednotliv˘ch krajÛ a centrálních orgánÛ
sloÏek.
C – Krajské standardy
Vlastní podklady pro zpracování Studie proveditelnosti
krajského standardizovaného projektu na úrovni jedno-
tliv˘ch sloÏek a krajÛ.

● ● DOTAČNÍ TITUL PROJEKTU
Dotaãním titulem je oblast intervence 3.4 SluÏby v oblasti bezpeãnosti,  prevence
a fie‰ení rizik Integrovaného operaãního programu. 

A
Standardy

operačního
řízení

B
Standardy

operačního
řízení složek

C
Krajské

standardy

m

m
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CO ZNAMENÁ TRANSFORMACE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A CO NOVÉHO
OPAVĚ A JEJÍM OBYVATELŮM 
PŘINESE?
Transformací sociálních sluÏeb v pojetí MPSV je my‰-
lena zmûna v poskytování sluÏeb. Zafiízení pfii vlastní
transformaci nemûní jen místo poskytování sociál-
ních sluÏeb, ale i zpÛsob fiízení, financování, vzdûlá-
vání a metody práce a vyuÏívá nov˘ch forem sluÏeb
tak, aby péãe byla poskytovaná v bûÏn˘ch Ïivotních
podmínkách a odpovídala potfiebám a schopnos-
tem lidí, ktefií ji vyuÏívají.
Jde o to, zajistit lidem se zdravotním postiÏením
odpovídající bydlení a aktivity, které je budou roz-
víjet, a pokud je to moÏné, pfiipravovat na samo-
statn˘ Ïivot s podporou pouze ve vybran˘ch
oblastech.  Domácnosti, jak jsou naz˘vány bytové
jednotky, jsou urãeny pro maximálnû 6 uÏivatelÛ
a mají b˘t uzpÛsobeny tak, aby mûl kaÏd˘ uÏivatel
své soukromí – tedy mûl samostatn˘ pokoj nebo

nejv˘‰e pokoj dvoulÛÏkov˘. ZároveÀ budou mít
uÏivatelé moÏnost potkávat se ve spoleãn˘ch pro-
storách, kter˘mi jsou jako v bûÏné domácnosti
ob˘vací pokoj, pfiípadnû kuchyÀ vyuÏívaná dle
schopností uÏivatelÛ. Îivot v pfiirozeném a klid-
nûj‰ím prostfiedí uÏivatele více aktivizuje a zvy‰uje
tak jeho schopnost postarat se o své bûÏné po-
tfieby i o domácnost.

PRVNÍ „VLAŠTOVKA“
– MARIANUM, P. O.
Prvním projektem, kter˘ podal Moravskoslezsk˘ kraj
do v˘zvy Integrovaného operaãního programu
(IOP) podporující transformaci, je projekt „1. etapa
transformace organizace Marianum“.
Marianum je pfiíspûvková organizace Moravsko-
slezského kraje a je jednou z 27 organizací, jejichÏ
transformace mÛÏe b˘t finanãnû podpofiena z v˘zvy
ã. 2 IOP, oblasti intervence 3.1 SluÏby v oblasti so-
ciální integrace.

Organizace má sídlo v Opavû, v budovû patfiící Kon-
gregaci Dcer BoÏské Lásky v Roosveltovû ulici. Je to
nápadná budova v blízkosti vlakové stanice Opava-
v˘chod. V této budovû je také domov pro osoby se
zdravotním postiÏením a centrum denních sluÏeb,
jehoÏ sluÏby vyuÏívají obyvatelé Opavy a okolí. 

PROČ OPOUŠTĚT PŮVODNÍ ZAŘÍZENÍ?
I pfies snahu zafiízení a kraje není zejména kvÛli vni-
tfinímu ãlenûní budovy a velké koncentraci lidí s po-
stiÏením na jednom místû moÏné poskytovat zde
kvalitní sluÏby pro uÏivatele, ktefií tu Ïijí. Z tûchto
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Transformace služeb sociální péče v Opavě

Také město Opava se zapojí do pilotního ověření transformace, které
v těchto letech realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
za finanční podpory z fondů Evropské unie.



dÛvodÛ kapacita domova postupnû klesá a hlavní
budova bude postupnû opu‰tûna a pfiedána do uÏí-
vání jejímu majiteli. Marianum zajistí v‰em pÛvod-
ním 151 uÏivatelÛm odpovídající sluÏby, mimo jiné
i v nov˘ch prostorách vybudovan˘ch za finanãního
pfiispûní IOP.

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU
Aã tento projekt není prvním pro kraj, je prvním
projektem podan˘m do této v˘zvy. Jeho pfiíprava
byla nároãná a samotnému investiãnímu projektu
musel pfiedcházet v˘bûr uÏivatelÛ, posouzení jejich
schopností, plán vhodn˘ch sluÏeb a také v˘bûr
vhodn˘ch objektÛ. Investiãní projekt byl podán
 zaãátkem bfiezna roku 2010 a po hodnocení a kon-
trole byl podpofien ve v˘‰i 24,4 mil. Kã.
Kraj spoleãnû se zafiízením vybraly pro první etapu
transformace dva objekty, které zrekonstruují

 a vybaví  potfiebn˘m nábytkem a zafiízením tak, aby
byly pro uÏivatele a zamûstnance vyhovující. V ulici
âajkovského v Opavû vzniknou v jednom z domÛ
3 nové domácnosti celkem pro 15 uÏivatelÛ a zá-
zemí pro jejich denní program, které je umístûno
v pfiízemí budovy.  Druh˘ dÛm ve Velk˘ch Ho‰ticích
bude zrekonstruován pro 12 uÏivatelÛ Ïijících ve 2
samostatn˘ch domácnostech. 
SluÏby v tûchto domácnostech budou urãeny pro
lidi s mentálním postiÏením, vybrané domácnosti
budou také uzpÛsobeny pro lidi trvale upoutané
na vozík ãi lÛÏko. Tito lidé kvÛli svému postiÏení
 potfiebují vût‰í míru podpory a specificky upravené
prostory, nejedná se jen o bezbariérovost, ale i vy-
bavení koupelny, vhodná lÛÏka a pomÛcky, které
dostateãnou péãi umoÏní. 
V˘hodou u obou objektÛ je, Ïe sv˘m charakterem
zapadají do okolní zástavby a nejsou na první po-

hled niãím nápadné. Domácnosti a jejich obyva-
telé pak lépe zapadnou do místní komunity. 

OJEDINĚLÝ PROJEKT, ANEBO 
ZAČÁTEK REALIZACE MNOHEM 
ŠIRŠÍHO ZÁMĚRU?  
Jak uÏ napovídá samotn˘ název projektu „1. etapa 
transformace organizace Marianum“, projekt
 nebude v této oblasti ojedinûl˘. Díky dal‰ím mini-
málnû tfiem projektÛm, které v souãasné dobû
 Moravskoslezsk˘ kraj plánuje financovat z IOP,
budou v Opavû a jejím okolí umístûny dal‰í do-
mácnosti urãené pro lidi s mentálním postiÏením
potfiebující rÛznou míru podpory. Rozmístûní
 domácností pfiispûje k tomu, Ïe se jejich obyva-
telé, uÏivatelé sociálních sluÏeb, lépe integrují do
spoleãnosti a zároveÀ budou potfiebné sluÏby dosa-
Ïitelné také místním obyvatelÛm. ●

Mgr. IVANA PŘÍHONSKÁ 
oddělení implementace ESF a IOP, MPSV
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SF – strukturální fondy

Přehled čerpání prostředků v IOP ve srovnání s regionem soudržnosti Moravskoslezsko (prosinec 2010)

Stav projektu/
žádosti o platbu Počet Podíl SF (Kč) Veřejné prostředky celkem % k celkové alokaci Oblast

Předložené projekty
7 483 40 195 569 492 47 469 932 534 103% ČR

530 5 668 910 385 6 700 526 167    N/A NUTS2 - Moravskoslezsko

Schválené projekty 6 373 20 554 414 767 24 185 994 210 52% ČR
407 2 449 977 365 2 882 334 742 N/A NUTS2 - Moravskoslezsko

Předložené žádosti 6 139 4 643 748 135 5 257 789 151 12% ČR
o platbu 364 614 932 691 687 807 669 N/A NUTS2 - Moravskoslezsko

Finančně ukončené 4 884 2 926 767 199 3 365 172 504 7% ČR
projekty 315 426 497 849 498 552 657 N/A NUTS2 - Moravskoslezsko



Od poãátku svého zaloÏení, které se datuje do
první poloviny 19. století, aÏ po souãasnost, proÏily
Vítkovice pestrou historii. Pravdûpodobnû nejv˘-
znamnûj‰ím obdobím rÛstu byla doba, kdy Vít kovice
patfiily rodinû RothschildÛ. Z Vítkovick˘ch Ïelezá-
ren putovaly do svûta ojedinûlé v˘robky, jako na-
pfiíklad obfií lodní hfiídele, pancéfiové desky pro
rakousko-uherské váleãné lodû a pozdûji tfieba
souãásti velk˘ch elektráren. V roce 1998 byla
v Dolní oblasti Vítkovice ukonãena v˘roba suro-
vého Ïeleza a koksu, a prakticky celá tato lokalita
spoleãnû s dolem Hlubina byla prohlá‰ena za ná-
rodní kulturní památku. Areál zÛstal nepfiístupn˘
a komplex získal status fiízené ruiny. Industriální
objekty a technologické soubory dnes vlastní sku-
pina VÍTKOVICE HOLDING, v jejímÏ ãele stojí

velk˘ místní patriot Jan Svûtlík a která stála u zrodu
zájmového sdruÏení Dolní oblast Vítkovice, jejímÏ
cílem se stala realizace obnovy a znovuzpfiístup-
nûní celého areálu. Pod názvem Nové Vítkovice
zde vyroste unikátní nauãn˘ a vzdûlávací komplex
s ‰ir‰ím spoleãenskokulturním vyuÏitím. 
Cesta k tomuto nápadu v‰ak nebyla jednoduchá
z mnoha hledisek. Zpoãátku nebylo vÛbec jasné,
jak areál revitalizovat. První studii na moÏné vy-
uÏití navrhlo VUT Brno, fakulta stavební architek-
tury. Na jejím základû vydal Krajsk˘ úfiad
rozhodnutí v projektu pokraãovat a tím byl dán
první impuls budoucího v˘voje. Druh˘m byly
Strukturální fondy, které nabízely moÏnost získat
potfiebné finanãní prostfiedky. Zatímco se rodil
nápad, zaãala pfiíprava území vãetnû vyjasnûní

 majetkoprávních pomûrÛ, coÏ se z dne‰ního po-
hledu v˘voje ukázalo jako jedno velké plus. Po-
stupnû zaãal vznikat projekt na rekonstrukci
a vyuÏití tfiech zásadních objektÛ Dolní oblasti
 Vítkovice, to znamená Vysoké pece ã.1, plynojemu
a Energetické ústfiedny. Pro realizaci projektu,
jenÏ získal název „Zpfiístupnûní a nové vyuÏití NKP
Vítkovice“ se podafiilo zaujmout v˘znaãného  archi -
tekta Josefa Pleskota, kter˘ je dnes autorem kon-
ceptu celého území. 
Zájmové sdruÏení Dolní oblast Vítkovice poÏádalo
o dotaci ve v˘‰i 500 milionÛ korun z Integrovaného
operaãního programu na realizaci první fáze ob-
novy, tedy rekonstrukci Energetické ústfiedny, ply-
nojemu a Vysoké pece. Konkrétnû v prostoru
Energetické ústfiedny vznikne v rámci Svûta
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Národní kulturní památka Vítkovice 
bude ozdobou Ostravy
Národní kulturní památka Vítkovice 
bude ozdobou Ostravy

Téměř každý, kdo přijel do Ostravy a navštívil její centrum, projížděl
kolem Vítkovických železáren, které byly v době největšího rozma-
chu chloubou českého průmyslu. Při pohledu na zrezlé konstrukce
vysoké pece, propletence trubek všech možných průměrů a tvarů,
historických a normalizačních továrních hal, musel si v posledních
letech nutně položit otázku, co s tím vším bude? Fotografové a skalní
strojaři tohle místo beze zbytku milují, ovšem každý trochu jinak.
Tato industriální architektura nemá u nás konkurenci. Nabízí bizarní
scenérie na jedné straně a zajímavé technologie na straně druhé. 

REPORTÁŽ



 techniky trvalá víceúãelová expozice, která bude
zahrnovat muzeální expozici technologie v˘- 
roby surového Ïeleza, dále expozici na téma firem
spjat˘ch s areálem a historií regionu, rovnûÏ zde
bude vybudované science centrum s interaktivními
modely a exponáty a v˘ukové prostory vãetnû vir-
tuálního ztvárnûní materiálového toku: tûÏba uhlí
– v˘roba koksu – v˘roba Ïeleza. V prostorách Vysoké
pece pak vznikne demonstraãní, studijní a pre-
zentaãní areál. Uvnitfi b˘valého plynojemu bude

 vybudována multifunkãní aula jako konferenãní
a v˘ukové centrum. Tato ãást celého projektu má
b˘t otevfiena na konci roku 2012.
Tím v‰ak projekt Dolní oblast Vítkovice zdaleka 
nekonãí. Revitalizace celého území bude pokraão-
vat vãetnû zaãlenûní areálu b˘valého dolu Hlubina,
ãímÏ dojde k logickému spojení dfiívûj‰ího tech-
nologického toku uhlí – koks – Ïelezo. V prosto-
rách dolu Hlubina najdou vyuÏití pfieváÏnû umûlci,
napfiíklad formou v˘stav, v˘uky apod. Cel˘ územní

komplex bude navazovat na centrum Ostravy,
 pochopitelnû pfiístupn˘ ‰iroké vefiejnosti. V bu-
doucnu se poãítá i s v˘stavbou campusu. SdruÏení
se rovnûÏ snaÏí pfiesvûdãit pfiedstavitele kraje, aby
zde umístili nûkteré své aktivity, napfiíklad kni-
hovnu, která Ostravû viditelnû chybí. 
Podle slov Ing. Jifiího Michálka, pfiedsedy pfied-
sednictva zájmového sdruÏení právnick˘ch osob
Dolní oblast Vítkovice, vyplÀuje rekonstrukce
tûchto tfií v˘‰e uveden˘ch objektÛ (financovan˘ch
za pomoci prostfiedkÛ IOP) pouze ãtvrtinu celé
koncepce obnovy rozsáhlého a sv˘m zpÛsobem
unikátního areálu. „A pokud bude ta moÏnost,
chceme znovu poÏádat o dal‰ích 500 milionÛ na
realizaci druhé etapy obnovy celého území Dolní
oblasti Vítkovice.“ ●

Ing. IVAN SKLENÁŘ
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INFORMACE O VÝZVÁCH
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10. 4. 2009 30. 11. 2012
FO (OSVČ), PO (s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s.), NNO
(o. s. a církevní PO)

383,9

13. 7. 2009 30. 6. 2013 Kraje, obce 1 338,5

30. 9. 2009 30. 6. 2013 Obce, NNO (o. s., o. p. s., církevní PO) 557,7

Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem obrany,

17. 1. 2011 16. 3. 2011
Ministerstvem zdravotnictví; Organizace zřizované anebo zakládané

1 160,3kraji a obcemi; Právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti 
zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb. anebo zákona 
č. 258/2000 Sb., v platných zněních

11. 11. 2009 30. 6. 2013 Kraje a jimi zřizované organizace 168,0

11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3

1. 7. 2010 30. 6. 2011 OSS, kraje, Útvary Policie a Hasičského záchranného sboru ČR 2 054,0

22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových domů, NNO
4 111,8 

(podíl ERDF)

OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU 

Oblast podpory
Zahájení Ukončení

Typ oprávněného žadatele

Alokace na

příjmu příjmu výzvu

žádostí žádostí (ERDF+SR)
v mil. Kč

3.1 Služby v oblasti
sociální integrace

3.2 Služby v oblasti
veřejného zdraví

3.3 Služby v oblasti
zaměstnanosti

3.4 Služby v oblasti
bezpečnosti prevence
a řešení rizik

5.2 Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích

N/A – Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informování 20 pracovních dní předem.
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
SR –  státní rozpočet

PLÁNOVANÉ VÝZVY IOP NA ROK 2011

3.4d) lokalizační a záznamová zařízení
časově

únor 340uzavřená

4.1e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu
časově 

únor 440uzavřená

4.1a) vytvoření národního informačního a rezervačního systému

duben 250

4.1b) zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů 
ve službách cestovního ruchu

4.1c) podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází
4.1e) podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

Oblast podpory / podporovaná aktivita Předpokládaný termín vyhlášení
Alokace na

Typ výzvy
výzvy

výzvu*
(ERDF+SR)

v mil. Kč

časově
uzavřená

* Objem výzev se může měnit s ohledem na změny kurzu a úspory z předchozích výzev.
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KONTAKTY

Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz 
www.risy.cz

Pobočka pro NUTS II Praha
Pověřena řízením: Dana Čechová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2 
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524 
E-mail: praha@crr.cz, cechova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy 
Pověřena řízením: Dana Čechová 
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Kaňová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 551, 221 596 550 
Fax: 221 596 553 
E-mail: strednicechy@crr.cz, cechova@crr.cz, 
kanova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 580 411, 495 580 412 
Fax: 495 580 413 
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod –
pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343, 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721 
Fax: 474 623 721 
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706 
Fax: 587 337 702 
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416 
Fax: 382 224 415 
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236, 542 425 233 
Fax: 542 425 241 
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423 
Fax: 597 081 425 
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 

REGIONÁLNÍ POBOČKY CRR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop
Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz
Ministerstvo kultury www.kultura-evropa.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra www.osf-mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

W E B O V É  S T R Á N K Y  Ř Í D I C Í H O  O R G Á N U  A  Z P R O S T Ř E D K U J Í C Í C H  S U B J E K T Ů  I O P

Číslo 
prioritní osy /

oblasti 
intervence

Název
prioritní osy / 
oblasti 
intervence

Odborný garant Kontaktní osoba

1 Modernizace 
veřejné správy

1.1
Rozvoj informační
společnosti 
ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Jan Louška
louska@mvcr.cz
974 818 495

2
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

2.1
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

Ministerstvo vnitra
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

3
Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
veřejných služeb

3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Kateřina Bohatcová
katerina.bohatcova@mpsv.cz
221 922 453

3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví

Ministerstvo 
zdravotnictví

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
jan.bodnar@mzcr.cz
224 972 370

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Alena Brožková
alena.brozkova@mpsv.cz
221 923 436

3.4
Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence
a řešení rizik

Ministerstvo vnitra 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

4 Národní podpora 
cestovního ruchu

4.1 Národní podpora 
cestovního ruchu

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5 Národní podpora 
územního rozvoje

5.1
Národní podpora 
využití potenciálu 
kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
Ing. Martin Hiršal
martin.hirsal@mkcr.cz
257 085 518

5.2
Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

Ministerstvo 
pro místní rozvoj
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5.3
Modernizace 
a rozvoj 
systémů tvorby 
územních politik

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

regionální pobočky CRR



Dva zástupci Evropské komise
si v doprovodu pracovníků
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR prohlédli hotové 
i rozpracované projekty
města Kladna v největším 
kladenském sídlišti 
Kročehlavy. Christos Gogos
a Denisa Perrin z EK se zamě-
řili na kladenský Integrovaný
plán rozvoje města (IPRM)
realizovaný prostřednictvím
Integrovaného operačního
programu.

STALO SE

Konkrétnû se pak zajímali o projekty související
s obnovou sídli‰tû Kroãehlavy. Investice pomocí
IPRM v období let 2007–2013 jsou plánovány v ob-
jemech 326,21 mil. Kã. Z celkové ãástky pfiipadne
na revitalizaci vefiejného prostranství 126 mil. Kã
a na regeneraci bytov˘ch domÛ 140 mil. Kã. Na tfietí
aktivitu IPRM, tzv. pilotní projekt, kter˘ se zamûfiuje
na fie‰ení problematiky v sociálnû vylouãené rom-
ské lokalitû, jsou rozpoãtovány 4 mil. Kã. Sídli‰tû
Kroãehlavy, do kterého budou prostfiedky smûfio-
vány, je nejvût‰ím kladensk˘m sídli‰tûm z 50.–80.
let minulého století. Nachází se zde cca 11 tisíc bytÛ,
coÏ pfiedstavuje zhruba 40 % v‰ech bytÛ v Kladnû,
a Ïije zde 27 tisíc obyvatel. 
V rámci revitalizace sídli‰tního prostoru budou pro-
vedeny parkové úpravy, dojde k v˘stavbû, sanaci
a rekonstrukci dopravní infrastruktury a budou vy-
budovány nové nekomerãní rekreaãní plochy, jako
napfiíklad dûtská hfii‰tû a sportovi‰tû. Investice se
dotknou ploch o rozloze 50 000 m2. 
Regenerace bytov˘ch domÛ se soustfiedí na rekon-
strukce bytov˘ch domÛ, jejich zateplení a moderni-
zaci v˘tahÛ. Stavební práce by se mûly dotknout 1000
bytÛ. Cílová hodnota úspory spotfieby energie byto-
v˘ch domÛ je nastavena na 15 %.
Pfiímo v Kroãehlavech popsal jednotlivé etapy po-
kraãující revitalizace vefiejného prostranství, ale

i modernizace panelov˘ch domÛ, kladensk˘ primá-
tor Dan Jiránek: „Dokonãili jsme dal‰í dÛleÏitou
etapu budování nového vefiejného prostranství.
Kroãehlavy mají nyní v˘stavní pû‰í zónu, která spl-
Àuje poÏadavky moderní metropole.“ 
„Jsem rád, Ïe jsme se mohli podívat na to, co
v‰echno se zde za evropské peníze vybudovalo,“
fiekl po prohlídce Kroãehlav Christos Gogos a záro-
veÀ uznale dodal: „Kladno je v získávání dotací mûs-
tem par excelence.“ 
Právû dokonãená druhá etapa revitalizace vefiej-
ného prostranství na sídli‰ti v Kroãehlavech zaujímá
prostor mezi ulicemi Vrchlického a Unho‰Èská.
Jedná se zejména o pû‰í zónu s fiadou vysázen˘ch
lip. Náklady dosahují zhruba 30 mil. Kã, ov‰em zís-
kaná dotace pokr˘vá cel˘ch 85 % této sumy.
 Zb˘vající tfietí a ãtvrtá etapa, které pfiijdou na fiadu
v tomto roce, upraví prostor mezi ulicemi Americká
a Anglická a obnoví vnitroblok mezi ulicemi

 Vodárenská a Italská. JiÏ nyní se projektují dal‰í
etapy a pomalu se plánuje i projekt na modernizaci
sídli‰tû v Rozdûlovû. ●

DANIELA CIMRMANOVÁ
manažerka IPRM v IOP

Mgr. ALEXANDRA ŠIMČÍKOVÁ
řídicí orgán IOP

Průběh realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města Kladna – zástupci EK navštívili
sídliště Kročehlavy

■ ■ Informační čtvrtletník IOP pod lupou je možno zdarma objednat na e-mailové adrese: hladka@ispress.cz


